ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การกําหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เรียน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
๒. แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้การประชุมคณะรัฐมนตรีและการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ของส่วนราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการ
ได้ พิจารณาเรื่ องที่ จะเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี ในเบื้ องต้ น เพื่ อให้ มีการบู รณาการการทํ างานของส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายข้างต้น ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
(สิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย ๑) ซึ่ ง มี การระบุ ว่ า เรื่ อ งที่ เ สนอได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรองนายกรั ฐ มนตรี ที่ กํา กั บ
การบริหารราชการแล้ว
๒. ในการส่งเรื่องดังกล่าว ให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่รองนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบ
และสั่งการให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
แล้วมาด้วยทุกครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นําประกอบการเสนอเรื่อง
ต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายอําพน กิตติอําพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔
www.cabinet.thaigov.go.th

แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ที่

(ที่อยู่ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. (ถ้ามี)
ด้วย ... (ชื่อส่วนราชการ) ... ขอเสนอเรื่อง ......... (ชื่อเรื่อง) ......... มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมทั้ ง เป็ น ไปตามระบุ ชื่ อ กฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (.........) กํากับการบริหาร
ราชการ (...ชื่อส่วนราชการ...) ได้เห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น ความเป็ น มาของเรื่ อง รวมทั้ งผลการดํ าเนิ นการที่ เกิ ดขึ้ นแล้ วเพื่ อให้ ทราบถึ ง
พัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การดําเนินงานในเรื่องที่เสนอ
- คําสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่
ให้ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดําเนินการที่ผ่านมา
ระบุสิ่งที่ดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องที่ได้
ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดํ า เนิน งานเพื ่อ คณะรัฐ มนตรีจ ะได้มีข้อ มูล ประกอบว่า การดํ า เนิน งานที ่ผ ่า นมาได้ผ ลเป็น อย่า งไร
เพื่อใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป
๒. เหตุผลความจําเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
กําหนดให้ต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
/ ๓. ...

-๒๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและกําหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการในเรื่อง
นั้น ๆ
๔. สาระสําคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ว่า ได้ดําเนินการมาแล้ว
อย่ างไรและจะดํ าเนิ น การต่ อไปอย่ างไร ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ องจะต้ องเตรี ย มการเพื่ อรองรั บ อย่ างไร
ระยะเวลาเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งจะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด
๔.๓ ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐ มนตรีที่ให้อํานาจส่ว นราชการดําเนิน การ
ในเรื่องนั้น ๆ
๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ
(ถ้ า มี ) กรณี ที่ มี ก ฎหมาย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ คํ า สั่ ง ใด ๆ กํ า หนดให้ ต้ อ ง
ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ก่อนดําเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย
๖. ผลกระทบ
(ถ้ า มี ) ระบุ ผ ลกระทบของเรื่ อ งที่ มี ต่ อ สภาวะทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
หรือด้านอื่น ๆ
๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา
(ถ้ามี) ระบุจํานวนเงินและแหล่งที่มาของเงินที่ต้องการใช้ในเรื่องนี้ สําหรับกรณีขอใช้
งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณที่เสนอขอมาให้ชัดเจน
๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ให้สรุปสาระสําคัญ
ของความเห็นให้ชัดเจน
๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
มาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาและรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาก็ให้
ระบุด้วย
๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
๙.๑ กฎหมาย
ระบุชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ
๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี
ระบุชื่อเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันที่ที่มีมติรวมทั้งสาระสําคัญ
ของมติคณะรัฐมนตรี
/ ๑๐. ...

-๓๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ
๑๐.๑ ...........................
๑๐.๒ ...........................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ
หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจน
ว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ......... / หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร
โทรสาร
E-mail

แบบหนังสือรองนายกรั
อรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ รองนายกรัฐมนตรี (...............................) โทร.
ที่ นร
/
วันที่
เรื่อง (ชืชื่อเรื่องที่ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี)

ว/ด/ป

(palm57_09_09)

(nk52_04_33 : เลขา)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้วย ..... (ชืชื่อส่วนราชการ
นราชการ) ... ได้เสนอเรื่อง ..... (ชื่อเรื่อง) ...... มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ
ารณา
ซึ่ง
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ............................. //เห็
เห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ
ารณา
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
โปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา/ทราบต่
ารณา
อไป

(

)
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : สามารถปรับถ้อยคําเพื่อระบุเหตุผลความจําเป็นเพิ่มเติมที่เรื่องนี้ควรเสนอคณะรัฐมนตรีในบันทึกข้างต้นได้

