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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. (ถ้ามี)
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอเรื่อง ......... (ชื่อเรื่อง) .........
มาเพื่ อคณะรั ฐมนตรี พิจารณา/ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ ายที่ จะต้ องนําเสนอคณะรั ฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎี กา
ว่ าด้ วยการเสนอเรื่ องและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (......) รวมทั้ ง เป็ น ไปตาม
(ระบุ ชื่ อ กฎหมายหรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ กํ า หนดให้ ต้ อ งเสนอเรื่ อ งนี ) ทั้ ง นี้ รองนายกรั ฐ มนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้งผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การดําเนินงานในเรื่องที่เสนอ
- คําสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

/๑.๓...

-๒๑.๓ ผลการดําเนินการที่ผ่านมา
ระบุ สิ่ ง ที่ ดํ า เนิ น การมาแล้ ว เช่ น กรณี เ ป็ น แผนงาน/โครงการ หรื อ เรื่ อ งที่ ไ ด้
ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดํ า เนิน งานเพื ่อ คณะรัฐ มนตรีจ ะได้ม ีข ้อ มูล ประกอบว่า การดํ า เนิน งานที ่ผ ่า นมาได้ผ ลเป็น อย่า งไร
เพื่อใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป
๒. เหตุผลความจําเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
กําหนดให้ต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและกําหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
๔. สาระสําคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ว่า ได้ดําเนินการมาแล้ว
อย่างไรและจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม่ รวมทั้งจะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด
๔.๓ ระบุข ้อ กฎหมายหรือ มติค ณะรัฐ มนตรีที ่ใ ห้อํ า นาจส่ว นราชการดํ า เนิน 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 ให้สรุปสาระสําคัญของ
ความเห็นให้ชัดเจน
๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมา
ด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
และรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาก็ให้ระบุด้วย
/๙. ....

-๓๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
๙.๑ กฎหมาย
ระบุชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสําคัญ
๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี
ระบุชื่อเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันที่ที่มีมติรวมทั้งสาระสําคัญ
ของมติคณะรัฐมนตรี
๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ
๑๐.๑ ...........................
๑๐.๒ ...........................
(ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ
หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจนว่า
จะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.
โทรสาร.
E-mail.

