แบบตรวจสอบ (Checklist) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ......................................................................................... หน่วยงาน...................... ชื่อเจ้าของเรื่อง ................
ขั้นตอน
ส่วนที่ ๑ กรอบเวลา/ความเร่งด่วนของเรื่อง
 ๑. เรื่องไม่มีกรอบเวลา
 ๒. เรื่องมีกรอบเวลาชัดเจน + ส่วนราชการทราบล่วงหน้าอยู่แล้วส่งให้ สลค. ก่อนถึง
กาหนดอย่างน้อย ๑๕ วัน
 ๓. เรื่องทั่วไปที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่งให้ สลค. ก่อนวันประชุม ครม. อย่างน้อย ๗ วัน
 ๔. เรื่องกฎหมายที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่งให้ สลค. ก่อนวันประชุม ครม. อย่างน้อย ๑๐ วัน
 ๕. เรื่องจาเป็นเร่งด่วนนอกจากข้อ ๑-๓ ให้ส่งให้ สลค. ภายในวันศุกร์ก่อนวันประชุม
ครม. โดยต้องหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว
ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบเรื่อง
 ๖. มีหนังสือรอง นรม. เห็นชอบให้เสนอ ครม.
 ๗. เข้าข่ายประเภทเรื่องที่ต้องนาเสนอ ครม. มาตรา ๔ (.........)
 ๘.๑ เรื่องการเสนอร่างกฎหมาย :
 มีแบบตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist ๑๐ ประการ)
 มีสรุปสาระสาคัญของหลักการกฎหมาย
 มีตารางเปรียบเทียบกรณีแก้ไขเพิ่มเติม/ปรับปรุงกฎหมาย
 มีแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรองและกรอบระยะเวลา
 ๘.๒ เรื่องการปรับอัตราภาษีอากร : มีบทวิเคราะห์ผลกระทบ/มีร่างกฎหมาย

(หากจาเป็นเร่งด่วนให้ ครม. เห็นชอบในหลักการก่อน แล้วเสนอร่างกฎหมายให้ ครม.ภายใน ๒ สัปดาห์)

 ๘.๓ เรื่องการเสนอแผนงาน/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ :
 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และข้อสั่งการ นรม.
 มีการบูรณาการ และมีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งเงิน และคานึงถึงความประหยัด
 มีแผนปฏิบัติการรอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน
 มีแผนการดาเนินการที่ชัดเจนภายในกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ส่วนที่เหลือนาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิรูป
 มีการกาหนดผลสาเร็จในแต่ละช่วงเวลา
 มีประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
 ๘.๔ เรื่องการเสนอขอใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น : กรณี เ กิ น ๑๐๐ ล้ า นบาท ให้ ครม. อนุ มั ติ :
ส่วนราชการส่งให้ สงป. เสนอ นรม. ให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
 ๘.๕ เรื่องที่รัฐวิสาหกิจขออนุมัติงบประมาณ/เงินกู้ : ส่วนราชการถามความเห็น
๔ หน่วยงานมาแล้ว (๔ หน่วยงานต้องแจ้งความเห็นให้ส่วนราชการภายใน ๒ สัปดาห์)
 กค.
 สงป.
 สศช.
 ๘.๖ เรื่องการจัดทาหนังสือสัญญา/ความตกลงระหว่างประเทศ :
 เป็นหนังสือสัญญา/ความตกลงที่อยู่ในข่ายต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก สนช.
 เป็นหนังสือสัญญาและต้องขอ Full Powers
 ไม่เป็นหนังสือสัญญาและไม่ต้องขอ Full Powers
 เป็นความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่
โดยไม่ต้องนาเสนอ ครม.
 เป็นเรื่องการรายงานการไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรี

อ้างอิง
มติ ครม. ๑๔ มี.ค. ๕๔
มติ ครม. ๒๔ พ.ย. ๕๘
มติ ครม. ๒๔ พ.ย. ๕๘
มติ ครม. ๒๔ พ.ย. ๕๘
นโยบาย นรม.
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องฯ
มติ ครม. ๑๙ เม.ย. ๕๙
มติ ครม. ๑๗ พ.ย. ๕๘
มติ ครม. ๑๙ ม.ค. ๕๙
และ ๖ ม.ค. ๕๘

ระเบียบ นร. ว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่าย
งบกลางฯ พ.ศ. ๖๐
มติ ครม. ๑๒ พ.ค. ๕๘
และ ๒ มิ.ย. ๕๘
รธน.
มติ ครม. ๒ ก.ค. ๕๖
มติ ครม. ๒ ก.ค. ๕๖
มติ ครม. ๒๗ ม.ค. ๕๘
มติ ครม. ๘ ก.ค. ๕๑

แบบตรวจสอบ (Checklist) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอน
 ๘.๗ เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ/ขยายเวลา : มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์กลุ่มเป้าหมายที่อาจเปลี่ยนไป
 ๙. เรื่องที่ให้ สลค. จัดเข้าวาระทราบ (ทักท้วง) :
 การขอเพิ่ ม วงเงิ น ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ า มปี งบประมาณไม่ เกิ น ๑๐ ล้ า นบาท
(เที ยบกั บ วงเงิ น งบประมาณที่ ครม. ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ไว้ ) และ สงป. เสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ด้วยแล้ว
 การขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการค่าก่อสร้าง
อาคาร) ที่ได้รับอนุมัติ จาก ครม./อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดิม/ไม่ส่งผลกระทบ
ต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้ + สงป. ได้เสนอความเห็นมาแล้ว
 การเสนอขอให้ รัฐบาลไทยเป็ น เจ้ า ภาพจัด ประชุม ร่วมกับ องค์กรระหว่า ง
ประเทศ ภายใต้ภารกิจปกติของหน่วยงาน/ไม่ใช้งบประมาณ/มีงบประมาณแล้ว
+ กต. และ สคก. เห็นว่าไม่เป็นหนังสือสัญญาตาม ม. ๒๓ ของ รธน.
 การเสนอเรื่องเกี่ยวกับ การเช่า รถยนต์เพื่ อใช้ในราชการ ซึ่ง กค. และ สงป.
ได้เสนอความเห็นมาประกอบการพิจารณาของ ครม. ด้วยแล้วว่าเห็นชอบด้วย
 ๑๐. เป็นเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเสนอ ครม.
(ระบุชื่อหน่วยงาน/คกก.)................................................................................
 ผ่านการพิจารณาแล้ว
ส่วนที่ ๓ การถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [ส่วนราชการเสนอความเห็นตามเวลาดังนี้
(๑) เรื่องเร่งด่วนตามเวลาที่ สลค. กาหนด (๒) เรื่องปกติภายใน ๒ สัปดาห์]
 ๑๑.๑ เรื่องการเสนอแผนงาน/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ : ควรถามความเห็น
กค. สศช. สงป.
 ๑๑.๒ เรื่องการเสนอร่างกฎหมาย : ควรถามความเห็น สคก.
 ๑๑.๓ เรื่องการเสนอร่างความตกลง/กรอบการเจรจา/หนังสือสัญญา : ควรถามความเห็น
กต. และ สคก.
บันทึกย่อ

อ้างอิง
มติ ครม. ๒๐ ม.ค. ๕๘
มติ ครม. ๒๗ ต.ค. ๕๘
มติ ครม. ๒๙ มี.ค. ๕๙
มติ ครม. ๑๕ มี.ค. ๕๙
มติ ครม. ๑๕ มี.ค. ๕๙
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องฯ
มติ ครม. ๑๐ ก.พ. ๕๘
แนวปฏิบัติ สลค.
แนวปฏิบัติ สลค.
แนวปฏิบัติ สลค.

ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๒

