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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย  
 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 1 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จ
ของสวนราชการในการดําเนินการจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แกไขบทบัญญัติของกฎหมายของสวน
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับ
กระทรวง หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม และรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแลวแตกรณี 
รวมท้ังความสําเร็จในการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยพิจารณา
ความสําเร็จของการดําเนินการใน 2 ประเด็น ไดแก 

1. ความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย กําหนดเปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดยสวนราชการที่จะตองดําเนินการ ประกอบดวย 

 สวนราชการระดับกรมทั่วไป  
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

2. ความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ กําหนด
เปนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  โดยสวน
ราชการที่จะตองดําเนินการ ประกอบดวยสํานักงานปลัดกระทรวงทั้งที่มีและไมมีกฎหมายจะตองพัฒนา (ยกเวน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
 ทั้งนี้ตัวชี้วัดท่ีสวนราชการจะตองดําเนินการ รวมทั้งการกําหนดน้ําหนัก ดังรายละเอียดตารางตอไปนี้ 
 

สวนราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ
สวนราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 14.2 ระดับความสําเร็จของ
การสนั บสนุ นการดํ าเนิ นการตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

ดําเนินการ น้ําหนัก ดําเนินการ น้ําหนัก 
สวนราชการระดับกรมทั่วไป
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 1.0 ไมตองดําเนินการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่ไม
มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

ไมตองดําเนินการ  1.0 

สํานักงานปลัดกระทรวงที่มี
กฎหมายจะตองพัฒนา 

 0.5  0.5 

ส่ิงที่สงมาดวย 



รายละเอียดแนวทางการประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 14  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  

 

 

 2

กรณีที่ 1 สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 14.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  
 
น้ําหนัก : รอยละ 1  สําหรับสวนราชการระดับกรมทั่วไป และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
              รอยละ 0.5 สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายจะตองพัฒนา 

คําอธิบาย :   

 ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการหมายถึงความสําเร็จของสวนราชการ
ในการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทําแผนการยกเลิก ปรับปรุง แกไขบทบัญญัติของกฎหมายของสวน
ราชการในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 ใหแลวเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ระดับกระทรวงหรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมและรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแลวแต
กรณี โดยเปนการยกเลิก ปรับปรุงแกไข บทบัญญัติของกฎหมายที่สวนราชการรักษาการ หรืออยูในความ
รับผิดชอบของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในกํากับเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตทั้งที่มีใบอนุญาต
และไมมีใบอนุญาตแตเปนการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไมถูกตอง ไมมีความจําเปนหรือไมเหมาะสม เชน ซ้ําซอนกับ
กฎหมายอื่น ลาสมัยหรือสรางภาระใหกับผูขอรับอนุมัติหรือผูขอรับอนุญาตเกินความจําเปน เมื่อเทียบกับ
ประโยชนของประชาชนและสวนราชการ  โดยการดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 เปนการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 
ระยะที่ 2 เปนการจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ไดรับอนุมัติใหแลวเสร็จ ในปงบประมาณ

พ.ศ. 2554  

ซึ่งการพัฒนากฎหมายของสวนราชการดังกลาวเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 
2553 รวมทั้งสอดคลองกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรมที่มี
นโยบายในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัยและเปดชองใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบกับ
การพัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุมครองสิทธิสวนบุคคล  

เกณฑการใหคะแนน :  
ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยในแตละระดับ
กําหนดคะแนนและรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 

ระดับคะแนน คะแนนเต็ม 
ระดับที่ 1 2 คะแนน 
ระดับที่ 2 2 คะแนน 
ระดับที่ 3 3 คะแนน 
ระดับที่ 4 2 คะแนน 
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ระดับคะแนน คะแนนเต็ม 
ระดับที่ 5 1 คะแนน 
รวม 10 คะแนน 

 

   

 สูตรการคํานวณ 

   คะแนนสําหรับนําไปประเมินผล เทากับ 

  (ผลคะแนนระดับที่1 + ผลคะแนนระดับที่2 + ผลคะแนนระดับที่3 + ผลคะแนนระดับที่4 +ผลคะแนนระดับที่5) 

                                                            2 

   เกณฑการใหคะแนน 

ระดับที่ เกณฑการใหคะแนน 
1 ขั้นตอนที่  1  (2 คะแนน) ประกอบดวย 

1.1 สวนราชการ สํารวจ ตรวจสอบ  และรวบรวมรายชื่อกฎหมายที่สวนราชการรักษาการหรือ
อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานในกํากับใหครบถวนถูกตอง  
โดยจําแนกหมวดหมูวา กฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติฉบับใดบาง (1 คะแนน) 
1.2 สวนราชการ สํารวจ  ตรวจสอบ  และรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.1 ที่
เกี่ยวกับการอนุมัติ หรืออนุญาตทั้งที่มีใบอนุญาต  และไมมีใบอนุญาต  โดยแยกประเภทของ
กฎหมายตามลําดับชั้น  (Hierarchy   of  Law)  พรอมระบุหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับบทบัญญัติ  
เชน  ตองไดรับการพิจารณารวมกันหรือตองไดรับการอนุมัติหรืออนุญาตรวมกับสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนที่ไมอยูในการบังคับบัญชาหรือการกํากับดูแล  เปนตน  ให
ครบถวน  (1 คะแนน) 

2 ขั้นตอนที่  2  (2 คะแนน)   
สวนราชการ  ศึกษา  วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.2 วามีความถูกตอง ความ
จําเปน  หรือความเหมาะสม  เชน ขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่นทั้งในระดับที่สูงกวาหรือในระดับ
เดียวกัน ซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น ลาสมัย หรือสรางภาระใหกับผูขอรับอนุมัติ  หรือผูขอรับอนุญาต
เกินความจําเปนหรือไม เมื่อเทียบกับประโยชนของประชาชนเปนหลักและประโยชนของสวน
ราชการ หากเห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ไมถูกตอง  ไมมีความจําเปนหรือไมมีความ
เหมาะสม ตามหลักเกณฑขางตนแลวใหเสนอยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขแลวแตกรณี ทั้งนี้ หากมี
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ใหสวนราชการนํามาวิเคราะหดวย ในกรณี
บทบัญญัติของกฎหมายที่เสนอขอยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขเก่ียวของกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และหนวยงานอื่นที่ไมอยูในการบังคับบัญชาหรือ การกํากับดูแลใหประสานการดําเนินการใน
ลักษณะบูรณาการ เชน รวมกันศึกษา วิเคราะห เพื่อดําเนินการยกเลิก หรือปรับปรุงแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวตอไป 
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ระดับที่ เกณฑการใหคะแนน 
3 ขั้นตอนที่  3  (3 คะแนน) 

สวนราชการนําผลการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ  2 เผยแพรใน website ของสวนราชการ  
และจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย 
(Focus Group) โดยใหเปนการรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมายหรือผูมีสวนได
เสียอยางแทจริง เชน ใชวิธีการท่ีบุคคลดังกลาวสามารถทราบและแสดงความคิดเห็นไดอยางแทจริง 
หากเปนการประชุมหรือสัมมนาตองจัดใหมีผูเขารวมประชุมสัมมนาทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับ
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  ทั้งนี้  ใหสวนราชการนําผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวมา
วิเคราะหอยางเที่ยงธรรม เพื่อจัดทําแผนพัฒนากฎหมายตอไป 

4 ขั้นตอนที่  4  (2 คะแนน) 
จัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  และเสนอแผนพัฒนากฎหมาย  โดยระบุกฎหมายและ
บทบัญญัติที่จะยกเลิก  หรือปรับปรุงแกไข พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนในการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายกับแจงรายชื่อกฎหมายท่ีจะดําเนินการรางเพ่ือยกเลิกหรือ
ปรับปรุง แกไขกฎหมายดังกลาว โดยระบุหลักการและเหตุผล สรุปสาระสําคัญเสนอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายระดับกระทรวง  พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ ในกรณีสวนราชการสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือสวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงใหนําแผนพัฒนากฎหมายเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของตน
ใหความเห็นชอบ 

5 ขั้นตอนที่  5 (1 คะแนน) 
นําแผนพัฒนากฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง  
หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรม เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
แลวแตกรณีอนุมัติ แลวสงมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 
2553 

 
เงื่อนไขในการสงแผนพัฒนากฎหมายมาที่สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีตามขั้นตอนที ่ 5 
 1. สวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือสวนราชการ
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงที่ตองสงแผนพัฒนากฎหมายมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเอง หาก
จัดสงแผนพัฒนากฎหมายลาชากวาวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนในขั้นตอนนี้ วันละ 0.05 
คะแนนตอวันทําการ 
 2. สวนราชการระดับกรมที่สํานักงานปลัดกระทรวงเปนผูดําเนินการจัดสงแผนพัฒนากฎหมายใหตองสง
แผนพัฒนากฎหมายของตนเองใหสํานักงานปลัดกระทรวงกอนวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 หากจัดสงแผนพัฒนา
กฎหมายลาชากวาวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนในขั้นตอนนี้  0.2  คะแนน และหากสงเกิน
กวาวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จะถูกปรับลดคะแนนตามเงื่อนไขในขอ 1 ดวย 
 



รายละเอียดแนวทางการประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 14  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  

 

 

 5

หมายเหตุ : 
กรณีสวนราชการใดไมมีกฎหมายที่จะตองดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวน

ราชการใหแจงขอยกเวนการดําเนินการดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อแจงให
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ส.ล.ค.) พิจารณา หาก ส.ล.ค. พิจารณาแลวเห็นวาสวนราชการไมมีกฎหมายที่
จะตองดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สวนราชการไมตองประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ ใหนําน้ําหนักไปรวมไว
ในตัวชี้วัดท่ี 12 และ 13 ตัวชี้วัดละรอยละ 0.5 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

ช่ือผูรับผิดชอบ           เบอรโทรศัพท 
นายศิริ  เลิศธรรมเทวี  0 2280 9000 ตอ 301 
นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000 ตอ 303 
นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ 0 2280 9000 ตอ 111 
นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000 ตอ 557 
นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000 ตอ 558 
นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000 ตอ 556 
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แนวทางการประเมินผล 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่  1  ประกอบดวย 
1.1 ส ว น ร า ช ก า ร  สํ า ร ว จ 
ตรวจสอบ  และรวบรวมรายชื่อ
ก ฎ ห ม า ย ที่ ส ว น ร า ช ก า ร
รักษาการหรื ออ ยู ในความ
รับผิดชอบของสวนราชการ รัฐ
วิสาหกิจ  และหนวยงานใน
กํากับใหครบถวนถูกตอง  โดย
จําแนกหมวดหมูวา กฎหมาย
หลักฉบับใดมีอนุบัญญัติฉบับ
ใดบาง  
 
 
 

 
  พิจารณาจากบัญชีรายชื่อกฎหมายที่สวนราชการเสนอมาใน 

แผนพัฒนากฎหมาย โดยจําแนกกฎหมายหลักและอนุบัญญัติ
ภายใตกฎหมายหลัก 

  บันทึกการประชุมหรือเอกสารอ่ืนที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการ
ไดสํารวจ ตรวจสอบ  และรวบรวมรายชื่อกฎหมายท่ีสวน
ราชการรักษาการหรืออยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานในกํากับใหครบถวนถูกตอง   

  หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบวาสวนราชการรวบรวมรายชื่อ
กฎหมายที่สวนราชการรักษาการหรืออยูในความรับผิดชอบของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในกํากับ โดยจําแนก
หมวดหมูวากฎหมายหลักฉบับใดมีอนุบัญญัติฉบับใดบาง ไม
ครบถวนหรือไมถูกตอง ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.2  คะแนน 

1.2 ส ว น ร า ช ก า ร  สํ า ร ว จ  
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ร ว บ ร ว ม
บทบัญญัติของกฎหมายตาม
ขั้นตอนที่ 1.1 ที่ เกี่ยวกับการ
อนุ มั ติ  หรื อ อนุญาตทั้ ง ที่ มี
ใบอนุญาต และไมมีใบอนุญาต  
โดยแยกประเภทของกฎหมาย
ตามลําดับชั้น (Hierarchy of  
Law) พรอมระบุหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับบทบัญญัติ เชน  
ตองไดรับการพิจารณารวมกัน
หรือตองไดรับการอนุมัติหรือ
อนุญาตรวมกับสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืน
ที่ไมอยูในการบังคับบัญชาหรือ
การ กํา กับดูแล  เปนตน  ให
ครบถวน  

  พิจารณาจากแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
  หากคณะกรรมการฯตรวจสอบวาสวนราชการรวบรวมบทบัญญัติ

ของกฎหมายตามขั้นตอนที่ 1.2 ที่เกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาต 
โดยแยกประเภทของกฎหมายตามลําดับชั้นวาไมถูกตองหรือไม
ครบถวน ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.1  คะแนน 

  หากคณะกรรมการฯตรวจสอบวาสวนราชการระบุชื่อหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับบทบัญญัติขางตน ไมถูกตองหรือไมครบถวน  ปรับ
ลดคะแนนไมเกิน  0.1  คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
2 ขั้นตอนที่   2  สวนราชการ  

ศึกษา  วิเคราะหบทบัญญัติของ
กฎหมายตาม ขั้นตอนที่ 1.2 วา
มีความถูกตอง ความจําเปน  
หรือความเหมาะสม เชน ขัด
หรือแยงกับกฎหมายอื่นทั้งใน
ระดับที่ สู งกว าหรือในระดับ
เดียวกัน ซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น 
ลาสมัย หรือสรางภาระใหกับผู
ขอรั บอนุ มั ติ   หรื อผู ขอรั บ
อนุญาตเกินความจําเปนหรือไม
เมื่ อ เที ยบกับประโยชนของ
ประชาชนเปนหลักและประโยชน
ของสวนราชการ หากเห็นวา
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว 
ไมถูกตอง  ไมมีความจําเปน
หรือไมมีความเหมาะสม ตาม
หลักเกณฑขางตนแลวใหเสนอ
ยกเลิก  หรือปรับปรุ งแก ไข
แ ล ว แ ต ก ร ณี  ทั้ ง นี้  ห าก มี
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาว ใหสวน
ราชการนํามาวิเคราะหดวย ใน
กรณีบทบัญญัติของกฎหมายที่
เสนอขอยกเลิกหรือปรับปรุง
แกไขเกี่ยวของกับสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นที่
ไมอยูในการบังคับบัญชาหรือ 
การกํากับดูแลใหประสานการ
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการ 
เชน รวมกันศึกษา วิเคราะห 
เพื่ อดําเนินการยกเลิก หรือ
ปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกลาวตอไป 
 

  พิจารณาจากแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ   
  บันทึกการประชุมหรือเอกสารอ่ืนที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการ

ไดศึกษา  วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายตาม ขั้นตอนที่ 1.2 
ถึงความถูกตอง ความจําเปนหรือความเหมาะสม เมื่อเทียบกับ
ประโยชนของประชาชนเปนหลัก รวมทั้งเอกสารท่ีแสดงการนํา
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว มา
ประกอบการวิเคราะห (ถามี) 

  บันทึกการประชุมหรือเอกสารอ่ืนที่แสดงใหเห็นถึงการประสาน
การดําเนินการในลักษณะบูรณาการ ในกรณีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เสนอขอยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขเก่ียวของกับสวน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นที่ไมอยูในการบังคับบัญชา
หรือการกํากับดูแลของสวนราชการ 

  หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบวาสวนราชการได ศึกษา  
วิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายตามขั้นตอนที่  2  ไมถูกตอง
หรือไมครบถวน ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.2  คะแนน 

  หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบวาสวนราชการไดประสานการ
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับกฎหมายดังกลาว ไมถูกตองหรือไม
ครบถวน ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.2  คะแนน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
3 ขั้นตอนที่  3  สวนราชการนําผล

การดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 
และ  2 เผยแพรใน website ของ
สวนราชการ  และจัดทําการรับ
ฟ งความคิดเห็นของผู อยู ใต
บังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวน
ได เ สี ย ในกฎหมาย  ( Focus 
Group) โดยให เปนการรับฟง
ความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับ
ของกฎหมายหรือผูมีสวนไดเสีย
อยางแทจริง เชน ใชวิธีการที่
บุคคลดังกลาวสามารถทราบและ
แสดงความคิดเห็นได อย าง
แทจริง หากเปนการประชุมหรือ
สัมมนาตองจัดใหมีผู เขารวม
ประชุมสัมมนาทั้งที่เห็นดวยและ
ไมเห็นดวยกับบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกลาว  ทั้งนี้  ใหสวน
ราชการนําผลการรับฟงความ
คิดเห็นดังกลาวมาวิเคราะหอยาง
เที่ยงธรรม เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายตอไป 

การเผยแพรผลการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ  2 ใน website 
  พิจารณาจากขอมูลที่เผยแพรใน Website    
  หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบวาสวนราชการไมไดนําผลการ

ดําเนินการในขั้นตอนที่  1 - 2  เผยแพรใน  website  ของสวน
ราชการ ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.2 คะแนน 

การจัดทํา Focus Group 
  พิจารณาจากรายงานการสรุปการสัมมนาการรับฟงความคิดเห็น

ของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสียในกฎหมาย 
(Focus Group) รวมทั้งเอกสารการจัดทํา  Focus Group  

  บันทึกการประชุมหรือเอกสารอ่ืนที่แสดงใหเห็นวาสวนราชการได
นําผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวมาวิเคราะห เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมาย 

  หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบวาสวนราชการไดจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับของกฎหมาย หรือผูมีสวนไดเสีย  
(Focus Group) ไมเหมาะสม เชน ผูมีสวนไดเสียไมครอบคลุม ไม
มีผูเขารวมประชุมสัมมนาทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย เปนตน
ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.5  คะแนน 

  หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบวาสวนราชการไมไดนําความ
คิดเห็นของการรับฟงความคิดเห็นมาพิจารณา  และวิเคราะหอยาง
เที่ยงธรรมและมีเหตุผล  ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.2  คะแนน 

 

4 ขั้นตอนที่  4  จัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ  และ
เสนอแผนพัฒนากฎหมาย  โดย
ระบุกฎหมายและบทบัญญัติที่จะ
ยกเ ลิก   หรือปรับปรุ งแก ไข 
พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญ
และความเรงดวนในการยกเลิก
หรือปรับปรุงแกไขกฎหมายกับ
แ จ ง ร า ย ชื่ อ ก ฎ ห ม า ย ที่ จ ะ
ดําเนินการรางเพ่ือยกเลิกหรือ
ปรับปรุง  แกไขกฎหมายดังกลาว 
โดยระบุหลักการและเหตุผล สรุป
สาระสําคัญเสนอคณะกรรมการ

  พิจารณาจากแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
  หากคณะกรรมการฯตรวจสอบวาสวนราชการระบุกฎหมายและ

บทบัญญัติที่สมควรยกเลิกหรือแกไขปรับปรุง ไมถูกตองหรือไม
ครบถวน  ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.1  คะแนน 

  หากคณะกรรมการฯตรวจสอบวาสวนราชการระบุหลักการ  
เหตุผล และสรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่จะยกรางขึ้นใหม  ไม
ถูกตองหรือไมครบถวน  ปรับลดคะแนนไมเกิน  0.1  คะแนน 

 



รายละเอียดแนวทางการประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 14  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ  

 

 

 9

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
พัฒนากฎหมายระดับกระทรวง 
พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ 
ในกรณีสวนราชการสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือสวน
ร า ช ก า ร ไ ม สั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงใหนํา
แผนพัฒนากฎหมายเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ
ตนใหความเห็นชอบ 

5 ขั้นตอนที่  5 นําแผนพัฒนา
กฎหมายทีไ่ดรบัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายระดับกระทรวง  หรือ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของกรม เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด
หรอืรฐัมนตรีทีก่ํากับดูแลแลวแต
กรณีอนุมัติ แลวสงมาที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
วันที่  30  มิถนุายน พ.ศ. 2553 

  พิจารณาจากหนังสือนําสงแผนของสวนราชการและการ
ลงทะเบียนรับหนังสือดังกลาวของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบวาสวนราชการเสนอแผนพัฒนา
กฎหมายมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลาชากวากําหนดคือ
ภายในวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2553  ปรับลดคะแนนวันละ 0.05 
คะแนนตอ วันทํ าการ  โดยนับถึ ง วันที่ สํ านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีลงทะเบียนรับเรื่อง 

     (กรณีกระทรวงเสนอแผนพัฒนากฎหมายมาที่สํานักเลขาธิการ   
คณะรัฐมนตรีลาชากวาวันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2553 
ตรวจสอบวา กรมสงแผนไปที่กระทรวงกอนวันที่  9  มิถุนายน 
พ.ศ. 2553 หรือไม หากลาชากวาวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ปรับลดคะแนน 0.2 คะแนน และหากสงเกินกวาวันที่  30  
มิถุนายน พ.ศ. 2553  ปรับลดคะแนนวันละ  0.05  คะแนนตอ
วันทําการ) 

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายแลวเสร็จและสามารถเสนอรางกฎหมาย
ตามแผนพัฒนากฎหมายที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30  
มิถุนายน พ.ศ. 2553 หรือจัดทํากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่สวนราชการสามารถออกไดเอง และ
ประกาศใชบังคับไดภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ใหคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการประเมินการ
พัฒนากฎหมายของสวนราชการ นําหลักเกณฑ และวิธีการประเมินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายมาประเมินการ
จัดทํารางกฎหมายโดยอนุโลม และหากสวนราชการนั้น ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายหรือจัดทําราง
กฎหมายรายฉบับไมครบถวนตามหลักเกณฑ ขั้นตอน หรือวิธีการ  ใหคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและการ
ประเมินการพัฒนากฎหมายของสวนราชการมีอํานาจในการไมปรับลดคะแนนสําหรับการไมดําเนินการดังกลาวได
ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้  หลักเกณฑ  วิธีการดําเนินการ  ตลอดจนรูปแบบการรายงาน  และ  จํานวนเอกสาร
ประกอบการรายงานใหเปนไปตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด 
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กรณีที ่ 2 สําหรับ สํานักงานปลัดกระทรวงทั ้งที่มีและไมมีกฎหมายที่จะตองพัฒนา (ยกเวน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  
 
ตัวช้ีวัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการ     
น้ําหนัก : รอยละ 1  สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงที่ไมมีกฎหมายที่จะตองพัฒนา  
   รอยละ 0.5  สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายที่จะตองพัฒนา 

คําอธิบาย :   

ความสําเร็จในการจัดสงแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการในกระทรวงจะพิจารณาจากความสําเร็จของ
สํานักงานปลัดกระทรวงในการดําเนินการรวบรวมแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  ซึ่งประกอบดวย
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการในสังกัดกระทรวงไดครบถวน และจัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  เกินกําหนด  6  วันทําการ  2 
จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  เกินกําหนด  5  วันทําการ  4 
จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  เกินกําหนด  4  วันทําการ  6 
จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  เกินกําหนด  3  วันทําการ  7 
จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  เกินกําหนด  2  วันทําการ  8 
จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  เกินกําหนด  1  วันทําการ  9 
จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30  
มิถุนายน พ.ศ. 2553   
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   สูตรการคํานวณ 

   คะแนนสําหรับนําไปประเมินผล เทากับ       ผลคะแนน 

                                                           2 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 

นายศิริ  เลิศธรรมเทวี  0 2280 9000 ตอ 301 
นายอํานาจ  พวัเวส 0 2280 9000 ตอ 303 
นางสาวกัญชลี  จํานงควงศ 0 2280 9000 ตอ 111 
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ช่ือผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท 
นายรังสิต  มาศรีจันทร 0 2280 9000 ตอ 557 
นางสาวสุภัทรา  สังขทอง 0 2280 9000 ตอ 558 
นายเศรษฐชัย  อันสมศร ี 0 2280 9000 ตอ 556 
นางสาวกรทิพย  รัตนวงศ 0 2280 9000 ตอ 556 

 
แนวทางการประเมินผล 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 
1 - 5 ขั้นตอนที่  5  

จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของ
กระทรวง  ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30  
มิถุนายน พ.ศ. 2553 

  พิจารณาจากหนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวง  
ซึ่งประกอบดวยแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงที่ครบถวนทุกสวนราชการและทะเบียนลงรับหนังสือ
ดังกลาวของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยนับถึงวันที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงทะเบียนรับหนังสือดังกลาว 

  หากสํานักงานปลัดกระทรวงดําเนินการรวบรวมแผนพัฒนา
กฎหมายของกระทรวงและจั ดส ง ให สํ านั ก เลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรีลาชากวากําหนดคือภายในวันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 
2553 ปรับลดคะแนน ดังนี้ 
  ปรับลดคะแนนวันละ 1 คะแนนตอวันทําการ กรณีสงลาชา

เกินกําหนด 1 – 4 วันทําการ 
  ปรับลดคะแนนวันละ 2 คะแนนตอวันทําการ กรณีสงลาชา

เกินกําหนดต้ังแต 5 วันทําการเปนตนไป 
  ตัวอยางการคํานวณ กรณีสงแผนพัฒนากฎหมายลาชา 

สํานักงานปลัดกระทรวง ก. สงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงให 
สลค.ลงรับในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเลยกําหนดสง 5 วันทํา
การ การคํานวณคะแนนที่ปรับลด 
 4 วันทําการแรก วันละ 1 คะแนน รวม 4 คะแนน 
 วันที่ 5 วันละ 2 คะแนน รวม 2 คะแนน 
 รวมคะแนนที่ปรับลด 6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เหลือ 4 คะแนน 
 คะแนนสําหรับนําไปประเมินผลสํานักงานปลัดกระทรวง ก. 

เทากับ 2 คะแนน 
 


