ประเภทและลักษณะของกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ประเภทของกฎหมาย
1. กฎหมายที่สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

ลักษณะสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย
1. ตองมีความโปรงใสและมีความเปนอัตโนมัติในการบังคับใช

และปราบปรามการทุจริต
กฎหมาย โดยคํานึงถึงการกําจัดหรือจํากัดการใชดุลพินิจ
กฎหมายที่สงเสริมสรางความสมานฉันทและ
ของผูมีอํานาจใหมีเพียงเทาที่จําเปน
2. ตองเปดโอกาสใหมีการถวงดุล ควบคุมและตรวจสอบการ
ความสามัคคีของคนในชาติ
กฎหมายที่ปองกันการแทรกแซงการดําเนินงาน
ใชอํานาจตามกฎหมายได
3. ตองสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีสวนรวมของ
ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมายที่สงเสริมการรวมกลุมและเสริมสราง
ผูมีสวนไดเสีย (หรือภาคสวนตางๆ ของสังคม) ในกระบวนการ
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน
บั ง คั บ ใช ก ฎหมาย การตราอนุ บั ญ ญั ติ และการปฏิ บั ติ
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในรูปแบบ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ตางๆ
กฎหมายหรืออํานาจหนาที่
กฎหมายที่สงเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ
4. ตอ งสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผลิ ต ภาพของระบบ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ราชการในภาพรวม(ทั้งดานขั้นตอน กําลังพลและงบประมาณ)
กฎหมายที่สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชนไทย
ในเวทีระหวางประเทศ
กฎหมายที่สงเสริมการพัฒนาภายใตปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
กฎหมายที่สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา ประยุกตใชซึ่งวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กฎหมายที่เสริมสรางความเปนธรรม และ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธํารงไวซึ่ง
ความยุตธิ รรมในสังคม
กฎหมายที่เสริมสรางภูมิคุมกันและรองรับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจาก
กระแสโลกาภิวัตนหรือการปฏิบัตติ าม
พันธกรณีระหวางประเทศ

ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
น้ําหนัก : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานของรัฐทุกแหง กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 3 ระดับ
• สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550 โดยใหระบุการดําเนินการพัฒนา
กฎหมายใด สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการในแตละประเด็นทางกฎหมายให
ชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จ และใหสวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายใหแลวเสร็จ
และจัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550
• สวนราชการใดที่ไดสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายหลักที่อยูในความรับผิดชอบแลว ปรากฏวาไมมีกฎหมายใดอยู
ในกรอบประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 4 ลักษณะ หากไมมีกฎหมายที่
จะพัฒนาปรับปรุงใหทําหนังสือแจงยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเวนการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สําหรับประเด็นการประเมินผลการพัฒนากฎหมายดังกลาว (ให
กระทรวงเปนผูดําเนินการแจงการขอยกเวนของสวนราชการในสังกัด)
เกณฑการใหคะแนน :
ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ระดับคะแนน
1
3

5

เกณฑการใหคะแนน
รวบรวบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานรัฐทั้งหมด
สํารวจ ตรวจสอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่จะตองดําเนินการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐทุกแหง ใหสอดคลองตาม
ประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 4 ลักษณะ
จัดทําแผนการพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550 โดยระบุกฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา
สาระสําคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลที่จะดําเนินการในแตละประเด็นทาง
กฎหมายแลวเสร็จ จัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2550

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :

สํานักนิติธรรม
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชื่อผูรับผิดชอบ
นายศิริ เลิศธรรมเทวี
นายอํานาจ พัวเวส
นางสาวกัญชลี จํานงควงศ
นางสาววดี แซเบ

เบอรโทรศัพท
0 2280 9000 ตอ 301
0 2280 9000 ตอ 557
0 2280 9000 ตอ 111
0 2280 9000 ตอ 556

แนวทางการประเมินผล :
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
แนวทางการประเมินผล
คะแนน
รวบรวมกฎหมายระดับ
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
1
พระราชบัญญัติของกระทรวง # ตรวจสอบวากระทรวงหรือรวบรวมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
กรม รัฐวิสาหกิจและ
ของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐทั้งหมดทุก
หนวยงานของรัฐทั้งหมดที่สวน
สวนราชการหรือไม หากไมครบถวน หักคะแนนไมเกิน 0.1
ราชการรับผิดชอบ
คะแนน
Ð เอกสารบัญชีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของสวนราชการ

3

สํารวจ ตรวจสอบกฎหมาย
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
ระดับพระราชบัญญัติที่จะตอง # ตรวจสอบวากระทรวง กรม ไดดําเนินการศึกษา/วิเคราะห
ดําเนินการยกเลิกหรือแกไข
กฎหมายที่กระทรวง กรม ตองมีการพัฒนาปรับปรุงตามประเภท
เพิ่มเติมที่อยูในความ
ของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสําคัญของบทบัญญัติ
รับผิดชอบของกระทรวง กรม
กฎหมาย 4 ลักษณะ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
Ð เอกสารรายงานการประชุมของกระทรวง กรม ที่มีเนื้อหา
ของรัฐทุกแหงใหสอดคลอง
การศึกษาวิเคราะหกฎหมายในความรับผิดชอบที่จะตอง
ตามประเภทของกฎหมาย 10
ดําเนินการพัฒนา
ประเภทและลักษณะสําคัญ
ของบทบัญญัติแหงกฎหมาย
4 ลักษณะ

5

จัดทําแผนการพัฒนากฎหมาย ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
# ตรวจสอบวาสวนราชการสงแผนพัฒนากฎหมายไดทันภายในวันที่
2550 โดยระบุกฎหมาย
11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หรือไม หากไมทันตามกําหนดหัก
ระดับพระราชบัญญัติที่จะ
คะแนนวันละ 0.05 คะแนนตอวันทําการ (นับตั้งแตวันที่สํานัก
ดําเนินการพัฒนา สาระสําคัญ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงทะเบียนรับเรื่อง)
/ประเด็นทางกฎหมายที่จะ
Ð หนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงหรือสวนราชการ
ดําเนินการและเหตุผลที่จะ
Ð การลงรับหนังสือนําสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงหรือ
ดําเนินการในแตละประเด็น
สวนราชการวันที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดลงทะเบียนไว
ทางกฎหมายแลวเสร็จ จัดสง
ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในวันที่
11 มิถุนายน พ.ศ. 2550

หนา 2

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ
น้ําหนัก : รอยละ 3.5
คําอธิบาย :
พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน (Milestone)ตามแผนพัฒนา
กฎหมายประจําป พ .ศ 2550 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ .ศ 2550 ) ที่สวนราชการนําเสนอและคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายไดใหความเห็นชอบแลว

ตารางและสูตรการคํานวณ :
ลําดับที่ของ
รางกฎหมาย/
ชื่อรางกฎหมาย
(i)
รางกฎหมาย
/ชื่อรางกฎหมาย
ที่ 1
รางกฎหมาย
/ชื่อรางกฎหมาย
ที่ 2
รางกฎหมาย
/ชื่อรางกฎหมาย
ที่ i

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของ
ความสําเร็จหรือความคืบหนาที่ปฏิบัติไดตาม
น้ําหนัก
คะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก
แผนการดําเนินงานของปงบประมาณที่
ของแตละ
ของแตละ
(SMi×Wi )
ประเมินผล
ราง
รางกฎหมาย
กฎหมาย
(SMi )
1
2
3
4
5
(Wi )
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
60
70
80
90
100 คาคะแนนของ (คาคะแนนของราง
*0. ××
รางกฎหมาย 1 กฎหมายที่ 1 ×
น้ําหนักของราง
กฎหมายที่ 1)
60
70
80
90
100 คาคะแนนของ (คาคะแนนของราง
*0. ××
รางกฎหมาย 2 กฎหมายที่ 2 ×
น้ําหนักของราง
กฎหมายที่ 2)
60
70
80
90
100 คาคะแนนของ (คาคะแนนของราง
*0. ××
รางกฎหมาย i กฎหมายที่ i ×
น้ําหนักของราง
กฎหมายที่ i)
รวม = 1
ผลรวมของ (คาคะแนน
ของรางกฎหมายที่ 1×
น้ําหนักของรางกฎหมาย
ที่ 1)+ (คาคะแนนของ
รางกฎหมายที่ 2×
น้ําหนักของรางกฎหมาย
ที่ )+(คาคะแนนของราง
กฎหมายที่ i × น้ําหนัก
ของรางกฎหมายที่ i

*ใหสวนราชการกําหนดน้ําหนักของแตละรางกฎหมาย โดยใหผลรวมของน้ําหนักของทุกรางกฎหมายเทากับ 1
หนา 3

สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของ (คาคะแนนที่ไดของรางกฎหมาย × น้ําหนักของรางกฎหมาย)
หรือ
(น้ําหนักของรางกฎหมายที่ 1 × คะแนนที่ไดของรางกฎหมายที่ 1) + น้ําหนักของรางกฎหมายที่ 2 × คะแนนที่ได
ของรางกฎหมายที่ 2) + (น้ําหนักของรางกฎหมายที่ 3 × คะแนนที่ไดรางกฎหมายที่ 3) + (น้ําหนักของราง
กฎหมายที่ i × คะแนนที่ไดของรางกฎหมายที่ i
โดยที่ :
น้ําหนักของราง
กฎหมาย (Wi )
คะแนนที่ไดของ
รางกฎหมาย
(SMi )
i

หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับแตละรางกฎหมาย โดยน้ําหนักของทุกราง
กฎหมายรวมกัน = 1
หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความคืบหนาที่สามารถปฏิบัติไดกับ
แผนการดําเนินงานที่จะตองปฏิบัติทั้งหมดของแตละรางกฎหมายที่ไดกําหนดไว
ตามรายละเอียดแผนงาน
หมายถึง ลําดับที่ของรางกฎหมาย

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
∑ (Wi×SMi ) = 1
∑ (Wi×SMi ) = 2
∑ (Wi×SMi ) = 3
∑ (Wi×SMi ) = 4
∑ (Wi×SMi ) = 5

เหตุผล :
เพื่ อ ให เ กิ ด ความสมบู ร ณ ใ นการพั ฒ นากฎหมายตามนโยบายรั ฐ บาลเป น ไปด ว ยความรวดเร็ ว และรอบคอบ
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ในการพั ฒ นากฎหมายไว ใ นคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของทุกกระทรวง และกรม เวนแตกระทรวงหรือกรมที่ไมมกี ฎหมายในความรับผิดชอบทีต่ อ งพัฒนา
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :

สํานักนิติธรรม
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชื่อผูรับผิดชอบ
นายศิริ เลิศธรรมเทวี
นายอํานาจ พัวเวส
นางสาวกัญชลี จํานงควงศ
นางสาววดี แซเบ

เบอรโทรศัพท
0 2280 9000 ตอ 301
0 2280 9000 ตอ 557
0 2280 9000 ตอ 111
0 2280 9000 ตอ 556
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แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. วิเคราะหความคืบหนาในการดําเนินการของกฎหมายรายฉบับเพื่อประเมินเกณฑการใหคะแนน
ขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายรายฉบับ 1
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ

คะแนนในแตละขั้นตอน
หลักฐานที่ตองแสดง
%ความสําเร็จ คะแนน
รายงานการตรวจสอบและวิเคราะหกฎหมาย หรือ
60
1
หลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวามีการวิเคราะหใน
กฎหมายที่เสนอรายฉบับ
รางกฎหมายที่ผานการพิจารณาหรือผานความ
ขั้นตอนที่ 2 การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
70
2
2
เห็นชอบแลวจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือ
แลวเสร็จ
เทียบเทา
รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงใหเห็นวามี การ
ขั้นตอนที่ 3 มีการจัดทําการรับฟงความ
80
3
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นในลักษณะตางๆ ที่มี
คิดเห็นจากผูมีสวนรวมไดเสียหรือผูอยูใต
2
รูปแบบและผูมีสวนรวมที่มีความเหมาะสมกับ
บังคับกฎหมาย (Focus group)
ความสําคัญและผลกระทบของกฎหมายที่ดําเนินการ
รายงานหรือหลักฐานวารางกฎหมายดังกลาวไดผาน
ขั้นตอนที่ 4 ผานการพิจารณาใหความ
90
4
การพิจารณาตรวจสอบจากรัฐมนตรี
เห็นชอบจากรัฐมนตรี
หนังสือนําสงรางกฎหมายเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ 5 เสนอรางกฎหมายมาที่สํานัก
100
5
ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง ภายในวันที่
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
30 กันยายน 2550
1

ขั้นตอนการดําเนินการสวนราชการสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม แตขอใหยึดขั้นตอนตามเกณฑการใหคะแนน
เปนขั้นตอนหลัก
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แนวทางการประเมินผล
หมายเหตุ :
การประเมินการพัฒนากฎหมายรายฉบับตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) จะพิจารณาประกอบกับการประเมินในเชิงคุณภาพของ
กฎหมายรายฉบับ ดังนี้
1. ความสอดคลองกับประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 4 ลักษณะ
2. การจัดทํารับฟงความคิดเห็น (Focus group) ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสําคัญของประเด็นที่จะพัฒนาในแตละกฎหมาย
และมีผูมีสวนรวมไดเสียทั้งทางตรงและทางออมครบถวน ดังนี้
2.1 การดําเนินการจัดการรับฟงความคิดเห็น (Focus group)หมายถึง การดําเนินการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมี
สวนไดเสียที่มีตอรางกฎหมาย มีรูปแบบการดําเนินการหลายวิธี ไดแก การจัดประชุมทั่วไป การจัดสัมมนา หรือการจัด
สัมมนาเฉพาะกลุมผูเชี่ยวชาญหรือผูมีสวนไดเสีย การสอบถามความเห็น การรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซต และการแจกจาย
แบบสอบถามใหผูมีสวนไดเสีย เปนตน แตการที่จะใชรูปแบบการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นรูปแบบใดหรือวิธีการใดนั้น
ใหขึ้นอยูกับความสําคัญ ประเด็นที่ดําเนินการและผลกระทบของกฎหมายที่เสนอพิจารณาตอสาธารณชนวามีมากนอยเพียงใด
2.2 การจัดรับฟงความคิดเห็นตองมีการกําหนดเปาหมายหรือบุคคล หนวยงานที่จะเขามามีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็นใหมี
ความชัดเจน
สําหรับหนวยงานหรือผูที่สมควรรับฟงความคิดเห็นควรจะประกอบดวย
1. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการทําภารกิจนั้นโดยตรง ซึ่งควรเปนหนวยงานระดับกระทรวงและกรมที่เกี่ยวของ
2. หนวยงานภาคเอกชนและประชาชนผูที่จะไดรับผลกระทบจากขอเสนอใหมีกฎหมายนั้นโดยตรง
3. นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอเสนอใหมีกฎหมายนั้น
3. สวนราชการดําเนินการจัดทําระบบการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย (Checklist) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ในกฎหมายที่นําเสนอทุกฉบับหรือไม
4. วิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลของสวนราชการ (Self Assessment Report)
1. ขอใหสวนราชการจัดทําเอกสารรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการแยกออกมาจากรายงานการ
ประเมินผลตนเองที่ตองจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. และจัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง จํานวน 10 ชุด พรอม
เอกสารอางอิงจํานวน 2 ชุด
2. เมื่อสวนราชการประเมินผลตนเองแลว หากไดคะแนนตามขั้นตอนใดจะตองแสดงหลักฐานเชิงประจักษตามที่ระบุไวหรือเอกสาร
อื่นๆ ที่แสดงวาไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนนั้น เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนากฎหมายคณะตางๆ ตรวจสอบ
3. สวนราชการทุกแหงที่มีประเด็นการพัฒนากฎหมายในคํารับรองการปฏิบัติราชการจะตองรายงานผลการพัฒนากฎหมายไมวาจะ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับอยูในขั้นตอนใด จะแลวเสร็จหรือไม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 หากไมรายงานตาม
กําหนดจะถูกหักคะแนนวันละ 0.05 คะแนนตอวันทําการ(เกณฑคะแนนนี้เปนเกณฑการหักคะแนนที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ 2548-2549 แลว) ทั้งนี้ เพื่อมิใหการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการลาชาซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
จัดสรรแรงจูงใจใหสวนราชการ
หมายเหตุ :
เมื่อสวนราชการประเมินผลตนเองเปนคะแนนในสวนของความคืบหนาในการพัฒนากฎหมายแลว คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
คณะตางๆ จะตรวจสอบหลักฐานวาครบถวนหรือไม อยางไร และจะตรวจสอบประเมินผลการพัฒนากฎหมายเชิงคุณภาพใน
กฎหมายแตละฉบับวาสวนราชการไดดําเนินการตามรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินการครบถวนหรือไม อยางไร
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