
  

๑.  ข�อมูลบุคลากรท่ีได�รับอนุมัติให�ไปเข�าร�วมการฝ กอบรม/ประชุม/สัมมนา  

     ชื่อ-สกุล.           นายฐากูร  แก�วใส        .ตําแหน�ง           นิติกรปฏิบัติการ                                 . 

     สังกัดงาน/กลุ�มงาน/ส�วน    กฎหมายและระเบียบ ๑     กอง/สํานัก        กฎหมาย                           .  

๒.  ได�รับอนุมัติให�ไป ����  ฝ กอบรม  ����  ประชุม     ����  สัมมนา 

     ๒.๑  หัวข�อเรื่อง/หลักสูตร 

     การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ�นท่ี 16                                                                                .                                                                 
     ๒.๒ หน�วยงานท่ีจัด.     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                         ร0                                               

     ๒.๓ ระหว�างวันท่ี.        ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒            ถึงวันท่ี.      ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒                    . 

 รวมเวลาท้ังสิ้น .       ๗๐        . วัน .      -          . ชั่วโมง 

 2.4  สถานท่ีจัด .      โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว                                                                       ร*. 

     ๒.5  ใช�งบประมาณจํานวน .         -           . บาท 

๓.  สรุปผลการฝ กอบรม/ประชุม/สัมมนา และข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได�) 

       การฝ-กอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ�นท่ี 16” เป2นการ
ฝ-กอบรมเพ่ือเร�งรัดพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายให5มีความรู5 ความสามารถทันต�อความจําเป2นของราชการ
และความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีวัตถุประสงค*ดังนี้ 

๑. เสริมสร5างให5นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีวิสัยทัศน*ทันการเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมไทย 
๒. เสริมสร5างให5นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีทัศนคติท่ีสร5างสรรค*ในการปฏิบัติหน5าท่ีเพ่ือให5

สอดคล5องกับหลักนิติธรรม 
๓. เสริมสร5างความรู5 ความเข5าใจเก่ียวกับกฎหมายหลักท่ีนักกฎหมายภาครัฐต5องรู5 รวมท้ังมีความรู5

เก่ียวกับกฎหมายเฉพาะท่ีจําเป2นต5องใช5ในการปฏิบัติหน5าท่ีในแต�ละหน�วยงาน 
๔. เสริมสร5างทักษะท่ีจะใช5ปฏิบัติงานในหน5าท่ีนักกฎหมายภาครัฐอย�างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการจัดแบ�งกลุ�มวิชาอบรม ดังต�อไปนี้  
กลุ�มวิชาบังคับร�วม มีดังนี้ 

หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 1 วิสัยทัศน*ใหม�เก่ียวกับประชาธิปไตย 
หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 2 ธรรมาภิบาลและการบริหารภาครัฐ 
หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจสังคมไทยและระบบเศรษฐกิจโลก 
หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 4 การปฏิรูปภาครัฐ 
หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 5 กฎหมายกับการบริหารราชการแผ�นดินและการตรวจสอบ 
หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 6 คุณภาพของกฎหมายและคุณธรรมสําหรับนักกฎหมายไทย 
หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 4 การปฏิรูปภาครัฐ 

กลุ�มวิชาบังคับเฉพาะทาง มีดังนี้ 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางท่ี ๑ การยกร�างและการปรับปรุงกฎหมาย 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางท่ี ๒ การปรับปรุงการดําเนินการทางวินัย อุทธรณ* และร5องทุกข* 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางท่ี ๓ การยกร�างและตรวจข5อตกลงหรือสัญญา 

แบบรายงานการไปเข�ารับการฝ กอบรม/ประชุม/สัมมนา 



 

๒ 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางท่ี ๔ การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางท่ี ๕ กฎหมายเศรษฐกิจและการค5าระหว�างประเทศ 
โดยกลุ�มวิชาบังคับเฉพาะทาง กระผมได5เข5ารับการอบรมหมวดวิชาบังคับเฉพาะทางท่ี ๑ การยกร�าง

และการปรับปรุงกฎหมาย 

ซ่ึงมีรายละเอียดการอบรมในแต�ละหมวดวิชาพอสรุปได5ปรากฏตามเอกสารแนบ 
                                                                                                                .                                  
 

 

                                                                   ลงชื่อ  .......................................................  ผู�รายงาน 

                                                                           (.......................................................) 

          ตําแหน�ง.................................................................... 

                                                                   วันท่ี  ..........  เดือน  ........................  พ.ศ.  ............ 

 

 

                                                                  ลงชื่อ  ....................................................... ผู�บังคับบัญชา 

        (        นางสภุา โชติงาม           ) 

          ตําแหน�ง              ผนก                               .                  

    วันท่ี  ..........  เดือน  ........................  พ.ศ.  ............ 
 

 

หมายเหตุ   1. ขอให5แนบสําเนาประกาศนยีบัตร หนังสือรับรอง หรือหลักฐานยืนยันการเข5ารับการฝ-กอบรม/ประชุม/
สัมมนา (หากมี) ไปกับรายงานฉบับนีด้5วย 

 2. ขอให5จัดส�งแบบรายงานพร5อมเอกสารตามข5อ 1. ไปยังกองการเจ5าหน5าทีท่างโทรสารหมายเลข 1225 
หรือ 0 2271 8828 ภายใน 7 วัน หลังสิ้นสุดการฝ-กอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งนี้ หากไม�จัดส�งแบบ
รายงานพร5อมเอกสารดังกล�าวให5กองการเจ5าหน5าที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด กองการเจ5าหน5าที่จะ   
ไม�ดําเนนิการบนัทึกประวตัิการเข5ารับการฝ-กอบรม/ประชุม/สัมมนาให5กับผู5ทีไ่ด5รับการอนุมัต ิ



รายละเอียดการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ�นท่ี 16” 
สามารถสรุปสาระสําคัญได� ดังต�อไปนี้              

1. กลุ�มวิชาบังคับร�วม มีดังนี้ 
1.1 หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 1 วิสัยทัศน+ใหม�เก่ียวกับประชาธิปไตย 
มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�มีทัศนคติท่ีดีต�อการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรู�และความเข�าใจ

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มีความรู�และทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับประชาสังคมและ
การมีส�วนร�วมทางการเมืองและให�ทราบถึงลักษณะและบทบาทของกฎหมายในคติประชาธิปไตยเพ่ือให�ทราบ
ถึงกระบวนการระงับความขัดแย�งโดยสันติวิธี โดยการอบรมได�เน�นให�มีความเข�าใจในระบอบประชาธิปไตย 
ซ่ึงประชาธิปไตยเป5นการปกครองของประชาชน การมีส�วนร�วมของประชาชนจึงเป5นหัวใจของรูปการปกครอง
แบบนี้ โดยมุ�งยกย�องคนเล็กคนน�อยท่ีไม�มีอํานาจวาสนาให�มีอํานาจมีบทบาท และเป5นระบบการปกครองท่ีให�
บทบาททางการเมืองแก�ประชาชนท่ัวไป แต�ระบบอย�างนี้มักเป7ดช�องให�คนโกงเข�ามาฉกฉวยหาประโยชน�ได�
ง�ายเพราะชาวบ�านมักมองผลประโยชน�เฉพาะหน�า ไม�มองผลประโยชน�ระยะยาว ซ่ึงไม�มีประเทศใดในโลกเป5น
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ� แม�แต�อังกฤษหรือสหรัฐ เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยเป5นระบบการปกครอง     
ท่ีขัดแย�งกับธรรมชาติของมนุษย� โดยประชาธิปไตยเป5นแนวคิดอุดมคติ ซ่ึงถือว�าทุกคนเสมอเท�าเทียมกัน
ในทางการเมืองแต�ในทางเป5นจริงทุกคนไม�เสมอเท�าเทียมกัน ประชาชนปกครองตนเองไม�ได� ต�องมีใครบางคน
ทําหน�าท่ีปกครอง ซ่ึงในทางหลักการ ถือว�าประชาชนเป5นเจ�าของระบบการปกครอง แต�ในทางเป5นจริง ระบบ
การปกครองมักตกอยู�ภายใต�อํานาจของพรรคการเมือง หรือกลุ�มอิทธิพลบางกลุ�ม 

1.2 หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 2 ธรรมาภิบาลและการบริหารภาครฐั 
มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ<กอบรมมีความรู�และความเข�าใจหลักกฎหมายว�าด�วยการบริหาร

กิจการบ�านเมืองท่ีดีและมีความรู�หลักธรรมาภิบาลและสามารถนํามาใช�ในการบริหารภาครัฐ มีความรู�ด�านการ
บริหารและการวางแผนภาครัฐ ความรู�ด�านการติดตามและการประเมินผลเพ่ือนํามาใช�ในการบริหารภาครัฐ 
และมีความรู�และความเข�าใจหลักการแก�ไขป=ญหาการคอรัปชั่นในภาครัฐ โดยการอบรมได�เน�นให�มีความเข�าใจ
เก่ียวกับหน�วยงานภาครัฐซ่ึงจําเป5นต�องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับประเทศไทย ๔.๐ และสามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได� ดังนี้ 

๑.ปรับโครงสร�างการทํางานให�ราชการเป5น “Flat organization” ทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนได�
อย�างกลมกลืนและประสานสอดคล�องกันมากข้ึน 

๒. ยึดหลักประชาชนได�อะไร 
๓. นําเทคโนโลยีมาใช�ในการให�บริการ 
๔. ลดดุลพินิจโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการทํางานภาครัฐและเป7ดเผยข�อมูลให�ประชาชน

สามารถเข�าถึงได� 
1.3 หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจสังคมไทยและระบบเศรษฐกิจโลก 
มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ<กอบรมมีความรู�ความเข�าใจในระบบเศรษฐกิจโลก มีความรู�เก่ียวกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยและกฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ มีความรู�ความเข�าใจเรื่องการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจ
ระหว�างประเทศและผลกระทบต�อประเทศไทย และทราบถึงนโยบายการเตรียมความพร�อมในการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจ
ระดับอาเซียน โดยในการอบรมได�เน�นให�ทราบถึงหลักการและความสําคัญของกฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ          
ซ่ึงเศรษฐกิจระหว�างประเทศจะต�องมีความเป5นเสรีบนพ้ืนฐานของการแข�งขันท่ีเป5นธรรม โดยรัฐจะต�องแทรกแซงน�อย
ท่ีสุด (Laissez-faire) แต�ความเป5นจริงแต�ละประเทศมีความไม�เท�าเทียมกันทางด�านเศรษฐกิจ จึงจําเป5นต�องมี “กฎเกณฑ�
ระหว�างประเทศ” ในการปฏิสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจ เพ่ือปZองกันมิให�ประเทศท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากกว�าแสวงความ
ได�เปรียบจากประเทศท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจน�อยกว�า แต�เนื่องจากกฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศมีจํานวนหลาย
ฉบับ มีรายละเอียดมาก เข�าใจยาก และใช�ภาษาต�างประเทศซ่ึงอาจทําให�เกิดความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อนได� และเป5น
กฎหมายท่ีเป5นผลมาจากการเจรจา (ทวิภาคี พหุภาคี) จึงไม�อาจจะตอบสนองต�อความต�องการของแต�ละประเทศภาคีได�
อย�างแท�จริง ซ่ึงประเทศท่ีมีความพร�อมมากกว�าจะมีความได�เปรียบ  
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โดยแนวทางการแก�ไขป=ญหาดังกล�าว จะมีแนวทางดังนี้ 
(๑) ต�องมีความพร�อมในเรื่องข�อมูลของประเทศไทย 
(๒) ต�องเข�าใจอํานาจหน�าท่ี และบทบาทของตนเองท่ีมีต�อเศรษฐกิจไทย 
(๓) ศึกษาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องของหน�วยงานอ่ืนของต�างประเทศ 
(๔) ประสานความร�วมมือเอกเอกชน 
(๕) ใช�กฎหมายเป5นเครื่องมือในการส�งเสริมการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และปZองกันมิให�มีการทํา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะทําให�ตลาดล�มเหลว 
(๖) ใช�กฎหมายเป5นเครื่องมือในการคุ�มครองผู�ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการแข�งขันไม�เป5นธรรม 
(๗) ใช�กฎหมายเป5นเครื่องมือในการคุ�มครองผู�บริโภคจากสินค�าหรือบริการท่ีไม�มีความปลอดภัย 

หรือไม�ได�มาตรฐาน 
(๘) ใช�กฎหมายเป5นเครื่องมือในการส�งเสริมให�ผู�ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสามารถใน

การแข�งขันมากข้ึน 
(๙) ใช�กฎหมายเป5นเครื่องมือในการเจรจาการค�าระหว�างประเทศ 
(๑๐) ตรวจสอบกฎหมายท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ 
1.4 หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 4 การปฏิรูปภาครัฐ 
มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ<กอบรมมีความรู�เก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการ มีความรู�

เก่ียวกับการปฏิรูปการเงินการคลัง และการพัฒนากฎหมายท่ีมีผลต�อการปฏิรูปภาครัฐ และมีทัศนคติท่ีดี     
ต�อการปฏิรูประบบภาครัฐ โดยในการอบรมได�เน�นให�ทราบถึงเปZาหมายท่ีเป5นจุดเน�นของการบริหารหรือการ
ปฏิบัติราชการยุคใหม� ซ่ึงมีด�วยกัน ๓ ประการ ได�แก� 

(๑) เน�นตอบสนองความต�องการของประชาชน 
(๒) เน�นผลงานจากการปฏิบัติราชการ 
(๓) เน�นกฎระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
โดยเป5นการเอาประชาชนเป5นตัวต้ัง สร�างผลงาน แล�วมาพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข�อง นอกจากนี้ 

การปฏิบัติหน�าท่ีของนิติกรภาครัฐควรมีพฤติกรรมท่ีสร�างคุณค�าท่ีประชาขนหรือสังคมคาดหวัง กล�าวคือ 
(๑) ทําหน�าท่ีเพ่ือหน�าท่ีตามท่ีให�คําม่ันไว� 
(๒) ให�บริการประชาชนด�วยความเสมอภาค 
(๓) ปรับค�านิยมในการทํางานให�รับกับ “ราชการยุคใหม�” โดยมุ�งเน�นการตอบสนองความต�องการ

ของประชาชน มุ�งเน�นผลงานจากการปฏิบัติราชการ แล�วจึงมุ�งเน�นกฎระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ) 
(๔) มีความยืดหยุ�น ให�ควบคุมตัวเอง 
(๕) ใช�กฎระเบียบเป5นแนวทางในการปฏิบัติ 
(๖) ต�องมีวิสัยทัศน� มุ�งผลสัมฤทธิ์ 
(๗) ทันโลก ทันเหตุการณ� เรียนรู�อยู�เสมอ 
(๘) อํานวยประโยชน�ต�อสาธารณะชน 
(๙) ร�วมมือ ประสานงานท่ีมุ�งประโยชน�ส�วนรวม 
(๑๐) พัฒนางานในหน�าท่ีให�เกิดประสิทธิภาพ 
(๑๑) ซ่ือสัตย� สุจริต ยืนหยัดในความถูกต�อง 
(๑๒) ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนให�มีส�วนร�วมในการแก�ไขป=ญหา พัฒนาชาติบ�างเมือง 
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1.5 หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 5 กฎหมายกับการบริหารราชการแผ�นดินและการตรวจสอบ 
เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ<กอบรมได�รับประสบการณ�จากการทํางานและมีความรู�ความเข�าใจ 

ป=ญหาเก่ียวกับระบบงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีส�วนร�วมทางการเมือง 
และได�รับประสบการณ�จากการทํางานและมีความรู�ความเข�าใจป=ญหาเก่ียวกับระบบงานเพ่ือนําไปปZองกันป=ญหา
และระงับความขัดแย�งโดยสันติวิธี มีความรู�ความเข�าใจ ป=ญหาเก่ียวกับการถ�ายโอนภารกิจและบุคลากร          
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ตลอดจนการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต�อไป 
และได�รับความรู�เก่ียวกับศาลปกครอง กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง เทคนิคการเขียนคําฟZอง คําให�การ การอุทธรณ�
คดีปกครอง ตลอดจนประเด็น สําคัญในสถานการณ�ป=จจุบัน โดยในการอบรมได�เน�นวิธีการจัดการความขัดแย�ง 
(Conflict Resolution) เพ่ือแก�ไขป=ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศโดยสันติวิธี ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

การจัดการความขัดแย9ง (Conflict Resolution) ต�องมีวิธีการในการจัดการ กล�าวคือ 
(๑) มีความขัดแย�ง 
(๒) มีวิธีการจัดการ ซ่ึงมีหลายวิธีการ 
(๓) มีวิธีการบริหารความขัดแย�ง (Conflict Management) ท่ีเหมาะสมแก�กระบวนการ 
(๔) การปรับเปลี่ยนความขัดแย�งไปตามกระบวนการ (Conflict Transformation) 
กระบวนการจัดการความขัดแย9ง มีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
- การนิ่งเฉย 
- การเจรา (Negotiation) ต�องไม�ทะเลาะเบาะแว�งกัน หรือแม�จะมีความทะเลาะเบาะแว�งแต�จะมี

คนกลางมาช�วยจัดการให�อยู�ภายใน Zopa (Zone of Possible Agreement) ซ่ึงหมายความว�า อยู�ในขอบเขตท่ี
จะเจรจากันได� 

- การสมานไมตรี (Conciliation) โดยต�องใช�คนกลาง 
- การไกล�เกลี่ย (Mediation) 
- การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
- การต�อสู�คดีเพ่ือให�ศาลวินิจฉัยชี้ขาด (Litigation) 
โดยการไกล�เกลี่ย (Mediation) เป5นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีดีท่ีสุดและใหญ�ท่ีสุด กระบวนการ

ไกล�เกลี่ยมีหน�าท่ีช�วยให�คู�กรณีท่ีพิพาทกันทราบว�า สิ่งใดดีกว�ากัน หากมองด�วยวิกฤติก็จะมีอารมณ� กระบวนการ
ของความขัดแย�งบางครั้งต�องการมีส�วนร�วม ถ�ามีความขัดแย�งแล�วไม�มีส�วนร�วมจะเกิด NIMBY (Not in my back yard) 
ถ�ามีความขัดแย�งแล�วมีส�วนร�วมจะเกิด NIMBY (Please in my front yard) ซ่ึงกระบวนการมีส�วนร�วมได�แก� การวางแผน 
การปฏิบัติ การแบ�งประโยชน� การติดตามผล และจะขาดส�วนหนึ่งส�วนใดไม�ได� ยกตัวอย�างเช�น การแบ�งเค�กให�เด็ก 
๒ คน หากผู�ใหญ�เป5นคนแบ�ง เด็กอาจมองว�าแบ�งเค�กไม�ท�ากัน หากให�เด็กเป5นคนแบ�งเค�กเองก็อาจจะแบ�งเค�ก      
ไม�เท�ากัน และมักจะแย�งเอาเค�กชิ้นเดียวกัน ท้ังนี้ อาจแก�ไขป=ญหาได�โดยให�มีส�วนร�วม กล�าวคือ ให�เด็กคนหนึ่งเป5น
คนแบ�งเค�ก และให�เด็กอีกคนหนึ่งเป5นคนเลือกเค�กก�อน และหากเม่ือใดคู�กรณีพิพาทเจราจากันไม�ได� ซ่ึงเป5นสิ่งบอก
เหตุท่ีเรียกว�า ยอดภูเขาน้ําแข็ง (The Tip of the iceberg) กล�าวคือมีสิ่งท่ีซ�อนอยู�ภายใต�ภูเขาน้ําแข็ง ยกตัวอย�าง
เช�น การขายน้ําด่ืมราคา ๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากต�องการกลั่นแกล�ง นั่นคือสิ่งท่ีซ�อนอยู�ภายใต�ภูเขาน้ําแข็ง หากใช�
กระบวนการมีส�วนร�วมเข�าไปจัดการสิ่งท่ีอยู�ภายใต�ภูเขาน้ําแข็งได� ก็จะสามารถจัดการแก�ไขป=ญหาได� 

 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 
1.6 หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 6 คุณภาพของกฎหมายและคุณธรรมสําหรับนักกฎหมายไทย 
เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ<กอบรมทราบถึงลักษณะแบบอย�างท่ีดีของนักกฎหมายและสามารถนําไปปรับ

ใช�ในการปฏิบัติงาน มีความรู�ด�านคุณธรรมและจริยธรรมในประเด็นร�วมสมัยกับกฎหมาย รวมถึงเทคนิคการ
บริหารจัดการรูปแบบใหม�ให�ประสบความสําเร็จและสามารถนําไปปรับใช�ในการปฏิบัติงาน มีความรู�ความ
เข�าใจในการใช�กฎหมายเปรียบเทียบและสามารถนําไปปรับใช�ในการปฏิบัติงาน และมีความรู�ความเข�าใจเรื่อง
การวิเคราะห�กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและสามารถนําไปปรับใช�การปฏิบัติงาน โดยในการอบรมได�เน�นคุณธรรม
สําหรับนักกฎหมายไทย ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

นักกฎหมายจะต�องดํารงตนให�มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซ่ึงคําว�า “บริสุทธิ์” คือ การทํางานต�องบริสุทธิ์
โดยปราศจากอคติท้ัง ๔ ประการ ได�แก� 

(๑) ฉันทาคติ คือ ลําเอียงเพราะรัก 
(๒) โทสาคติ คือ ลําเอียงเพราะชัง 
(๓) ภยาคติ คือ ลําเอียงเพราะขนาด 
(๔) โมหาคติ คือ ลําเอียงเพราะเขลา 
ส�วนคําว�า “ยุติธรรม” ต�องพิจารณาจากผลสุดท�ายของงาน ไม�ว�างานใดๆ ในวิชาชีพกฎหมายต�องให�

บรรลุผลสุดท�าย คือ เพ่ือความยุติธรรมซ่ึงเป5นเจตจํานงอันแน�วแน� และระหว�างความบริสุทธิ์กับความยุติธรรมนั้น 
ถือว�าความบริสุทธิ์สําคัญยิ่งกว�าผล คือ ความยุติธรรมเพราะเหตุท่ีว�า เม่ือวิธีการทํางานและผู�ทํางานไม�บริสุทธิ์แล�ว 
ทุกสิ่งทุกอย�าก็เป5นอันใช�ไม�ได� แต�ถ�าวิธีการทํางานมีความบริสุทธิ์แล�ว แม�ว�าจะไม�เกิดผลคือ ความยุติธรรม ก็อาจมี
การแก�ไขได� 

1.7 หมวดวิชาบังคับร�วมท่ี 4 การปฏิรูปภาครัฐ 
เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ<กอบรมมีความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการยกร�างกฎหมาย และสามารถวิเคราะห�

และตรวจสอบความจําเป5นในการตรากฎหมาย และทราบถึงกระบวนการตรากฎหมายไทยและต�างประเทศ 
ประเด็นป=ญหาและเทคนิคต�างๆ ในการยกร�างกฎหมาย มีความรู�และเข�าใจหลักการใช�ภาษาไทยในการยกร�าง
กฎหมายได�อย�างถูกต�อง และสามารถนํามาใช�ในการให�ความเห็นทางกฎหมายในการปฏิบัติงานมีความรู�และ
เข�าใจเก่ียวกับเทคนิคการยกร�างกฎหมาย ซ่ึงการอบรมจะเน�นฝ<กการยกร�างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
โดยจะเป5นการฝ<กยกร�างพระราชบัญญัติท้ังฉบับ และการฝ<กยกร�างแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติด�วย ให�เป5นไป
ตามโครงสร�างและรูปแบบการยกร�างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และได�มีการให�ฝ<กวิเคราะห�และ
ตรวจสอบความจําเป5นในการตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ตราข้ึนเพ่ือรองรับหลักการตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด�านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีหลักการดังนี้ 

๑. กําหนดหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมาย 
๒. กําหนดหลักเกณฑ�การตรวจสอบเนื้อหาของร�างกฎหมาย 
๓. กําหนดหลักเกณฑ�การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
๔. กําหนดกลไกเก่ียวกับการเข�าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 
๕. กําหนดกฎไกการโต�แย�งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีมีโทษอาญา โทษทางปกครอง 

หรือสภาพบังคับท่ีเป5นผลร�ายอ่ืนแก�ผู�ฝ{าฝ|นหรือไม�ปฏิบัติตาม 
๖. กําหนดกลไกเร�งรัดให�หน�วยงานของรัฐต�องออกกฎหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให�ประชาชน

สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได�โดยเร็ว 
รายละเอียดสาระสําคัญเพ่ิมเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 
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 2. กลุ�มวิชาบังคับเฉพาะทาง มีดังนี้ 
2.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะทางท่ี ๑ การยกร�างและการปรับปรุงกฎหมาย 
เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ<กอบรมมีความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการยกร�างกฎหมาย และสามารถวิเคราะห�

และตรวจสอบความจําเป5นในการตรากฎหมาย และทราบถึงกระบวนการตรากฎหมายไทยและต�างประเทศ 
ประเด็นป=ญหาและเทคนิคต�างๆ ในการยกร�างกฎหมาย มีความรู�และเข�าใจหลักการใช�ภาษาไทยในการยกร�าง
กฎหมายได�อย�างถูกต�อง และสามารถนํามาใช�ในการให�ความเห็นทางกฎหมายในการปฏิบัติงานมีความรู�และ
เข�าใจเก่ียวกับเทคนิคการยกร�างกฎหมาย ซ่ึงการอบรมจะเน�นฝ<กการยกร�างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
โดยจะเป5นการฝ<กยกร�างพระราชบัญญัติท้ังฉบับ และการฝ<กยกร�างแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติด�วย ให�
เป5นไปตามโครงสร�างและรูปแบบการยกร�างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และได�มีการให�ฝ<กวิเคราะห�และ
ตรวจสอบความจําเป5นในการตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ตราข้ึนเพ่ือรองรับหลักการตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด�านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีหลักการดังนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ�การจัดทําร�างกฎหมาย 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ�การตรวจสอบเนื้อหาของร�างกฎหมาย 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ�การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
(๔) กําหนดกลไกเก่ียวกับการเข�าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย 
(๕) กําหนดกฎไกการโต�แย�งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีมีโทษอาญา โทษทางปกครอง 

หรือสภาพบังคับท่ีเป5นผลร�ายอ่ืนแก�ผู�ฝ{าฝ|นหรือไม�ปฏิบัติตาม 
(๖) กําหนดกลไกเร�งรัดให�หน�วยงานของรัฐต�องออกกฎหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให�ประชาชน

สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได�โดยเร็ว 
รายละเอียดสาระสําคัญเพ่ิมเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 

 
 
  



การประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

หลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั

ระดบัปฏิบตักิาร รุน่ที่ 16

วนัพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562



ความเป็นมา

การทบทวน/ประเมินผลการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศไทย

มาตรา ๓๕  ส่วนราชการมีหนา้ท่ีส ารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และประกาศ ท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ เพื่อด าเนินการยกเลิก ปรบัปรุง 

หรือจดัใหมี้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศข้ึนใหม่ ใหท้นัสมยั

และเหมาะสมกบัสภาวการณ ์หรือสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และความมัน่คงของประเทศ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระ

ของประชาชนเป็นส าคญั

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส้่วนราชการน าความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดว้ย
2

 พ.ร.ฎ. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖



 พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๖ ทุกหา้ปีนับแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหผู้อ้นุญาตพิจารณา

กฎหมายทีใ่หอ้  านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรบัปรุงกฎหมายนั้นเพ่ือยกเลิกการ

อนุญาตหรือจดัใหมี้มาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น

ผูอ้นุญาตจะพิจารณาปรบัปรุงกฎหมายหรือจดัใหม้ีมาตรการอ่ืนแทนในก าหนดระยะเวลา

ท่ีเร็วกวา่น้ันก็ได้

ใหผู้อ้นุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงต่อคณะรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณายกเลิก

การอนุญาตหรือจดัใหม้ีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต ในการน้ีใหค้ณะรฐัมนตรีรบัฟัง

ความคิดเห็นของคณะกรรมการพฒันากฎหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกอบการพิจารณาดว้ย 3



พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก าหนดกลไกการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เพ่ือใหบ้ทบญัญติัของกฎหมาย

มีความเหมาะสมเป็นธรรม ไมเ่ป็นภาระแกป่ระชาชนเกินสมควร สอดคลอ้งกบั

การด าเนินชีวิตตามกาลสมยัและววิฒันาการของเทคโนโลยท่ีีมีความเปล่ียนแปลง

อยูต่ลอดเวลา

• ก าหนดใหร้ฐัมนตรีผูร้กัษาการมีหน้าท่ีจดัใหม้ีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมายทุกหา้ปีท่ีกฎหมายใชบ้งัคบั หรือเม่ือมีกรณีท่ีก าหนด

• ในการด าเนินการตอ้งประกาศใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป และตอ้งจดัใหมี้

การรบัฟังความคิดเห็นขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและผูม้ีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบักฎหมายน้ัน

ดว้ย
4



รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐

มาตรา ๗๗ 

(วรรคหน่ึง)  รฐัพึงจดัใหมี้กฎหมายเพียงเทา่ท่ีจ  าเป็น และยกเลิกหรือปรบัปรุงกฎหมาย

ท่ีหมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ ์หรือท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด ารงชีวิต

หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชกัชา้เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการ

ใหป้ระชาชนเขา้ถึงตวับทกฎหมายต่าง ๆ ไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจกฎหมายไดง้่าย

เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

5



(วรรคสอง)  ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รฐัพึงจดัใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็นของ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง วเิคราะหผ์ลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากกฎหมายอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ 

รวมทั้งเปิดเผยผลการรบัฟังความคิดเห็นและการวเิคราะหน้ั์นต่อประชาชน และน ามา

ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เม่ือกฎหมายมีผลใชบ้งัคบั

แลว้ รฐัพึงจดัใหมี้การประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

โดยรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบดว้ย เพื่อพฒันากฎหมายทุกฉบบัให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทตา่ง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป

30/07/2019



มาตรา ๒๕๘   

ใหด้  าเนินการปฏิรูปประเทศอยา่งนอ้ยในดา้นตา่ง ๆ ใหเ้กิดผล ดงัตอ่ไปน้ี

ค. ดา้นกฎหมาย

(๑) มีกลไกใหด้  าเนินการปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีใช้

บงัคับอยู่ก่อนวนัประกาศใชร้ัฐธรรมนูญน้ีใหส้อดคลอ้งกับหลกัการตามมาตรา ๗๗ 

และพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับหลักสากล โดยใหมี้การใชร้ะบบอนุญาตและระบบ

การด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ  าเป็น เพื่อใหก้ารท างานเกิดความ

คล่องตวั โดยมีผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน และไม่สรา้งภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น

เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ



พระราชบญัญตัหิลกัเกณฑก์ารจดัท ารา่งกฎหมาย

และการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๒

30/07/2019



หลกัการส าคญัของพระราชบญัญตัิ

รองรบัหลกัการส าคญัตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. (๑) จ  าแนกได ้๔ สว่น

1 2

3 4

หลกัการทัว่ไป

ในทางกฎหมาย

การควบคุมและ

ตรวจสอบเน้ือหา

ของรา่งกฎหมาย

กระบวนการ

ตรากฎหมาย

การประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิของ

กฎหมาย



การประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย

(๑) ท าไมจงึตอ้งประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย

เพื่อประเมินผลสมัฤทธ์ิการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎวา่

ไดผ้ลตรงตามวตัถุประสงคข์องการตรากฎหมายน้ันมากน้อยเพียงใด 

คุม้ค่ากบัภาระท่ีเกิดขึ้ นแกร่ฐัและประชาชนหรือไม ่

มีผลกระทบอ่ืนอนักอ่ใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมแกป่ระชาชนหรือไม ่

เพียงใด

(บทนิยาม “การประเมินผลสมัฤทธ์ิ” (มาตรา ๓))



(๒) กฎหมายใดบา้งที่ตอ้งประเมินผลสมัฤทธ์ิ

กฎหมาย (ตามบทนิยาม มาตรา ๓) 

พระราชก าหนด (มาตรา ๒๘)

ประกาศ ค าสัง่ บรรดาท่ีมีผลบงัคบัเช่นเดียวกบักฎหมาย (มาตรา ๒๘)

กฎ (ตามบทนิยาม มาตรา ๓)



(๓) กฎหมายใดบา้งท่ีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งประเมินผลสมัฤทธ์ิ (มาตรา ๒๙) 

กฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัเฉพาะระยะเวลาหน่ึงและระยะเวลาน้ันไดล่้วงพน้ไปแลว้ 

กฎหมายท่ีบญัญติัใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงและไดม้ีการด าเนินการ

ตามกฎหมายน้ันแลว้

กฎหมายวา่ดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจดัตั้งหรือการจดัองคก์ร      

ของหน่วยงานของรฐัเฉพาะท่ีไมม่ีผลกระทบต่อประชาชน

กฎหมายก าหนดลกัษณะของเครื่องแสดงวทิยฐานะ เครื่องหมาย หรือเคร่ืองแบบ

ประมวลกฎหมาย

กฎหมายอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 กฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัเฉพาะระยะเวลาหน่ึงและระยะเวลานั้นไดล้ว่งพน้ไปแลว้ 

๑. กลุ่มกฎหมายงบประมาณรายจา่ยประจ  าปีงบประมาณ 

เช่น พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. กลุ่มกฎหมายว่าดว้ยการกูเ้งินของรฐับาล 

เช่น พ.ร.บ. กูเ้งินเพื่อการบรูณะประเทศ พ.ศ. ๒๔๘๙  พ.ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อ         

ฟ้ืนฟูและเสริมสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. กลุ่มกฎหมายยกเวน้ความผิด 

เช่น  พ.ร.บ. ยกเวน้ความผิดใหแ้ก่ผูข้าดหนีราชการทหารและต ารวจ พุทธศกัราช ๒๔๗๖

พ.ร.บ. ยกเวน้ความผิดทางอาญาใหแ้ก่ผูน้ าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 

ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตหรือท่ีกฎหมายหา้มออกใบอนุญาต มามอบใหแ้ก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๔.  กลุ่มกฎหมายก าหนดใหป้ระชาชนแสดงความจ านง มาจดแจง้ หรือแสดงหลกัฐาน เพื่อรบัสิทธิ

เช่น พ.ร.บ.การกลบัเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ร.บ. การกลบัไปใชสิ้ทธิในบ าเหน็จบ านาญ               

ตามพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗



 กฎหมายท่ีบญัญตัิใหด้  าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

และไดมี้การด าเนินการตามกฎหมายนั้นแลว้

๑. กลุม่กฎหมายใหใ้ชป้ระมวลกฎหมาย

เช่น พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 

๒. กลุม่กฎหมายเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์

๓. กลุม่กฎหมายโอนที่ดินซ่ึงเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดิน

๔. กลุม่กฎหมายจดัตั้งศาล ยกฐานะศาล และเปล่ียนแปลงเขตอ านาจศาล 

๕. กลุม่กฎหมายตั้งจงัหวดัและก าหนดเขตจงัหวดั   

๖. กลุม่กฎหมายเหรียญท่ีระลึก

๗. กลุม่กฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

๘. กลุม่กฎหมายก าหนดยศและวิทยฐานะ  



 กฎหมายว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือการจดัตัง้หรือการจดัองคก์ร

ของหน่วยงานของรฐัเฉพาะท่ีไม่มีผลกระทบตอ่ประชาชน

๑) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

๒) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๓) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

๔) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการในพระองค ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) พระราชบญัญติัราชบณัฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖) พระราชบญัญติัสถาบนัพระปกเกลา้ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗) พระราชบญัญติัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

๘)  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘

๙)  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐) พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘



 กฎหมายก าหนดลกัษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ

๑) พระราชบญัญติัใชต้ราแผ่นดิน (รตันโกสินทรศก ๑๐๘)

๒) พระราชบญัญติัเครื่องหมายราชการ พุทธศกัราช ๒๔๘๒

๓) พระราชบญัญติัเครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศกัราช ๒๔๗๘

๔) พระราชบญัญติัเครื่องแบบขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๘

๕) พระราชบญัญติัเครื่องแบบเจา้หน้าท่ีส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๙

๖) พระราชบญัญติัเครื่องแบบต ารวจรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๑๒

๗) พระราชบญัญติัเครื่องแบบตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒

๘) พระราชบญัญติัเครื่องแบบทหาร พุทธศกัราช ๒๔๗๗

๙) พระราชบญัญติัเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑



(๔) ใครเป็นผูร้บัผิดชอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิ (มาตรา ๓๒)

หน่วยงานของรฐัท่ีรบัผิดชอบการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ในกรณีมีหน่วยงานของรฐัท่ีรบัผิดชอบหลายหน่วย ใหผู้ร้กัษาการ

ตามกฎหมายน้ันเป็นผูก้ าหนด – อาจก าหนดใหห้น่วยใดหน่วยหน่ึง 

หรือหลายหน่วยเป็นผูร้บัผิดชอบ

กรณีมีผูร้กัษาการร่วมกนัหลายคน ใหผู้ร้กัษาการหารือร่วมกนั

เพื่อก าหนดผูร้บัผิดชอบ

กรณีกฎหมายท่ีไมม่ีผูร้กัษาการ ใหน้ายกรฐัมนตรีเป็นผูก้ าหนด

ผูร้กัษาการหรือนายกรฐัมนตรี มีหน้าท่ีก ากบัและติดตามการประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิของหน่วยงานของรฐั



(๕) เป้าหมายของการประเมินผลสมัฤทธ์ิคืออะไร (มาตรา ๓๐)

การมีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง กฎหมาย

ท่ีหมดความจ าเป็น ลา้สมยั หรือไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ หรือท่ีเป็นอุปสรรค               

ต่อการด ารงชีวติหรือการประกอบอาชีพ เพื่อไมใ่หเ้ป็นภาระแกป่ระชาชน

การพฒันากฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลและพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

การลดความซ ้าซอ้นและขดัแยง้กนัของกฎหมาย 

การลดความเหล่ือมล ้าและสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม

การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 



(๖) จะประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายเม่ือใด (มาตรา ๓๔)

ครบรอบระยะเวลา ๕ ปี ท่ีกฎหมายน้ันใชบ้งัคบั 

ครบรอบเวลาอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ไดร้บัหนังสือรอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือจากประชาชนและหน่วยงานของรฐัผูร้บัผิดชอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

เห็นวา่ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะน้ันมีเหตุผลอนัสมควร

ไดร้บัขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการพฒันากฎหมาย

กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ขอ้ยกเวน้ การประเมิน พ.ร.ก. ครั้งแรก ใหป้ระเมินภายใน ๒ ปี นับแต่

วนัท่ี พ.ร.ก. น้ันมีผลใชบ้งัคบั



ประเมินผลสมัฤทธ์ิของ "กฎ" เม่ือ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎไปในคราวเดียวกนักบัการประเมินกฎหมาย

แม่บท (มาตรา ๓๐ วรรค ๑)

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎเป็นการเฉพาะ เมื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เห็นว่ากฎก่อใหเ้กิดภาระแก่ประชาชน/กระทบสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรง 

(มาตรา ๓๐ วรรค ๒)

คณะกรรมการพฒันากฎหมายแจง้ใหห้น่วยงานประเมินผลสมัฤทธ์ิ

ของกฎเป็นการเฉพาะ ภายในเวลาท่ีก าหนด (มาตรา ๓๐ วรรค ๓)



(๗) ขั้นตอนการประเมินผลสมัฤทธ์ิ (มาตรา ๓๐ ๓๓ และ ๓๕)

ภายใน ๙๐ วนันับแต่วนัท่ีกฎหมายแต่ละฉบบัมีผลใชบ้งัคบั ใหผู้ร้กัษาการ

ตามกฎหมายประกาศรายช่ือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิ ในระบบ

สารสนเทศกลาง

จดัใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้กี่ยวขอ้ง – ประกาศใหป้ระชาชนทราบ

ในระบบกลาง โดยลงขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งไวใ้นระบบกลางดว้ย เช่น วธีิการ ระยะเวลา

เร่ิมตน้และส้ินสุดการรบัฟังความคิดเห็น ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

(น าวธีิการรบัฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๕ มาใช)้

ด าเนินการตามแนวทางท่ี คพก. ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ครม.



รับฟังความคิดเห็น
๑. ประกาศข้อมูลประกอบการรับฟังฯ    
ผ่านระบบกลาง (ตามแนวทางที่ คพก. 
ก าหนด)
๒. รับฟังฯ ผ่านระบบกลาง/โดยวิธีอ่ืน
๓. แจ้งผลการรับฟังฯ ในระบบกลาง

Start

๒.๒ ตรวจสอบเหตุที่ต้องประเมินฯ 
๑. ถึงรอบระยะเวลา (๕ ปี/ ระยะเวลาอื่น/ 
พ.ร.ก. ครั้งแรก ๒ ปี)
๒. มีเหตุอื่นที่ต้องประเมินฯ

๑) ได้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
๒) ได้ข้อเสนอแนะจาก คพก.
๓) กรณีอื่นตามกฎกระทรวง

(ม.๓๔)

๒.๓ ประเมินฯ กฎหมาย
และกฎที่ออกตามกฎหมายนั้น
ในคราวเดียวกัน  ( ม.๓๐)

๒.๔ จัดท ารายงาน
ผลการประเมินฯ

(แนวทางที่ คพก. ก าหนด)

๒.๕ แจ้งผล
การประเมินฯ 

๒. หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบการบังคับใช้

กฎหมาย

๒.๖.๒ กฎหมายสัมฤทธิ์ผล : 
บังคับใช้กฎหมายต่อไป

๒.๖.๑ กฎหมายไม่สัมฤทธิ์ผล :
ด าเนินการยกเลิก/ ปรับปรุง/ แก้ไขเพิ่มเติม

ทันที
โดยจัดท าร่างกฎหมายเสนอต่อ ครม. 

ต่อไป (ม.๓๕)

ประกาศรายชื่อกฎหมาย
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลงในระบบกลาง 
ภายใน ๙๐ วัน (ม.๓๓)

๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อ
กฎหมายที่ต้องประเมินฯ 
และที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องประเมินฯ (ม.๒๙)

๒.๕.๒ แจ้งผลในระบบ
กลาง (ในระยะแรก

ให้แจ้งต่อ คพก. ด้วย) 
(ม. ๓๕)

ด าเนินการ
ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย

(ม.๓๑)

๒.๖
ผลการ
ประเมิน

กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

๑. ผู้รักษาการฯ
(รับผิดชอบก ากับและ

ติดตามผลการประเมินฯ)

End

๒.๕.๑ แจ้งผลต่อ
ผู้รักษาการฯ

(แนวทางที่ คพก. 
ก าหนด)



(๘) การประเมินผลสมัฤทธ์ิตอ้งค านึงถึง (มาตรา ๓๑)

๑) ความไดส้ดัส่วนระหว่างประโยชน์ท่ีไดร้บัจากการบรรลุตามวตัถุประสงค์

ของกฎหมาย เทียบกับภาระของประชาชน และทรัพยากรท่ีใชใ้นการบังคับการตาม

กฎหมาย 

๒) สถิติการด าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย (พิจารณาจาก

ขอ้มูลของศาล อยัการ หรือส านักงานต ารวจแหง่ชาติประกอบดว้ย)

๓) ความสอดคลอ้งหรือการอนุวติัการตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ

ท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามภายใตบ้งัคบักฎหมายระหวา่งประเทศ 

๔) เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรฐัมนตรีก าหนด 



(๙) การสรุปผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิ (มาตรา ๓๕)

กฎหมายกอ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์หรือไม่

กฎหมายมีความคุม้ค่าหรือไม ่เม่ือเทียบประโยชน์ท่ีไดร้บั

กบัภาระของประชาชนและภาครฐั

มีผลกระทบอ่ืนอนักอ่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแกป่ระชาชน

อยา่งรา้ยแรง หรือไม่

เผยแพร่ผลการประเมินฯ ในระบบกลาง

กรณีกฎหมายไม่สมัฤทธ์ิผล ยกเลิก ปรบัปรุง หรือแกไ้ข

เพิ่มเตมิกฎหมายนั้นทนัที



(๙) การสรุปผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิ

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

- รายงานผลการประเมินฯ ต่อผูร้กัษาการหรือนายกรฐัมนตรี

- เผยแพร่ลงในระบบกลาง 

ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย

ความคืบหน้าหรือผลการด าเนินการในกรณีมีการยกเลิก/

ปรบัปรุง/แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย

คณะกรรมการพฒันากฎหมาย

- อาจมีขอ้เสนอแนะไปยงัผูร้กัษาการหรือหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

เพื่อด าเนินการเพิ่มเติม



(๑๐) แนวทางด าเนินการ

คณะกรรมการพฒันากฎหมาย ก าหนดแนวทางในการประเมินฯ

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จดัท าบญัชีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่

ก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. น้ีใชบ้งัคบัและเผยแพร่ไวใ้นระบบกลาง

- แยกตามผูร้กัษาการ/ผูร้กัษาการร่วม/ไมม่ีผูร้กัษาการ

- กฎหมายท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งประเมินผลสมัฤทธ์ิ (ตามมาตรา 

๒๙ (๑)–(๕) และตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง)

- กฎหมายท่ีมีรอบระยะอ่ืนในการประเมินผลสมัฤทธ์ิ (ตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง)



(๑๑) การจดัท ารายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิ

๑. แสดงขอ้มูลและสถิติการบงัคบัใชก้ฎหมาย ปัญหา และอุปสรรค

ในการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

๒. ประเมินการบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย

๓. ประเมินผลกระทบของกฎหมายท่ีเกิดขึ้ นต่อประชาชน เศรษฐกิจ 

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ

๔. ประเมินความคุม้คา่ของผลท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย

เทียบกบัภาระของประชาชนและทรพัยากรท่ีใช ้              

๕. ประเมินความสอดคลอ้งของเน้ือหาของกฎหมาย (ตามหมวด ๓)

๖. พิจารณาความซ ้าซอ้นของกฎหมาย



๗. ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย

 บรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมาย ไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม

 บรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมาย แต่

สมควรแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายฉบบัน้ี

สมควรแกไ้ขปรบัปรุงกฎ

สมควรด าเนินการอื่นเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพ

ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

 กฎหมายไมบ่รรลุวตัถุประสงค์ เห็นควรเสนอยกเลิก



Case Study

๑. พระราชบญัญตัคิวบคมุการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

๒. พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๓.  พระราชบญัญตักิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙





แนวคิดของการสร้างกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน

• ยิ่งมีกฎเกณฑ์น้อยยิ่งดี (กลไกตลาดมีประสิทธิภาพกว่าการควบคุมโดยรัฐ)

• การเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

• การประเมินผลกระทบของกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ

• การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกและบริหารกฎเกณฑ์

• การบูรณาการข้อมูลและสถิติในการจัดการความเสี่ยง

• การอ านวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจ

• การใช้ระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (OSS)



กองพฒันากฎหมาย
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