
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

1



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) การด าเนนิการตามแผนปฏริูปประเทศดา้นกฎหมาย (1 กรม 1 ปฏริูป)
- จัดใหม้กีลไกทางกฎหมายเพือ่ใหม้กีารพจิารณาปรับเปลีย่นโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผดิรา้ยแรงใหเ้ป็นโทษปรับเป็นพนัิย 
เพือ่ลดผลกระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน

2) รอ้ยละความส าเร็จของกฎหมายทีไ่ดม้กีารรับฟังความคดิเห็น
3) รอ้ยละความส าเร็จของการวเิคราะหผ์ลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA)
4) รอ้ยละความส าเร็จในการตรวจพจิารณากฎหมายแลว้เสร็จตามทีน่ายกรัฐมนตรหีรอืคณะรัฐมนตรมีอบหมาย

และการเร่งรัดการตรวจพจิารณาด าเนนิงานเรือ่งคา้งด าเนนิการกอ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5)   รอ้ยละความส าเร็จของการใหค้วามเห็นทางกฎหมายประเภทความเห็นทัว่ไป
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การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

6) ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

6.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพัฒนาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data) (15)

6.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลกั
11. การปฏริปูการบรหิารจัดการภาครฐั

• ยทุธศาสตรท์ี ่6 : การบรหิารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกนัการทจุรติประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

• แผนแมบ่ทดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 
(22)
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พัฒนากระบวนการตรวจ
พจิารณาร่างกฎหมายและให ้
ความเห็นทางกฎหมาย

พัฒนากระบวนการตรวจสอบ 
ตดิตามและประเมนิผล

การด าเนนิการตามมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญ

พัฒนาความรูค้วามสามารถ
ของนักกฎหมายในหน่วยงาน

ภาครัฐ

พัฒนาประสทิธภิาพการท างาน
ของส านักงานฯ

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

2

แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นกฎหมาย



ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1. การด าเนนิการตามแผนปฏริปูประเทศดา้นกฎหมาย (1 กรม 1 ปฏริปู)

จดัใหม้กีลไกทางกฎหมายเพือ่ใหม้กีารพจิารณาปรบัเปลีย่นโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผดิรา้ยแรง

ใหเ้ป็นโทษปรบัเป็นพนิยั เพือ่ลดผลกระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน

ค าอธบิาย

แผนปฏริปูประเทศดา้นกฎหมายไดก้ าหนดกจิกรรมทีค่วรเรง่รัด (Big Rock) โดยมกีจิกรรมทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีารับผดิชอบ ไดแ้ก่

- การจัดใหม้กีลไกทางกฎหมายเพือ่ใหม้กีารพจิารณาปรับเปลีย่นโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผดิรา้ยแรงใหเ้ป็นโทษปรับเป็นพนัิย เพือ่ลดผลกระทบตอ่

สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน โดยมกีารจัดท ารา่งกฎหมายหรอืเสนอรา่งกฎหมายตอ่รัฐสภาเพือ่พจิารณาเป็นเรือ่งเรง่ดว่นใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว

เงือ่นไข

-

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

10

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

▪ มกีารปรับเปลีย่นโทษทางอาญาทีม่ใิชค่วามผดิรา้ยแรงใหเ้ป็นโทษปรับ
เป็นพนัิย เพือ่ลดผลกระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รับฟังความคดิเห็นแลว้เสร็จ 
ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2563

เสนอร่างพระราชบญัญัตวิา่ดว้ย

ปรับเป็นพนัิย พ.ศ. .... 

ตอ่เลขาธกิารฯ เพือ่พจิารณา 

ภายในเดอืนธันวาคม 2563

เสนอร่างพระราชบญัญัตวิา่ดว้ย

ปรับเป็นพนัิย พ.ศ. .... 

ตอ่คณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณา 

ภายในเดอืนมกราคม 2564

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-25xx) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย - - - - -

เกณฑก์ารประเมนิ
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2. รอ้ยละความส าเร็จของกฎหมายทีไ่ดม้กีารรบัฟงัความคดิเห็น

ค าอธบิาย

การรับฟังความคดิเห็น หมายถงึ การรับฟังความคดิเห็นตามหลกัการทีก่ าหนดในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ โดยด าเนนิการตามพระราชบญัญัติ

การจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึง่ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐทีจ่ะเสนอรา่งกฎหมายน าหลกัการหรอืประเด็นส าคญั

ของรา่งกฎหมายไปรับฟังความคดิเห็นตามวธิกีารทีก่ าหนด และใหน้ าผลการรับฟังความคดิเห็นไปประกอบการวเิคราะหผ์ลกระทบและการจัดท ารา่งกฎหมาย 

ในการเสนอรา่งกฎหมายหรอืหลกัการของรา่งกฎหมายตอ่คณะรัฐมนตร ีตอ้งเสนอเอกสารสรปุผลการรับฟังความคดิเห็นเสนอตอ่คณะรัฐมนตรดีว้ย 

ทัง้นี ้ในชัน้ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จะไดน้ ารา่งกฎหมายทีค่ณะรัฐมนตรหีรอืหน่วยงานจัดสง่มา จัดใหม้กีารรับฟังความคดิเห็นหรอืจะแจง้ให ้

หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูด้ าเนนิการก็ได ้

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

15

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รอ้ยละ 30 - 50
ของจ านวนร่างพระราชบญัญัติ

รอ้ยละ 51 - 74
ของจ านวนร่างพระราชบญัญัติ

รอ้ยละ 75 - 100
ของจ านวนร่างพระราชบญัญัติ

เกณฑก์ารประเมนิ

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงือ่นไข

- ส านักงานฯ จัดใหม้กีารรับฟังความคดิเห็นของประชาชน

ในรา่งกฎหมาย (ระดับพระราชบญัญตั)ิ ทีไ่ดรั้บจาก

คณะรัฐมนตรหีรอืหน่วยงาน

- นับผลการด าเนนิการเฉพาะรา่งกฎหมายระดับ

พระราชบญัญัต ิโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ด าเนนิการรับฟังความคดิเห็นเพือ่ประกอบ

การพจิารณารา่งกฎหมายเอง เชน่ การด าเนนิการรับฟัง

ความคดิเห็นผา่นทางระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของ

ส านักงานฯ (Website) เป็นตน้ 

- ผลการด าเนนิงานแลว้เสร็จ ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2563 - 30

กนัยายน 2564

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

▪ เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบและมสีว่นรว่มในการเสนอแนะหรอืใหข้อ้มลูประกอบการพจิารณาจัดท ารา่งกฎหมาย (ระดับพระราชบญัญตั)ิ 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ

สตูรการค านวน

จ านวนรา่งพระราชบญัญัตทิีด่ าเนนิการวเิคราะหผ์ลกระทบแลว้เสร็จ

จ านวนรา่งพระราชบญัญัตทิีก่ าหนดวเิคราะหผ์ลกระทบทัง้หมด
X 100
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3. รอ้ยละความส าเร็จของการวเิคราะหผ์ลกระทบในการออกฎหมาย 

(Regulatory Impact Assessment : RIA)

ค าอธบิาย

การวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย หมายถงึ การวเิคราะหผ์ลกระทบตามหลกัการทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และด าเนนิการ

ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญตักิารจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยส านักงานฯ จะตรวจพจิารณาถงึ

ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย และหากจ าเป็นตอ้งมกีารตรากฎหมายจะตอ้งไมเ่ป็นการสรา้งภาระแกป่ระชาชนเกนิความจ าเป็น คุม้คา่กบัภาระทีเ่กดิขึน้แกรั่ฐ

และประชาชน รวมทัง้มมีาตรการหรอืวธิกีารทีเ่หมาะสมในการบงัคับใชก้ฎหมาย และในกรณีทีเ่ห็นสมควรจัดใหม้กีารวเิคราะหผ์ลกระทบเพิม่เตมิ

ส าหรับรา่งกฎหมายทีไ่ดต้รวจพจิารณาแลว้

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

15

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รอ้ยละ 30 - 50
ของจ านวนร่างพระราชบญัญัติ

รอ้ยละ 51 - 74
ของจ านวนร่างพระราชบญัญัติ

รอ้ยละ 75 - 100
ของจ านวนร่างพระราชบญัญัติ

เกณฑก์ารประเมนิ

สตูรการค านวน

จ านวนรา่งพระราชบญัญัตทิีด่ าเนนิการวเิคราะหผ์ลกระทบแลว้เสร็จ

จ านวนรา่งพระราชบญัญัตทิีก่ าหนดวเิคราะหผ์ลกระทบทัง้หมด
X 100

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เง ือ่นไข

- ด าเนนิการจัดใหม้กีารวเิคราะหผ์ลกระทบในการตรา

กฎหมายนัน้ ๆ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 77

ของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวา่ดว้ยการจัดท ารา่งกฎหมาย

และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย

- นับผลการด าเนนิการในรา่งกฎหมายระดับพระราชบญัญตัิ

ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีามกีารวเิคราะหผ์ลกระทบ

- รา่งกฎหมายระดับพระราชบญัญตัทิีน่ ามานับเป็น

ผลด าเนนิงาน ตอ้งมกีารจัดท าสรปุผลการวเิคราะห์

ผลกระทบ โดยอาจเป็นในชัน้พจิารณาของส านักงานฯ 

หรอืในบนัทกึประกอบรา่งกฎหมายทีต่รวจพจิารณาแลว้ก็ได ้

- ผลการด าเนนิงานแลว้เสร็จ ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2563 - 30

กนัยายน 2564

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

▪ กฎหมายทีต่ราขึน้ใชบ้งัคบักบัประชาชน มเีหตผุลความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตราขึน้เป็นกฎหมาย และกฎหมายนัน้มคีวามคุม้คา่ ไมก่อ่ใหเ้กดิภาระ

แกป่ระชาชนเกนิสมควร ในการบงัคับใชใ้หเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค์



4. รอ้ยละความส าเร็จในการตรวจพจิารณากฎหมายแลว้เสร็จตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย
และการเรง่รดัการตรวจพจิารณาด าเนนิงานเรือ่งคา้งด าเนนิการกอ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าอธบิาย

1. การตรวจพจิารณารา่งกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีาและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาจะด าเนนิการตรวจพจิารณารา่งกฎหมายใหแ้ลว้เสร็จตามที่
คณะรัฐมนตร ีหรอืนายกรัฐมนตรมีอบหมาย โดยประเมนิตามล าดบักฎหมาย 2 ประเภท
1.1 กฎหมายแมบ่ท ไดแ้ก ่พระราชบญัญัต ิ
1.2  กฎหมายลกูบท ไดแ้ก ่พระราชกฤษฎกีา และกฎกระทรวง/ต ่ากวา่   

2. โดยก าหนดมาตรฐานระยะเวลาแลว้เสร็จ ดังนี้
2.1 กฎหมายขนาดสัน้ (จ านวนตัง้แต ่1 - 10 มาตรา/ขอ้) ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 3 เดอืน
2.2 กฎหมายขนาดกลาง (จ านวนตัง้แต ่11 - 20 มาตรา/ขอ้) ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 6 เดอืน 
2.3 กฎหมายขนาดยาว (จ านวนตัง้แต ่21 มาตรา/ขอ้ ขึน้ไป) ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 1 ปี
2.4 กฎหมายทีม่แีผนทีแ่นบทา้ย ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายปกตไิมเ่กนิ 4 เดอืน แผนทีม่ากกวา่ 1 แผน่ ไมเ่กนิ 6 เดอืน มปัีญหาความยุง่ยาก ไมเ่กนิ 8 เดอืน
2.5 กฎหมายทีม่บีญัชทีา้ย/ภาคผนวกทา้ย จ านวน 1 หนา้ ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 4 เดอืน จ านวน 2 - 10 หนา้ ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 6 เดอืน

จ านวน 11 หนา้ ขึน้ไป ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 8 เดอืน
ทัง้นี ้กฎหมายตามแผนปฏริปูประเทศใชม้าตรฐานระยะเวลาเดยีวกนั โดยมาตรฐานระยะเวลาแลว้เสร็จตามขอ้ 2 ไมร่วมระยะเวลาทีต่อ้งวเิคราะหผ์ลกระทบ

ทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย (RIA) และระยะเวลารอเขา้ประชมุคณะกรรมการกฤษฎกีาและระยะเวลาทีไ่มอ่ยูใ่นการพจิารณาของส านักงานฯ จะไมน่ ามานับเป็น
ระยะเวลาในการตรวจพจิารณากฎหมาย
3. รา่งกฎหมายทีไ่มน่ ามานับเป็นผลการด าเนนิงาน โดยมเีหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนนิการไดต้ามกระบวนการพจิารณาปกต ิเรยีกวา่ ประเภทของกฎหมายทีม่ลีักษณะ
พเิศษ จ านวน 6 ประเภท ดังนี้

3.1 ประเภท 1 หมายถงึ กฎหมายทีม่ผีลกระทบในทางสงัคมหรอืเศรษฐกจิเป็นอยา่งมากจ าเป็นตอ้งรับฟังผูเ้กีย่วขอ้งหรอืการศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิ
3.2 ประเภท 2 หมายถงึ กฎหมายทีม่เีนือ้หาเป็นการก าหนดองคก์ร หรอืโครงสรา้งทางการเมอืง ซึง่กระทบตอ่กระบวนการการบรหิารราชการแผน่ดนิ รวมถงึ

กฎหมายทีต่อ้งทบทวนหลกัการใหแ้ตกตา่งจากหลกัการเดมิ และตอ้งการวางกลไกทางกฎหมายมากเป็นพเิศษ หรอืมขีอ้โตแ้ยง้มากจ าเป็นตอ้งพจิารณาใหไ้ดข้อ้ยตุกิอ่น
3.3 ประเภท 3 หมายถงึ กฎหมายทีต่อ้งมขี ึน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธะขอ้ตกลงระหวา่งประเทศซึง่ตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เตมิ
3.4 ประเภท 4 หมายถงึ กฎหมายทีต่อ้งตราขึน้เพือ่รองรับเทคโนโลยสีมยัใหมซ่ ึง่จ าเป็นตอ้งมอีงคค์วามรู ้และตดิตามทบทวนวทิยาการใหม ่ๆ
3.5 ประเภท 5 หมายถงึ กฎหมายในลักษณะทีจ่ะตอ้งจัดท ากฎหมายอืน่ใหส้อดคลอ้งไปในคราวเดยีวกนัหลายฉบบัหรอืมลีกัษณะเป็นประมวลกฎหมาย
3.6 ประเภท 6 หมายถงึ กฎหมายทีม่แีผนทีแ่นบทา้ยทีม่ลีักษณะยุง่ยากและซบัซอ้นตอ้งตรวจสอบความทับซอ้นกฎหมายอืน่จ านวนมาก มกีระบวนการตรวจ
พจิารณามากกวา่กฎหมายปกติ

4. การนับจ านวนเรือ่งรับเขา้ หมายถงึ เรือ่งทีย่งัยูใ่นเวลามาตรฐาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้
➢ กฎหมายขนาดสัน้ (จ านวนตัง้แต ่1 - 10 มาตรา/ขอ้) ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 3 เดอืน 

-> นับเรือ่งรับเขา้ตัง้แต ่1 ก.ค. 63 – 30 ม.ิย. 64
➢ กฎหมายขนาดกลาง (จ านวนตัง้แต ่11 - 20 มาตรา/ขอ้) ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 6 เดอืน

-> นับเรือ่งรับเขา้ตัง้แต ่1 เม.ย. 63 – 31 ม.ีค. 64
➢ กฎหมายขนาดยาว (จ านวนตัง้แต ่21 มาตรา/ขอ้ ขึน้ไป) ตรวจพจิารณารา่งกฎหมายไมเ่กนิ 1 ปี

-> นับเรือ่งรับเขา้ตัง้แต ่1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
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ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



4. รอ้ยละความส าเร็จในการตรวจพจิารณากฎหมายแลว้เสร็จตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย
และการเรง่รดัการตรวจพจิารณาด าเนนิงานเรือ่งคา้งด าเนนิการกอ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ่)

ค าอธบิาย

5. การเรง่รัดการตรวจพจิารณาด าเนนิงานเรือ่งคา้งด าเนนิการกอ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการด าเนนิการเรง่รัดการตรวจพจิารณาเรือ่งการคา้งด าเนนิการ
ของ 1) กฎหมายแมบ่ท ไดแ้ก ่พระราชบญัญัต ิ2) กฎหมายลกูบท ไดแ้ก ่พระราชกฤษฎกีา และกฎกระทรวง/ต ่ากวา่ และ 3) ความเห็นทางกฎหมายประเภท
ทั่วไป ทีไ่มส่ามารถตรวจพจิารณาไดแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลามาตรฐานการตรวจพจิารณาปกต ิและตอ้งด าเนนิงาน ณ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 101 เรือ่ง 
แบง่เป็น
5.1 กฎหมายแมบ่ท จ านวน 5 เรือ่ง
5.2 กฎหมายลกูบท จ านวน 84 เรือ่ง
5.3 ความเห็นทางกฎหมายประเภททั่วไป จ านวน 12 เรือ่ง

6. การนับจ านวนเรือ่งรับเขา้ เรือ่งทีรั่บกอ่น 1 ตลุาคม 63 ทีย่งัตรวจพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จและเกนิเวลามาตรฐานตามทีก่ าหนดไวจ้นถงึ 30 กนัยายน 2563
ไมก่ าหนดมาตรฐานระยะเวลาการตรวจพจิารณาปกต ิเพือ่ไมใ่หซ้ ้าซอ้นกบัการด าเนนิงานปกตใินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สตูรการค านวน

จ านวนเรือ่งทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

จ านวนเรือ่งรับเขา้
X 100

เง ือ่นไข (การตรวจพจิารณากฎหมายแลว้เสร็จตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย)

▪ เนื่องจากในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมามกีารเร่งรัดการออกกฎหมายเพือ่แกไ้ขปัญหาในกรณีเร่งด่วน จงึท าใหส้ านักงานฯ ตอ้งเร่งรัดการตรวจพจิารณากฎหมายใหท้ันกับ
สถานการณ์ไมป่กต ิและในชว่งระยะเวลานัน้มกีารเรง่รัดการออกกฎหมาย เพือ่น ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาประเทศ จงึท าใหม้กีฎหมายแมบ่ท (พระราชบัญญัต)ิ ออก
จ านวนมาก การน าเกณฑก์ารประเมนิเดมิมาก าหนดในการประเมนิส านักงานฯ ปัจจุบันจงึไมเ่หมาะสม จะท าใหเ้กดิปัญหากับผูป้ฏบิัตงิานและไมส่อดคลอ้งกับบรบิท
การท างานแบบใหมท่ีม่กีารน าแนวทางของพระราชบญัญัตหิลักเกณฑก์ารจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 จงึเห็นควรก าหนด
หลักเกณฑใ์หมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานจรงิ โดยใชเ้กณฑใ์หมทั่ง้หมด
▪ การวัดความส าเร็จการด าเนนิงาน ใหนั้บกฎหมายทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2564 และสามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จไดต้ามเวลามาตรฐาน
▪ การนับเวลามาตรฐานการด าเนนิงาน เริม่นับตัง้แตว่ันทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาลงรับเรือ่ง
▪ ไมนั่บระยะเวลาทีต่อ้งด าเนนิงานตามพระราชบญัญัตหิลักเกณฑก์ารจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 เนื่องจากแนวทางปฏบิตัิ
ยังไมม่ผีลใชบ้งัคับ ซึง่กระทบตอ่มาตรฐานเวลาการพจิารณาปกติ
▪ นับเรือ่งเสร็จ ถงึวันที ่30 กนัยายน 2564

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



4. รอ้ยละความส าเร็จในการตรวจพจิารณากฎหมายแลว้เสร็จตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย
และการเรง่รดัการตรวจพจิารณาด าเนนิงานเรือ่งคา้งด าเนนิการกอ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ่)

ประโยชนท์ ีป่ระชาชนจะไดร้บั

▪ การจัดท ารา่งกฎหมายทีม่คีวามถกูตอ้งและสมบรูณ์ เพือ่ใหก้ลไกการบรหิารงานภาครัฐและสรา้งความเป็นธรรมใหแ้กป่ระชาชน
▪ ใชก้ฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม และคุม้ครองประโยชนส์าธารณะ
▪ กระบวนการทางกฎหมายสามารถอ านวยความสะดวกดว้ยความรวดเร็วและเป็นธรรมแกป่ระชาชน
▪ คุม้ครองสทิธเิสรขีองประชาชนอยา่งเสมอภาค ลดความเหลือ่มล ้าและเพิม่คณุภาพชวีติ
▪ หน่วยงานของรัฐไดรั้บความชว่ยเหลอืในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการตามกฎหมาย การวางระเบยีบปฏบิตัริาชการใหช้ดัเจน หรอืการวนิจิฉัยขอ้โตแ้ยง้

ระหวา่งหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นทีย่ตุ ิ

เง ือ่นไข (การเรง่รดัการตรวจพจิารณาด าเนนิงานเร ือ่งคา้งด าเนนิการกอ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

• เนื่องจากส านักงานฯ มบีรบิทการท างานแบบใหมท่ีม่แีนวทางของพระราชบญัญัตหิลักเกณฑก์ารจัดท ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 มาใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจพจิารณารา่งกฎหมาย และดว้ยงานการใหค้วามเห็นทางกฎหมายตามปกตขิองส านักงานฯ มจี านวนมาก (กฎหมายออกมาใหม ่
ท าใหส้ว่นราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมปีระเด็นขอ้สงสยั และขอความเห็นจากส านักงานฯ จ านวนมาก) ท าใหส้ านักงานฯ ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปฏบิตังิาน
เพิม่มากขึน้อยูแ่ลว้ จงึเห็นควรก าหนดคา่เป้าหมายใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานจรงิในการผลักดันเรือ่งคา้งของส านักงานฯ โดยการใชเ้กณฑใ์หม่

• เรือ่งทีรั่บกอ่น 1 ตลุาคม 63 ทีย่ังตรวจพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จและเกนิเวลามาตรฐานตามทีก่ าหนดไวจ้นถงึ 30 กนัยายน 2563
• ไมก่ าหนดมาตรฐานระยะเวลาการตรวจพจิารณาปกต ิเพือ่ไมใ่หซ้ า้ซอ้นกบัการด าเนนิงานปกตใินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• การนับระยะเวลา : นับเรือ่งเสร็จ 30 กนัยายน 2564

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ้มลู ณ 31 ม.ค. 64

ปีงบประมาณ จ านวนกฎหมายทีเ่ขา้มา จ านวนกฎหมายทีต่รวจเสร็จ รอ้ยละ

กฎหมายแมบ่ท ไดแ้ก ่พระราชบญัญัติ 13 3 23.08

กฎหมายลกูบท ไดแ้ก่
พระราชกฤษฎกีา และกฎกระทรวง/ต า่กวา่ 189 91 48.15

เรือ่งคา้ง 101 42 41.58

รวม 303 136 44.88

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รอ้ยละ 30 - 50 รอ้ยละ 51 - 60 รอ้ยละ 61 ขึน้ไป
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5. รอ้ยละความส าเร็จของการใหค้วามเห็นทางกฎหมายประเภทความเห็นท ัว่ไป

เงือ่นไข

 น าผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาก าหนดเป็นเป้าหมายมาตรฐาน เนือ่งจาก
ชว่งกอ่นหนา้นีม้กีฎหมายออกมาใหมเ่ป็นจ านวนมาก ท าใหส้ว่นราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
มปีระเด็นขอ้สงสยั และขอความเห็นทางกฎหมายมายังส านักงานฯ จ านวนมาก ท าใหส้ านักงานฯ 
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิงานเพิม่มากขึน้ จงึเห็นควรน าผลการด าเนนิงานในปีทีแ่ลว้มาก าหนด
เป็นคา่เป้าหมายมาตรฐานของส านักงานฯ
การนับระยะเวลา 
• นับเรือ่งเขา้ตัง้แต ่1 สงิหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยเริม่นับวนัตัง้แตว่นัทีส่ านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาลงรับเรือ่ง
• นับเรือ่งเสร็จ 30 กนัยายน 2564

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

▪ หน่วยงานของรัฐไดรั้บความชว่ยเหลอืในการปฏบิตังิาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการตามกฎหมาย การวางระเบยีบ
ปฏบิตัริาชการใหช้ดัเจน หรอืการวนิจิฉัยขอ้โตแ้ยง้ระหวา่ง
หน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นทีย่ตุ ิ

ค าอธบิาย

เป็นการวัดความส าเร็จของการใหค้วามเห็นในปัญหาขอ้กฎหมายหรือทีเ่กีย่วขอ้งกับตัวบทกฎหมายเพื่อการแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัตริาชการของหน่วยงาน
ของรัฐ หรอืวางระเบยีบปฏบิัตริาชการใหช้ดัเจน หรอืเป็นการวนิจิฉัยขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นทียุ่ต ิในเรือ่งของกฎหมายเกีย่วกับ กระบวนการยุตธิรรม 
กฎหมายระหวา่งประเทศ การเงนิการคลัง การบรหิารราชการแผ่นดนิ  พาณิชย ์อตุสาหกรรม การศกึษาวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยแีละ
การคมนาคม โดยก าหนดมาตรฐานระยะเวลาแลว้เสร็จไว ้จ านวน 53 วนั

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

ความเห็นทัว่ไป 54.55
(138/253)

63.02
(196/311)

63.24
(160/253)

63.91
(170/266)

ผลตา่ง 8.47 0.22 0.67

คา่เฉลีย่ผลตา่ง 2 ปี 4.35

คา่เฉลีย่ผลตา่ง 3 ปี 3.12

คา่เฉลีย่ 3 ปี 63.39

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

สว่นราชการ รอ้ยละ 59.56
รอ้ยละ 63.91

(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 68.26
(ผลการด าเนนิงานปี 63+growthเฉลีย่ 2 ปี)
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น า้หนกั
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ตัวชีว้ดั
เดมิ 

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละ
พรอ้มใช ้สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะห์
หรอืสรา้งนวัตกรรมขอ้มลูได ้

เงือ่นไข

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data Set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการ 
หากสว่นราชการมกีารจัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

• เลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ

• จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บักระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิ
หลกัทีเ่ลอืก โดยตอ้งเป็นกระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิหลกัทีม่ี
ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารประชาชนในระดบัสงู

• จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลกั (Mandatory Metadata) ทกุชดุขอ้มลู

• จัดท าระบบบญัชขีอ้มลู (CKAN หรอื อืน่ๆ)

• จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ
ขอ้มลูทีจั่ดท า สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานคณุลกัษณะแบบ
เปิดที ่สพร. ก าหนด

6.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครฐั (Open Data)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั

กระบวนการท างานตามภารกจิ

ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มูล 
(Metadata) ทีส่อดคลอ้งตาม
มาตรฐานที ่สพร. ก าหนด 

(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลูใน
กระบวนการท างาน 

• มรีะบบบญัชขีอ้มลู และ

• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู่

สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ

ชดุขอ้มลูเปิดในบญัชขีอ้มลู สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน

คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร.ก าหนด

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั

1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) พรอ้มค าอธบิายขอ้มลู

2) ก าหนดใหส้่วนราชการมรีะบบบัญชขีอ้มูล พรอ้มมขีอ้มูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชขีอ้มูลเพือ่เผยแพร่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานรัฐบาลดจิทิลัวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชี

ขอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ดงักลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได้

ค านยิาม
บญัชขีอ้มลู หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงานของรฐั

ค าอธบิายขอ้มลูทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มูลภาครัฐ เป็นส่วนทีบั่งคับตอ้งท าการอธบิาย
ขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด 

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบัญชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่  CKAN หรอื อืน่ ๆ

ขอ้มลูสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งอสิระไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

คุณลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คุณลักษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ใชง้านหรอืประมวลผลได ้
หลากหลายซอฟตแ์วร์

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั

15

10

6. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0  

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สรปุภารกจิของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีพันธกิจหลักทั้งหมด  6 พันธกิจ คือ
1) จัดท ำกฎหมำยและให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยตำมหลักกฎหมำย
2) จัดท ำกฎหมำยเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่สร้ำงภำระโดยไมจ่ ำเป็นแก่ประชำชน
3) พัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรับฟังผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
4) พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของนักกฎหมำยในหน่วยงำนภำครัฐ
5) พัฒนำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำยของประเทศ
6) ประสำนงำนและสนับสนุนงำนด้ำนนิติบัญญัติ

- กำรรับเรื่องจำกหน่วยงำนภำยนอก
- กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย 
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย 
(ถา้ม)ี

ชุดขอ้มลู

ภารกจิการใหค้วามเห็น
ทางกฎหมาย

การรับเรือ่งจากหน่วยงาน
ภายนอก

รับเขา้ในระบบ
สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

1. เลขทีห่นังสอื
2. วนัทีห่นังสอื
3. ชือ่หน่วยงาน
4. เรือ่ง
5. เนือ้หา
6. ผูล้งนาม
7. สถานะรับเรือ่ง

มอบหมายให ้
รองเลขาธกิารฯ ทีด่แูล
ก ากับ

1. รองเลขาธกิารฯ ทีด่แูลก ากับ
2. หัวหนา้ภารกจิ
3. หัวหนา้กองฝ่าย
4. มอบหมายเจา้หนา้ทีรั่บผดิชอบ
5. วนัที ่เวลา ทีม่อบหมายทัง้หมด
6. สถานะก าลังด าเนนิการ

การพจิารณาใหค้วามเห็น
ทางกฎหมาย

เจา้หนา้ทีจั่ดท าความเห็น
เบือ้งตน้

1. ความเห็นเบือ้งตน้
2. เจา้หนา้ทีผู่จั้ดท าความเห็น
3. วนัที ่และ เวลา จัดท าความเห็น

จัดประชมุคณะกรรมการ
กฤษฎกีา

1. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎกีา
2. รายชือ่คณะกรรมการกฤษฎกีา
3. วนัที ่และ เวลา ใหค้วามเห็น
4. สถานะก าลังด าเนนิการ

พจิารณาเรือ่งเสร็จ 
(เลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎกีา)

1. ความเห็นเลขาธกิารฯ
2. วนัที ่และ เวลา ใหค้วามเห็น
3. สถานะเรือ่งเสร็จ

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ส านกันายกรฐัมนตรี

หมายเหตุ รายละเอยีดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปลีย่นแปลงได ้ ภายหลงัจากการอบรมการจัดท าบัญชขีอ้มลูภาครัฐโดยส านักงานสถติแิหง่ชาต ิ
ภายในเดอืนมนีาคม 2564
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6.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิ

ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
- - 134.02

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

240 - 350

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงาน
ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดับประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์สขุ
ของประชาชน

เงือ่นไข

-

ตัวชีว้ัดใหม ่ น า้หนกั

15

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสาร

การสมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป 

จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ

ด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป

ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-25xx) (ถา้ม)ี

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คา่เป้าหมาย - - - - -

6. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0  

ตวัชีว้ดัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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