หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
o กฎหมายใหม
R แกไข/ปรับปรุง
o ยกเลิก
สวนราชการหรือหนวยงานผูเ สนอ กรมเสมียนตรา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
แกไขเพิม่ เติมรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อแกไขเพิ่มเติม
บั ญ ชี อั ต ราเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ข า ราชการทหาร ประเภทวิ ช าการในสถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม และเพิม่ บัญชีอตั ราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหารประเภทวิทยฐานะ
เพือ่ แกไขปญหาหรือขอบกพรองใด
เนื่องจากกระทรวงกลาโหมไดศึกษาพิจารณาการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในสังกัด
เพือ่ พัฒนาระบบและขีดความสามารถของ ครู อาจารย อันจะสงผลตอประสิทธิภาพดานการเรียน
การสอนแลวพบวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๒ วรรค ๒ บัญญัติวา
อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหารใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งในการไดรับตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
จะตองเปนไปตามหรือยึดโยงกับชัน้ ยศทีก่ าํ หนดไว เชน ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยกําหนดไวต้ังแต
ชัน้ ยศ พันตรี, นาวาตรี, นาวาอากาศตรี จนถึงชัน้ ยศพันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโท ทําใหขาราชการทหาร
ถูกจํากัดความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการจากหลักเกณฑระยะเวลาการครองยศและโอกาส
ในการไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับตําแหนงวางที่มีอยู การกําหนดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการโดยยึดโยงกับชั้นยศดังกลาว ทําใหผูที่มีขีดความสามารถและความพรอมดานวิชาการ
ไมสามารถขึน้ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมได อันสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
ดานการเรียนการสอน ขวัญกําลังใจ และเกิดความไมคมุ คาในการใชงานบุคลากร ประกอบกับพบวา
กระทรวงกลาโหมยังไมไดกําหนดเงินประจําตํ าแหนงใหกับขาราชการทหารที่ ทําหนาที่สอนใน
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่สอนวิชาสามัญ วิชาชีพ และวิชาทหารในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี ซึง่ มีการปฏิบตั งิ านในลักษณะเชนเดียวกับครู หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (โรงเรียนกีฬา) กระทรวงวัฒนธรรม (โรงเรียนนาฏศิลป)
ซึง่ ผานการประเมินใหมวี ทิ ยฐานะและมีสทิ ธิไดรบั เงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ ตามกฎหมาย
วาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อันสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจของขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน
๑.๒ ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ
เนื่องจากบัญชีเงินประจําตําแหนงแนบทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ในปจจุบันกําหนดคุณสมบัติการเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยยึดโยงกับชั้นยศ และยังมิไดกําหนด
บัญชีเงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ อันจะสงผลตอประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน
ขวัญ กําลังใจ เกิดความไมคุมคาในการใชงานบุคลากร ซึ่งผลกระทบที่เ กิดขึ้นยอมจะสงผลเสี ยตอ
บุคลากรทั้ง ในดานของความเจริญ กาวหนาในหนาที่การงานและหนวยงานที่บุคลากรนั้นสัง กัดอยู
หากบุคลากรดังกลาวขาดซึง่ ขวัญกําลังใจในการทํางาน
/หาก ...

-๒หากไมทาํ ภารกิจนัน้ จะมีผลประการใด
อาจถือไดวา เปนความบกพรองของหนวยงาน กรณีไมดําเนินการแกไขกฎหมายใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงในปจจุบัน ซึ่งเปนสิทธิที่บุคลากรของหนวยงานสมควรไดรับเมื่อเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น
ทีไ่ ดรบั สิทธินน้ั แลว
๑.๓ การดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคมกี ท่ี างเลือก มีทางเลือกอะไรบาง
ไมมีทางเลือกอื่น
๑.๔ มาตรการทีบ่ รรลุวตั ถุประสงคของภารกิจคืออะไร
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ในสวนของบัญชีอัตรา
เงินประจําตําแหนงขาราชการทหารประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหารประเภทวิทยฐานะ โดยเสนอรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามขัน้ ตอนใหมีผลบังคับใช
๑.๕ ภารกิจนัน้ จะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนัน้ ไดเพียงใด
เมื่อรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... มีผลบังคับใชแลว จะทําให
บุคลากรของกระทรวงกลาโหมในสวนที่เกี่ยวของที่มีคุณสมบัติครบถวน มีสทิ ธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด เชนเดียวกับบุคลากรของหนวยงานอืน่ ทีไ่ ดรบั สิทธินน้ั ไปแลว
๑.๖ ผลสัมฤทธิข์ องภารกิจคืออะไร
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มีผลบังคับใช
ตัวชีว้ ดั ความสัมฤทธิข์ องกฎหมายมีอยางไร
ข า ราชการทหารในสถาบั นการศึ ก ษาสั ง กั ดกระทรวงกลาโหมที่ มี คุณ สมบั ติ ครบถ ว น
ตามหลักเกณฑทก่ี าํ หนดสามารถเขาสูต าํ แหนงทางวิชาการและไดรบั สิทธิเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการไดโดยไมจาํ กัดชัน้ ยศ หรือไดรบั การประเมินใหมวี ทิ ยะฐานะและไดรบั สิทธิเงินประจําตําแหนง
ประเภทวิทยะฐานะ
๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาทีป่ ระเทศไทย
มีตอ รัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรือ่ งใด
- ไมมี การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร
- ไมมี ๒. ผูท าํ ภารกิจ
๒.๑ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชน
ทําภารกิจนี้
พระราชบัญญัตนิ ม้ี ผี ลบังคับใชเฉพาะในหนวยงานราชการทหาร
ภารกิจนีค้ วรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร
- เนื่องจากพระราชบัญญัติน้ีมีผลบังคับใชเฉพาะหนวยงานราชการทหาร จึงไมมีความ
เกี่ยวของกับหนวยงานเอกชน
๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทํา
ภารกิจนีร้ ว มกับหนวยงานอืน่ หรือไม เพราะเหตุใด
พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลบังคับใชและความเกี่ยวของกับหนวยงานเอกชน อยางไรก็ตาม
หากขาราชการทหารทีม่ หี นาทีส่ อน หรือมีตาํ แหนงทางวิชาการ ซึง่ มีความรูความสามารถ หรือความ
เชีย่ วชาญในบางรายวิชาเฉพาะ สามารถใหบริการวิชาการแกประชาชน หรือหนวยงานภายนอก ก็จะ
/ นับวา …

-๓นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ และบุคลากรของกระทรวงกลาโหมไดใชความรู
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ รวมถึงสรางชือ่ เสียงแกหนวยงานตนสังกัด อีกดวย
๒.๓ ภารกิจดังกลา วหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแ กประชาชน
มากกวาหรือไม
พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลบังคับใชและความเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทําภารกิจนัน้ มีความสอดคลองกับเรือ่ งใด อยางไร
o หนาทีห่ ลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพืน้ ฐาน (Function))
o หนาทีข่ องรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ
R ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคนในเรือ่ งของการศึกษา เพราะพระราชบัญญัตนิ ้ี จัดทําใหกบั ขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน
ทําใหเกิดขวัญกําลังใจ และเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาการสอน และยุทธศาสตรที่ ๖ การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
ใหมีธรรมาภิบาล ปองกันการทุจริต
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
o แนวทางการปฏิรปู ประเทศ
๓.๒ การทําภารกิจนัน้ สามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตอ งออกกฎหมายไดหรือไม
จําเปนตองใชมาตรการทางกฎหมายควบคูกับมาตรการทางการบริ หาร เพราะหากไมมี
พระราชบัญญัติออกมาบังคับใช ยอมไมเกิดประสิทธิภาพในการบริหารอยางแนนอน ฉะนั้น จําเปนตองมี
กฎหมายเปนเสมือนกรอบในการใหอาํ นาจอยางกวางๆ กอนการกําหนดแนวทางเพื่อการบริหารอีกครั้ง
จึงจะเปนระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล
ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอปุ สรรคอยางไร
ไมสามารถใชมาตรการทางการบริหารได เนือ่ งจากในการไดรับเงินประจําตําแหนงจะตอง
เปนไปตามสิทธิและหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
๓.๓ ในการทําภารกิจนัน้ เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจากกระทรวงกลาโหมไดศึกษาพิจารณาการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา
ในสังกัด เพื่อพัฒนาระบบและขีดความสามารถของ ครู อาจารย พบวา การกําหนดคุณสมบัติของ
ผู ดํา รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการยั ง ยึ ด โยงกั บ ชั้ น ยศ ประกอบกั บ กระทรวงกลาโหมยั ง ไม ไ ด กํ า หนด
เงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะใหกับขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน ทําใหสงผลกระทบตอ
ขวัญกําลังใจ และเกิดความไมคมุ คาในการใชงานบุคลากร จึงตองดําเนินการแกไขกฎหมายดังกลาว
๓.๔ การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
(ก) การใชบงั คับกฎหมาย
R ตองใชบงั คับพรอมกันทุกทองทีท่ ว่ั ประเทศ เนือ่ งจาก
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายดั ง กล า วมี ลั ก ษณะเป น การทั่ ว ไป ไม มี เ หตุ ที่ จ ะต อ งบั ง คั บ ใช
เปนบางพืน้ ที่
o ทยอยใชบังคับเปนทองที่ ๆ ไป
o ใชบังคับเพียงบางทองที่
/ (ข) ...

-๔(ข) ระยะเวลาในการใชบงั คับกฎหมาย
R ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
จะทําใหผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไดรับสิทธิเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาการในสถาบันการศึก ษาสัง กัดกระทรวงกลาโหม และประเภทวิท ยฐานะได
เปนการลดความเหลือ่ มล้าํ ระหวางหนวยงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน และไดรับสิทธิ
เงินประจําตําแหนงดังกลาวนัน้ ไปแลว
o มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด
o ควรกําหนดระยะเวลาการสิน้ สุดไวดว ยหรือไม เพราะเหตุใด
๓.๕ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอืน่ เชน ขอบัญญัตทิ อ งถิน่
กฎหมายนีม้ ผี ลบังคับใชเฉพาะขาราชการทหารเทานัน้ ซึง่ ในการแกปญหาดังกลาวเปนเรื่อง
ของเงินประจําตําแหนงทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัติ
๓.๖ ลักษณะการใชบงั คับ
o ควบคุม
o กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ ๓.๘) R สงเสริม
o ระบบผสม
เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว
เปนการสงเสริมและเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะสงผลดีตอสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม
๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอื่นที่มีผลเปนการควบคุม
- ไมมี ๓.๗.๒ มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร
คุมคาตอภาระที่เกิดแกประชาชนอยางไร
- ไมมี ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑการใชดลุ พินจิ ในการอนุญาตหรือไม อยางไร
- ไมมี ๓.๗.๔ มีขน้ั ตอนและระยะเวลาทีแ่ นนอนในการอนุญาตหรือไม
- ไมมี ๓.๗.๕ มีการเปดโอกาสใหอทุ ธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยน่ื คําขอใหม หรือไมอยางไร
- ไมมี ๓.๗.๖ มีการตออายุการอนุญาตหรือไม
- ไมมี –
มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม
- ไมมี ๓.๘
การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร
- ไมมี ๓.๘.๒ คณะกรรมการทีก่ าํ หนดขึน้ มีอาํ นาจซ้าํ ซอนกับคณะกรรมการอืน่ หรือไม
- ไมมี หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
- ไมมี / ๓.๘.๓ …

-๕๓.๘.๓ องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหนาสวนราชการหรือไม
- ไมมี เหตุใดจึงตองกําหนดใหบคุ คลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ
- ไมมี ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดลุ พินจิ ของเจาหนาทีห่ รือไม อยางไร
- ไมมี ๓.๑๐ ประเภทของโทษทีก่ าํ หนด
o โทษทางอาญา
o โทษทางปกครอง
o ระบบผสม
๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
- ไมมี ๓.๑๒ ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดที่มีความรายแรงอยางไร
- ไมมี –
๔. ความซ้าํ ซอนกับกฎหมายอืน่
๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดีย วกันหรือทํานองเดียวกัน
หรือไม
- ไมมี ๔.๒ ในกรณีท่ีมีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
เดียวกันหรือทํานองเดียวกันทีม่ อี ยู
- ไมมี ๕. ผลกระทบและความคุมคา
๕.๑ ผูซ ง่ึ ไดรบั ผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
o ผูม หี นาทีต่ ามรางกฎหมายหรือทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบจากรางกฎหมายนัน้ โดยตรง
o ผูท อ่ี ยูใ นพืน้ ทีท่ ่ีอาจไดรบั ผลกระทบจากรางกฎหมาย
๕.๒ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แกบคุ คลดังกลาว
R ดานเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก ไดรบั เงินประจําตําแหนง
- เชิงลบ - ไมมี ผูไดรับผลกระทบ - ไมมี o ดานสังคม
- เชิงบวก - ไมมี ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก - ไมมี - เชิงลบ - ไมมี ผูไดรับผลกระทบ - ไมมี o ดานอืน่ ๆ - ไมมี - เชิงบวก - ไมมี ผูไดรับผลกระทบ - ไมมี - เชิงลบ - ไมมี ผูไดรับผลกระทบ - ไมมี / ๕.๓ ...

-๖๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรือ่ งใดบางทีต่ อ งถูกจํากัด
- ไมมี การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม อยางไร
- ไมมี –
๕.๔ ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
เมื่อผูท่ีมีความรูความสามารถไดรับ การพัฒนาใหไดรับตําแหนง ที่สูงขึ้น และมีเงินประจํา
ตําแหนง จะทําใหมกี าํ ลังใจในการพัฒนางาน พัฒนาหนวยงาน และเมือ่ มีโอกาสก็จะพัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติตามลําดับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีข้ึนในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด หรือเปน
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด
- ไมมี ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยัง่ ยืนไดเพียงใด
- ไมมี การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูป ระกอบการได
มากนอยเพียงใด
- ไมมี ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด
- ไมมี –
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด
- ไมมี ๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบตั ริ าชการอยางไร
- ไมมี –
สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด
- ไมมี ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและ
สังคมจะไดรบั ไดแก
- ไมมี –
๕.๕ ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ไมมี ๕.๖ ความคุม คาของภารกิจเมือ่ คํานึงถึงงบประมาณทีต่ อ งใช ภาระหนาทีท่ เ่ี กิดขึน้ กับ
ประชาชนและการทีป่ ระชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนทไ่ี ดรบั
- ไมมี ๖. ความพรอมของรัฐ
๖.๑ ความพรอมของรัฐ
(ก) กําลังคนทีค่ าดวาตองใช
- ไมมี (ข) คุณวุฒแิ ละประสบการณของเจาหนาทีท่ จ่ี าํ เปนตองมี
- ไมมี –
(ค) งบประมาณทีค่ าดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย
- ไมมี โดยเปนงบดําเนินงานจํานวน - ไมมี – และงบลงทุนจํานวน - ไมมี / ๖.๒ ...

-๗๖.๒ ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มี ผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเกีย่ วกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม อยางไร
- ไมมี ๖.๓ วิธกี ารทีจ่ ะใหผอู ยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย
o วิธกี ารสรางความรับรูค วามเขาใจแกประชาชนผูอ ยูภ ายใตกฎหมาย
o การเขาถึงขอมูลของประชาชน
๗. หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหนวยงานอืน่ ใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการกับหนวยงานนั้นอยางไร
- ไมมี ๗.๒ มีความเกีย่ วของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ หรือไม อยางไร
- ไมมี ๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ หรือไม อยางไร
- ไมมี ๗.๔ ผูร กั ษาการตามกฎหมาย ไดแก รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก
เปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวงกลาโหม
๘. วิธกี ารทํางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทํางานทีก่ าํ หนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ หี รือไม
o เกิดประโยชนสุขของประชาชน
R เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
R มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ
R ไมมขี น้ั ตอนการปฏิบตั งิ านเกินความจําเปน
R มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทนั ตอสถานการณ
o ประชาชนไดรบั การอํานวยความสะดวกและไดรบั การตอบสนองความตองการ
R มีการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการอยางสม่าํ เสมอ
๘.๒ การเปดเผยการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีข่ องรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐในเรื่อง
ใดบาง - ไมมี - แตละขั้นตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด - ไมมี –
๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อยางไร
- ไมมี ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจาหนาทีใ่ ชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพือ่ ให
ประชาชนไดรบั การบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร
- ไมมี / ๘.๓ ...

-๘๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านภายในหรือไม
- ไมมี ๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร
- ไมมี ๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
๙.๑ ไดจดั ทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองนัน้ หรือไม
- ไมมี ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรือ่ งใดบาง
- รางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก
บุคคลเกินสมควรอยางไร
- ไมมี ๑๐. การรับฟงความคิดเห็น
R มีการรับฟงความคิดเห็น
o ไมไดรบั ฟงความคิดเห็น
๑๐.๑ ผูท เ่ี กีย่ วของหรืออาจไดรบั ผลกระทบทีร่ บั ฟงความคิดเห็น
หนวยงานภาครัฐ
o สํานักงบประมาณ o สํานักงาน ก.พ.
o สํานักงาน ก.พ.ร. o สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับภารกิจ ไดแก
- ไมมี ภาคประชาชน/องคกรอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
o ประชาชนที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
o ประชาชนทัว่ ไป
o องคกรอื่น ไดแก.........................................................................................................
๑๐.๒ มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร
ทางเว็บไซตจาํ นวน ๓ เว็บไซต ไดแก
- เว็บไซตของกระทรวงกลาโหม http://mod.go.th/home.aspx,
- เว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://opsd.mod.go.th/home.aspx
- เว็บไซตกลางภาครัฐสําหรับการรับฟงความคิดเห็นกฎหมายไทย
http://www.lawamendment.go.th

๑๐.๓ จั ด ทํ า สรุ ป ผลการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และเสนอมาประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรี
R จัดทํา
o ไมมีการจัดทํา
ในกรณีจดั ทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรือ่ งดังตอไปนีห้ รือไม
R วิธกี ารในการรับฟงความคิดเห็น
R จํานวนครัง้ และระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครัง้
R พืน้ ทีใ่ นการรับฟงความคิดเห็น
/ ประเด็น ...

-๙R ประเด็นทีม่ กี ารแสดงความคิดเห็น
R ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเ กีย่ วของในแตละประเด็น
R คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดทํารางกฎหมาย
ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบัญญัติไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรีฯ แลว
(ลงชือ่ ) พลเอก วิสทุ ธิ์ นาเงิน
(วิสทุ ธิ์ นาเงิน)
เจากรมเสมียนตรา
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกลาโหม
กองงานคณะกรรมการขาราชการทหาร
พันเอกบุญนาถ วงษวริ ยิ ะ
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๑๔

