
แผนการปรับปรุงกระบวนการตามภารกิจของกลุ่มกฎหมาย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน : กลุ่มกฎหมาย         

1. ชื่อกระบวนการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน : การจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

2. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

- ปลัดกระทรวงการคลัง 

- รองปลัดกระทรวงการคลัง 

- หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ในฐานะผู้ท าค าสั่งทางปกครอง 

- เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการคลังหรือ
ประชาชนผู้อยู่ในบังคับค าสั่งทางปกครอง 

 

3. ตัวชี้วดั :ร้อยละของการใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  

 รายละเอียดการวดัผล/เกณฑ์การวัดผลการด าเนนิการ  : 

 กระทรวงการคลังได้มีค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๗๓๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และค าสั่ง
กระทรวงการคลัง ที่ 451/2559 ลงวันที่ ๒1 เมษายน ๒๕๕9 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
เพื่อกลั่นกรองและเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาค าอุทธรณ์ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง              
ทางปกครอง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง หรือ รองปลัดกระทรวงการคลัง ทั้ง 3 กลุ่มภารกิจ
คนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๒)                
พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งสิ้น 4 คณะ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะละ 7-8 ท่าน ซึ่งทุกคณะมีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และนิติกร สังกัดกลุ่มกฎหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดังนั้น กลุ่มกฎหมายในฐานะ                   
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองจึงมีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง                       
ข้อกฎหมาย และเอกสารหลักฐาน เพื่อจัดท าวาระการประชุม รวมถึงด าเนินการจัดการประชุมเพื่อเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการประชุมในแต่ละครั้งนั้นมีระเบียบวาระเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
รวมถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเป็นจ านวนมาก ส่งผลต่อการใช้กระดาษในการจัดท าวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม เช่นเดียวกันกับขั้นตอนจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ค าสั่ง                  
ทางปกครองพิจารณารับรอง กลุ่มกฎหมายจึงน า QR Code มาใช้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ              
การประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง โดยมีเกณฑ์ในการวัดผล               
การด าเนินการ ดังนี้             
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ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด 

1 ร้อยละ 60 ของการใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  

2 ร้อยละ 65 ของการใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  

3 ร้อยละ 70 ของการใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

4 ร้อยละ 75 ของการใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

5 ร้อยละ 80 ของการใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

 
4. แนวทางการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการกระบวนการ :  

 1. น า QR Code มาใช้ในการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง          
 2. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
หนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมและรายงานการประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่                         
กับสถานการณ์และมาตรการที่ภาครัฐก าหนด         

5. วิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน : 
 1. ใช้ QR Code จัดส่งเอกสารให้แก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองเพื่อลดปริมาณ
กระดาษที่ใช้ส าเนาระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงรายงานการประชุม   
 2. ลดเวลาของเจ้าหน้าที่ในการส าเนาระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม  
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6.แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

งบประ
มาณ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1. รวบรวมวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการ
ประชุมจากนิติกร เจ้ าของ
ส านวน  

            - ศิริรัตน ์

อัญชิสา  
อภิปรัชญ์  
ภูกิจ  
นันทาวด ี
คมกรบิ  
พพิฒัน์พล  
ปาริชาต  
ดนิตา  
มิ่งขวญั  
ฐิติรัชต์  
อุมาพร  
คณาพจน์
  
 
 
 
 
 

 

2. จัดท าเล่มวาระการ
ป ร ะ ชุ ม ช พ ร้ อ ม เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุม แสกน
ไฟล ์น าไปสร้าง QR Code 

            - 

3. จัดท าหนังสือเชิญประชุม
แนบ QR Code วาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบ                
การประชุม  

            - 

4. จัดการประชุมและ
น าเสนอสรุปข้อเท็จจริงพร้อม
ความเห็นตามระเบียบวาระ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ งทาง
ปกครอง 

             

5. น ามติที่ประชุมของ
คณะกร รมกา รพิ จ า รณา
อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง มา
ท ารายงานการประชุม และ
แสกนไฟล์รายงานการประชุม 
เพื่อน าไปสร้าง QR Code 

            - 

6 จัดท าหนั งสือแจ้ ง เวียน
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห้
คณะก ร รมกา ร พิ จ า รณา
อุทธรณ์ค าสั่ งทางปกครอง
รับรอง แนบ QR Code 
รายงานการประชุม 

            - 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ลดปริมาณการใช้กระดาษของส่วนราชการและเวลาในการจัดท าระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม รายงานการประชุมของเจ้าหน้าที่        
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การจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

 

1. เจ้าหน้าทีร่วบรวมวาระและเอกสาร    
เพื่อจัดท าเล่มวาระการประชมุ สแกนไฟล์
สร้าง QR Code 

หนังสือเชิญ
ประชุม 

 3. จัดประชุม กรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประชมุเปดิอ่านเอกสารผ่านสมารท์โฟน/แท็บเลต็ 

 

2. จัดท าหนังสือเชญิประชมุ 
พร้อมแนบ QR Code 

 

4. จัดท ารายงานการประชุม                      
แสกนไฟล์ สร้าง QR Code 

หนังสือแจ้งเวียน
รายงานการประชุม 

 

5. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุม                
พร้อมแนบ QR Code 

 

6. กรรมการเปดิอา่นรายงานการประชุม               
ผ่านสมารท์โฟน/แท็บเลต็  

 



ผลกระบวนการตามภารกิจ 

หน่วยงาน กลุ่มกฎหมาย  

ปีงบประมาณ 2564  

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  

รหัสตัวชี้วัด กกม. 4  

แผนปฏิบัติราชการของ 
สป.กค. 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

พัฒนาและบริหารจัดการการด าเนินงานด้านกฎหมายของกระทรวงการคลัง z 

มิติการประเมินผล มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

เป้าประสงค์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกฎหมาย  

น้้าหนัก (ร้อยละ) 30  

ค้าอธิบาย กลุ่มกฎหมายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองมีหน้าที่
ด าเนินการจัดการประชุมเพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง
พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ์ และเนื่องจากการ
จัดการประชุมในแต่ละครั้ง มีระเบียบวาระและเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลต่อการใช้กระดาษในการจัดท าวาระและเอกสารประกอบการประชุม เช่นเดียวกันกับขั้นตอน
จัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองพจิารณารับรอง 
กลุ่มกฎหมายจึงน า QR Code มาใช้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง เพ่ือลดปริมาณการใช้
กระดาษของหน่วยงานและเวลาในการส าเนาระเบียบวาระ เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประชุมของเจ้าหน้าที่  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ระดับผลการด้าเนินงาน ค้าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 60  _  

2 65  _  

3 70  _  

4 75  _  

5 80  _  

เงื่อนไข (ถ้ามี) ไม่รวมถึงวาระหรือเรื่องลับ  

หน่วยวัด ร้อยละ  

เป้าหมายปีปัจจุบัน 80  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 
1 ปี (ถ้ามี) 

ระดับ 5 (ร้อยละ 80)  



ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 
2 ปี (ถ้ามี) 

_  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 
3 ปี (ถ้ามี) 

_  

แหล่งข้อมูล/วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล 

แฟ้มเอกสารการประชุม (หนังสือเชิญประชุมและหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมที่แนบ QR 
Code) ในปีงบประมาณ 2564  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย  เบอร์ติดต่อ 2626  

ผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย  เบอร์ติดต่อ 2535  

รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ผลการด้าเนินงาน N/A 100 N/A 100 

รายละเอียดการ
ด้าเนินงาน 

 จัดประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครอง
จ านวน 1 ครั้ง โดยน า 
QR Code มาใช้จัดส่ง
ระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบการ
ประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครอง ในระดับ 
100  

 (ร่าง) จัดประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครอง
จ านวน 4 ครั้ง โดยน า 
QR Code มาใช้จัดส่ง
ระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบการ
ประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครอง ครบทุก
ครั้งการประชุม 
ด าเนินการได้ร้อยละ 
100  

คะแนนตัวชี้วัด 0 5 0 5 

คะแนนถ่วงน้้าหนัก 0 1.5 0 1.5 

ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน 1. การใช้ QR Code 
   

 



การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

1 
 

 

 



การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
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การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
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การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
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การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

5 
 

 



การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
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การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
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การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
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การใช้ QR Code ในการจัดท าเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
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