
แบบฟอรม ( Template )  ในการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

แผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ประจําป ๒๕๕๒ 

 

 สวนที่ ๑.  วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ 

    

 ๑.๑  วิสัยทัศน เปนกระทรวงหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม เพ่ือนําไปสูสังคมท่ีดงีาม และอยูเปนสุข

รวมกัน 

    ๑.๒ พันธกิจ  การพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

 ๑.๓ ยุทธศาสตร 

  (๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิต 
   (๒) ยุทธศาสตรสงเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาปองกัน และ แกไขปญหาสังคม 
  (๓) ยุทธศาสตรเสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม 
  (๔) ยุทธศาสตรสงเสริมระบบการบริหารราชการตามหลักธรรมมาภบิาล 
 

สวนที่ ๒  สถานะทางกฎหมายในความรับผิดชอบ 

  

 ๒.๑  กฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ  จํานวน  ๑๗  ฉบับ    
  (๑) พระราชบัญญตัิสภาองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๒)  พระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการคามนษุย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๓)  พระราชบัญญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  (๔)   พระราชบัญญตัิสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  (๕)   พระราชบัญญตัิสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  (๖)   พระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  (๗)   พระราชบัญญตัิผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  (๘)   พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

  (๙)   พระราชบัญญตัิการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  (๑๐)   พระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  (๑๑)   พระราชบัญญตัิการเคหะแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

  (๑๒)  พระราชบัญญัตกิารรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๓ 
      (๑๓)  พระราชบัญญตัจิัดท่ีดนิเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ. ๒๕๑๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 



 ๒
 
      (๑๔)  พระราชบัญญตัหิอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 
      (๑๕)  พระราชบัญญตัคิวบคุมการขอทาน  พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 
      (๑๖)  พระราชบัญญตัจิัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙    
      (๑๗)  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

   ๒.๒  กฎหมายรองที่อยูในความรับผดิชอบโดยประมาณ  (กฎ ระเบยีบ ขอบังคบั หรือแนวทางปฏิบัต ิ)  

จํานวน  ๒๐๔ เร่ือง     
 

สวนที่ ๓  แนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
 
แนวทางการพัฒนากฎหมายเปนไปตามกรอบนโยบายการพัฒนากฎหมายดังนี ้

 ๓.๑ รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. .... สอดคลองกับกฏหมายตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ดานนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การจัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ

ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ พรอมท้ังการพัฒนาขาราชการ 

โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมท่ีจะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต   
 ๓.๒ รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... แนวทางการ

พัฒนากฎหมายเพ่ืออนุวัตรการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๘๐(๑) 

และสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ดานนโยบายสวัสดิการสังคม และความม่ันคงของมนุษยเก่ียวกับการ

คุมครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแกคนพิการ 

       

   
สวนท่ี ๔.  การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของสวนราชการ 

 กฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา 
  ๔.๑ รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห  พ.ศ. .... 

 ๔.๒ รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....    
  

กรอบนโยบายการ

พัฒนากฎหมาย

ของสวนราชการ 

 
ชื่อกฎหมาย หลักการรางกฎหมาย 

ที่จะดําเนินการพัฒนา 
เหตุผลในการ

ดําเนินการพัฒนา 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ(สวน

ราชการระดับ

กรม/รัฐวิสาหกิจ) 
๑ .การดําเนินการ

ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม

นโยบายของ 

คณะรัฐมนตรี 

รางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพสังคม

สงเคราะห พ.ศ. 

.... 

เพ่ือใหมีกฎหมายวาดวย

วิชาชีพสังคมสงเคราะห  โดย

แกไขปรับปรุงรางกฎหมาย 

เพื่อดําเนินการดังนี้ 
-กําหนดใหมีสภาวิชาชีพ

ดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

เปนวิชาชีพที่ใหความ

ชวยเหลือมนุษย ซึ่ง

เกี่ยวของกับการปองกัน

แกไข บําบัด ฟนฟู พัฒนา

สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของ

มนุษย 



 ๓

กรอบนโยบายการ

พัฒนากฎหมาย

ของสวนราชการ 

 
ช่ือกฎหมาย หลักการรางกฎหมาย 

ที่จะดําเนินการพัฒนา 
เหตุผลในการ

ดําเนินการพัฒนา 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ(สวน

ราชการระดับ

กรม/รัฐวิสาหกิจ) 
สังคมสงเคราะห 
-สงเสริมการพัฒนา 

การศึกษา การวิจัย การ

บริการ และควบคุมคุณภาพ

ผูประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะหใหเปนไปตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 
-พิทักษ คุมครองชวยเหลือ

ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีและพ่ึงตนเองได 

ศักยภาพของบคุคล 

ครอบครัว กลุม ชุมชน และ

สังคม ใหสามารถดํารงชีได

อยางมีคุณภาพและสมศักดิ์

ศรีความเปนมนุษย 

นอกจากนี้สถานการณ

ปจจุบนัปญหาสังคมมี

ความรุนแรงและซับซอน

มากข้ึน ประกอบกับมี

กฏหมายหลายฉบับท่ี

บัญญตับิทบาทหนาท่ี

หนาท่ีของนักสังคม

สงเคราะหใหปฏิบัติงาน

ตามกฏหมาย จงึมีความ

จําเปนตองมีกฏไกในการ

สงเสริมมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพ และ

สงเสริมความเปนปกแผน

ตลอดจนการควบคุม

จรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพ เพ่ือใหประชาชน

ไดรับบริการทีมี่คุณภาพ

และการคุมครองสิทธิ

ประโยชนจากผูประกอบ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห 
๒.การดําเนินการ

ใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญและ

การพัฒนา

กฎหมายตาม

นโยบายของ

คณะรัฐมนตรี  

รางพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนา

คุ ณภ าพ ชี วิ ต คน

พิ ก า ร แ ห ง ช า ติ 

(ฉบับ ท่ี . . )  พ .ศ . 

....   

แกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญตัิสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี ้
๒.๑ แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การจัดตั้งสํานกังานสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแหงชาต ิเพ่ือใหการ

บริหารราชการแผนดนิ

โดยท่ีพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มีสาระสําคญัและ

รายละเอียดเก่ียวกับการ

บริหารจดัการของ

สํานกังานสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

แหงชาติไมเหมาะสมกับ

สํานักงานสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ

แหงชาต ิ



 ๔

กรอบนโยบายการ

พัฒนากฎหมาย

ของสวนราชการ 

 
ช่ือกฎหมาย หลักการรางกฎหมาย 

ที่จะดําเนินการพัฒนา 
เหตุผลในการ

ดําเนินการพัฒนา 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ(สวน

ราชการระดับ

กรม/รัฐวิสาหกิจ) 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(แกไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๑๒) 
 ๒.๒ แกไขบทบัญญตัิ

เก่ียวกับคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใหมีฐานะเปนคณะ

กรรมการบริหารกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการโดยใหมี

อํานาจหนาท่ีแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการปฏิบัติ

หนาท่ีแทนคณะกรรมการ

เพ่ือใหบริการกองทุนแกคน

พิการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็วและ

ท่ัวถึงมากข้ึน(แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา ๖(๙) มาตรา ๒๕ 

มาตรา ๒๖  มาตรา ๒๙ 

และมาตรา ๓๒) 
๒.๓ กําหนดใหมี

คณะอนุกรรมการขจัดการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตอคนพิการปฏิบัติหนาท่ี

แทนคณะกรรมการไดโดย

ประธานอนุกรรมการปฏิบัติ

หนาท่ีเต็มเวลาและได

คาตอบแทน (เพ่ิมมาตรา 

๑๖/๑) 

แนวทางในการบริหาร

ราชการแผนดนิในปจจบุนั

ประกอบกับอนสัุญญาวา

ดวยสิ ทธิคนพิการ

กําหนดใหมีหนวยงานหลัก

ในการขับเคล่ือนในการ

คุมครองสิทธคินพิการ 

และเสริมสรางทัศนคติท่ีดี

ของสังคมตอคนพิการเพื่อ

ไมใหมีการกระทําใน

ลักษณะเลือกปฏิบัตโิดยไม

เปนธรรมตอคนพิการโดย

กําหนดใหมี

คณะอนกุรรมการขจัดการ

เลือกปฏิบัตโิดยไมเปน

ธรรมตอคนพิการเพื่อ

ปฏิบตัิหนาท่ีแทน

คณะกรรมการได  รวมท้ัง

บทบัญญตัิเก่ียวกับการ

บริหารจดัการของกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการมีลักษณะรวม

ศูนยท่ีสวนกลางทําใหการ

ชวยเหลือคนพิการที่

กระจายตัวอยูท่ัวประเทศ

เปนไปอยางลาชา มี

ข้ันตอนมาก และไมมี

ประสิทธภิาพเทาท่ีควร จึง

เห็นสมควรปรับปรุงวิธีการ

จัดตั้งและการดําเนนิงาน

ของสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

แหงชาติใหม และกําหนด

แนวทางและปรับปรุง



 ๕

 

กรอบนโยบายการ

พัฒนากฎหมาย

ของสวนราชการ 

 
ช่ือกฎหมาย หลักการรางกฎหมาย 

ที่จะดําเนินการพัฒนา 
เหตุผลในการ

ดําเนินการพัฒนา 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ(สวน

ราชการระดับ

กรม/รัฐวิสาหกิจ) 
วิธีการบริหารจดัการของ

กองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการใหมี

ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
 
สวนที่ ๕ การพัฒนากฎหมายรายฉบับ 
 

 
๑.ช่ือกฎหมาย  รางพระราชบัญญตัิวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. ....  
ผูรับผิดชอบ   นายชินชัย ช้ีเจริญ นักสังคมสงเคราะห ชํานาญการพิเศษ ปฏิบตัิหนาท่ีรองผูอํานวยการสํานักงาน 
                    คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต ิ

หนวยงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
โทรศัพท/โทรสาร  ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๙ 
 

ช่ือกฎหมาย กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย

 
รายละเอียดของกฎหมายและความ

สอดคลองกับกรอบกฎหมายกฎหมาย

๑. รางพระราชบัญญตัิ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห 

พ.ศ. .... 

แนวทางการพัฒนากฎหมายสอดคลอง

กับนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

สอดคลองกับนโยบายการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีด ี การจดัระบบงานใหมี

ความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็วมี

ประสิทธภิาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบ

ได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหาร

ผลงานและสมรรถนะของขาราชการและ

เจาหนาท่ีของรัฐทุกระดบัอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหมีประสิทธภิาพประสิทธิผลในการ

สงมอบบริการสาธารณะ พรอมท้ังการ

พัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการ

รุนใหมท่ีจะตองเปนกําลังสําคญัของภาค

ราชการในอนาคต 

 
 
 
 
 



 ๖
 
๒.ช่ือกฎหมาย  รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....   
ผูรับผิดชอบ   นายสุพล  บริสุทธิ์ ตาํแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมกฎหมาย   
หนวยงาน  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ   
โทรศัพท/โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๓๘๙๙ ตอ ๑๐๔ 
 
 

ช่ือกฎหมาย กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย

 
รายละเอียดของกฎหมายและความ

สอดคลองกบักรอบกฎหมายกฎหมาย

๒.รางพระราชบัญญตัิ

สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. 

.... 

๒.๑ เปนการแกไขกฎหมายเพ่ืออนุวัตร

การใหเปนไปตามรัฐธรรมนญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย มาตรา ๓๐ การเลือกปฏิบัตโิดยไม

เปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ

แตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนดิเช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ

ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ

บทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา

มิได มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือ

ทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใช

ประโยชนจากสวัสดิการสิ่งอํานวยความ

สะดวกอันเปนสาธารณะ และความ

ชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความ

ชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐและมาตรา 

๘๐(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและ

เยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและ

ใหการศึกษาปฐมวัยสงเสริมความเสมอ

ภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและ

พัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน

ครอบครัว และชุมชน รวมท้ังตอง

สงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแก

ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพล

ภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ให

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเอง

ได 
 



 ๗

ช่ือกฎหมาย กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย

 
รายละเอียดของกฎหมายและความ

สอดคลองกับกรอบกฎหมายกฎหมาย

๒.๒ แนวทางการพัฒนากฎหมาย

สอดคลองกับนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี 

๒.๒  สอดคลองกับนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี ดานนโยบายสวัสดิการ

สังคม และความม่ันคงของมนุษย ใน

เร่ืองการคุมครองและสงเสริมการจัด

สวัสดิการทางสังคมและการไมเลือก

ปฏิบัติกับคนพิการ 
  

 
สวนที่ ๖.  การกําหนดระยะเวลาการดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับ 
 
๑.ช่ือกฎหมาย  รางพระราชบัญญตัิวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. ....  
ผูรับผิดชอบ   นายชินชัย ช้ีเจริญ นักสังคมสงเคราะห ชํานาญการพิเศษ ปฏิบตัิหนาท่ีรองผูอํานวยการสํานักงาน 
                    คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต ิ

หนวยงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
โทรศัพท/โทรสาร  ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๙ 
 

ลําดบั ข้ันตอนการดาํเนินการ 
ระยะเวลาการดําเนนิการป  ๒๕๕๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ตรวจสอบ  ศึกษา 
วิเคราะห กฎหมายรายฉบับ 

            

๒. ยกรางกฎหมายเสร็จ             
๓. การรับฟงความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดเสียหรือผู

อยูใตบังคับกฎหมาย 
(Focus group) 

            

๔. การพิจารณาใหความ

เห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนา

กฎหมายของกระทรวง 

หรือคณะกรรมการราง

กฎหมายของกระทรวง 

หรือความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีเจาสังกัด 

            

๕. เสนอรางกฎหมายมาท่ี

สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

            



 ๘
  
๒.ช่ือกฎหมาย  รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....   
ผูรับผิดชอบ   นายสุพล  บริสุทธิ์ ตาํแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมกฎหมาย   
หนวยงาน  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ   
โทรศัพท/โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๓๘๙๙ ตอ ๑๐๔ 
 

ลําดบั ข้ันตอนการดาํเนินการ 
ระยะเวลาการดําเนนิการป  ๒๕๕๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ตรวจสอบ  ศึกษา 
วิเคราะห กฎหมายรายฉบับ 

            

๒. ยกรางกฎหมายเสร็จ             
๓. การรับฟงความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดเสียหรือผู

อยูใตบังคับกฎหมาย 
(Focus group) 

            

๔. การพิจารณาใหความ

เห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนา

กฎหมายของกระทรวง 

หรือคณะกรรมการราง

กฎหมายของกระทรวง 

หรือความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีเจาสังกัด 

            

๕. เสนอรางกฎหมายมาท่ี

สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

            

 
 ขาพเจา  นางอุบล หลิมสกุล รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย ขอรับรองวาจะดาํเนนิการพัฒนากฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย ใหแลวเสร็จตาม แผนพัฒนากฎหมายที่กําหนดไว 
 

              ลงชื่อ      อุบล หลิมสกุล                ผูรับรองดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย          

                                                  (นางอุบล หลิมสกุล)  
                   รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 

                                                       ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย                                 
                                                                       วันท่ี        มีนาคม ๒๕๕๒                                                                                   
                                        


