Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (22) กฎหมายและกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
แผนแม บ ทย อ ย : 22.1 การพั ฒ นากฎหมาย
เป า หมาย 220101 กฎหมายไม เ ป น อ� ป สรรคต อ การพั ฒ นาภาครั ฐ และภาคเอกชนอยู  ภ ายใต ก รอบกฎหมายที ่ ม ุ  ง ให ป ระชาชนในวงกว า งได ร ั บ ประโยชน จ ากการพั ฒ นาประเทศโดยทั ่ ว ถึ ง

V01
กลไกการประเมินผลสัมฤทธ�์
ของกฎหมาย
F0101 การกำหนดผูรับผิดชอบการประเมิน
กฎหมาย
F0102 การคำนึงถึงสภาพปญหา
F0103 การมีกฎหมายเทาที่จำเปน

V02
กลไกการว�เคราะหผลกระทบ
ของกฎหมาย

V03
การรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ

F0201 ความรูดานกฎหมายและความรูเฉพาะ
ดานที่เกี่ยวของ
F0202 สภาพปญหา/สภาพแวดลอม
F0203 การวิเคราะหผลกระทบอยางรอบดาน
เพื่อใหกฎหมายมีประสิทธิภาพ
F0204 การประเมินความคุมคาของกฎหมาย
จัดการ

F0301 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
F0302 ชองทางการเขาถึงกฎหมายที่หลากหลาย
F0303 การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
กฎหมายไมเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชนอยูภายใต
กรอบกฎหมายที่มุงให
ประชาชนในวงกวางไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนา
ประเทศโดยทั่วถึง

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกฎหมายที่ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน
F0401 การศึกษาแนวโนมกฎหมาย
F0402 การเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมาย

F0403 ระบบฐานขอมูลกฎหมาย
F0404 การบูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

F0405 สื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย

หมายเหตุ: (*) คือ หนวยงานหลัก
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา *

1.โครงการสัมมนาคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำรางกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย
2.จัดทำแผนนิติบัญญัติ
3.จัดทำกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนโทษอาญาเปนโทษปรับทางปกครอง
4.จัดทำพระราชบัญญัติวาดวย โทษปรับทางปกครอง พ.ศ. .....
5.รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ....
6.สำรวจโทษอาญาที่มีการจำคุกและปรับ ที่สามารถเปรียบเทียบเพื่อใหคดียุติได ใหเปนโทษ
ปรับทางปกครอง
7.จัดสัมมนารวมกันระหวางกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการตรวจพิจารณารางกฎหมายและการใหความเห็นทางกฎหมาย
8.ปรับปรุงบทบาทการทำหนาที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกาในการทำหนาที่ ฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และปรับปรุงระบบการทำงานของสำนักงานฯ
9.จัดทำหรือปรับปรุงคูมือการรางกฎหมายใหมีความครบถวนเพื่อใชเปนคูมืออางอิงในการ
จัดทำรางกฎหมาย
10.จัดทำ/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ
11.การจัดสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการ ตามรางพระราชบัญญัติใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
12.กำหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของหนวย
งานของรัฐใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัติ
13.จัดทำรางอนุบัญญัติหรือแนวทางเพื่อรองรับรางพระราชบัญญัติ

สำนักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ *

สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

สำนักงาน
คณะกรรมการ
กำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

1.การตรวจสอบ
ความสอดคลองของ
กฎระเบียบและมติคณะ
รัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของกับ
รัฐวิสาหกิจกับมาตรา
44 แหงพระราช
บัญญัตกิ ารพัฒนาการ
กำกับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

การพัฒนา
กระบวนการจัด
ทำรางกฎหมาย

การปรับปรุงกฎหมายให
ทันสมัย และเอือ้ ตอการ
ดำเนินภารกิจตลอดจน
ไมเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาระบบประกันภัย

2.แผนการจัดทำ
กฎหมายลำดับรองที่
ตองออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ าร
พัฒนาการกำกับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2562

กรมสรรพากร

1.การปรับปรุงการให
สิทธิประโยชนทาง
ภาษีสำหรับการซือ้
หนวยลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
(RMF) และการกำหนด
สิทธิประโยชนทาง
ภาษีสำหรับการซือ้
หนวยลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่ การออม
(SSF)
2.แผนจัดทำและปรับ
ปรุงระเบียบ/แนวทาง
ปฏิบตั ใิ หสอดคลองกับ
สภาวการณปจ จุบนั

การรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย

กรมศุลกากร

โครงการศึกษาทบทวน
และพัฒนาระเบียบขอ
บังคับ ของการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (รฟม.)

1.โครงการจัดทำประกาศ
กระทรวงการคลังเพื่อการ
ยกเวนอากรขาเขาสำหรับ
ยาสูตรผสมที่ใชผลิตยาตาน
ไวรัสเอดส

สำนักงาน
การบินพลเรือน
แหงประเทศไทย *

สำนักงานปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรม
การแพทยแผนไทย
และการแพทย
ทางเลือก

กรมสงเสริม
สหกรณ

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

กรมประมง

4.โครงการทบทวน
กฎหมายศุลกากร

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

2.โครงการพัฒนาการ
บังคับใชกฎหมายศุลกากร
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
การนำของเสียอันตรายเขา
มาทิ้งคางในราชอาณาจักร
3.โครงการจัดทำระเบียบ
ศุลกากรเพื่อรองรับการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(e-Commerce) ในเขต
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)

กรมอนามัย

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (22) กฎหมายและกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
แผนแม บ ทย อ ย : 22.1 การพั ฒ นากฎหมาย
เป า หมาย 220102 การปฏิ บ ั ต ิ ต ามและการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายมี ค วามคุ  ม ค า ทางเศรษฐกิ จ ทั ่ ว ถึ ง ไม เ ลื อ กปฏิ บ ั ต ิ และเป น ธรรม

V01
การรับรูกฎหมาย

V02
ศักยภาพผูบังคับใชกฎหมาย

V03
การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธ�ภาพ

F0101 ขอมูลพื้นฐานของกฎหมาย
F0102 การเผยแพรเพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
F0103 มาตรการการเขาถึงกฎหมายที่เอื้อตอ
ประชาชน

F0201 องคความรูดานกฎหมาย
F0202 จริยธรรม/จรรยาบรรณของผูบังคับใช
F0203 การใหคำปรึกษาดานกฎหมาย
F0204 การพัฒนาศักยภาพผูบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพ

F0301 การลดระยะเวลาและขั้นตอน
F0302 กลไกการจัดการขอรองเรียน
F0303 การสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การปฏิบัติตาม
และการบังคับ
ใชกฎหมายมีความคุมคา
ทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติ
และเปนธรรม

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมาย
F0401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
F0402 ระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัย

F0403 สื่อการเรียนรูที่เขาใจงายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

หมายเหตุ: (*) คือ หนวยงานหลัก

กรมศุลกากร

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ *

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก *

โครงการเชื ่ อ มโยงการนำระบบตรวจ
สอบตู  ค อนเทนเนอร ส ิ น ค า ด ว ยเครื ่ อ ง
X-ray/CCTV มาใช ใ นการตรวจปล อ ย

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงาน
การบินพลเรือน
แหงประเทศไทย *

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแม บ ทฯประเด็ น (22) กฎหมายและกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
แผนแม บ ทย อ ย : 22.1 การพั ฒ นากฎหมาย
เป า หมาย 220103 ประชาชนมี ส  ว นร ว มในการพั ฒ นากฎหมาย

Value Chain

V01
ขอมูลกฎหมาย

V02
กระบวนการสรางการมีสวนรวม

F0101 สาระสำคัญของกฎหมาย
F0102 การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน
F0103 การเผยแพรความรูดานกฎหมาย
F0104 การใชภาษาที่เขาใจงาย
F0105 การกำหนดหลักเกณฑการนำกฎหมายไปใช

F0201 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
F0202 เครือขายชุมชน
F0203 การติดตามสถานะของกฎหมาย
F0204 ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
F0205 การนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อเปนชองทางการเขาถึงกฎหมาย

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ประชาชน
มีสวนรวม
ในการพัฒนา
กฎหมาย

V03 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย
F0301 สื่อประชาสัมพันธ
F0302 ความสะดวกในการเขาถึงกฎหมาย
F0303 ระบบฐานขอมูลเดียวกัน

หมายเหตุ: (*) คือ หนวยงานหลัก

กรมศุลกากร

1.โครงการประเมิ น ผล
สั ม ฤทธิ ์ ข องกฎหมาย
ศุ ล กากร
2.โครงการประสาน
ความร ว มมื อ ระหว า ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชน

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก *

สำนักงาน
การบินพลเรือน
แหงประเทศไทย

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงานปลัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (22) กฎหมายและกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
แผนแม บ ทย อ ย : 22.2 การพั ฒ นากระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
เป า หมาย 220201 การอำนวยความยุติธรรม มีความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เปนธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

V01
การเคารพสิทธ�และเสร�ภาพ
ผูมีสวนเกี่ยวของ

V02
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

F0101 การใหความรูสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
F0102 การสรางเครือขายในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเผยแพรขอมูล
F0103 การเสริมสรางจิตสำนึก และปลูกฝง
ทัศนคติที่ดีเพื่อใหสังคมสงบสุข

F0201 ชองทางการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ที่หลากหลาย
F0202 การใหความชวยเหลือประชาชนทุกฝาย
ในการดำเนินคดี
F0203 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
F0204 มาตรฐานการใหบริการงานดาน
กระบวนการยุติธรรม
F0205 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

V03
การพัฒนาระบบงานยุติธรรม
F0301 การพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
กระบวนการยุติธรรม
F0302 การพัฒนามาตรฐานงานดาน
นิติวิทยาศาสตร
F0303 การแกไข บำบัด ฟนฟูผูกระทำความผิด
F0304 หลักเกณฑการประกันตัวและปลอยตัว
ชั่วคราวที่เปนมาตรฐาน
F0305 การพัฒนากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
F0306 การรองเรียน รองทุกข กลาวโทษ
F0307 การพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวน
ที่รวดเร็วและเปนธรรม
F0308 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท
F0309 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามหลัก
สากล

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การอำนวยความยุติธรรม
มีความโปรงใส สะดวก
รวดเร็วสมอภาค ทั่วถึง
เปนธรรมและปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
F0401 การพัฒนาองคความรู ทักษะ และศักยภาพบุคลากร
F0402 การปฏิบัติหนาที่อยางเทาเทียมและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
F0403 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมตอขอมูลของกระบวนการยุติธรรมใหมีความทั่วถึง

F0404 การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
F0405 การมีชองทางการติดตอและติดตามกระบวนการยุติธรรม

หมายเหตุ: (*) คือ หนวยงานหลัก
กรมคุม ครอง
สิทธิและเสรีภาพ*

1.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ในดานการคุมครองพยานในคดีคามนุษยตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
4.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ( National Action Plan on Business and Human
Rights–NAP)
5.โครงการกาวไปขางหนากับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4
6.การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่หนวยงานความมั่นคง เพื่อบูรณาการงานดานการคุมครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7.คาใชจายในการตอบแทนพยานและคุมครองพยาน
8.การสงเสริมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในกลุมประเทศอาเซียน
9.โครงการชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญาใหไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย
10.โครงการชวยเหลือประชาชนผูตกเปนผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญาใหเขาถึงความยุติธรรม
11.โครงการองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน
12.โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทในชุมชน

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

1.โครงการพั ฒ นาระบบบริ ก ารงานนิ ต ิ เวช
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
2.โครงการพั ฒ นาระบบบริ ก ารงานนิ ต ิ เวช
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562

กรมบังคับคดี *

กรมพินิจ
และคุมครองเด็ก
และเยาวชน *

กรม
คุมประพฤติ *

สำนักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กรม
กิจการเด็ก
และเยาวชน

สำนักงาน
ศาลปกครอง

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สำนักงาน
ผูตรวจการแผนดิน

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

