๓ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านกฎหมาย

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรปู
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนยั สำคัญ (Big
Rock))

3. กฎหมำย
BR0301 จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่
เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

โครงกำรทีจ่ ะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

วงเงินรวม

1. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสาหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และกระบวนงานทีเ่ กี่ยวกับการอนุญาต เพือ่ ลดขั้นตอนการดาเนินการและ
การอนุญาตทีไ่ ม่จาเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของ
ประชาชน
2. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน
ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
เพือ่ ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ลดขั้นตอนการดาเนินการและการ
อนุญาตทีไ่ ม่จาเป็นฯ

หมำยเหตุ : การดาเนินงานขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฏหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.เร่งด่วน)

3. ดาเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานทีเ่ กี่ยวกับการ
อนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายทีม่ ีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่ เติม
4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
BR0302

BR0303

จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ ให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่ ม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย
เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน

1.เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ :
ขั้นตอนการจัดทาร่าง พ.ร.บ. ดาเนินการไปแล้วก่อนหน้า )
1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือ
1 มีข้อเสนอแนะในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าทีค่ วบคุม กากับ
ดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนา
2 กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพือ่ เพิม่
การบังคับใช้กฎหมาย
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
3 กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

-

4 โครงการ
จาก 2 หน่วยงาน

2 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service
BR0304

จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดทาและ เสนอร่างกฎหมาย

1.ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
2. ร่างระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
3.ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย
4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
ระบบดิจิทลั

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

5. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
BR0305

ระบุชอื่ โครงกำร และชือ่ หน่วยงำน

จัดทาประมวลกฎหมายเพือ่ รวบรวมกฎหมาย 1. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎเพือ่ ให้ประชาชน
เรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพือ่ ความสะดวกใน เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา
การใช้งาน
2. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวล
กฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี
3. จัดทาประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพือ่ เป็นตัวอย่าง

2 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

257,400

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

514,800

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กฎหมาย

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีส่ ร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

กระบวนงานทีเ่ กี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายทีส่ ร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

BR0301

- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้น ๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสาหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกีย่ วกับการอนุญาต
เพื่อลดขัน้ ตอนการดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่จาเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน

ภายในเดือน ธ.ค. 63

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการดาเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อ
ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขัน้ ตอนการดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่จาเป็นฯ

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีการวิเคราะห์ พิจารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหน้า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางการจัดทาแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกีย่ วกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

มี.ค. 64 - ส.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ดาเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกีย่ วกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้
อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชีว้ ดั ของ
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อ
ขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ลาดับ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

2563

ธ.ค.
MS1

MS2

MS2.1
MS2.2

MS3
MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

จัดให้มกี ลไกทางกฎหมายเพือ่ ให้มกี ารพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่ ม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ให้มกี ารปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่ ม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BR0302

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา
(หมายเหตุ : ขัน้ ตอนการจัดทาร่าง พ.ร.บ. ดาเนินการไปแล้วก่อนหน้า )

ม.ค. - มี.ค. 64

เสนอร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี

ม.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ n (MSn)
เป้าหมายย่อยที่ n.n (MSn.n)
เป้าหมายย่อยที่ n.n (MSn.n)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

BR0302x01

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยโทษปรับเป็นพินยั มีพระราชบัญญัตวิ า่
พ.ศ. ....
ด้วยโทษปรับเป็นพินยั
พ.ศ. .... เพือ่ ลด
ผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
ม.ค. - มี.ค. 64

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

-

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x
MS1.1 และ MS1

แผนการปฏิรปู ด้าน
กฎหมาย

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กฎหมาย

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

จัดให้มกี ลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึง่ มีหน้าทีค่ วบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึง่ มีหน้าทีค่ วบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงยุตธิ รรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

มีขอ้ เสนอแนะในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ม.ค. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

กาหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กากับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และกลไกการขับเคลื่อน

ม.ค.- มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ผสานเป้าหมายการจัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เข้ากับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

เม.ย.- มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

สรุปข้อเสนอแนะในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและนาเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

มิ.ย. – ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service

เม.ย.- มิ.ย. 64
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตำมช่วงระยะเวลำที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้ำหมำยย่อย

MS 1.1

MS 1.2 / 3

MS 1.3/1

MS 2.

MS 4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม/
สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X01

กำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุม
กำกับดูแลและบังคับกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย และกลไกกำรขับเคลื่อน

จำนวนหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่ควบคุม กำกับ
ดูแลและบังคับกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย

ม.ค.- มี.ค. 64

MS1.1

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X02

ผสำนเป้ำหมำยกำรจัดให้มีกลไก
กำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
ของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแล
และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้
กฎหมำย เข้ำกับกำรขับเคลื่อนแผน
แม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำรยุติธรรมด้วย
ดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

ข้อมูลในกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
เพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
บังคับใช้กฎหมำยของ
หน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุตธิ รรม
และหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องรวมถึงข้อสรุป
ปัญหำ และข้อเสนอแนะ

เม.ย.- มิ.ย. 64

MS1.2

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X03

สรุปข้อเสนอแนะในกำรนำเทคโนโลยีมำใช้เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำย

นำข้อเสนอแนะในกำร
นำเทคโนโลยีมำใช้เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภำพกำร
บังคับใช้กฎหมำยเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64

MS 1.3

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X04

กำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ในกำรนำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย

มีรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ใน
กำรนำเทคโนโลยีมำใช้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรบังคับใช้กฎหมำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 2

สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X05

กำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรประชำชน
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

มีแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภำพระบบกำร
ให้บริกำรประชำชนผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)

เม.ย.- มิ.ย. 64

MS 3

หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม

BR0303X06

หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในกระบวนกำร
ยุตธิ รรมพัฒนำระบบ e-Service

มีระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

MS 4

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

จัดให้มกี ลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

BR0304

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ร่างระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชือ่ เสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทลั
ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative)

ก.พ. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการ
เข้าชือ่ เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือข่ายผู้นาชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/
เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MSn.1

MS2

MS.4
MS4.1

MS.3

MS5
MS5.1

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/การดาเนินงาน ***เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

สานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร

BR0304X01

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมายของ
ประชาชน

มีภาคีเครือข่ายประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
กระบวนการในการเข้าชือ่ เสนอ
กฎหมาย

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ
ก.ค. - ก.ย. 64

1,450,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
64

MS 1 - MS 5

กรณีเป็นการดาเนิน การ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

จัดทาประมวลกฎหมายเพือ่ รวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ดว้ ยกันเพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BR0305

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มี.ค.-64

เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ก.ค. - ธ.ค. 64

จัดทาประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง

ม.ค. - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ n (MSn)
เป้าหมายย่อยที่ n.n (MSn.n)
เป้าหมายย่อยที่ n.n (MSn.n)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1

MS2.1

MS2

MS3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

BR0305x01

ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดทา
ประมวลกฎหมายและกฎเพือ่ ให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....

มีพระราชบัญญัตวิ า่
ด้วยการจัดทาประมวล
กฎหมายและกฎเพือ่ ให้
ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. ....
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาประมวลกฎหมาย

ม.ค. - ก.ค. 64

คณะกรรมการนโยบายการจัดทา
ประมวลกฎหมายและกฎ

BR0305x02

แผนงานหรือโครงการเกีย่ วกับการรวบรวม
กฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมาย
และกฎ

แผนงานทีผ่ า่ นความ
เห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

BR0305x03

การจัดทาประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพือ่ เป็น ตัวอย่างประมวล
ตัวอย่าง
กฎหมาย

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ม.ค. - ธ.ค 65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

257,400 โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 64

-

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x
MS1 และ MS3

แผนการปฏิรปู ด้าน
กฎหมาย

MS2.1 MS2 และ
MS3
514,800 เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
65

MS3

แผนการปฏิรปู ด้าน
กฎหมาย

