
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านกฎหมาย  
 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม
จ ำนวนโครงกำร / 

หน่วยงำน
 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

1. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
 ข้อบงัคับ และกระบวนงานทีเ่กี่ยวกับการอนุญาต เพือ่ลดขั้นตอนการด าเนินการและ
การอนุญาตทีไ่ม่จ าเปน็ หรือเปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของ
ประชาชน

 2. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณา
ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน
 ซ่ึงเปน็คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 เพือ่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ลดขั้นตอนการด าเนินการและการ
อนุญาตทีไ่ม่จ าเปน็ฯ

3. ด าเนินการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานทีเ่กี่ยวกับการ
อนุญาตของราชการฯ ใหม้ีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะใหม้ีการ
ปรับปรุงกฎหมายทีม่ีผลต่อการพจิารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 
หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่เติม

 4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์อย่างเปน็รูปธรรม

BR0302 จัดใหม้ีกลไกทางกฎหมายเพือ่ใหม้ีการ
พจิารณาปรับเปล่ียนโทษทางอาญาทีไ่ม่ใช่
ความผิดร้ายแรงใหเ้ปน็โทษปรับเปน็พนิัย 
เพือ่ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน

1.เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยโทษปรับเปน็พนิัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : 
ขั้นตอนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า )

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

-

1 มีข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบงัคับใช้กฎหมาย

2 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การบงัคับใช้กฎหมาย

3 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบการใหบ้ริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พฒันาระบบ e-Service

1.ร่างพระราชบญัญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 2. ร่างระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

3.ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย

 4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
ระบบดิจิทลั

 5. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเหน็เกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในเร่ืองการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

1. เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพือ่ใหป้ระชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา

 2. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี

 3. จัดท าประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพือ่เปน็ตัวอย่าง

257,400
1 โครงการ 

จาก 1 หน่วยงาน
                 514,800

จัดใหม้ีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดท าและ เสนอร่างกฎหมาย

BR0304

จัดท าประมวลกฎหมายเพือ่รวบรวมกฎหมาย
เร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกันเพือ่ความสะดวกใน
การใช้งาน

BR0305

2 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

 

หมำยเหต ุ: การด าเนินงานขับเคล่ือนโดย คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฏหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.เร่งด่วน)

3. กฎหมำย
BR0301 จัดใหม้ีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่

เปน็อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน

จัดใหม้ีกลไกก าหนดใหส่้วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าทีค่วบคุม ก ากับ
ดูแลและบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการบงัคับใช้กฎหมาย

BR0303

4 โครงการ 
จาก 2 หน่วยงาน

2 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชือ่กิจกรรมปฏริปู

ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 
Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - คณะกรรมการด าเนนิการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

 - ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

 - ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหนว่ยงาน รวมถึงประสานงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ
ขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์อย่างเปน็รูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

ด าเนนิการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกีย่วกับการอนญุาตของราชการฯ ใหม้ีความเหมาะสม นอกจากนี ้
อาจมีข้อเสนอแนะใหม้ีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธรุกิจ หรืออันดับตัวชีว้ดัของ
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ใหห้นว่ยงานที่เกีย่วข้องรายงานความคืบหนา้ในการด าเนนิการตามผลการศึกษาวเิคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ม.ค. 64 - ม.ิย. 64

มีการวเิคราะห ์พิจารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหนา้ ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ
เปน็แนวทางการจัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกีย่วกับการอนญุาตของราชการฯ ใหม้ีความเหมาะสมต่อไป

ม.ีค. 64 - ส.ค. 64

มีการเสนอผลการศึกษาวเิคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนกุรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เปน็อุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการด าเนนิธรุกิจของประชาชน ซ่ึงเปน็คณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนนิการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อ
ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขัน้ตอนการด าเนนิการและการอนญุาตที่ไม่จ าเปน็ฯ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

กระบวนงานทีเ่ก่ียวกับการอนุญาตและกฎหมายทีส่ร้างภาระหรือเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรือการประกอบอาชพีของประชาชนไดร้ับการปรับปรุง

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.)

BR0301มกีลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีส่ร้างภาระหรือเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรือการประกอบอาชพีของ
ประชาชน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ัน ๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ภายในเดอืน ธ.ค. 63
มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวเิคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกระบวนงานที่เกีย่วกับการอนญุาต
 เพื่อลดขัน้ตอนการด าเนนิการและการอนญุาตที่ไม่จ าเปน็ หรือเปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนนิธรุกิจของประชาชน

MS2 
MS2.1 
MS2.2  

MS4 
MS1 MS3 

ธ.ค. 
2563 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่n (MSn)

เป้าหมายย่อยที ่n.n (MSn.n)

เป้าหมายย่อยที ่n.n (MSn.n)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เสนอร่างพระราชบัญญติัวา่ด้วยโทษปรับเป็นพนิัย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดใหม้กีลไกทางกฎหมายเพ่ือใหม้กีารพิจารณาปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงใหเ้ปน็โทษปรบั
เปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของประชาชน BR0302
ใหม้กีารปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงใหเ้ปน็โทษปรบัเปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยโทษปรับเปน็พินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา 
(หมายเหตุ : ขัน้ตอนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า)

ม.ค. - มี.ค. 64

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

MS1.1  

MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา BR0302x01 รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยโทษปรบัเปน็พินัย
 พ.ศ. ....

มีพระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยโทษปรบัเปน็พินัย 
พ.ศ. .... เพ่ือลด
ผลกระทบตอ่สิทธิและ
เสรภีาพของประชาชน

ม.ค. - ม.ีค. 64                         -   MS1.1 และ MS1 แผนการปฏริปูดา้น
กฎหมาย

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  ส ำนกังำนปลัดกระทรวงยติุธรรม

 -  ส ำนกังำนกจิกำรยติุธรรม

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service 

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงยุติธรรม/
ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X01 ก ำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุม 
ก ำกบัดูแลและบังคับกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย และกลไกกำรขับเคล่ือน

จ ำนวนหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่ควบคุม ก ำกบั
ดูแลและบังคับกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย 

ม.ค.- ม.ีค. 64 MS1.1

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

จัดให้มกีลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการให้เปน็ไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมาย BR0303

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการให้เปน็ไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมายและการให้บริการประชาชน

กระทรวงยตุธิรรม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มขีอ้เสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย ม.ค. - ก.ย. 64

ก าหนดกรอบหนว่ยงานที่มีหนา้ที่ควบคุม ก ากับดูแลและบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย และกลไกการขับเคล่ือน ม.ค.- ม.ีค. 64

ผสานเปา้หมายการจัดใหม้ีกลไกก าหนดใหส่้วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐซ่ึงมีหนา้ที่ควบคุม ก ากับดูแล และบงัคับการใหเ้ปน็ไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนนิการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบงัคับใช้กฎหมาย เข้ากับการขับเคล่ือนแผนแม่บทการ
บริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

เม.ย.- ม.ิย. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตำมชว่งระยะเวลำที่คำดวำ่จะแล้วเสร็จของแต่ละเป้ำหมำยยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สรุปข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบงัคับใช้กฎหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการปฏรูิปประเทศ
ด้านกฎหมาย

ม.ิย. – ก.ย. 64

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เม.ย.- ม.ิย. 64

MS 2 
MS 1.2 MS 1.1  

MS 1.3 
MS 4 

MS3 MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X02 ผสำนเปำ้หมำยกำรจัดใหม้ีกลไก
ก ำหนดใหส่้วนรำชกำรหรือหนว่ยงำน
ของรัฐซ่ึงมีหนำ้ที่ควบคุม ก ำกับดูแล 
และบงัคับกำรใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำย 
น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนนิกำรเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิำพในกำรบงัคับใช้
กฎหมำย เข้ำกับกำรขับเคล่ือนแผน
แม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแหง่ชำติ 
ฉบบัที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำร
ขับเคล่ือนกระบวนกำรยุติธรรมด้วย
ดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

ข้อมูลในกำรน ำ
เทคโนโลยมีำใช้ในกำร
เพิม่ประสิทธิภำพในกำร
บังคับใช้กฎหมำยของ
หน่วยงำนใน
กระบวนกำรยติุธรรม
และหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องรวมถึงข้อสรุป
ปัญหำ และข้อเสนอแนะ

เม.ย.- ม.ิย. 64 MS1.2

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X03 สรุปข้อเสนอแนะในกำรน ำเทคโนโลยมีำใช้เพือ่
เพิม่ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำย

น ำข้อเสนอแนะในกำร
น ำเทคโนโลยมีำใช้เพือ่
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
บังคับใช้กฎหมำยเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64 MS 1.3

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X04 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม    
ในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิำพกำรบงัคับใช้กฎหมำย

มีรำยละเอยีดแผนงำน/
โครงกำร/กจิกรรม ใน
กำรน ำเทคโนโลยมีำใช้
เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพ
กำรบังคับใช้กฎหมำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X05 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรประชำชน
ผ่ำนระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service)

มีแผนงำน/โครงกำร/
กจิกรรม เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพระบบกำร
ให้บริกำรประชำชนผ่ำน
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เม.ย.- มิ.ย. 64 MS 3

หนว่ยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม BR0303X06 หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในกระบวนกำร
ยติุธรรมพัฒนำระบบ e-Service

มีระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 MS 4



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

จัดใหม้กีลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอรา่งกฎหมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที ่4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที ่5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน ***เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนิน การ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร

BR0304X01 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเข้าชือ่เสนอ
กฎหมายของ
ประชาชน

มีภาคีเครือข่ายประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธกีาร และ
กระบวนการในการเข้าชือ่เสนอ
กฎหมาย

ก.ค. - ก.ย. 64 1,450,000          โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ. 

64

MS 1 - MS 5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

รา่งพระราชบญัญตักิารเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

ประชาชนสามารถใชส้ิทธิในการเสนอรา่งกฎหมาย

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

BR0304

รา่งระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

ประชาชนมอีงค์ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/
เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มภีาคีเครอืขา่ยในการแสดงความเหน็เก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการ
เขา้ชือ่เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

มรีะบบรองรบัการเผยแพรค่วามรู้ความเขา้ใจในเรื่องการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายผ่านระบบดจิิทลั ก.พ. - ก.ย. 64

ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) 

MS5 
MS5.1 

MS.4 
MS4.1 

MS2 MSn.1  MS.3 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่n (MSn)

เป้าหมายย่อยที ่n.n (MSn.n)

เป้าหมายย่อยที ่n.n (MSn.n)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดยีวกันไว้ดว้ยกันเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน BR0305

ประชาชนสามารถเขา้ถึงกฎหมายไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจเน้ือหาของกฎหมายไดโ้ดยงา่ย

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือใหป้ระชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ .ศ. .... ต่อรัฐสภา มี.ค.-64

เสนอแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี ก.ค. - ธ.ค. 64

แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ก.ค. - ธ.ค. 64

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดท าประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพ่ือเปน็ตัวอยา่ง ม.ค. - ธ.ค. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

MS2 MS1 MS3 
MS2.1  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา BR0305x01 รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการจดัท า
ประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือใหป้ระชาชน
เข้าถึงไดโ้ดยสะดวก พ.ศ. ....

มีพระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยการจดัท าประมวล
กฎหมายและกฎเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... 
เพ่ือใช้เปน็กรอบในการ
จดัท าประมวลกฎหมาย

ม.ค. - ก.ค. 64                 257,400 โครงการที่ได้รับจดัสรรตาม
 พรบ. 64

MS1 และ MS3 แผนการปฏริปูดา้น
กฎหมาย

คณะกรรมการนโยบายการจดัท า
ประมวลกฎหมายและกฎ

BR0305x02 แผนงานหรอืโครงการเก่ียวกับการรวบรวม
กฎหมายและการจดัท าประมวลกฎหมาย
และกฎ

แผนงานทีผ่่านความ
เหน็ชอบของ
คณะรฐัมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64  - MS2.1 MS2 และ 
MS3

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา BR0305x03 การจดัท าประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพ่ือเปน็
ตวัอยา่ง

ตวัอยา่งประมวล
กฎหมาย

ม.ค. - ธ.ค 65                 514,800 เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS3 แผนการปฏริปูดา้น
กฎหมาย

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock


