
 
 
 
 
 

 
3 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
ด้านกฎหมาย  



BR0301 จดัให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอปุสรรคต่อการ
ด ารงชวีิตและการประกอบอาชพีของประชาชน

1. มีแหล่งขอ้มูลอา้งองิส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกบัการอนุญาต เพือ่ลดขั้นตอน
การด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชพีและการด าเนินธุรกจิของประชาชน
 2. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชพีและการด าเนิน
ธุรกจิของประชาชน ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพือ่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพือ่
ลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็นฯ   
3. ด าเนินการขบัเคล่ือนการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกบัการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีขอ้เสนอแนะ
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพจิารณาจดัอนัดับความยากง่ายในการประกอบธุรกจิ หรืออนัดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่เติม       
               
 4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถงึประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ขบัเคล่ือนการปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมายดังกล่าวให้เกดิผลสัมฤทธิอ์ยา่งเป็นรูปธรรม

BR0302 จดัให้มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ให้มีการพจิารณาปรับเปล่ียนโทษทาง
อาญาที่ไม่ใชค่วามผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพนิัย เพือ่ลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

1.เสนอร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยโทษปรับเป็นพนิัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : ขั้นตอนการจดัท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วกอ่นหน้า )

BR0303 จดัให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่
ควบคุม ก ากบัดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบังคับ
ใชก้ฎหมาย

1 มีขอ้เสนอแนะในการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย
2 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย 
3 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service)
4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พฒันาระบบ e-Service

BR0304 จดัให้มีกลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจดัท าและ เสนอร่างกฎหมาย 1.ร่างพระราชบัญญติัการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย        
2. ร่างระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าด้วยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย      
3.ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย   
4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจทิัล       
5. มีภาคีเครือขา่ยในการแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเร่ืองการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย

BR0305 จดัท าประมวลกฎหมายเพือ่รวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกนัไว้ด้วยกนั
เพือ่ความสะดวกในการใชง้าน

1. เสนอร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยการจดัท าประมวลกฎหมายและกฎเพือ่ให้ประชาชนเขา้ถงึได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา
2. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกบัการรวบรวมกฎหมายและการจดัท าประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี   
3. จดัท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพือ่เป็นตัวอยา่ง

3. กฎหมาย

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริูป

ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  
 - ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xn

n)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงกฎหมายที่เปน็อุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน ซ่ึงเปน็คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่
จ าเปน็ฯ

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

มกีลไกยกเลิกหรอืแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายที่สรา้งภาระหรอืเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรอืการประกอบอาชพีของ
ประชาชน BR0301
กระบวนงานที่เก่ียวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สรา้งภาระหรอืเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรอืการประกอบอาชพีของประชาชนไดร้บัการปรบัปรงุ

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามคัคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ัน ๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกระบวนงานที่
เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเปน็ หรือเปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนินธุรกิจของประชาชน

ภายในเดอืน ธ.ค. 63

ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

มีการวิเคราะห ์พจิารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหน้า ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเปน็แนวทางการจัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการ
ฯ ใหม้ีความเหมาะสมต่อไป

มี.ค. 64 - ส.ค. 64

ด าเนินการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ใหม้ีความ
เหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะใหม้ีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพจิารณาจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวใหเ้กิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเปน็รูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว

MS2.1 
MS2.2  MS2 

MS4 
MS3 MS1 

ธ.ค. 
2563 
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ

BR0302x01 ร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยโทษปรับ
เปน็พนิัย พ.ศ. ....

มีพระรำชบญัญัติ
ว่ำด้วยโทษปรับ
เปน็พนิัย พ.ศ. .... 
เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิทธิและ
เสรีภำพของ
ประชำชน

ม.ค. - มี.ค. 64                    -   MS1.1 และ 
MS1

แผนกำรปฏรูิปด้ำน
กฎหมำย

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยโทษปรบัเปน็พินัย พ.ศ. .... ตอ่รฐัสภา 
(หมายเหต ุ: ขั้นตอนการจัดท ารา่ง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า)

ม.ค. - ม.ีค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดใหม้กีลไกทางกฎหมายเพ่ือใหม้กีารพิจารณาปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไมใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงใหเ้ปน็โทษปรบั
เปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของประชาชน BR0302
ใหม้กีารปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไมใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงใหเ้ปน็โทษปรบัเปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

เสนอร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยโทษปรับเปน็พนิัย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ค. 64

MS1.1  

MS1 
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แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  -  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

 -  ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัซ่ึงมหีน้าที่ควบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมายและการใหบ้รกิารประชาชน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

กฎหมาย

จัดใหม้กีลไกก าหนดใหส้่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัซ่ึงมหีน้าที่ควบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการใหเ้ปน็ไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมาย BR0303

กระทรวงยุตธิรรม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ก ำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแลและบงัคับกำรใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำย และกลไกกำรขับเคล่ือน ม.ค.- มี.ค. 64

ผสำนเปำ้หมำยกำรจัดใหม้ีกลไกก ำหนดใหส่้วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซ่ึงมีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบงัคับ
กำรใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบงัคับใช้กฎหมำย เข้ำกับ
กำรขับเคล่ือนแผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแหง่ชำติ ฉบบัที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรขับเคล่ือนกระบวนกำร
ยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

เม.ย.- มิ.ย. 64

สรุปข้อเสนอแนะในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบงัคับใช้กฎหมำยและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

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

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เม.ย.- ม.ิย. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS3 
MS 2 

MS 1.2 MS 1.1  
MS 1.3 

MS 4 
MS1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส ำนักงำนกิจกำร

ยุติธรรม

BR0303X01 ก ำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ควบคุม ก ำกับดูแลและบงัคับกำรให้
เปน็ไปตำมกฎหมำย และกลไกกำร
ขับเคล่ือน

จ ำนวนหน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่ควบคุม 
ก ำกับดูแลและ
บงัคับกำรให้
เปน็ไปตำม
กฎหมำย 

ม.ค.- มี.ค. 64 MS1.1

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X02 ผสำนเปำ้หมำยกำรจัดใหม้ีกลไก
ก ำหนดใหส่้วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐซ่ึงมีหน้ำที่ควบคุม
 ก ำกับดูแล และบงัคับกำรให้
เปน็ไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบงัคับใช้
กฎหมำย เข้ำกับกำรขับเคล่ือน
แผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรม
แหง่ชำติ ฉบบัที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5
 กำรขับเคล่ือนกระบวนกำร
ยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก 
กพยช.

ข้อมูลในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรบงัคับใช้
กฎหมำยของ
หน่วยงำนใน
กระบวนกำร
ยุติธรรมและ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ข้อสรุปปญัหำ 
และข้อเสนอแนะ

เม.ย.- มิ.ย. 64 MS1.2

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X03 สรุปข้อเสนอแนะในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบงัคับใช้กฎหมำย
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำย

น ำข้อเสนอแนะ
ในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บงัคับใช้กฎหมำย
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64 MS 1.3

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X04 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม    ในกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบงัคับ
ใช้กฎหมำย

มีรำยละเอียด
แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
 ในกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บงัคับใช้กฎหมำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X05 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

มีแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม
 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ระบบกำร
ใหบ้ริกำร
ประชำชนผ่ำน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เม.ย.- มิ.ย. 64 MS 3

หน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรม

BR0303X06 หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรใน
กระบวนกำรยุติธรรมพฒันำระบบ 
e-Service

มีระบบกำร
ใหบ้ริกำร
ประชำชนผ่ำน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 MS 4

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น
กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

จัดใหม้กีลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอรา่งกฎหมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนิน การ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

BR0304X01 โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของ
ประชาชน

มีภาคีเครือข่ายประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และกระบวนการในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

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

 64

MS 1 - MS 5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

BR0304
ประชาชนสามารถใชส้ิทธิในการเสนอรา่งกฎหมาย

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

รา่งพระราชบญัญตักิารเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64
รา่งระเบยีบที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64
ประชาชนมอีงค์ความรูเ้ก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64
มรีะบบรองรบัการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดจิิทลั ก.พ. - ก.ย. 64
ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) 

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มภีาคีเครอืขา่ยในการแสดงความเหน็เก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรือ่งการ
เขา้ชื่อเสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/
เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 MS4.1, MS5.1 
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  - 

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

BR0305x01 ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำย
และกฎเพือ่ให้
ประชำชนเขำ้ถงึได้
โดยสะดวก พ.ศ. ....

มีพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำยและกฎเพือ่ให้
ประชำชนเขำ้ถงึได้โดยสะดวก พ .ศ.
 .... เพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำย

ม.ค. - ก.ค. 64            257,400 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS3 แผนกำรปฏิรูปด้ำน
กฎหมำย

คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
จัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ

BR0305x02 แผนงำนหรือโครงกำร
เกี่ยวกบักำรรวบรวม
กฎหมำยและกำร
จัดท ำประมวล

แผนงำนที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64  - MS2.1 MS2 
และ MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

BR0305x03 กำรจัดท ำประมวล
กฎหมำยที่ส ำคัญเพือ่
เป็นตัวอยำ่ง

ตัวอยำ่งประมวลกฎหมำย ม.ค. - ธ.ค 65            514,800 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS3 แผนกำรปฏิรูปด้ำน
กฎหมำย

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

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

แต่งต้ังคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ก.ค. - ธ.ค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านกฎหมาย

จดัท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน BR0305

ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเน้ือหาของกฎหมายได้โดยง่าย

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยการจดัท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อ
รัฐสภา

มี.ค.-64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

จดัท าประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพ่ือเป็นตัวอยา่ง ม.ค. - ธ.ค. 65

MS2 MS1 MS3 
MS2.1  
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