


V01 กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

 F0101  การก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินกฎหมาย 
 F0102  การค านึงถึงสภาพปัญหา 
 F0103  หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกฎหมายที่ไม่เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน 

V02 กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 

 F0201    ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เฉพาะด้าน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

 F0202   สภาพปัญหา/สภาพแวดล้อม 
 F0203  การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน 

  เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
 F0204 การประเมินความคุ้มค่าของกฎหมาย 

V03 การรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

 F0301   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 F0302   ช่องทางการเข้าถึงกฎหมาย 

  ที่หลากหลาย 
 F0303  การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย  : 220101  กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างไดร้ับประโยชน์ 
    จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถงึ    

 F0401  การศึกษาแนวโน้มกฎหมาย 
 F0402  การเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมาย 
 F0403  ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

  กับการบังคับใช้กฎหมาย 

 F0404  การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 F0405  สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
 F0406  เป้าหมายและนโยบายของรัฐ 

 

กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา

ภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้าง

ได้รับประโยชน ์
จากการพัฒนา

ประเทศโดยทั่วถึง 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



V01 การรับรู้กฎหมาย 

 F0101   ข้อมูลพื้นฐานของกฎหมาย 
 F0102  การเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
  เกี่ยวกับกฎหมาย 
 F0103 มาตรการการเข้าถึงกฎหมายที่เอื้อต่อประชาชน 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

  V02 ศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย 

 F0201 องค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
 F0202  จริยธรรม/จรรยาบรรณของผู้บังคับใช้ 
 F0203  การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
 F0204  การพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย 

  ให้มีประสิทธิภาพ 

V03 การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

 F0301  การลดระยะเวลาและขั้นตอน 
 F0302  กลไกการจัดการข้อเรียกร้อง 
 F0303  การสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 

 

 F0401  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพ 
 F0402  ระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย 
 F0403  สื่อการเรียนรู้ที่เขา้ใจง่ายเกีย่วกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย 

เป้าหมายแผนบทย่อย 

การปฏิบัติตาม 
และการบังคับใช้

กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง 

ไม่เลือกปฏิบัติ  
และเป็นธรรม 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

เป้าหมาย  : 220102  การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม   



V01 ข้อมูลกฎหมาย 

 F0101  สาระส าคัญของกฎหมาย 
 F0102  การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 F0103  การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 
 F0104  การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
 F0105  การก าหนดหลักเกณฑ์การน ากฎหมายไปใช้ 
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V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

 F0301  สื่อประชาสัมพันธ์ 
 F0302  ความสะดวกในการเข้าถงึกฎหมาย 
 F0303  ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 

V02 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

 F0201  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
 F0202  เครือข่ายชุมชน 
 F0203  การติดตามสถานะของกฎหมาย 
 F0204  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 F0205  การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงกฎหมาย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 การพัฒนากฎหมาย 

ประชาชน 
มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา 
กฎหมาย 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เป้าหมาย  : 220103  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



V01 การเคารพสิทธิและเสรีภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 F0101 การให้ความรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน 
  ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 F0102   การสร้างเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม 
  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
 F0103 การเสริมสร้างจิตส านึก และปลูกฝัง 
  ทัศนคติที่ดีเพื่อให้สังคมสงบสุข 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ านวยความยุติธรรม 

 F0401 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากร 
 F0402 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 F0403 ระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลของกระบวนการ 

  ยุติธรรมให้มีความทั่วถึง 

V02 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 F0201 ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
  ที่หลากหลาย 
 F0202 การให้ความช่วยเหลือประชาชน 

  ทุกฝ่ายในการด าเนินคดี 
 F0203 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 F0204 มาตรฐานการให้บริการงาน 
  ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 F0205 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

V03 การพัฒนาระบบงานยุติธรรม 

 F0301 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการ
      ยุติธรรม 

 F0302 การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
 F0303 การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด 
 F0304 หลักเกณฑ์การประกันตัวและปล่อยตัว 

  ชั่วคราวที่เป็นมาตรฐาน 
 F0305 การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 F0306 การร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ 
 F0307 การพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวน 

  ที่รวดเร็วและเป็นธรรม 
 F0308 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 F0309 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล 

 F0404 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 
 F0405 การมีช่องทางการติดตอ่และตดิตามกระบวนการยตุธิรรม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

การอ านวย 
ความยุติธรรม  

มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค 
ทั่วถึง เป็นธรรม  
และปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ  

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เป้าหมาย  : 220201 การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ   

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 


