
Presentation template 

by 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ทีค่วรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 กำรพัฒนำกฎหมำย 
เป้ำหมำย : 220101 กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐและภำคเอกชนอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชน 
 ในวงกว้ำงได้รับประโยชน์ จำกกำรพัฒนำประเทศโดยท่ัวถึง 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
กำรประเมินกฎหมำย 

 บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือมองเป้ำหมำยร่วมกัน 
 ก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  

กรณีมีผู้รักษำกำรร่วมหลำยหน่วยงำน 
 ติดตำม/ประเมินผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย เพ่ือแก้ไข

ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน 

F0404 กำรบูรณำกำรและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหนว่ยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่หน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 

 ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบกลำงและกำรใช้ประโยชน์ 
จำกข้อมูลในระบบกลำงทำงกฎหมำย 

 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรลงข้อมูลในระบบกลำงทำงกฎหมำย 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหต ุ          :  ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 กำรพัฒนำกฎหมำย 
เป้ำหมำย : 220102  กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0102 กำรเผยแพร่เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย 

 หน่วยงำนพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรที่สำมำรถสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำยได้ตรงตำมสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และเหมำะสม
กับกลุ่มเป้ำหมำยเป็นกำรเฉพำะ 

 ส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยโดยใช้ช่องทำงกำรสื่อสำร 
ที่เหมำะสม สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจน 

F0204 กำรพัฒนำศักยภำพผู้บังคับ
ใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ 

 หน่วยงำนควรมีกำรยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต ทั้ง softskill และ hardskill ให้กับ
บุคลำกรผู้บังคับใช้กฎหมำย 

 หน่วยงำนควรมุ่งเน้นกำรปรับ mindset /ทัศนคติบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ให้สนับสนุนสอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 

F0303 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ให้กับประชำชน 

 หน่วยงำนควรมีกำรส ำรวจประเด็น/ปัญหำท่ีส่งผลต่อควำมเชื่อมั่น 
ของประชำชน 

 หน่วยงำนควรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชน รวมถึง 
สร้ำงช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูล/งำนบริกำรของหน่วยงำน เพ่ือกำร
ติดตำม ตรวจสอบได้อย่ำงโปร่งใส 

F0401 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่มีประสิทธิภำพ 

 หน่วยงำนมีกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรให้บริกำรประชำชน 

หมำยเหต ุ          :  ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.1 กำรพัฒนำกฎหมำย 
เป้ำหมำย : 220103  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
กำรประเมินกฎหมำย 

 บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือมองเป้ำหมำยร่วมกัน 
 ก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  

กรณีมีผู้รักษำกำรร่วมหลำยหน่วยงำน 
 ติดตำม/ประเมินผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย เพ่ือแก้ไข

ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน 

F0404 กำรบูรณำกำรและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหนว่ยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่หน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 

 ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบกลำงและกำรใช้ประโยชน์ 
จำกข้อมูลในระบบกลำงทำงกฎหมำย 

 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรลงข้อมูลในระบบกลำงทำงกฎหมำย 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหต ุ          :  ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0103 กำรเผยแพร่ควำมรู้ 
ด้ำนกฎหมำย 

 หน่วยงำนควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยท่ีจะส่งผล
กระทบต่อสิทธิและหน้ำที่ประชำชน 

F0201 กำรแสดงควำมคิดเห็นของ
ประชำชน 

 หน่วยงำนควรสร้ำงกลไก กระบวนกำร และช่องทำงที่หลำกหลำย 
ในกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วม/แสดงควำมคิดเห็นได้โดยสะดวก 
และทั่วถึง 

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


Presentation template 

by 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
แผนแม่บทย่อย : 22.2 กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม 
เป้ำหมำย : 220201 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรม มีควำมโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ทั่วถึง เป็นธรรม  
 และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0301 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

 หน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของตนเองให้สำมำรถเชือ่มโยง
ในหน่วยงำนก่อนและเชื่อมโยงกับหนว่ยงำนท่ีเกีย่วข้องได้ 

F0306 กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ 
กล่ำวโทษ 

 หน่วยงำนควรมีกำรเชื่อมโยงเร่ืองกำรรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข ์ 
เพ่ือเชื่อมโยงขอ้มูลร่วมกัน 

 เพ่ิมหน่วยงำนอื่นให้เพ่ิมช่องทำงกำรร้องเรียน 

F0308 กำรพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ 
 

 หน่วยงำนควรมีกำรประสำนควำมร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลกัน  
เพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรทำงเลือก 

 พัฒนำระบบไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภำพ 

F0403 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลของกระบวนกำร
ยุติธรรมให้มีควำมทั่วถึง 

 หน่วยงำนควรมีวิธีกำร/ขั้นตอนท่ีทันสมัยและสำมำรถเข้ำถงึได้ 
 สำมำรถพัฒนำระบบตนเองให้หน่วยงำนอื่นเข้ำถึงได้ดว้ย 

F0404 กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม 

 หน่วยงำนควรมีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรฐำนข้อมูลร่วมกนั 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหต ุ          :  ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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