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บทสรุปผู้บริหาร              ก 
กฎหมายและนโยบายสำคัญ สถานการณ์และแนวโน้ม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ               ๑ 
แผนระดับท่ี ๒ และแผนระดับท่ี ๓ ของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 ๑. การประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านกฎหมาย      ๑ 
     ๑.๑ กฎหมายที่เก่ียวข้อง           ๑ 
  ๑.๑.๑ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐      ๑ 
  ๑.๑.๒ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐      ๒ 
  ๑.๑.๓ พระราชบัญญัติแผน และข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐    ๒ 
     ๑.๒ นโยบายสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง           ๓ 
  ๑.๒.๑ ดชันีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ของโครงการยุติธรรมโลก    ๓ 
           (World Justice Project) 
  ๑.๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)    ๔ 
  ๑.๒.๓ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐)         ๕ 
     ๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้ม           ๕ 
  ๑.๓.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)      ๖ 
  ๑.๓.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)       ๗ 
     ๑.๔ ประเด็นปัญหาหลัก (Pain Point)          ๗ 
 ๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนระดับที่ ๒       ๘ 
     ๒.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ          ๘ 
     ๒.๒ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๒       ๘ 
  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

     ๒.๓ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย        ๘ 

     ๒.๔ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒      ๙ 
     ๒.๕ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก         ๙ 
     ๒.๖ ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล        ๙ 
 ๓. ความสอดคล้องกับแผนระดับ ๓ ของหน่วยงานอ่ืน      ๑๐ 

สาระสำคัญร่างแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)    ๑๑ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม       ๑๒ 
 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์     ๑๓ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ    ๑๓ 
        ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการจัดทำกฎหมายแบบมีส่วนร่วม    ๑๔ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการจัดทำกฎหมาย   ๑๕ 
          และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล       ๑๖ 
ภาคผนวก            ๑๗ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้มีหลักการและกลไกที่สำคัญหลายประการ
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกฎหมาย โดยเฉพาะหลักการตามมาตรา ๗๗ ที่กำหนดหลักเกณฑ์และกลไกในเรื่องต่าง ๆ 
เพื่อให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี และสอดคล้องกับสภาพความต้องการที่แท้จริงของสังคม ทั้งการกำหนดให้มี
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเพื่อคำนึงถึงภาระและต้นทุนในการดำเนินการตามกฎหมาย การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบทั ้งในขั ้นตอนของการจัดทำ  
ร่างกฎหมาย และการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
เพ่ือพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ที่ระบุให้
ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายให้เกิดผลอย่างน้อย ๔ ประการ คือ (๑) มีกลไกให้ดำเนินการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา ๗๗ และหลักสากล (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักกฎหมาย (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย และ (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน  
ในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย 
  ภายใต้หลักการตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงกำหนดยุทธศาสตร์
ด้านการปฏิรูปกฎหมายไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีเป้าหมายที่จะให้กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศ และมีเท่าที่ จำเป็น 
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ 
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดกรอบในการปฏิรูปกฎหมาย ดังนี้ 

๑. ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  ที่เปลี ่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก กำหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่การดำเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกั บ 
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ 
ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื ้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ  
การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้  และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม  
   ๒. มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 
ให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม  
ด้วยการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย  
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรากฎหมาย
ต้องดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี ่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และ
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นำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที ่กำหนด เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
   ๓. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
การใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทำผิด  และจับกุมผู ้กระทำผิด 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ได้มีการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยที ่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
ซึ่งเป้าหมายในภาพรวมของแผนย่อยดังกล่าว ได้แก่ 

๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากากรพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 

๒. การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั ่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

โดยนำค่าคะแนนดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) มากำหนดเป็นตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผน 
ใน ๔ ปัจจัย ได้แก่ (๑) การจำกัดอำนาจรัฐ (๒) รัฐบาลโปร่งใส (๓) สิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ (๔) ความเป็นระเบียบ
และความม่ันคง ซึ่งตั้งค่าเป้าหมายคะแนนตัวชี้วัดเป็นช่วง ๆ ละ ๕ ปี ดังนี้  

๑. ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ คะแนนนะดับ ๐.๖๕ 
๒. ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ คะแนนนะดับ ๐.๖๕ 
๓. ระยะที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ คะแนนนะดับ ๐.๗๕ 
๔. ระยะที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ คะแนนนะดับ ๐.๘๕ 

จากเป้าหมายที ่กำหนดว่า กฎหมายต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที ่จำเป็น  
โดยให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานที่ มีภารกิจหลักในการจัดทำและตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมาย 
ของประเทศ จึงเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำกฎหมาย  
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจัดทำแผนระดับดับ ๓ คือ แผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย เพ่ือเป็นกรอบและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ดังนี้ 

๑. เพื่อให้มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี และมีเท่าที่จำเป็น รวมทั้งกลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
  ๒. เพื่อให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพของประชาชน 
  ๓. เพ่ือพัฒนากระบวนการตรากฎหมายให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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  ๔. เพื่อให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย และ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
  ๕. เพื่อให้มีการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก 
และเข้าใจกฎหมายโดยง่าย 
  ๖. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กฎหมายและนโยบายสำคัญ สถานการณ์และแนวโน้ม ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 
 แผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เป็นแผนระดับ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ได้เห็นชอบการจำแนกแผนเป็น ๓ ระดับ ซ่ึงเป็นแผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ 
ส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ ทั ้งนี ้ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ได้ดำเนินการโดยผ่านกระบวนการการประเมินสถานการณ์ที่เกี ่ยวข้อง การรับฟัง 
ความคิดเห็น และการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับที่ ๒ รวมถึงแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 ๑. การประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านกฎหมาย 

     ๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   มีเจตนารมณ์เพ่ือให้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างทางการเมือง การปกครอง 
และการบริหารประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ลดเงื่อนไขความขัดแย้ง และสร้างความเข้มแข็ง
แก่การปกครองประเทศ โดยกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่เจตนารมณ์เหล่านั้นได้คือ การมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
โดยมีบทบัญญัติที่เก่ียวข้อง เช่น  
   มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบ
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 
   กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ ่งหมายให้ใช้บังคับ 
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 
   มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 
   มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพื ่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ 
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
   ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา
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ที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น  
พึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ  
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
   มาตรา ๒๕๘ ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี้ 
     ฯลฯ    ฯลฯ 
   ค. ด้านกฎหมาย 
       (๑) มีกลไกให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ าง ๆ  
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้อง
กับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดำเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จำเป็น
เพ่ือให้การทำงานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนา  
ผู ้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู ้มีความรอบรู ้ มีนิติทัศนะ และยึดมั ่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
ของนักกฎหมาย 
       (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื ่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 
       (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย 

  ๑.๑.๒ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   มาตรา ๕ ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี 
   มาตรา ๗ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติความต้องการ
และความจำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ 

  ๑.๑.๓ พระราชบัญญัติแผน และข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   มาตรา ๕ การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
   (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ
   (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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   มาตรา ๘ ให้จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

     ๑.๒ นโยบายสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.๒.๑ ด ัชนีช ี ้ว ัดหลักนิต ิธรรม (Rule of Law Index) ของโครงการยุต ิธรรมโลก  
(World Justice Project) 
   หลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานของสังคมมุ่งการสร้างโอกาสด้วยความเป็นธรรม สามารถ
คาดการณ์ถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชนและสังคมได้ และมีการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็น
หลักสากล ซึ่งดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงปริมาณที่ออกแบบ
โดยโครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project - WJP) ที่จัดทำขึ้นเพื่อวัดว่าประเทศต่าง ๆ ยึดมั่นต่อ 
หลักนิติธรรมมากน้อยเพียงใด โดยประเมินจากความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ความเห็นของบุคคลธรรมดา และ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ ผ่านตัวชี้วัด ๔๔ ตัว จากทั้งหมด ๘ ปัจจัย ดังนี้ 
   ๑) การจำกัดอำนาจรัฐ (Constraints on Government Powers) เป็นการวัดว่าผู้ที่
ทำหน้าที่ปกครองอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นกัน โดยมีปัจจัยย่อย คือ การจำกัดอำนาจของรัฐบาลโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ และการตรวจสอบอย่างอิสระ การตรวจสอบอำนาจของรัฐบาลโดยองค์กรที ่ไม่ใช่รัฐบาล  
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับโทษเมื่อปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย 
   ๒) การปลอดจากคอร์ร ัปชั่น (Absence of Corruption) การตรวจคอร์ร ัปชั่น
พิจารณาในสามรูปแบบ คือ สินบน การใช้อิทธิพล และใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยมีปัจจัยย่อย คือ เจ้าหน้าที่รัฐ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ตำรวจและทหาร ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
   ๓) รัฐบาลโปร่งใส (Open Government) เป็นการวัดว่ารัฐบาลมีความเปิดกว้าง 
ให้ประชาชนได้รับรู้การทำงานหรือไม่ โดยมีปัจจัยย่อย คือ การเผยแพร่กฎหมายและข้อมูลของรัฐ การให้สิทธิ 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และมีกลไกการรับข้อร้องเรียน 
   ๔) สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) เป็นการพิจารณาว่ากฎหมายที่ใช้บังคับ
ฝ่าฝืนต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ ขัดต่อหลักการที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ โดยมี
ปัจจัยย่อย คือ มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ  มีการรับประกันสิทธิในชีวิตและ 
ความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล มีกระบวนการออกกฎหมายที่เป็นธรรม รวมถึงการมีเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นและการแสดงออก การเลือกนับถือศาสนาและความเชื่อ การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล การรวมตัว
เป็นหมู่คณะหรือสมาคม และสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน 
   ๕) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง (Order and Security) เป็นการวัดว่าสังคม
นั้นมีหลักประกันเรื่องความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินหรือไม่ โดยมีปัจจัยย่อย คือ มีการควบคุม
อาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ มีการจำกัดความขัดแย้งทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนไม่ใช้
อำนาจตามอำเภอใจเพ่ือการแก้ไขข้อขับข้องใจส่วนบุคคล 
   ๖) การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Regulatory Enforcement) เพ่ือ
วัดว่ากฎระเบียบมีความเป็นธรรมและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและบังคับการได้ โดยมีปัจจัยย่อย คือ  
มีการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้กฎระเบียบโดยปราศจากอิทธิพลใด ๆ 
กระบวนการดำเนินการต้องไม่ล่าช้า ขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างตรงไปตรงมา และรัฐบาลไม่
เวนคืนทรัพย์สินโดยปราศจากกระบวนการทางกฎหมายและการชดเชยค่าสินไหมที่เพียงพอ 



- ๔ - 
 

 

   ๗) ความเป็นธรรมในการดำเนินคดีแพ่ง (Civil Justice) โดยมีปัจจัยย่อย คือ การที่
ประชาชนสามารถนำคดีความทางแพ่งที ่ถูกกระทบสิทธิของตนไปสู ่ศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีกระบวนการทางแพ่งที่ปราศจากการแบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากการคอร์รัปชั่น ปราศจากอิทธิพล
ครอบงำจากรัฐบาล ไม่ล่าช้าโดยปราศจากจากเหตุผลอันควร และการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน  
มีกระบวนการแก้ปัญหาขอ้พิพาทแบบทางเลือกที่สามารถเข้าถึงได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นกลาง 
   ๘) ความเป็นธรรมในการดำเนินคดีทางอาญา (criminal justice) โดยมีปัจจัยย่อย 
คือ กระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีประสิทธิภาพและ  
ไม่ล่าช้า ระบบราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพเพื ่อลดพฤติกรรมการกระทำผิด กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ที่เป็นธรรมปราศจากการแบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากการคอร์รัปชั่น ปราศจากอิทธิพลครอบงำจาก
รัฐบาล และการมีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและประกันสิทธิของผู้ต้องหา 

  ๑.๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   องค ์การสหประชาชาต ิกำหนดเป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยพิจารณาจากกรอบความคิดที่มองการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาในช่วงเวลา ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓) 
ประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย คือ (๑) ขจัดความยากจน (๒) ขจัดความหิวโหย (๓) การมีสุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที ่ดี (๔) การศึกษาที่เท่าเทียม (๕) ความเท่าเทียมทางเพศ (๖) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล  
(๗) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (๘) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (๙) อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน (๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำ (๑๑) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (๑๒) แผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน (๑๓) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๑๔) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล (๑๕) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (๑๖) สังคมสงบสุข ยุติธรรม  
ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๑๗) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในด้าน
กฎหมายอยู่ในเป้าหมายที่ ๑๖ เรื่อง สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace and 
Justice Strong Institutions) ซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์ ดังนี้ 
   ๑) ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี ่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลง 
อย่างมีนัยสำคัญ  
   ๒) ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรง
และการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก  
   ๓) ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่า 
จะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 
   ๔) ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ 
ภายในปี ๒๕๗๓ 
   ๕) ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ  
   ๖) พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 
   ๗) สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม  
มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ  
   ๘) ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนา  
ในสถาบันโลกาภิบาล  
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   ๙) จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตรภายใน 
ปี ๒๕๗๓ 
   ๑๐) สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ (๑) เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึง
กระทำผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศ
กำลังพัฒนา เพ่ือจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม (๒) ส่งเสริมและบังคับใช้
กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  ๑.๒.๓ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) 
           ประเทศไทย ๔.๐ คือ โมเดลการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื ่อพัฒนา 
ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคด ิจ ิท ัลท่ ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช ่น การมีกลไก 
ทางกฎหมายเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการมีกลไกทางกฎหมายเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและ
ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนกำหนดให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลทางกฎหมายและเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมตรวจสอบ ติดตาม และแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เป็นไปโดยง่าย  

     ๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้ม 
กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดสรรประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในการอยู่ร่วมกัน

เป็นสังคม โดยการกำหนด สิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่ร่วมกัน ตลอดจนกำหนดกลไก 
การระงับข้อพิพาทและยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความสมดุล
และความเป็นธรรมในสังคม สังคมโลกได้มีการพัฒนาขึ้นจากอดีต ทั้งด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ดังนั ้น การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ก็เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นตามบริบท และมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย  

โดยที่กฎหมายถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกลไกการควบคุมการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อรักษา
ความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยในสังคม แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า รัฐจะต้องไม่ก้าวก่าย 
การดำเนินการของเอกชนมากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องท่ีไม่จำเป็นและไม่มีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ
หรือความมั ่นคงของประเทศ การควบคุมจะต้องกระทำอย่างได้สัดส่วนเพื ่อให้การจัดสรรผลประโยชน์ 
ทางสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสภาพสังคมนั้น ๆ กฎหมายต้อง 
ไม่ก้าวล่วงไปควบคุมจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหรือการดำเนินกิจการในเรื่องต่าง ๆ อีกทั้ง
ต้องมีการพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน  
ที่มุ่งเน้นการติดต่อสื่อสาร และการค้าการลงทุน โดยลดบทบาทของความเป็นประเทศ และเน้นการรวมกลุ่ม
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้น หลายประเทศประสบปัญหาในเรื่องการกำหนด
กฎหมายและกฎระเบียบที่มากเกินไปจนก่อให้เกิดภาระและผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของแนวความความคิดในการลดกฎหมาย
หรือกฎ ระเบียบ เพื่อลดจำนวนกฎหมายหรือกฎ ระเบียบที่มีผลต่อการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
และพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นหลักที่มุ ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาให้เป็น “กฎหมายที่ดี” เพื ่อให้กฎหมาย 
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและจรรโลงสังคม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
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ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคทางสังคม จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการปฏิรูปกฎหมาย  
ที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย (Regulatory Impact Assessment - RIA) และ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เสมอ เพื่อให้
รองรับการดำเนินนิติสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของสังคมได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การปฏิรูปกฎหมายยังต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ของสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ 
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม จากการพัฒนาเพื ่อเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ ก็พัฒนาไปสู่ “เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทางด้าน
กฎหมาย ครอบคลุมถึงส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม ลดความรุนแรง 
ทุกรูปแบบและยุติการข่มเหง การหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติ
และระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ขยายและเสริม
ความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนา จากเป้าหมายดังกล่าวทำให้มุมมองทางกฎหมาย 
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง หลายประเทศพยายามที่จะปรับตัว เพ่ือให้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
เป็นกลไกในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาประเทศ การจัดสรรประโยชน์ทางสังคมให้เกิด  
ความเป็นธรรมและขจัดความเหลื ่อมล้ำ การคุ ้มครองประโยชน์สาธารณะได้อย่างเหมาะสมและทั ่วถึง  
การรองรับต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อรองรับสภาพการณ์หรือภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หรือการพัฒนาการดำเนินการ 
ไปสู ่รูปแบบของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม 
จึงเป็นที ่ชัดเจนว่าการพัฒนาประเทศไม่อาจประสบความสำเร็จ หากไม่มีการปฏิรูปกลไกทางกฎหมาย 
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะรองรับให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๑.๓.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
   ในช่วงที่ผ่านกฎหมายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการการพัฒนาและการปฏิรูป
ประเทศของไทย เนื่องจากกฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดสรรประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศมาโดยลำดับ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๐ การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่าง 
ก้าวกระโดด และมีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายอย่างชัดเจน  โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย เพื ่อพิจารณาศึกษาตรวจสอบบรรดากฎหมายที ่ใช้บังคับอยู ่ เพื ่อคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชน ตลอดจนการเสนอให้มีการตรากฎหมายเพื ่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หรือการบริหารราชการ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
ต่อมาได้มีการพัฒนาแนวความคิดในด้านประชาธิปไตยและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม จึงเริ่มมีการตรากฎหมายที่สำคัญเพ่ือกำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และสร้างกลไกส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยการพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยี 
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นรองรับเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นไปเพื่อเป็น  
การควบคุม ส่งเสริม และเพื่อให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายรองรับรูปแบบของนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการตรากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายหลายฉบับกำหนดมาตรการ 
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ที่มุ ่งเน้นการควบคุม ทำให้เกิดขั ้นตอนและสร้างภาระแก่ประชาชน ก่อให้เกิดต้นทุนในการดำเนินการ 
ตามกฎหมายนั้น จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการค้า การลงทุน และการพัฒนาความสามารถของประเทศ 
เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการตรากฎหมาย ประกอบกับกฎหมายหลายฉบับล้าหลัง และ 
ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน แม้ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
มาเป็นลำดับแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ 
การแก้ไขปัญหาซึ่งมักจะเริ่มดำเนินการต่อเมื่อเกิดปัญหาอย่างรุนแรงจนยากแก่การแก้ไข 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันจึงได้มีการกำหนด “หลักการ” และ “กลไก” 
ที ่สำคัญเพื ่อให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายหลายด้าน โดยเฉพาะหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้กฎหมายเป็น 
“กฎหมายที่ดี” และสอดคล้องกับสภาพความต้องการที่แท้จริงของสังคม ทั้งการกำหนดให้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบของกฎหมายเพื ่อคำนึงถึงภาระและต้นทุนในการดำเนินการตามกฎหมาย การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และติดตามตรวจสอบทั ้งในขั ้นตอนของการจ ัดทำ 
ร่างกฎหมายและการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  เพื่อสื่อถึงความต้องการของสังคมและเพื ่อให้
ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการกำหนดกลไกเพ่ือรองรับการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้อง
มีการปฏิรูปกลไกทางกฎหมายในด้านนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

  ๑.๓.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ กำหนดให้รัฐจัดให้มี
การรับฟังให้รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หากมีการแก้ไขในสาระสำคัญในชั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอาจส่งผลให้สำนักงานฯ ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายใหม่
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้กระบวนการร่างกฎหมายต้องใช้เวลามากยิ่งข้ึน   

     ๑.๔ ประเด็นปัญหาหลัก (Pain Point) 
  ๑.๔.๑ รัฐออกกฎหมายมาใช้บังคับมากเกินไปทำให้กฎหมายหลายฉบับมีความซ้ำซ้อนกัน มี
ผลให้หน่วยงานของรัฐเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
  ๑.๔.๒ กฎหมายที่บังคับใช้ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ เนื่องจากไม่มีการยกเลิก
กฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๔.๓ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็นเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย 

๑.๔.๔ ทำให้ประชาชนเกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบการและเป็นภาระในการ
ดำรงชีวิตที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ 

๑.๔.๕ ร่างกฎหมายไม่มีคุณาภาพเท่าที่ควร โดยที่ร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐเสนอ 
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ แล้วนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
หลายฉบับ แม้จะได้ดำเนินการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist) ในเบื้องต้นแล้ว ยังคง
พบประเด็นปัญหาในเชิงคุณภาพทำให้การตรวจพิจารณาในชั้นสำนักงานฯ ต้องใช้เวลานานขึ้น เช่น  
   ๑) การไมค่ำนึงถึงความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   ๒) การกำหนดบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการดำเนินการที่กระทบ 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินความจำเป็น 
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   ๓) ร่างกฎหมายที่เสนอมีหลักการที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน หรือเพ่ิมความซับซ้อน
ในกระบบกฎหมายอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่อำนวยความสะดวก
ต่อการค้าการลงทุนในประเทศ 

 ๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนระดับที่ ๒ มีดังนี ้  
     ๒.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ซึ่งกำหนดภารกิจด้านกฎหมายไว้ว่า  

๑. ปฏิร ูปกฎหมายให้ท ันสมัย โดยเร ่งร ัดหน่วยงานในการทบทวนความเหมาะสม 
ของกฎหมายและยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็น การนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) 
มาใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ทางกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ  

๓. พัฒนาหรือจัดตั ้งหน่วยงานเพื ่อทำหน้าที ่ศึกษาวิจัยเชิงลึ กเพื ่อปรับปรุงหรือพัฒนา
กฎหมาย ตลอดจนเป ็นท ี ่ปร ึกษาในการประเม ินผลกระทบกฎหมายและการ  ร ับฟ ังความคิดเห็น 
ของประชาชน 

     ๒.๒ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที ่ ๒๒ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. ตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย จัดทำแผนนิติบัญญัติ และจัดให้มีระบบสารสนเทศกลาง 
  ๒. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

     ๒.๓ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
มีภารกิจในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูประเทศด้านกฎหมายให้บรรลุผลอันพึงประสงค์ ๖ ด้าน ดังนี้ 

๑. ผลอันพึงประสงค์ที่ ๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น 
รวมทั ้งมีกลไกการทบทวนกฎหมายที ่มีผลใช้บังคับแล้วเพื ่อให้ สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒. ผลอันพึงประสงค์ที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และกฎหมายที่สร้างภาระ 
ที่เป็นอุปสรรค ต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

๓. ผลอันพึงประสงค์ท่ี ๕ พัฒนากระบวนการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว 
รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๔. ผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎ ที่มีความสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน ในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๕. ผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายหรือกฎ โดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความ
กฎหมายหรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

๖. ผลอันพึงประสงค์ที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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     ๒.๔ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจในการขับเคลื ่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย โดยรับผิดชอบแนวทางท่ี ๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
อย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และดำเนินธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน โดยดำเนินการดังนี้  
  ๑. ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย  
  ๒. พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมาย ใหม่ทุกครั้ง
ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถ  พัฒนา
และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลั ง 
การบังคับใช้ไประยะหนึ่ง  
  ๓. เพิ ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที ่มีหน้าที ่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามา 
มีส่วนให้ความรู้และเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การดำเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และ 
การตีความกฎหมาย  
  ๔. พัฒนาและตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง  กฎเกณฑ์
หรือประเภทของกฎหมายที่ต้องทำการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ  กระบวนการ
ประเมินผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของการออก  กฎหมาย 
ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย   
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือผู้ที่อาจได้รับ 
ผลกระทบจากการร่างกฎหมาย 

     ๒.๕ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก 
  นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ใน ๒ มาตรการที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
       ๑. พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
       ๒. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เอ้ือเฟ้ือต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน 

     ๒.๖ ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
นโยบายเร่งด่วน ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
     ๑. การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ สำนักงานฯ มีภารกิจเกี่ยวข้องดังนี้ 
        ๑) เป็นเจ้าภาพร่วมในการขับเคลื่อนแผนงานย่อย ๓ แผนงาน คือ แผนการจัดการ

มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แผนงานการบริหาร
จัดการมลพิษทั้งระบบ และแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  
ด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล บทบาทของสำนักงานฯ คือ เร่งรัดงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
หรือแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนงานย่อยทั้ง ๓ แผนดังกล่าว 
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         ๒) เป็นหน่วยงานนำร่องในโครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ  โดย
หน่วยงานนำร่องต้องพัฒนารูปแบบการบริหารราชการเพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ บทบาท 
ของสำนักงานฯ คือ เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพ่ือรองรับการทำงานบนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
      ๒. การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (แผนงานสร้างพลวัตให้กฎหมาย 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของประชาชน) โดยภาครัฐต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมาย  
ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมาย  
มีคุณภาพ มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน บทบาทของสำนักงานฯ คือ ตรากฎหมาย
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  จัดทำแผนนิติบัญญัติ 
และจัดให้มีระบบสารสนเทศกลาง  

 ๓. ความสอดคล้องกับแผนระดับ ๓ ของหน่วยงานอ่ืน 
     แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
กฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม แนวทางการพัฒนาที่ ๑ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย 
โดยแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ล ้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ  
ของประชาชน กฎหมายที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน มีกลไก  
ในการออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและมีเท่าที่จำเป็น รามทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 
  ๑. นำเครื ่องมือว ิเคราะห์ผลกระทบมาใช้ในการออกกฎหมาย (Regulation Impact 
Assessment : RIA)  
  ๒. มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายในประเทศไทย 
  ๓. ประเมินผลการบังใช้กฎหมาย 
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สาระสำคัญ 
แผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย ระยะที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดภาพรวม 

 
 

 

วิสัยทัศน ์
 

Better Regulation for Better life 

(พัฒนากฎหมายให้ดีเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน) 

โดยมีเป้าหมายที่จะปฏิรูปการจัดทำกฎหมาย พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาประเทศ และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 

 

 
พันธกิจ 

๑. จัดทำกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจำเป็น
ในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 ๒. กำหนดกลไกการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ และ เป็น
อุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
 ๓. พัฒนากระบวนการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 
 ๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย 
 ๕. จัดให้มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

ซึง่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานฯ ที่กำหนดไว้ดังนี้ 
๑. จัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายตามหลักกฎหมาย 
๒. จัดทำกฎหมายเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างภาระ  

โดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน 
          ๓. พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
          ๔. พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
          ๕. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของประเทศ 
          ๖. ประสานงานและสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
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เป้าหมายภาพรวม 

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 
 

ตัวชี้วัดภาพรวม 

 ๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม 
 ๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
 

 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจำเป็น 

ในการตรากฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 ๒. มีกลไกการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของหน่วยงานรัฐ 
 ๓. มีการกำหนดเกณฑ์การใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็นแนวทาง  
ในการจัดทำร่างกฎหมาย และการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 

    เป้าหมาย  
 เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคม และสอดคล้อง  
กับหลักการเป็นกฎหมายที่ดีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ      

    ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
 ๑. กฎหมายมีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๒. มีประกาศรายชื ่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที ่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
และระยะเวลาแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมายทั้งหมด 

    แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ ๑ จัดทำพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายเพื ่อเป็นแนวทาง 

ในการเสนอกฎหมาย และการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ 
     ๑. หล ักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การร ับฟังความคิดเห็น 

ของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพ่ือประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย 
     ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายเกี่ยวกับระบบอนุญาต การใช้ดุลพินิจ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการกำหนดโทษอาญา 
     ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายหลังจากกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  

เพ่ือพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
แนวทางที่ ๒ กำหนดกลไกตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการในการจัดทำกฎหมาย

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ดังนี้ 
    ๑. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
    ๒. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูล และเป็นช่องทางสำหรับประชาชนและ

ภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
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 แนวทางที่ ๓ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ดังนี้ 
     ๑. จดัสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึง 
     ๒. จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการจัดทำกฎหมายแบบมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือสะท้อนปัญหาจากการใช้กฎหมาย 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการเสนอกฎหมาย
โดยหน่วยงานของรัฐ 

    เป้าหมาย  
 มีกลไกสำหรับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมาย การเสนอกฎหมาย 
โดยหน่วยงานของรฐั รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย   

    ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์   
 ร้อยละของกฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ/เสนอกฎหมาย และพัฒนากฎหมาย (ร้อยละ ๕๐) 

    แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ ๑ จัดทำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกฎหมายและเครือข่ายเชื่อมโยง เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลกฎหมาย และเป็นช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
     ๑. กำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการจดแจ้งผู ้เกี ่ยวข้องและการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรับฟังความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกฎหมายและการเสนอร่างกฎหมาย     
 แนวทางที่ ๒ มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและเสนอ
กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
     ๑. พัฒนาเครื่องมือหรือช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงกฎหมายและ 
แสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ๒. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่และทำความเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายในความรับผิดชอบ
แก่ประชาชน รวมทั ้งผลการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย  
 แนวทางที ่ ๓ สร้างความรู ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการจ ัดทำ  
ร่างกฎหมายและการเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย การทบทวนความเหมาะสม และการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านระบบกลางด้านกฎหมาย 
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๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการจัดทำกฎหมาย และสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

    วัตถุประสงค ์ 
 เพื ่อใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดทำร่างกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้ 
และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

    เป้าหมาย  
 มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื ่องมือในการจัดทำกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย และให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย 

    ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  
 สัดส่วนการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ ๕๐ 
ของจำนวนกฎหมาย 

    แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางท่ี ๑ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน ดังนี้ 
     ๑. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถ
เชื่อมต่อถึงกัน และใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบกลางได้โดยสะดวก  
     ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (Application) 
 แนวทางท่ี ๒ กำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารจัดการ และการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
     ๑. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
     ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายกฎหมายสำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการจัดทำคำอธิบายกฎหมายในความรับผิดชอบให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายไดโ้ดยง่าย 
 แนวทางที่ ๓ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือ 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
     ๑. จัดทำคำอธิบายกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงโดยสะดวก และเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย 
     ๒. จัดทำประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
     ๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยใช้สื ่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
รวมถึงอบรมวิธีการใช้และการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

 

 
แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล 

 

 เนื ่องจากร่างแผนแม่ปฏิบัต ิการด้านกฎหมาย เป็นแผนระดับ ๓ ที ่ใช้เป็นกรอบและทิศทาง 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ดังนั้น เพื่อให้
แผนปฏิบัติการด้านกฎหมายสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จึงกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนไว้ดังนี้ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย  
 ๑. บูรณาการการจัดทำแผนระดับ ๓ (แผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย) ร่วมกับหน่วยงานที่มีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายความสำเร็จของการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านกฎหมายแก่บุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม 
ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
 ๓. กำหนดแผนงาน/โครงการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแผน 
พร้อมกับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 ๔. ชี้แจง/นำเสนอกรอบแผนปฏิบัติการด้านกฎหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบในการสัมมนาสัมมนาผู้บริหาร และกการสัมมนาประจำปีของสำนักงานฯ 
 ๕. เชื ่อมโยงยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย สู ่ย ุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติ ราชการ 
ของสำนักงานฯ พร้อมทั ้งกำหนดแผนงาน/โครงการที ่ต ้องดำเนินการเพื ่อขับเคลื ่อนแผนปฏิบัต ิการ 
ด้านกฎหมาย 
  ๖. สร้างความตระหนักรู้และให้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ ทั้งหน่วยงานหลัก 
ที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย และหน่วยงานสนับสนุน 
 ๗. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านกฎหมายผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ  
 ๘. สร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าใจสาระสำคัญของแผน 
และเป้าหมายตัวชี้วัดได้โดยง่าย 

การติดตามประเมินผล 
  สำนักงานคณคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดให้มี การติดตามประเมินผลเพื ่อให้ทราบถึง 
ผลการขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพื่อติดตาม 
ความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงประเมินผลสำเร็จของแผนว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ในแผนหรือไม่ และรายงานผลต่อกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
ปรับปรุงทิศทางและนโยบายของแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้มีความทันสมัย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทด้านการพัฒนากฎหมาย ทั้งนี ้ในการประเมินเนื้อหาของแผนจะดำเนินการ
ทบทวนแผนเมื ่อส ิ ้นป ีงบประมาณทุกปีตามที ่กำหนดในแผน และเมื ่อส ิ ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่มีแผนบูรณาการร่วมกัน     



- ๑๘ - 
 

 

           
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระดับของแผนตามมตคิณะรัฐมนตร ีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แผนระดับ ๓ จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของแผนระดับท่ี ๑ และ ๒ สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้) 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

(ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ประเด็นท่ี ๒๒ กฎหมาย 
และกระบวนการยตุิธรรม) 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ด้านกฎหมาย) 

แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ  

การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย) 
 

แผนปฏิบัติการด้าน.... 
แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (วาระแรก พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. .... 

2 

3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (วาระแรก พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คือ แผนที่ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมท้ังงบประมาณรายได้รายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
(ด้านท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยดึหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
  เป้าหมาย 
    ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  ๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    ๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ  ๔. กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจดัการในภาครัฐ  

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย) 

 เป้าหมายท่ี ๑ : ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : อันดับความยากง่ายในการดำเนินธรุกิจ 
จัดทำโดยธนาคารโลกอยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(ประเด็นที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) 

เป้าหมายรวม : ๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จาก 
การพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  ๒. การอำนวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด : ดัชนีนิติธรรม (WJP) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ไม่ต่ำกว่า ๐.๖๕ คะแนน
ของ ๔ ปัจจัย จากท้ังหมด ๘ ปัจจยั  

๑. การจำกดัอำนาจรัฐ ๒. การปลอดจากคอร์รัปชัน ๓. รฐับาลโปร่งใส ๔. สิทธิข้ันพื้นฐาน 
๕. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง ๖. การบังคบัใช้กฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคบั 
๗. ความเป็นธรรมในการดำเนินคดีแพ่ง ๘. ความเป็นธรรมในการดำเนินคดีทางอาญา 

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย :  
๑. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคตอ่การพฒันาภาครัฐและภาคเอกชนอยูภ่ายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกวา้งไดร้ับประโยชนจ์ากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
๒. การปฏิบัตติามและการบังคับใช้กฎหมาย มคีวามคุม้คา่ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง 
ไมเ่ลอืกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
๓. ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

โครงการ Flagship ในระยะ ๕ ปีแรก (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  (๑๕ ประเด็นเร่งด่วน) 
๖. สภาพแวดล้อมรัฐ แผนงานทบทวน ปรับปรุง ยกเลิก และสร้างพลวัตให้กฎหมาย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการมสี่วนร่วมของประชาชน (๑. โครงการปฏิรูปการจัดทำร่าง
กฎหมาย ๒. โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย ๓. โครงการตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ๔. โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้
และความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ) 

แผนปฏิบัติการด้าน (กฎหมาย) 
คือ แผนที่ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง  โดย การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ 
ส่วนราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ด้านกฎหมาย) 

ผลอันพึงประสงค์ :  
๑. มีกลไกใหก้ารออกกฎหมายเปน็กฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น 
๒. ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
๕. พัฒนากระบวนการจัดทำและตรวจร่างกฎหมาย 
๖. มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย 
๗. มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึง และเข้าใจกฎหมายได้ง่าย 
๑๐. มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย 
 

 
ภารกิจของสำนักงานฯ เพื่อเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านกฎหมาย จำนวน ๑๗ กิจกรรม ซึ่งต้องรายงานผล 
การดำเนินการต่อ สศช. ผ่านระบบ eMENSCR   



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ     แผนแม่บท     แผนงาน/โครงการ  

๑. 
ด้านความมั่นคง 

๒. 
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔. 
ด้านการสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

๕. 
ด้านการสรา้ง 

การเตบิโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. 
ด้านการปรับสดุลและ 

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ต ิ

โครงการ/กิจกรรม 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

ยุ้ท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ต ิ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ประเด็น ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) 

เป้าหมายรวม 
ตัวช้ีวัด 

(ดัชนีนิติธรรม) 
 

ค่าเป้าหมายทุกระยะ ๕ ปี 
   (๖๑-๖๕ l ๖๖-๗๐ l ๗๑-๗๕ l ๗๖-๘๐) 

 

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย (แผนย่อย) 
ตัวช้ีวัด (ดัชนียุติธรรม) 
ค่าเป้าหมายทุกระยะ ๕ ป ี

แนวทางดำเนินการ 
   ๑. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ 
       ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือตอ่การพัฒนาประเทศ 
   ๒. มีวิธบีัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม 
   ๓. พัฒนาการบงัคับใช้กฎหมาย 
   ๔. ส่งเสรมิเทคโนโลยีดิจิทัลและนวตักรรมในกระบวนการ     
       กฎหมาย 
 

เป้าหมายแผนย่อย 
ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายทุกระยะ ๕ ป ี

แนวทางการพัฒนา 
   ๑.............. 
   ๒.............. 
        ฯลฯ 
ฯลฯ 

Z 

Y2

@ 

Y1 

X 



 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

     ๑. จัดทำพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ 
การจัดทำร่างกฎหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอ
กฎหมาย และการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 

     ๒. กำหนดกลไกตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินการในการจัดทำกฎหมาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

     ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

บริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
 

วิสัยทัศน์ Better Regulation for Better life (พัฒนากฎหมายให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) 

เป้าหมาย
สูงสุด 

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัด
ภาพรวม 

๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดทำและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม 

๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
และสามารถเข้าถึงกฎหมายไดโ้ดยง่าย 

ยุทธศาสตร์ 
และ

แนวทาง
พัฒนา 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

     ๑. จัดทำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกฎหมาย
และเครือข่ายเชื่อมโยง เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
กฎหมาย และเป็นช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็น 

     ๒. มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและ
เสนอกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ 

     ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
การมีส่วนรว่มของประชาชนในการจัดทำร่างกฎหมาย
และการเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย  
การทบทวนความเหมาะสม และการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวผ่านระบบกลางด้านกฎหมาย 

 
 
 

 

แนวทางการพัฒนา 

     ๑. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการข้อมูล
กฎหมายแก่ประชาชน 

     ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
และการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าถึง
ฐานข้อมูลทางกฎหมายแก่ประชาชน และเพ่ือให้
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการจัดทำ
กฎหมายแบบมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมในกระบวนการจัดทำกฎหมาย  
และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 


