แบบฟอรม ( Template ) ในการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
แผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประจําป ๒๕๕๑
สวนที่ ๑. วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ

๑.๑ วิสัยทัศน เปนกระทรวงหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนาสังคม เพื่อนําไปสูสังคมที่ดแี ละอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน
๑.๒ พันธกิจ
(๑) พัฒนาสังคม สรางความเปนธรรม และความเสมอภาคในสังคม
(๒) สงเสริม พัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวติ สถาบันครอบครัว และชุมชน
๑.๓ ยุทธศาสตร
(๑) ยุทธศาสตรเสริมพลังและสรางการมีสวนรวม
(๒) ยุทธศาสตรสงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาทางสังคม
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนานโยบาย กฎหมาย และติดตามการบังคับใช
(๔) ยุทธศาสตรสรางสมรรถนะของกลไกและระบบงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(๕) ยุทธศาสตรเสริมสรางโอกาสในการพึ่งตนเอง
(๖) ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพการอยูรวมกันของครอบครัว
(๗) ยุทธศาสตรเสริมสรางโอกาสในการเรียนรูและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชน

สวนที่ ๒ กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ

๒.๑ กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน ๑๖ ฉบับ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)

พระราชบัญญัติคุมครองผูถกู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัตจิ ัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัตกิ ารฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕

๒

(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)

พระราชบัญญัตกิ ารเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตจิ ัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒.๒ กฎหมายรองที่อยูในความรับผิดชอบโดยประมาณ (กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ )
จํานวน ๑๙๔ เรื่อง
สวนที่ ๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
แนวทางการพัฒนากฎหมายเปนไปตามกรอบนโยบายการพัฒนากฎหมายดังนี้
๓.๑ รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไรที่พึ่ง พ.ศ. .... แนวทางการพัฒนากฎหมายที่
สอดคลองตามกรอบการจัดทํากฎหมายและตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ (๑) ไดกําหนดใหรัฐตอง
สงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูยากไร และผูอยูในสภาวะยากลําบาก รวมทั้งในมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕
กําหนดใหบคุ คลวิกลจริตและบุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ จึงสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไรที่พึ่ง
๓.๒ รางพระราชบัญญัติพฒ
ั นาเมือง พ.ศ. .... แนวทางการพัฒนากฎหมายสอดคลองกับพระรากฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจรบร านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๔ )
๓.๒ สวนราชการที่ไมมีกฎหมายที่จะตองพัฒนาใหสวนราชการจึงเลือกดําเนินการพัฒนาหรือจัดระบบกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงกฎหมายลําดับรองในความรับผิดชอบเปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล

สวนที่ ๔. การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของสวนราชการ
๔.๑ กฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา
๔.๑ รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไรที่พึ่ง พ.ศ. ....
๔.๒ รางพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ....
๔.๒ พั ฒ นาหรื อ จั ด ระบบกฎหมายซึ่ ง รวมถึ ง กฎหมายลํ า ดั บ รองในความรั บ ผิ ด ชอบเป น ฐานข อ มู ล ทาง
กฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได
(๑) จัดระบบกฎหมายสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนฐานขอมูลทาง
กฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล
(๒) จัดระบบกฎหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพร
บนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล
(๓) จัดระบบกฎหมายสํานักงานกิจรบรสตรีและสถาบันครอบครัวเปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส
และเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล

๓

(๔) จัดระบบกฎหมายสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุเปนฐานขอมูลทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สวนราชการและประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล
๔.๑ กฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา
กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ

ชื่

๔

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ
๒.การพัฒนา
กฎหมายเป
กฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและ
วิ ีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และเป

ชื่อกฎหมาย

หลักการรางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนิ
ัฒนา

หนวยงานที่
รับผิ
(สวน
ราชการระดับ
กรม/รัฐวิสาหกิจ)

๕

สวนที่ ๕ การพัฒนากฎหมายรายฉบับ
๑.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไรที่พึ่ง พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี
ผูอํานวยการกองนิติการ
นายปญญา กางกรณ
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและคุมครองสิทธิ
หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๘๙-๙๓
ชื่อกฎหมาย
๑. รางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไรที่พึ่ง
พ.ศ. ....

กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย

รายละเอียดของกฎหมายและความ
สอดคลองกับกรอบกฎหมายกฎหมาย
แนวทางการพัฒนากฎหมายที่
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
สอดคลองตามกรอบการจัดทํากฎหมาย คุณภาพชีวิตคนไรที่พึ่ง พ.ศ. .... ที่จะ
และตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
พัฒนาสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๘๐ (๑) ไดกาํ หนดใหรัฐตองสงเคราะห
และจัดสวัสดิการใหแกผยู ากไร และผูอยู
ในสภาวะยากลําบาก รวมทั้งในมาตรา
๕๔ และมาตรา ๕๕ กําหนดใหบุคคล
วิกลจริตและบุคคลซึ่งไรที่อยูอ าศัยและ
ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิ
ไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
จึงสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไรที่พึ่ง

๒.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายสัญญา หวะสุวรรณ
ผูอํานวยการกองนิติการ
หนวยงาน การเคหะแหงชาติ
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๓๕๑ ๖๑๓๓
ชื่อกฎหมาย
๒. รางพระราชบัญญัติ
พัฒนาเมือง

กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย

ศูนยกฎหมาย

รายละเอียดของกฎหมายและความ
สอดคลองกับกรอบกฎหมายกฎหมาย

๖

ชื่อกฎหมาย

กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย

รายละเอียดของกฎหมายและความ
สอดคลองกับกรอบกฎหมายกฎหมาย
ประชาชน
ทองถิ่น ภาคเอกชนและที่สําคัญที่สดุ
คือการมีสวนรวมของประชาชน
๒.๒ เปนกฎหมายที่ตองเรงผลักดัน
๒.๒ แนวทางการพัฒนากฎหมายที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ ออกเปนกฎหมายโดยเร็ว ตามแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดาน
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
เศรษฐกิจ
๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔) ยุทธศาสตร
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล
และยั่งยืน

สวนที่ ๖. การกําหนดระยะเวลาการดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับ
๑.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไรที่พึ่ง พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี
ผูอํานวยการกองนิติการ
นายปญญา กางกรณ
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและคุมครองสิทธิ
หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๘๙-๙๓
ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๕๑
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
๑. ตรวจสอบ ศึกษา
วิเคราะห กฎหมายรายฉบับ
๒. ยกรางกฎหมายเสร็จ
๓. การรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียหรือผู
อยูใตบังคับกฎหมาย
(Focus group)
๔. การพิจารณาใหความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของกระทรวง
หรือคณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง
หรือความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีเจาสังกัด
๕. เสนอรางกฎหมายมาที่
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ส.ค. ก.ย.

๗

๒.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายสัญญา หวะสุวรรณ
ผูอํานวยการกองนิติการ
หนวยงาน การเคหะแหงชาติ
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๓๕๑ ๖๑๓๓

ศูนยกฎหมาย

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๕๑
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. ตรวจสอบ ศึกษา
วิเคราะห กฎหมายรายฉบับ
๒. ยกรางกฎหมายเสร็จ
๓. การรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียหรือผู
อยูใตบังคับกฎหมาย
(Focus group)
๔. การพิจารณาใหความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของกระทรวง
หรือคณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง
หรือความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีเจาสังกัด
๕. เสนอรางกฎหมายมาที่
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขาพเจา นายชาญยุทธ โฆศิรินนท รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ขอรับรองวาจะดําเนินการพัฒนากฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหแลวเสร็จตาม แผนพัฒนากฎหมายที่กําหนดไว

ชาญยุทธ โฆศิรินนท ผูรับรองดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
(นายชาญยุทธ โฆศิรินนท)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ลงชื่อ

