แบบฟอรม ( Template ) ในการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
แผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประจําป ๒๕๕๒
สวนที่ ๑. วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ

๑.๑
รวมกัน

วิสัยทัศน เปนกระทรวงหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนาสังคม เพื่อนําไปสูสังคมที่ดงี าม และอยูเปนสุข

๑.๒
พันธกิจ การพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
๑.๓

ยุทธศาสตร
(๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต
(๒) ยุทธศาสตรสงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปองกัน และ แกไขปญหาสังคม
(๓) ยุทธศาสตรเสริมพลัง และสรางการมีสวนรวม
(๔) ยุทธศาสตรสงเสริมระบบการบริหารราชการตามหลักธรรมมาภิบาล

สวนที่ ๒ สถานะทางกฎหมายในความรับผิดชอบ

๒.๑ กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน ๑๗ ฉบับ
(๑) พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) พระราชบัญญัติคุมครองผูถกู กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
(๗) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๘) พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
(๙) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑๐) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑๑) พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
(๑๒) พระราชบัญญัตกิ ารรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓
(๑๓) พระราชบัญญัตจิ ัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

๒

(๑๔) พระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(๑๕) พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๑๖) พระราชบัญญัตจิ ัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๑๗) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๒.๒ กฎหมายรองที่อยูในความรับผิดชอบโดยประมาณ (กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ )
จํานวน ๒๐๔ เรื่อง
สวนที่ ๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

แนวทางการพัฒนากฎหมายเปนไปตามกรอบนโยบายการพัฒนากฎหมายดังน
๓.๑ รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. .... สอดคลองกับกฏหม
ดานนโยบายการบริ
หารกิจมการบ
านเมื
ี่ดี การจัดระบบงานให
ีความยื
ด หยุอนงทคลองตัว รวดเร็วมีประสิ ทธิภาพ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ
โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต
๓.๒ รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แนวทางการ
พัฒนากฎหมายเพื่ออนุวัตรการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๘๐(๑)
และสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ดานนโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษยเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแกคนพิการ

สวนที่ ๔. การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของสวนราชการ
กฎหมายที่จะดําเนินการพัฒนา
๔.๑ รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห

๑.การดํ า เนิน การ
ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี

รางพระราชบัญญัติ เพื่อใหมีกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสังคม
วิชาชีพสังคมสงเคราะห
สงเคราะห พ.ศ.
....

สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
ฟน ฟู พัฒนา มนุษย

๓

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ

๒.การดําเนินการ
ใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญและ
การพัฒนา
กฎหมายตาม
นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี

ชื่อกฎหมาย

รางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น
พิ ก า ร แ ห ง ช า ติ
(ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ.
....

หลักการรางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

สังคมสงเคราะห
-สงเสริมการพัฒนา
การศึกษา การวิจัย การ
บริการ และควบคุมคุณภาพ
ผูประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะหใหเปนไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ
-พิทักษ คุมครองชวยเหลือ
ประชาชนใหมคี ุณภาพชีวิต
ที่ดีและพึ่งตนเองได

ศักยภาพของบุคคล
ครอบครัว กลุม ชุมชน และ
สังคม ใหสามารถดํารงชีได
อยางมีคุณภาพและสมศักดิ์
ศรีความเปนมนุษย
นอกจากนี้สถานการณ
ปจจุบนั ปญหาสังคมมี
ความรุนแรงและซับซอน
มากขึ้น ประกอบกับมี
กฏหมายหลายฉบับที่
บัญญัตบิ ทบาทหนาที่
หนาที่ของนักสังคม
สงเคราะหใหปฏิบัติงาน
ตามกฏหมาย จึงมีความ
จําเปนตองมีกฏไกในการ
สงเสริมมาตรฐานผู
ประกอบวิชาชีพ และ
สงเสริมความเปนปกแผน
ตลอดจนการควบคุม
จรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการทีม่ ีคุณภาพ
และการคุมครองสิทธิ
ประโยชนจากผูป ระกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห
โดยที่พระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
มีสาระสําคัญและ
รายละเอียดเกีย่ วกับการ
บริหารจัดการของ
สํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหงชาติไมเหมาะสมกับ

แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้
๒.๑ แกไขเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหงชาติ เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดิน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ(สวน
ราชการระดับ
กรม/รัฐวิสาหกิจ)

สํานักงานสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
แหงชาติ

๔

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ

ชื่อกฎหมาย

หลักการรางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางในการบริหาร
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒) ราชการแผ
๒.๒ แกไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ใหมีฐานะเปนคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการโดยใหมี
อํานาจหนาทีแ่ ตงตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิบัติ
หนาที่แทนคณะกรรมการ
เพื่อใหบริการกองทุนแกคน
พิการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและ
ทั่วถึงมากขึ้น(แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๖(๙) มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๒)
๒.๓ กําหนดใหมี
คณะอนุกรรมการขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอคนพิการปฏิบัติหนาที่
แทนคณะกรรมการไดโดย
ประธานอนุกรรมการปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาและได
คาตอบแทน (เพิ่มมาตรา
๑๖/๑)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ(สวน
ราชการระดับ
กรม/รัฐวิสาหกิจ)

๕

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ

ชื่อกฎหมาย

หลักการรางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ(สวน
ราชการระดับ
กรม/รัฐวิสาหกิจ)

วิธีการบริหารจัดการของ
กองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น

สวนที่ ๕ การพัฒนากฎหมายรายฉบับ
๑.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายชินชัย ชี้เจริญ นักสังคมสงเคราะห ชํานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหนาที่รองผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๙
ชื่อกฎหมาย
๑. รางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห
พ.ศ. ....

กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย

รายละเอียดของกฎหมายและความ
สอดคลองกับกรอบกฎหมายกฎหมาย
แนวทางการพัฒนากฎหมายสอดคลอง สอดคลองกับนโยบายการบริหารกิจการ
กับนโยบายของคณะรัฐมนตรี
บานเมืองที่ดี การจัดระบบงานใหมี
ความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหาร
ผลงานและสมรรถนะของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมปี ระสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
สงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการ
พัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการ
รุนใหมทจี่ ะตองเปนกําลังสําคัญของภาค
ราชการในอนาคต

๖

๒.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายสุพล บริสุทธิ์ ตําแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
หนวยงาน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๘๙๙ ตอ ๑๐๔

ชื่อกฎหมาย

กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย

รายละเอียดของกฎหมายและความ
สอดคลองกับกรอบกฎหมายกฎหมาย
๒.รางพระราชบัญญัติ
๒.๑ เปนการแกไขกฎหมายเพื่ออนุวัตร ๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สงเสริมและพัฒนา
การใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ไทย มาตรา ๓๐ การเลือกปฏิบัตโิ ดยไม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
เปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.
แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ
....
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา
มิได มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือ
ทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนจากสวัสดิการสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะ และความ
ชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความ
ชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐและมาตรา
๘๐(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ
ใหการศึกษาปฐมวัยสงเสริมความเสมอ
ภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน
ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งตอง
สงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพล
ภาพ และผูอยูใ นสภาวะยากลําบาก ให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเอง
ได

๗

ชื่อกฎหมาย

กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย
๒.๒ แนวทางการพัฒนากฎหมาย
สอดคลองกับนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี

รายละเอียดของกฎหมายและความ
สอดคลองกับกรอบกฎหมายกฎหมาย
๒.๒ สอดคลองกับนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ดานนโยบายสวัสดิการ
สังคม และความมั่นคงของมนุษย ใน
เรื่องการคุมครองและสงเสริมการจัด
สวัสดิการทางสังคมและการไมเลือก
ปฏิบัติกบั คนพิการ

สวนที่ ๖. การกําหนดระยะเวลาการดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับ
๑.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายชินชัย ชี้เจริญ นักสังคมสงเคราะห ชํานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหนาที่รองผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๙
ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๕๒
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.

๘

๒.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายสุพล บริสุทธิ์ ตําแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
หนวยงาน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๘๙๙ ตอ ๑๐๔
ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๕๒
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 นางอุบล หลิมสกุล รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ขอรับรองวาจะดําเนินการพัฒนากฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ใหแลวเสร็จตาม แผนพัฒนากฎหมายที่กําหนดไว

อุบล หลิมสกุล
ผูรับรองดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
(นางอุบล หลิมสกุล)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วันที่
มีนาคม ๒๕๕๒
ลงชื่อ

