แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
สถานการณ์การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจัดสรร
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ ในระยะต่อมาด้วยการ
พัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยีที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและ
ซับซ้อนยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นรองรับเป็นจานวนมาก ทั้งที่เป็นไปเพื่อเป็นการควบคมม ส่งเสริม
และเพื่อให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการตรากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กฎหมายหลายฉบับถูกตราขึ้นโดยกาหนดมาตรการที่มม่งเน้น
การควบคมม ทาให้เกิดขั้นตอนในการดาเนินการซึ่งสร้างภาระและก่อให้เกิดต้นทมนในการดาเนินการตามกฎหมาย
อันเป็นสิ่งที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเป็นอมปสรรคที่สาคัญต่อการค้า การลงทมน และการ
เพิ่ มความสามารถของประเทศ นอกจากนี้ ที่ ผ่ านมาไม่ มี การก าหนดกลไกการวิ เคราะห์ ผลกระทบก่ อนการ
ตรากฎหมาย ประกอบกับกฎหมายหลายฉบับไม่ได้รับการทบทวนเพื่อปรับปรมงหรือแก้ไขให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจมบัน ทาให้เกิดความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ กฎหมาย
หลายฉบั บถู กมองว่าไม่ สอดคล้ องกั บบริ บทในการพั ฒนาของสั งคมโลก ขั ดต่อหลั กสิ ทธิเสรีภาพขั้ นพื้นฐาน
ตลอดจนไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแม้ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการ
ปรับปรมงแก้ไขกฎหมายมาเป็นลาดับแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนมนอย่างต่อเนื่องเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากสถานการณ์
ทางการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป กฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ข องการพั ฒ นาประเทศในปั จ จม บั น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้มีการกาหนด “หลักการ” และ “กลไก” ที่สาคัญไว้หลายประการเพื่อให้
เกิดการปฏิรูปกฎหมาย โดยเฉพาะหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และกลไกในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้กฎหมายเป็น “กฎหมายที่ดี” และสอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ที่แท้จริงของสังคม ทั้งการกาหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเพื่อคานึงถึงภาระและต้นทมนในการ
ดาเนินการตามกฎหมาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบ
ทั้งในขั้นตอนของการจัดทาร่างกฎหมายและการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย รวมทั้งการกาหนดให้มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับการที่มาตรา ๒๕๘ ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบมให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายให้ เกิดผลอย่ างน้ อย ๔ ประการ ประกอบด้ว ย (๑) มีกลไกให้ ดาเนินการปรับปรมงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้ องกับหลั กการ
ตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม
วิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้ เป็นผู้ มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคมณธรรม
และจริยธรรมของนักกฎหมาย (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย และ (๔) จัดให้มี
กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

ภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกั บการศึกษา
ทบทวนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิรูปด้านกฎหมายในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของข้อเสนอการปฏิรูปของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของสานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ตลอดจนข้ อ เสนอปฏิ รู ป กฎหมายจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ฯลฯ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมายจึงได้กาหนดประเด็นกิจกรรมและผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
โดยมม่งเน้นการสร้าง “กลไกทางกฎหมาย” เพื่อให้รองรับการพัฒนาตามหลักการ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของการพั ฒ นาสู่ THAILAND ๔.๐ ตามนโยบายของรั ฐ บาล และเป็ น ไปตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดมลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร (รั ช กาลที่ ๙) ตลอดจนเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals (SDGs)) โดยมีก ารกาหนดประเด็น ปฏิรูป ด้า นกฎหมายเพื่อ รองรับ ตามหลัก
“ทวิยุทธศาสตร์” ดังนี้
(๑) การกาหนดกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการ
พัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เช่ น กาหนดให้ มีกลไกการพิจารณายกเลิ กหรือ ปรับปรมงกฎหมายที่เป็ น
อมป สรรคต่อการประกอบอาชีพ และการดาเนิน ธมรกิจ (Regulatory Guillotine) การทบทวนกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วกั บ การอนม มั ติ / อนม ญ าต เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ ราชการหรื อ การประกอบธม ร กิ จ
หรือกาหนดให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
(๒) การกาหนดกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมลาในสังคม
โดยเสนอให้มีกลไกพิจารณาทบทวนกฎหมายที่มีผลในการสร้างความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม
เช่น การพิจารณายกเลิกหรือปรับปรมงกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายฝากเพื่อมิให้เป็นช่องทางในการเอาเปรียบ
ผู้มีรายได้น้อย การปรับปรมงบทกาหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดหรือการกาหนดมาตรการ
ลงโทษให้เหมาะสมกับฐานะของผู้กระทาความผิดเพื่อมิให้บมคคลต้องรับโทษหนักเกินสมควร หรือการเสนอให้
มีการตรากฎหมายเพื่อส่งเสริมการขจัดความเหลื่อมล้าในสังคม เช่น กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชมมชนเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่สังคม หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของประชาชนที่ตกค้างหรือไม่มี
การเรียกคืนเพื่อให้มีการนามาใช้ประโยชน์ในกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการลดความเหลื่อมล้า
ไปพลางก่อน ตลอดจนกาหนดให้มีการพัฒนากลไกยมติธรรมชมมชนและอาสาสมัครนักกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้มี
กลไกที่สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
จากหลัก “ทวิยุทธศาสตร์” ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้ยกร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยกาหนดผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ๑๐ ประการ
ดังนี้
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น
รวมทังมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีกิจกรรมปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) จัดทากฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมาย การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว
(๒) จัดให้ มีกลไกตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของหน่ วยงานของรัฐในเรื่องการวิเคราะห์
ผลกระทบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และ (๓) กาหนดเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องระบบอนมญาต
ระบบคณะกรรมการ การกาหนดกรอบการใช้ดมลพินิจของเจ้าหน้าที่ และการกาหนดโทษทางอาญา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาร่างกฎหมายหรือทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรค
ต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) กาหนดให้
จัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน” เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาทบทวน
กฎหมายที่ล้าสมัย ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรม หรือเป็นอมปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการ
ดาเนินธมรกิจของประชาชน และโอนสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) มาจัดตั้งเป็นสานักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเพื่อทาหน้าที่สนับสนมนการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว
(๒) กาหนดให้มีกลไกในการยกเลิกหรือปรับปรมงกฎหมายที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและความ
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และ (๓) กาหนดให้มีกลไกในการยกเลิกหรือปรับปรมงกฎหมายที่เป็นอมปสรรคต่อการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะการพิจารณายกเลิกหรือปรับปรมงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การอนมมัตหิ รืออนมญาตที่เป็นอมปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือการดาเนินธมรกิจของประชาชน และจัดทาหรือ
แก้ไขปรั บ ปรม งกฎหมายที่มีผ ลต่อการอานวยความสะดวกเพื่อลดอมปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการ
ดาเนินการธมรกิจของประชาชน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมลาและสร้า งความ
เป็นธรรมในสังคม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) จัดตั้ง “คณะกรรมการลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเป็ นธรรมในสั งคม” เพื่อพิจารณาเสนอแนะให้มีการกาหนดให้มาตรการและให้ มีการปรับปรมงแก้ไ ข
กฎหมายที่สร้างความไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าในสังคม (๒) กาหนดให้มีการพัฒนากลไกทาง
กฎหมายในการกากับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้ามาในระบบภาษีหรือมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงภาษี
สร้างระบบการประเมินภาษีที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และสร้างฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง (๓) มีกลไก
ในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเป็นธรรม โดยกาหนดสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีที่ไม่เอื้อต่อ
ผู้มีรายได้สูงและช่วยบรรเทาภาระให้กับผู้มีรายได้ น้อย (๔) กาหนดกรอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทมนเท่าที่จาเป็นต่อการแข่งขันของประเทศ (๕) การพิจารณาให้มีหรือ
ปรับปรมงแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อ มล้า เช่น กฎหมายว่าด้วยการ
กาหนดให้เงินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่ตกค้างในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
ที่ไม่มีผู้มาใช้สิทธิเรียกร้อง มาใช้เพื่อประโยชน์ในการสนับสนมนการดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
หรือการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรมงกฎหมายที่เกี่ยวกับธมรกรรมการขายฝากเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือการพิจารณาผลักดันกฎหมายวิสาหกิจ
เพือ่ สังคมเพื่อให้เกิดกลไกในการดาเนินธมรกิจที่มีการกระจายผลกาไรกลับคืนสู่สังคมหรือชมมชนในพื้นที่ ฯลฯ

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๔ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) กาหนดให้มีกลไกส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันโดยอาศัยมาตรการกฎหมายในทางภาษีอากร รวมถึงจัดตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษานโยบาย
ภาษีอากรแห่งชาติ” (๒) กาหนดให้มีการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) และธมรกิจสตาร์ทอัพ อย่างบูรณาการและเป็นระบบ
(๓) กาหนดให้มีกลไกในการปรั บปรม งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ ภาคอมตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว
และบริการ และ (๔) กาหนดให้มีกลไกปรับปรมงและลดทอนอมปสรรคที่เกิดจากข้อกาหนดที่เกี่ยวกับใบอนมญาต
ที่เกินความจาเป็น รวมถึงขั้นตอนในการขอใบอนมญาตที่ซ้าซ้อนและใช้เวลานานอันก่อให้เกิดภาระต้นทมนในการ
ดาเนิ น การ และเป็ น อม ป สรรคต่ อ การประกอบอาชี พ หรื อการประกอบธม ร กิจ ของประชาชนและการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
ให้ร วดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้อ งกับ เงื่อ นเวลาในการตรากฎหมายตามที่กาหนดในรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) ปรับปรมงกระบวนการจัดทาร่างกฎหมายของ
หน่ วยงานของรั ฐ ให้ เป็ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ ร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ จัดทาขึ้นมีความสมบูรณ์
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีคาอธิบายและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน
ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย (๒) ปรับปรมงกระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาเป็นกฎหมายที่ดี เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้อง
กับสภาพความต้องการของสังคม และ (๓) มีกลไกติดตามตรวจสอบการเสนอร่างกฎหมายให้เป็นไปตามที่
รัฐธรรมนูญกาหนด รวมทั้งมีกลไกกลั่นกรองและเร่งรัดการตรวจพิจารณากฎหมายที่จะตราขึ้นเพื่อรองรับการ
ปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอ
ร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความสาคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
รวมทังการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) พัฒนา
กลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย (๒) จัดให้มี
กลไกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาและการเสนอกฎหมาย
โดยหน่วยงานของรัฐ (๓) พัฒนากลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดทาและการเสนอกฎหมายโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ (๔) จัดให้มี
กลไกช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในการจั ด ท าและเสนอร่ า งกฎหมาย และพั ฒ นากลไกการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทังการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการ
ตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) กาหนดให้
มีการรวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงคาพิพากษา คาวินิจฉัย
และความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นการวางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ และการตีความ

กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีอยู่ในปัจจมบันให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมู่เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมู ล
(๒) จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายในเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
และเผยแพร่แก่ประชาชน (๓) จัดทาคาอธิบายกฎหมายสาหรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ (๔) จัดทาคาแปล
กฎหมายในฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้ และคาอธิบายกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทมกช่องทาง รวมถึงจัดให้มี
การอบรมวิธีการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐให้แก่ป ระชาชนอย่างทั่วถึง และ (๖) จัดให้มีระบบ
ฐานข้อ มู ล กฎหมายกลางของประเทศที่ใ ช้ ร ะบบอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ซึ่ ง ทมก หน่ ว ยงานสามารถเชื่ อมต่ อถึ ง กั น
ผ่านระบบกลางดังกล่าวได้โดยสะดวกและต้องวางระบบการเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความ
มั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงและคม้มครองข้อมูล
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิ ชากฎหมาย
เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) กาหนดให้แต่งตั้ง
“คณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ” เพื่อจัดทานโยบายและกาหนดกรอบมาตรฐานสาหรับการศึกษากฎหมาย
และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชานิติศาสตร์ ตลอดจนพิจารณาเพิ่มเติมหลักสูตรในภาคปฏิบัติ
เพื่อวางรากฐานในการมีนิติทัศนะ ปลูกฝังคมณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมายที่ดี และสามารถนาความรู้
ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง และ (๒) กาหนดให้มีการยกระดับการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมายสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทมกสาขา เพื่อให้มีความรอบรู้และมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจมบัน ตลอดจนมีคมณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้สามารถนากฎหมาย
ไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชน
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติ
มิชอบ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การกาหนดให้มีการจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทั ล
เพื่ อ ก าหนดให้ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ท าข้ อ มู ล ในความรั บ ผิ ด ชอบให้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ในระบบดิ จิ ทั ล
(๒) จัดให้มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ทั้งในส่วนของ
การยื่นคาขออนมมติหรืออนมญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และบูรณาการระบบฐานข้อมูลของรัฐให้มีความ
เป็นเอกภาพ มีความปลอดภัย และมีความสอดคล้องกัน โดยปรับปรมงระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ให้มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
และสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง (๓) ดาเนินการให้มีการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐโดยจัดให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ ณ จมดเดียว (one-stop service) เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ประชาชน (๔) พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยในการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ให้เป็นระบบที่มีความเสถียร
และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งพัฒนาให้มีการนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการยืนยันตัวบมคคลและตรวจสอบลายมือชื่อ
ทางอิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้ในการดาเนิน การ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย ในการใช้งาน และ
(๕) ดาเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้โดยทั่วถึงในทมกพื้นที่ และวางระบบเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศเครือข่ายสาหรับองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ (๑) กาหนดให้มีการพิจารณาจัดทากฎหมายว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (๒) ก าหนดให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วบคม ม ก ากั บ ดู แ ล
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย พิจารณาให้มีการนาเทคโนโลยี หรือเครื่องมือมาใช้ในการดาเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิในการบังคับใช้กฎหมาย (๓) จัดทากฎหมายเพื่อเปลี่ยนโทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบ
เพื่อให้คดียมติได้ ให้เป็นโทษปรับทางปกครอง (๔) กาหนดให้มีการศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรมงรางวัลนาจับ
ที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกฎหมายต่าง ๆ และ (๕) จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและรายงานการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อองค์กรที่มีอานาจในการติดตามตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิ ทธิมนมษยชน ฯลฯ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถมประสงค์และป้องกันการทมจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับใช้กฎหมาย
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