แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (1 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป

ผลการดาเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
แผนงานที่ 2 จัดทำมำตรฐำนทำงจริยธรรมสำหรับ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษำยน
ไทย
2562
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่
จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บงั คับแล้วเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นย่อยที่ 1 จัดทากฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทา
ร่างกฎหมาย การกาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็นในการตรา
กฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย
รวมทัง้ การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายทีม่ ีผลใช้
บังคับแล้ว

มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. 2562
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
และการดาเนินการของกิจกรรมมีความต่อเนื่องกัน

กิจกรรมที่ 1 จัดทาร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาเห็นชอบ และเสนอต่อสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็น
กฎหมายเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. 2562
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
และการดาเนินการของกิจกรรมมีความต่อเนื่องกัน
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ 2 จัดทาอนุบัญญัตเิ พื่อกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการ
รองรับการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 3 สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามกฎหมาย
โดยให้ดาเนินการเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจกับหน่วยงานของ
รัฐอย่างทัว่ ถึง
(2) จัดอบรมหลักสูตรอบรมการปฏิบัตติ ามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ

ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. 2562
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
และการดาเนินการของกิจกรรมมีความต่อเนื่องกัน

ประเด็นย่อยที่ 3 กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องระบบอนุญาต ระบบ การดาเนินการต่อเนื่องหลังจากพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์
คณะกรรมการ การกาหนดกรอบการใช้ดลุ พินิจของเจ้าหน้าที่ และการ
เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
พิจารณากาหนดโทษทางอาญา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมาย กฎหมาย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้ว
หรือทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทีม่ ีผลใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายตามมาตรา 258 ค. (1)
และหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ 1 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการใช้ระบบ
อนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกาหนดกรอบการใช้ดลุ พินิจของ
เจ้าหน้าที่ และการกาหนดโทษทางอาญา
กิจกรรมที่ 2 เสนอเกณฑ์ทเี่ หมาะสมในการกาหนดกลไกการใช้ระบบ
อนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกาหนดกรอบการใช้ดลุ พินิจของ
เจ้าหน้าที่ และการกาหนดโทษทางอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณายกร่างกฎหมายหรือทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย และ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงแนวทางการดาเนินการระยะต่อไป ทัง้ นี้
อาจเสนอให้มีการกาหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรีไปพลางก่อน เพื่อให้
หน่วยงานถือปฏิบัตเิ ป็นการนาร่อง
กิจกรรมที่ 3 จัดทาร่างกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็น
เรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูป
ตามมมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ผลการดาเนินงาน
การดาเนินการต่อเนื่องหลังจากพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้ว

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามเกณฑ์ในข้อ การดาเนินการต่อเนื่องหลังจากพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์
3.2 หรือตามกฎหมายในข้อ 3.3 โดยให้ดาเนินการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
(1) จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจกับหน่วยงานของ กฎหมาย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้ว
รัฐอย่างทัว่ ถึง
(2) จัดอบรมหลักสูตรอบรมการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ให้แก่เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรค
ต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
ประเด็นย่อยที่ 2 มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีส่ ร้างภาระ หรือ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ 1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการพิจารณาศึกษากฎหมายทีม่ ีผล
เป็นการสร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน โดยให้ดาเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้
(1) ระยะแรก ให้คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน เป็นผู้ทาหน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอแนะให้มีการยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายทีม่ ีผลเป็นการสร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าหรือไม่
เป็นธรรมแก่ประชาชน และให้มีการรวบรวมรายชื่อกฎหมายทีอ่ ยู่ใน
ข่ายต้องดาเนินการเพื่อพิจารณาในระยะต่อไป
(2) ระยะยาว ให้ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน” ตามข้อ 1.1 เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อเนื่องจากระยะแรก
โดยจัดให้มีกลไกเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย และภาคประชาชน เพื่อ
นาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาด้วย
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ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการโดยกฎหมายทีค่ ณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้เสนอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ 1.
พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากทีด่ นิ
เพื่อการเกษตรกรรมหรือทีอ่ ยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ประกาศราช
กิจจานุเบกษา ณ วันที่ 16 เมษายน 2562) 2. พระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 16 เมษายน 2562)
มีการดาเนินการ โดยมีร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้าและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นย่อยที่ 6 พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการดาเนินการปรับปรุง
กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับธุรกรรมการขายฝากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับธุรกรรมการขายฝากหรือการกาหนดสินไถ่ทไี่ ม่
เป็นธรรม
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายที่ พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากทีด่ นิ
เกี่ยวกับธุรกรรมการขายฝาก หรือจัดทากฎหมายทีช่ ่วยบรรเทา
เพื่อการเกษตรกรรมหรือทีอ่ ยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้ว
ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับธุรกรรมการขายฝากหรือ
การกาหนดสินไถ่ทไี่ ม่เป็นธรรมโดยนาผลการศึกษาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ 7 พิจารณาผลักดันและพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม โดยสร้างกลไกให้เกิดการทาธุรกิจซึ่งมีการกระจายผลกาไรกลับสู่
สังคมหรือชุมชน

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 พิจารณาผลักดันและพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
เพื่อสังคม โดยสร้างกลไกให้เกิดการทาธุรกิจและหากาไร แต่ไม่นาผล ประกาศใช้แล้ว
กาไรทัง้ หมดมาแบ่งปันในหมู่ผู้ถือหุน้ และให้มีการกระจายผลกาไรกลับสู่
สังคมหรือชุมชนและให้มีการบัญญัตกิ ฎหรือระเบียบเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กบั ผู้ระดมทุนให้กบั วิสาหกิจเพื่อสังคม และเปิดช่องทางให้
วิสาหกิจชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การประสานงานและสนับสนุนในส่วนทีว่ ิสาหกิจชุมชนต้องการอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นย่อยที่ 2 กาหนดให้มีกลไกส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจสตาร์ทอัพ
อย่างบูรณาการและเป็นระบบ
กิจกรรมที่ 5 พิจารณาเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมภาษี โดยไม่ตรวจ พระราชบัญญัตยิ กเว้นเบีย้ ปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความรับ
ประเมินภาษีย้อนหลังสาหรับ SMEs ทีเ่ ข้าร่วมลงทะเบียนให้ถูกต้อง
ผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้ว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นย่อยที่ 3 กาหนดให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ภาคอุกิจตกรรมที
สาหกรรม
และการท่องเทีย่ วและบริ
่อส่งเสริม า พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้ว
่ 2 พิการเกษตร
จารณาศึกษาแนวทางในการแก้
ไขเพิก่มารเพื
เติมกฎหมายว่
ด้วยผังเมืองเพื่อกาหนดให้สามารถจัดตั้งอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ผลิตสินค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรในพื้นทีน่ ั้น ๆ เพื่อลด
ค่าใช้จา่ ยในการขนส่ง
กิจกรรมที่ 4 พิจารณาผลักดันและปรับปรุงกฎหมายด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีประสิทธิภาพ
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พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2562 และพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2562

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนติ
อกับ่ 1เจ้จัาดหน้
่ผู้บงั คับใช้กาฎหมายได้
โดยสะดวก
ประเด็นดย่ต่อยที
ทาร่าทีางกฎหมายว่
ด้วยรัฐบาลดิ
จทิ ัล เพื่อลด

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นย่อยที่ 2 ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ให้มีการใช้ภาษาทีง่ ่ายต่อการทา
ความเข้าใจง่าย รวมทัง้ มีรูปแบบการนาเสนอข้อมูลฉบับภาษาทีใ่ ช้ในการ
ทางานของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) โดยออกกฎหมายรองรับ
ประเด็นย่อยที่ 3 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ให้สามารถเข้าถึงได้หลากหลาย
ช่องทาง โดยออกกฎหมายรองรับ
ประเด็นย่อยที่ 4 ดาเนินการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล และจัดให้
มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจทิ ัลภาครัฐ
ประเด็นย่อยที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) และพัฒนาให้เป็นการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)
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มีการจัดทาพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ 6 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ให้เป็นระบบ
ทีม่ ีความเสถียร มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ โดยออก
กฎหมายรองรับ รวมทัง้ มีการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนา
ระบบ
ประเด็นย่อยที่ 7 พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการนาระบบยืนยันตัว
บุคคลประเภทอื่น (Digital ID) และการตรวจสอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
(e-Service) รวมทัง้ พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ศาลสามารถรับฟังข้อมูล
ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้
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ผลการดาเนินงาน

มีการจัดทาพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (23 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ 8 พิจารณาดาเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศได้โดยทัว่ ถึงในทุกหมู่บ้าน
ประเด็นย่อยที่ 9 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทัว่ ไประหว่างการดาเนินการตามข้อ
1.1 - ข้อ 1.8 อย่างรอบด้าน
ประเด็นย่อยที่ 10 วางระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายสาหรับองค์กร หรือ
หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดให้มีการทดสอบระบบเพื่อหา
ข้อบกพร่องในสถานการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ รวมทัง้ วิธีการแก้ไข
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ผลการดาเนินงาน

มีการจัดทาพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (5 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อคุ้มครอง
ผู้เสียหาย ผู้ตอ้ งหา และจาเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการปฏิบัตติ อ่
ผู้เสียหายและพยานทีเ่ หมาะสมยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ 4 จัดให้มีทนายความหรือทีป่ รึกษากฎหมายที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการทนายความอาสาประจาสถานี
มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เสียหาย ผู้ตอ้ งหาและจาเลย
ตารวจ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ประเด็นย่อยที่ 2 ปฏิรูปกระบวนวิธีพจิ ารณาความแพ่งและวิธี
พิจารณาคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึง
ความยุตธิ รรม
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
คดี
23 พ.ค. 2562
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (5 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ 3 พัฒนามาตรการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
โดยลดอุปสรรคทางภาษาและการสื่อสาร

ผลการดาเนินงาน
สานักงานศาลยุตธิ รรมจัดตั้งศูนย์อานวยความยุตธิ รรม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center)เพื่อเป็น
ทางเลือกในการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบพยาน การแปลภาษา
และสานักงานศาลยุตธิ รรมยินดีเป็นเจ้าภาพในการให้บริการล่าม
ผ่านระบบ VDO Conference ให้กบั หน่วยงานอื่นในกระบวนการ
ยุตธิ รรม

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นย่อยที่ 5 จัดตั้งหน่วยงานเจ้าพนักงานบังคับทางอาญา 16 เม.ย. 2562 พรบ. เจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. 2562
(Court Marshal) เพื่อบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ก.ค.
ในคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น โทษปรับ โทษริบ
2562 เป็นต้นไป
ทรัพย์สิน การติดตามจับกุมผู้หลบหนีในชั้นพิจารณา และการ
บังคับตามสัญญาประกัน รวมถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น
เป็นผู้ดาเนินการดังกล่าว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (5 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ประเด็นย่อยที 1 ความเชื่อมั่นในการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน
กิจกรรมที่ 1 ให้สานักงานตารวจแห่งชาตินาเทคโนโลยี โดยสานักงานตารวจแห่งชาติมีหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยภายใน
สารสนเทศมาใช้ในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและ
สานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทัว่ ประเทศเพื่อให้
ภารกิจ และปัจจุบันได้ดาเนินโครงการแล้ว
ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ กล่าวโทษ ณ สถานีตารวจแห่ง
ใดก็ได้ เพื่อป้องกันการปฏิเสธไม่รับแจ้งความและกรณีมี
ผู้เสียหายหลายคนพนักงานสอบสวนสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อรวมคดีกนั ได้
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
หัวข้อ 1 : การปฏิรูปด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
หัวข้อย่อย 1.1 Productivity
ประเด็นปฏิรูปที่ 3. อุตสาหกรรมอาหาร
ประเด็นย่อยที่ 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มอาหารเป้าหมาย: พัฒนา
กระบวนการทางานตามกลุ่มประเภทอาหาร(Segmented)
แบบบูรณาการ

ผลการดาเนินงาน

รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกล่าวแล้ว

ประเด็นย่อยที่ 2. ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงมาตรการ
รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้
จูงใจผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง : เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยของอาหาร
ภายในประเทศผ่านมาตรการหรือการให้สิ่งจูงใจ (Incentivized หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกล่าวแล้ว
schemes) ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
ประเด็นย่อยที่ 3. ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาหารไทยเป้าหมาย

รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกล่าวแล้ว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ 4. อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาเศรษฐกิจชีวภาพ:บูรณาการ รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพร่วมกับการเกษตรและการผลิต
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
อาหาร
ดังกล่าวแล้ว
ประเด็นย่อยที่ 2. มาตรการพัฒนาระบบนิเวศของธุรกิจชีวภาพ รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกล่าวแล้ว
ประเด็นปฏิรูปที่ 5. อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นย่อยที่ 1. มาตรการกระตุ้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น : พัฒนามาตรการสนับสนุนสาหรับนักลงทุนรายใหม่ ที่
เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรก (รวมถึง
จัประเด็
กรยานยนต์
นย่อยที) ่ 2. ส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกล่าวแล้ว
รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกล่าวแล้ว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นย่อยที่ 3. มาตรการกระตุ้นความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกล่าวแล้ว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 7. อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจทิ ัล
ประเด็นย่อยที่ 1. พัฒนาศักยภาพด้านดิจทิ ัล
ประเด็นปฏิรูปที่ 8. อุตสาหกรรมการศึกษา
ประเด็นย่อยที่ 1. การส่งเสริมความต้องการเรียน
ประเด็นย่อยที่ 2. มาตรการพัฒนาศักยภาพการสอน
ประเด็นย่อยที่ 3. หน่วยงานตัวแทนอนุมัตสิ ิทธิฝึกอบรม
วศึรกูปษา
ประเด็อาชี
นปฏิ
ที่ 9. อุตสาหกรรมสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1. มาตรการพัฒนาศักยภาพและปริมาณทางการ
แพทย์

ผลการดาเนินงาน
รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
ประเด็นปฏิรูปที่ 2. Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ประเด็นย่อยที่ 1. โครงการ EEC : จัดทาแผนแม่บทการพัฒนา
EEC และเร่งพัฒนาพื้นที่ EEC รวมถึงเร่งรัดโครงการที่
ดประเด็
าเนินนการอยู
ล้วการพัฒนา Cluster และ Hub ของ
ย่อยที่แ่ 2.

ผลการดาเนินงาน

มีการกาหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล และมีแผนพัฒนาฯ รองรับแล้ว
มีการกาหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล และมีแผนพัฒนาฯ รองรับแล้ว

อุตสาหกรรมเป้าหมาย : พัฒนา Cluster และ Hub ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งรวมถึงการพัฒนาพื้นทีค่ ลัสเตอร์ ด้าน
การเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ และ
ศูนย์กลางท่องเทีย่ วและบริการในภูมิภาคและสาธารณสุข และ
การศึกษา
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป

ผลการดาเนินงาน

หัวข้อย่อย 1.3 ระบบนิเวศด้านวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม (R&D,
Innovation Ecosystem)
ประเด็นปฏิรูปที่ 2. การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็นย่อยที่ 1. การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา: ปฏิรูป
หน่วยงานได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานแล้ว ทัง้ ใน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการปรับโครงสร้างองค์กร ระเบียบ ด้านการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้และการพัฒนาบุคลากรในการ
รายได้ระบบงานและ IT
ให้บริการประชาชน
ประเด็นย่อยที่ 2. การยอมรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ : ร่วม
พัฒนาการยอมรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ในอาเซียนและประเทศจีน

มีการดาเนินการตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)
และตามการปฏิบัตติ า่ งตอบแทนต่อกันแล้ว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนินงาน
หัวข้อ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วน
ร่วม
หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นปฏิรูปที่ 2. การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 1. Big Data ภาคเกษตร: สร้างและใช้ Big Data
กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการขยายผลความรู้ดา้ น
ภาคเกษตร- แพลตฟอร์มข้อมูล: บูรณาการข้อมูลจากทุก
เกษตรกรรมยั่งยืนสาหรับแต่ละพื้นที่ ผ่าน
หน่วยงาน พัฒนา การเก็บข้อมูลด้วย Mobile Application
http://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งเปิดให้ใช้งานได้แล้ว
และสร้าง Data แพลตฟอร์ม ต่อยอดจาก Agrimap
ประเด็นปฏิรูปที่ 7. การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อ
พัฒนาทักษะ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ประเด็นย่อยที่ 1. ทุนสาหรับแรงงาน จัดตั้ง หรือแต่งตั้ง CSCA
เพื่อบูรณาการการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงาน
อย่างครบวงจร สาหรับแรงงานทุกระดับ

มีมาตรการรองรับภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI แล้ว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ประเด็นย่อยที่ 1. สร้างธุรกิจระดับชุมชน : สร้างกลไกยกระดับ
ธุรกิจชุมชนในแต่ละพื้นทีอ่ ย่างทัว่ ถึงและยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน

โดยมีพระราชบัญญัตวิ ิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อ วันที่
15 เมษายน 2562

หัวข้อย่อย 2.3 การสร้างสมดุลระดับประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ 1. การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อมล้า
ประเด็นย่อยที่ 1. จัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อมล้า

มีการจัดตั้งสานักงานฯ แล้วภายใต้ สศช.
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (22 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 3.4 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหาร
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
ประเด็นย่อยที่ 2. ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจและงบประมาณของ
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีซ่ ้าซ้อน

ผลการดาเนินงาน

แผนบูรณาการ SMEs แก้ไขในเรื่องความซ้าซ้อนของภารกิจแล้ว
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (13 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป

ผลการดาเนินงาน

ด้าน ทรัพยากรทางบก
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการท้า
ลายทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นทีป่ ่าไม้ การจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ป่าไม้

การดาเนินงานแล้วเสร็จ)

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัตปิ ่าชุมชน
พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ผลักดันร่างพระราชบัญญัตอิ ทุ ยาน
แห่งชาติ พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัตสิ งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และอนุบัญญัติ
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ปรับปรุงพระราชบัญญัตปิ ่าไม้
พุทธศักราช 2484 และ อนุบัญญัตใิ ห้ทันต่อสถานการณ์และ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มพื้นทีป่ ่าไม้

พระราชบัญญัตปิ ่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัตปิ ่าอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562
พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (13 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป

ผลการดาเนินงาน

ด้าน ทรัพยากรนา
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การบริหารแผนโครงการที่สาคัญตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนา
ประเด็นย่อยที 1 การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้าตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
กิจกรรมที่ 3 การขอใช้พื้นทีเ่ พื่อพัฒนาแหล่งน้าตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

การดาเนินงานแล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อย 3.1 การแก้ไขพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2562
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (13 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล รวมทัง้ ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล พ.ศ. ....

ผลการดาเนินงาน
พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
(กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. .... )

กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้อง

(กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. .... )

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. .... )
กิจกรรมที่ 4 จัดทาข้อเสนอแนะประกอบ ร่าง พระราชบัญญัติ การ (กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
พ.ศ. .... )
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม (กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ทัง้ ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
พ.ศ. .... )
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (13 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 6 ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร (กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. .... )
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน

(กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. .... )

กิจกรรมที่ 8 จัดตั้งหน่วยงานทีบ่ ูรณาการให้มีอานาจใช้กฎหมาย
และไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น

(กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. .... )

กิจกรรมที่ 9 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณา
นาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

(กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. .... )
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (13 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ด้าน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นปฏิรูปที่ 1.ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
กิจกรรมที่ 4 เสนอร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับปรับปรุงให้คณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19
และรัฐสภาพิจารณา และประกาศใช้
เมษายน 2561 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ประเด็นปฏิรูปที่ 8 ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายทีส่ นับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว

กิจกรรมย่อย 2.1 พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พ.ศ. 2584

พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562
กิจกรรมย่อย 2.2 พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
5

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (13 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมย่อย 2.4 พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535
กิจกรรมย่อย 2.5 พระราชบัญญัตสิ วนป่า พ.ศ. 2535
กิจกรรมย่อย 2.6 ร่างพระราชบัญญัตปิ ่าชุมชน พ.ศ. ....
กิจกรรมย่อย 2.8 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ....
กิจกรรมย่อย 2.9 พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พ.ศ.
2485
กิจกรรมย่อย 2.10 พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ผลการดาเนินงาน
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกาศราช
กิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กิจกรรมย่อย 2.11 พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
กิจกรรมย่อย 2.12 พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (13 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมย่อย 2.13 พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. 2547
กิจกรรมย่อย 2.14 พระราชบัญญัตจิ ดั รูปทีด่ นิ เพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2556
กิจกรรมย่อย 2.15 ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าแห่งชาติ
พ.ศ. ....
กิจกรรมย่อย 2.16 พระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
กิจกรรมย่อย 2.17 พระราชบัญญัตวิ ัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
กิจกรรมย่อย 2.18 พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535
กิจกรรมย่อย 2.19 พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กิจกรรมย่อย 2.20 พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.
2535
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ผลการดาเนินงาน
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (13 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมย่อย 2.21 พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงาน
พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่
14 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมย่อย 2.22 พระราชบัญญัตสิ รรพสามิต พ.ศ.2560
กิจกรรมย่อย 2.28 พระราชบัญญัตผิ ังเมือง พ.ศ. 2518
กิจกรรมย่อย 2.29 พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กิจกรรมย่อย 2.33 ร่าง พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
นโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุขที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (3 กิจกรรม)
ผลการดาเนินงาน

ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 8. การรับฟังความเห็นต่อทางการปฏิรูปสถาน
บริการในกระทรวงสาธารณสุข ทัง้ ใน/และนอกกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องภาคเอกชน และประชาชน

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ระบบบริการปฐมภูมิ
กิจกรรมที่ 5 พัฒนากลไกอภิบาลระบบ (Governance)
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทาพระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมิและ
กฏหมายลูก
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ 2 ประเด็นระบบบริการการแพทย์แผนไทย
โครงการที่ 2 จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้านไทย ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

-1-

พ.ร.บ ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562

ดาเนินการเสร็จแล้ว

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (3 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ผลการดาเนงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 2 ให้ กสทช. พิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ทไี่ ม่ได้ใช้ การจัดทาประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียก
ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนามาใช้ประโยชน์ให้
คืนคลื่นความถี่ทไี่ ม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือ
คุ้มค่ายิ่งขึ้น ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทีม่ ีมูลค่าทางเศรษฐกิจ นามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
มากกว่า
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์
กิจกรรมที่ 4 มาตรการเสริมการลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ระบบเติมเงิน / จัดทาศูนย์กลางข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ โครงการระบบสองแชะ ของ กสทช. แล้วเสร็จ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชน
และโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
กิจกรรมที่ 1 ผลักดันร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความ พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 2562 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้
ส่วนบุคคล ให้มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (5 กิจกรรม)
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการ
ลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรมที่ 5 ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม

ผลการดาเนินงาน

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่วันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทางาน
กิจกรรม 1 กิจกรรมขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปี เป็น กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหก
63 ปี (โดยใช้เวลา 6 ปี คือ 2 ปี ขยาย 1 ปี) เพื่อเป็นต้นแบบใน สิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่
การขยายเวลาการทางาน
6 มิถุนายน 2562
กิจกรรม 2 แก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีใ่ ห้ผู้สูงอายุสามารถ
รับงานเป็นชิ้นงาน
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พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้
วันที่ 1 กันยายน 2560

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (5 กิจกรรม)
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิง
ประเด็นและกลไก : ทรัพยากรและทุนชุมชน

ผลการดาเนินงาน

4. แก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.อื่นๆ และ
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 17
เม.ย. 2562

กิจกรรมที่ 5 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิง
ประเด็นและกลไก : เศรษฐกิจชุมชน
1. เร่งรัดการจัดทา พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน

พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. จัดทา พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นกฎหมายส่งเสริมการ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ในราช
ทางานเพื่อสังคมโดยใช้การทางานเชิงธุรกิจ
กิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่วันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
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แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (5 กิจกรรม)
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
4. ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท โดยปรับปรุง พ.ร.บ.
สหกรณ์ กฎระเบียบ/มาตรการ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และ
การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมที่ 1 สร้างพลังจิตอาสา
โครงการจิตอาสา “เราทาดีดว้ ยหัวใจ”
โครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ
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ผลการดาเนินงาน
พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (6 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
กิจกรรม 4 จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
กิจกรรม 1 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ศึกษากาหนดทิศ
ทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าทีช่ ัดเจน

ผลการดาเนิงาน
ดาเนินการแล้ว โดยจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใต้ สนพ.
เนื่องจากรัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
แล้ว รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

กิจกรรม 2 รัฐบาลประกาศเป้าหมายการพัฒนาและการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟ้าระยะสั้น ปานกลาง ยาว
กิจกรรม 3 ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพื่อ
รองรับ
กิจกรรม 4 จัดทาแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ให้ภาคเอกชน
กิจกรรม 5 ดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ดาเนินการแล้วเสร็จ(1 กิจกรรม)
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม (1)
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลทีเ่ ป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็น “คนดี
คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งทีถ่ ูกต้อง”
กิจกรรมที่ 1.3 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ
ร่วมกันกาหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและการดาเนินการด้านจริยธรรมและวินัยที่
มีมาตรฐานเดียวกัน
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ผลการดาเนินงาน

มีพระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

