รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒)

เสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-๒กาหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวผ่านระบบ e-Monitoring Evaluation of National
Strategy & Country Reform (eMENSCR) เป็นรายไตรมาส โดยให้ระยะเวลาหน่วยงานรายงานข้อมูล
ภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังครบกาหนดไตรมาสดังกล่าว และสานักงานฯ ประมวลผลและจัดทารายงาน
เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป

๒.๑.๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามที่สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรู ปประเทศเสนอ และให้ รายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติเพื่อทราบต่อไป รวมทั้งได้ เห็ นชอบตาม
ความเห็นของสานักงานฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สรุปได้ดังนี้ (๑) ในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศได้ ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งดาเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนฯ
ต่อไป (๒) การขอจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานใหม่ตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ควรพิจารณาการปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นล าดับแรกก่อน (๓) วงเงินที่ปรากฏตามร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศเป็นการประมาณการเบื้องต้น โดยเห็นควรให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงขีดความสามารถด้านการเงินการคลังของประเทศในขณะนั้น และ (๔) ควร
พิจารณากาหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบคณะกรรมการ ทาหน้าที่ในการ
ประสานระหว่างรัฐบาลและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญ
และเร่งด่วนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๒.๑.๔ วั น ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๖๑ สภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บทราบ
แผนการปฏิรูปประเทศตามที่สานักงานฯ เสนอ
๒.๑.๕ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๑๑ ด้าน ซึ่งมีสรุปเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ในการ
ดาเนินงานของแผนการปฏิรูปแต่ละด้านดังนี้
๑) ด้ า นการเมื อ ง ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม รู้จักยอมรับ
ความเห็น ที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒ นาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชน
๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดองค์กรภาครัฐให้เปิด
กว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มีโครงสร้างองค์กรกะทัดรัด ทางานเพื่อประชาชนโดยยึดการดาเนินงานเชิง
พื้นที่เป็นหลัก บริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล สรรหาและรักษาไว้ซึ่งกาลังคนคุณภาพสูง มี
คุณธรรมและจริยธรรม
/๓) ด้านกฎหมาย...

-๓๓) ด้ า นกฎหมาย ให้ ก ฎหมายเป็ นกฎหมายที่ ดี และเป็ น ธรรม
สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม
๔) ด้านยุ ติธรรม ให้ การดาเนิ นงานในทุกขั้ นตอนมีระยะเวลาที่
ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบ
สอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่ง
อานวยความยุติธรรม
๕) ด้า นเศรษฐกิจ มีผลิ ตภาพและความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทาง
เศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
๗) ด้านสาธารณสุข ให้ระบบบริการปฐมภู มิมีความครอบคลุม มี
ข้อมูลสารสนเทศจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
สุขภาพของประเทศมีเอกภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม
๘) ด้ านสื่ อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ ให้ เกิ ดดุ ลยภาพ
ระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
๙) ด้านสังคม ให้ คนไทยมีห ลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
๑๐) ด้านพลังงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน และกาหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่
ของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิ บาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผน
จัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่
๑๑) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบ ให้ ป ระเทศมี ม าตรการควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม การบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในภาพรวม ๔ ด้าน ได้แก่ (๑)
ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ (๒) ประชาชนมี
สวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (๓) ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมได้รับการยกระดับ
รวมทั้งลดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว และ (๔)
การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
/๒.๑.๖ วันที่ ...

-๔๒.๑.๖ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบรายงาน
ความคืบหน้าฯ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้รับทราบรายงานดังกล่าว และต่อมาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบรายงานความคืบหน้าฯ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) และมอบหมายให้สานักงานฯ จัดทา
รายละเอียดผลการดาเนินการระยะที่ ๑ ในแต่ละด้านตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม
และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ในการ
นี้ สานักงานฯ จึงได้จัดทารายละเอียดความคืบหน้าดังกล่าวเพิ่มเติมของช่วงไตรมาสถัดมา (เดือนตุลาคมธันวาคม ๒๕๖๑) และรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
นอกจากนี้ สานักงานฯ ได้จัดงานแถลงข่าวและสร้างการรับรู้ผลการดาเนินการในแต่ละด้านตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศต่อสื่อมวลชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ สานักงานฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒.๑.๗ วั น ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๖๒ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบใน
หลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้สานักงานฯ ตรวจสอบรายละเอียด
ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนฯ ต่อไป ซึ่งสานักงานฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อไป
๒.๒ ความคืบหน้า
๒.๒.๑ ผลการดาเนินการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ ได้ประมวลผลการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศในระดับเป้าหมายตามผลอันพึงประสงค์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ประกาศใช้
แผนการปฏิรูป ประเทศ ถึงสิ้น เดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยมีส รุปผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ
ประกอบด้วย (๑) ระดับประชาชน คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสที่เป็นธรรมตามศักยภาพ
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับ ความช่ว ยเหลือทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม มี หลั กประกัน และ
สวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็น รวมทั้งมีพฤติกรรมไปสู่การมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น (๒) ระดับชุมชนและท้องถิ่น
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการกันเองและทางานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ มีกลไกสถาบันการเงิน
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ และการพัฒนาธุรกิจชุมชน (๓) ระดับภาคธุรกิจ ภาค
ธุร กิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยการยกเลิ ก /ปรับปรุงกฎหมายที่ล้ าสมัย และเป็ น
อุปสรรค ภาคธุรกิจมีตลาดและฐานการลงทุน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น (๔) ระดับภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ มี
โครงสร้างที่ทันสมัย และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่
บูรณาการทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ และ (๕) ระดับประเทศ ประเทศไทยมีการธารงไว้ซึ่งการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง และมีความสงบเรียบร้อย
๒.๒.๒ การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อ
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี
รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั กนายกรั ฐ มนตรี (นายกอบศั กดิ์ ภู ตระกู ล) เป็ นประธาน ต่ อมาได้ มี ค าสั่ งส านั ก
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีนายสมชัย
ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน และมีสานักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไขปั ญหาและอุ ปสรรค ผลั กดั นกิ จกรรมปฏิ รู ปประเทศที่ ส าคั ญ
/และเร่งด่วน...

-๕และเร่งด่วน (Quick Win) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ และสานักงานฯ ได้ประสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินการกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่สาคัญและเร่งด่วน โดยมีจานวนเรื่อง ตัวอย่างกิจกรรม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดงั นี้
ด้าน

จานวน
ตัวอย่าง Quick Win
การเมือง
๖ โรงเรียนประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
บริหารราชการแผ่นดิน
๓ บริการฉับไว ใส่ใจประชาชน เหตุฉกุ เฉิน ๑๙๑ เข้าถึงทุก
เรื่อง
กฎหมาย
๖ การผลักดันกฎหมายลดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรม
ในสังคม
กระบวนการยุติธรรม
๔ การจัดให้มีทนายความทุกสถานีตารวจ
เศรษฐกิจ
๖ การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕ ราชการปลอดขยะโฟมและพลาสติก คืนธรรมชาติที่
และสิ่งแวดล้อม
หายไปให้ชายฝั่ง
สาธารณสุข
๓ โครงการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (HEALTH
LITERACY) ในคลินิกหมอครอบครัว
สื่อสารมวลชน
๓ การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัล ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลา
สังคม
๓ การส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทรัพย์สิน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
พลังงาน
๗ โซลาร์รูฟเสรี โรงงานประหยัดพลังงาน BEC อาคารสี
เขียว
การป้องกันและ
๓ การรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ปราบปรามการทุจริตฯ
ภาคประชาสังคมช่วยกันเฝ้าระวัง/ต่อต้านการทุจริต
รวม ๔๙ เรื่อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส.กกต. ศธ. สตง. มท.
สตช. ส.กพร. ส.กพ.
สคก. คปก.
สตช. ยธ.
สศช. มท. กค. ดศ. กษ.
ทส. มท. นร.
สธ.
ส.กสทช. นร. ดศ.
กอช. สช. กค. พณ.
ส.กพ.
พน.
ส.ปปช. ส.กพ. นร. ดศ.

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒.๒.๓ การติ ด ตามและประเมิ น ผลผ่ า นระบบ eMENSCR
วั น ที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สานักงานฯ ร่วมกับ NECTEC เปิดระบบการติดตาม eMENSCR เพื่อให้หน่วยงาน
ของรั ฐ กรอกข้อมูล แผนงาน/โครงการหรือการดาเนินการที่มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (๑ เดือนหลังครบ
กาหนดไตรมาส) มีแผนงาน/โครงการ จานวนรวม ๑๘,๔๖๙ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ ดังนี้
/ความมั่นคง...

ความมั่นคง

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

รวม

-๖-

๑,๐๙๐

๒,๑๑๓

๔,๖๓๕

๑,๒๐๖

๙๑๕

๑,๑๔๗

๑๑,๑๐๖

ด้านการเมือง

๘๔

-

๑๒

๒๑

๑

๔๘

๑๖๖

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

๓๗

๘๖

๑๑๙

๘

๗

๕๘๘

๘๔๕

ด้านกฎหมาย

๙

๓๐

๑๓

๒๒

๑

๑๐๘

๑๘๓

ด้านกระบวนการยุติธรรม

๗๒

๔

๙

๓๗

-

๑๐๙

๒๓๑

ด้านเศรษฐกิจ

๒๙

๗๕๕

๑,๑๔๑

๑๒๖

๑๘

๒๘

๒,๐๙๗

ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

๑๒

๕๙

๑๘

๑๘

๘๔๐

๘

๙๕๕

ด้านสาธารณสุข

๑๗

๔๕

๑๘๘

๕๖

๑๔

๓๐

๓๕๐

ด้านสื่อสารมวลชนฯ

๒๔

๒๓

๕๙

๑๗

-

๓๕

๑๕๘

ด้านสังคม

๕๕

๗๑

๘๕๓

๔๔๖

๑๘

๒๑

๑,๔๖๔

ด้านพลังงาน

๔

๕๘

๖

๑

๑๐๖

๗

๑๘๒

ด้านป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๖

๑

๓๖

๑๔

๑

๖๖๔

๗๓๒

๑,๔๔๙

๓,๒๔๕

๗,๐๘๙

๑,๙๗๒

๑,๙๒๑

๒,๗๙๓

๑๘,๔๖๙

แผนระดับ ๒ อื่น ๆ

รวม

๒.๓ ปัญหาอุปสรรค
ปัจจุบัน มีหน่วยงานแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศมายังสานักงานฯ เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง หรือ
เทียบเท่า ๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สานักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวงพลังงาน (๓) กระทรวงการคลัง และ
(๔) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานระดับกรมและอื่นๆ ๗ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สานักงานสภา
ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (๒) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (๓) ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ (๔) สานักงานศาลยุติธ รรม (๕) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (๖) กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ (๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งสานักงานฯ ได้รายงานเรื่อง
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของ
กฎหมาย สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
/ ลาดับ ...

-๗ลาดับ

ด้าน

๑

การเมือง

๒

๓

หน่วยงานที่ส่งเข้ามา

๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๒) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๓) กระทรวงการคลัง

การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน

๑) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๒) กระทรวงการคลัง

กฎหมาย

๑) สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
๒) กระทรวงการคลัง
๑) สานักงาน ป.ป.ช.

๔

กระบวน
การยุติธรรม

๒) สานักงานศาลยุติธรรม
๑) สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
๒) กระทรวงการคลัง

๕

เศรษฐกิจ

๓) สานักนายกรัฐมนตรี

๔) กระทรวงอุตสาหกรรม

๖

ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

๑) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๒) กระทรวงการคลัง
๓) กระทรวงพลังงาน
๔) กระทรวงอุตสาหกรรม
๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๒) สานักงาน กสทช.

๗

สาธารณสุข

เรื่อง

ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การขอปรั บ ระยะเวลาและเป้ า หมายการ
ดาเนิ นงานภายใต้แ ผนการปฏิ รูป ประเทศ ใน
ส่วนที่ สสว. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร า ๒ ๗ ข อ ง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็ นปฏิ รูป ด้า นกระบวนการยุ ติธ รรมที่ไ ม่
สอดคล้องกับภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรม
การขอปรั บ ระยะเวลาและเป้ า หมายการ
ดาเนิ นงานภายใต้แ ผนการปฏิ รูป ประเทศ ใน
ส่วนที่ สสว. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
กิ จ กรรม/โครงการภายใต้ แ ผนการปฏิ รู ป
ประเทศที่มีความจาเป็นเร่งด่วน (Quick win)
ขอปรั บ ปรุ ง กรอบ และแผนงานการปฏิ รู ป
สถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน
และนวัตกรรม
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการพิจารณาคณะกรรมการ
รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินรับทราบแล้ว
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายรับทราบแล้ว

รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ได้ข้อสรุปเรื่องโครงการจาเป็นเร่งด่วน
(Quick win) การจัดตั้งสานักงานบูรณา
การการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า ที่ สศช.
รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การน าเสนอประเด็ น การด าเนิ น การที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิรูปประเทศ
รายงานปั ญ หา การจั ด ทาโครงการสร้า งศู น ย์
ปฏิบัติการร่วมภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ข อ ท บ ท ว น ก า ร ม อ บ ห ม า ย ห น่ว ย ง า น ที่ แจ้งปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน
รับ ผิด ชอบตามแผนการปฏิร ูป ประเทศด้า น ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุขทราบแล้ว
๒) ขอชี้ แ จงประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรคในการ กสทช. ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น ดาเนินการ ในประเด็นการเพิ่มช่องทาง
ต่าง ๆ
สื่อสารมวลชนสาธารณะทางสุขภาพและ
แนวทางเขียนสื่อสุขภาพเป็นกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน
สุขภาพ โดย กสทช. เสนอตั้ง
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
สื่อสุขภาพที่ผลิตโดยกระทรวง
สาธารณสุข ในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ
เคเบิ้ลทีวี ในช่วงเวลา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
และ คณะกรรมการปฏิรูปด้าน
สาธารณสุขมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ

/ ลาดับ ...

-๘ลาดับ

ด้าน

หน่วยงานที่ส่งเข้ามา
๓) กระทรวงการคลัง
๔) สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.)
๕) กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

๖) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
๘

๙

สื่อสาร
มวลชน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สังคม

๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๒) สานักงาน กสทช.
๓) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๑) สานักงาน กสทช.
๒) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๓) กระทรวงการคลัง

๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๑๐

พลังงาน

๒) กระทรวงการคลัง
๓) กระทรวงพลังงาน

๑๑

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบ

๑) สานักงาน ป.ป.ช.
๒) สานักนายกรัฐมนตรี
๓) กระทรวงการคลัง

เรื่อง
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. ขอปรั บ ระยะเวลาการด าเนิ น งานละ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข ประเด็นการปฏิรูปการแพทย์
แผนไทยและสมุ น ไพรไทยเพื่ อ เศรษฐกิ จ ปี
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามราชกิจจานุเบกษา
๒. ขอส่ งแผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข
ประเด็นการปฏิรู ปที่ ๕ การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
ขอเสนอแผนการปฏิ รู ป เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
ขอชี้แจงประเด็นปัญหา ในการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ขอชี้แจงประเด็นปัญหา ในการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ

๑) ขอทบทวนการมอบหมายหน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
พลังงาน
๒) การจั ดทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้องกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
๓) การนาเสนอประเด็นการดาเนินการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิรูปประเทศ

๑) การด าเนิ น การตามมาตรา ๒๗ ของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ขอทบทวนการมอบหมายหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

แจ้งปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขทราบแล้ว

คณะกรรมการรับทราบแล้ว แต่ยังรอ
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคมรับทราบปัญหาและอุปสรรคแล้ว
อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ได้มีการหารือกับผูแ้ ทนของ
กระทรวงการคลังแล้ว และผู้แทน
จะแจ้งหน่วยงานในกากับของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้ง
หารือกับคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานรับทราบปัญหาและอุปสรรค
แล้ว
กระทรวงพลังงานได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การด้านพลังงานระยะ ๕ ปี เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน โดยมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา และ
วงเงินงบประมาณ ซึงไม่ได้เป็นการ
ยกเลิกหรือกระทบในสาระสาคัญของ
แผนปฏิรูปด้านพลังงาน และได้หารือกับ
คณะกรรมการปฏิรูปพลังงานแล้ว ซึ่ง
เห็นควรเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป

อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

/๒.๔ ข้อเสนอแนะ ...

๒
๑.๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามที่สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ
และให้รายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป รวมทั้งได้เห็นชอบตามความเห็นของสานักงานฯ และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ อไป สรุปได้ดังนี้
(๑) ในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้ ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่ง
ดาเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนฯ ต่อไป (๒) การขอจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงาน
ใหม่ตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ควรพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่
เดิมเป็นลาดับแรกก่อน (๓) วงเงินที่ปรากฏตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศเป็นการประมาณการเบื้องต้น โดยเห็น
ควรให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงขีดความสามารถด้านการเงินการ
คลั งของประเทศในขณะนั้ น และ (๔) ควรพิจารณากาหนดให้ มี กลไกการขับเคลื่ อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ในรูปแบบคณะกรรมการ ทาหน้าที่ในการประสานระหว่างรัฐบาลและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
เพื่อผลักดันกิจกรรมการปฏิรูปที่สาคัญและเร่งด่วนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๑.๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามที่สานักงานฯ เสนอ
๑.๕ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผน
การปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
พ.ศ. ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๑๑ ด้าน ซึ่งมีสรุปเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ในการดาเนินงานของแผนการ
ปฏิรูปแต่ละด้านดังนี้
๑.๕.๑ ด้านการเมือง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน
พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน
๑.๕.๒ ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ให้ จั ด องค์ ก รภาครั ฐ ให้ เ ปิ ด กว้ า งและ
เชื่อมโยงข้อมูลกัน มีโครงสร้างองค์กรกะทัดรัด ทางานเพื่อประชาชนโดยยึดการดาเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก
บริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล สรรหาและรักษาไว้ซึ่งกาลังคนคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๕.๓ ด้านกฎหมาย ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลัก
นิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม
๑.๕.๔ ด้ านยุติ ธรรม ให้ การดาเนิ นงานในทุกขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชั ดเจน มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่
มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งอานวยความยุติธรรม
๑.๕.๕ ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีการเติบโต
อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
๑.๕.๖ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
/๑.๕.๗ ด้านสาธารณสุข...

๓

๑.๕.๗ ด้ า นสาธารณสุ ข ให้ ร ะบบบริ ก ารปฐมภู มิ มี ค วามครอบคลุ ม มี ข้ อ มู ล
สารสนเทศจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
สุขภาพของประเทศมีเอกภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม
๑.๕.๘ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ
ของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรั บผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
๑.๕.๙ ด้ า นสั ง คม ให้ ค นไทยมี ห ลั ก ประกั น ทางรายได้ ใ นวั ย เกษี ย ณ และมี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะ สังคมไทยเป็นสัง คมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูล
และสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
๑.๕.๑๐ ด้านพลังงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
การยอมรับของประชาชน และกาหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ รวมทั้ง
บริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่
๑.๕.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประเทศมี
มาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในภาพรวม ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ประเทศไทยมีฐาน
ทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ (๒) ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่
เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม
(๓) ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมได้รับการยกระดับ รวมทั้งลดอุปสรรคในการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว และ (๔) การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
๑.๖ วัน ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ คณะรั ฐ มนตรีไ ด้มี มติ เห็ นชอบรายงานความคื บหน้า ฯ
(เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบ
รายงานดังกล่าว และต่อมาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบรายงานความคืบหน้า ฯ
(เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑) และมอบหมายให้สานักงานฯ จัดทารายละเอียดผลการดาเนินการระยะที่ ๑
ในแต่ละด้านตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ในการนี้ สานักงานฯ จึงได้จัดทารายละเอียดความ
คืบหน้าดังกล่าวเพิ่มเติมของช่วงไตรมาสถัดมา (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) และรายงานต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติรับทราบด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ สานักงานฯ ได้จัดงานแถลงข่าวและสร้าง
การรั บ รู้ ผ ลการด าเนิ น การในแต่ ล ะด้า นตามแผนการปฏิรู ป ประเทศต่ อ สื่ อ มวลชนและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ณ สานักงานฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้สานักงานฯ ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้องของแผนการปฏิรูป
ประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนฯ ต่อไป ซึ่งสานักงานฯ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ โดยคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อไป
/๒. ความคืบหน้า ...

๔
๒. ความคืบหน้า
๒.๑ ผลการด าเนินการปฏิรู ปประเทศ สานักงานฯ ได้ประมวลผลการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศในระดับเป้าหมายตามผลอันพึงประสงค์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ ถึงสิ้น
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยมีผลประโยชน์ในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) ระดับประชาชน คนไทยมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ได้ รั บ โอกาสที่ เ ป็ น ธรรมตามศั ก ยภาพ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายอย่ า งเท่ า เที ย ม
มีหลักประกันและสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็น รวมทั้งมีพฤติกรรมจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น (๒) ระดับชุมชนและ
ท้องถิ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการกันเอง มีกลไกสถาบันการเงินชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ
และรายได้ และการพัฒนาธุรกิจชุมชน (๓) ระดับภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
โดยการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรค ภาคธุรกิจมีตลาดและฐานการลงทุนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น (๔)
ระดับภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ มีโครงสร้างที่ทันสมัย มีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น มีระบบฐานข้อมูลที่
บูรณาการและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และ (๕) ระดับประเทศ ประเทศไทยมีการธารงไว้ซึ่งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง และมีความสงบเรียบร้อย
๒.๒ การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม/โครงการภายใต้ แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศ เมื่ อ วั น ที่
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรั ฐ มนตรี ได้มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี
รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายกอบศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล ) เป็ น ประธาน ต่ อ มาได้ มี ค าสั่ ง ส านั ก
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีนายสมชัย
ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน และมีสานักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ผลักดันกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่สาคัญและเร่งด่ วน
(Quick Win) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และ
สานักงานฯ ได้ประสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อรายงานผลการดาเนินการกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่สาคัญและเร่งด่วน โดยมีจานวนเรื่อง ตัวอย่างกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้
ด้าน
จานวน
การเมือง
๖
บริหารราชการแผ่นดิน
๓
กฎหมาย
๖
กระบวนการยุติธรรม
๔
เศรษฐกิจ
๖
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
๓
สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม

๓

พลังงาน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ
รวม

๗
๓

๓

๔๙

ตัวอย่าง Quick Win
โรงเรียนประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
บริการฉับไว ใส่ใจประชาชน เหตุฉกุ เฉิน ๑๙๑ เข้าถึงทุกเรื่อง
การผลักดันกฎหมายลดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมในสังคม
การจัดให้มีทนายความทุกสถานีตารวจ
การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ
ราชการปลอดขยะโฟมและพลาสติก คืนธรรมชาติที่หายไปให้
ชายฝั่ง
โครงการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (HEALTH
LITERACY) ในคลินิกหมอครอบครัว
การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัล ในรูปแบบของ
การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลา
การส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทรัพย์สิน กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์รับราชการต่อไป
โซลาร์รูฟเสรี โรงงานประหยัดพลังงาน BEC อาคารสีเขียว
การรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชา
สังคมช่วยกันเฝ้าระวัง/ต่อต้านการทุจริต
เรื่อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส.กกต. ศธ. สตง. มท.
สตช. ส.กพร. ส.กพ.
สคก. คปก.
สตช. ยธ.
สศช. มท. กค. ดศ. กษ.
ทส. มท. นร.
สธ.
ส.กสทช. นร. ดศ.
กอช. สช. กค. พณ.
ส.กพ.
พน.
ส.ปปช. ส.กพ. นร. ดศ.

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
/๒.๓ การติดตาม...

๕

ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชนฯ
ด้านสังคม
ด้านพลังงาน
ด้านป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

รวม

รวม

ด้านเศรษฐกิจ

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

ด้านกระบวนการยุติธรรม

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ด้านกฎหมาย

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ด้านการเมือง

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนระดับ ๒ อื่น ๆ

ความมั่นคง

๒.๓ การติ ด ตามและประเมิน ผลผ่า นระบบ eMENSCR วันที่ ๕ มิถุ นายน ๒๕๖๑
สานักงานฯ ร่วมกับ NECTEC เปิดระบบการติดตาม eMENSCR เพื่อให้หน่วยงานของรัฐกรอกข้อมูลแผนงาน/
โครงการหรือการดาเนินการที่มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (๑ เดือนหลังครบกาหนดไตรมาส) มีแผนงาน/โครงการ จานวน
รวม ๑๘,๔๖๙ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ ดังนี้
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๑๐๙
๒๘
๘
๓๐
๓๕
๒๑
๗

๑๑,๑๐๖
๑๖๖
๘๔๕
๑๘๓
๒๓๑
๒,๐๙๗
๙๕๕
๓๕๐
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๑

๓๖

๑๔

๑
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๑,๔๔๙
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๗,๐๘๙

๑,๙๗๒
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๒,๗๙๓
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หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๓. ปัญหาอุปสรรค
ปัจจุบัน มีหน่วยงานแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศมายัง
สานักงานฯ เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้ น ๑๑ หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ๔ หน่วยงาน ได้แก่
(๑) สานักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวงพลังงาน (๓) กระทรวงการคลัง และ (๔) กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานระดับกรมและอื่นๆ ๗ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (๒) สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (๓) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(๔) ส านั กงานศาลยุ ติธรรม (๕) ส านั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (๖) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ (๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซึ่งส านั กงานฯ ได้ รายงานเรื่ องดั งกล่ าวไปยั งคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้ านที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้
/ ลาดับ ...

๖
ลาดับ

ด้าน

๑

การเมือง

๒

๓

การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน
กฎหมาย

หน่วยงานที่ส่งเข้ามา

๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๒) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๓) กระทรวงการคลัง
๑) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๒) กระทรวงการคลัง

๑) สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
๒) กระทรวงการคลัง
๑) สานักงาน ป.ป.ช.

๔

กระบวน
การยุติธรรม

๒) สานักงานศาลยุติธรรม
๑) สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
๒) กระทรวงการคลัง

๕

เศรษฐกิจ

๓) สานักนายกรัฐมนตรี

๔) กระทรวงอุตสาหกรรม

๖

ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และสิ่งแวด
ล้อม

๑) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๒) กระทรวงการคลัง
๓) กระทรวงพลังงาน
๔) กระทรวงอุตสาหกรรม
๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๒) สานักงาน กสทช.

๗

สาธารณสุข

เรื่อง

ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การขอปรั บ ระยะเวลาและเป้ า หมายการ
ดาเนิ นงานภายใต้แ ผนการปฏิ รูป ประเทศ ใน
ส่วนที่ สสว. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร า ๒ ๗ ข อ ง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็ นปฏิ รูป ด้า นกระบวนการยุ ติธ รรมที่ไ ม่
สอดคล้องกับภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรม
การขอปรั บ ระยะเวลาและเป้ า หมายการ
ดาเนิ นงานภายใต้แ ผนการปฏิ รูป ประเทศ ใน
ส่วนที่ สสว. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
กิ จ กรรม/โครงการภายใต้ แ ผนการปฏิ รู ป
ประเทศที่มีความจาเป็นเร่งด่วน (Quick win)
ขอปรั บ ปรุ ง กรอบ และแผนงานการปฏิ รู ป
สถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน
และนวัตกรรม
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการพิจารณาคณะกรรมการ
รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินรับทราบแล้ว
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายรับทราบแล้ว

รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ได้ข้อสรุปเรื่องโครงการจาเป็นเร่งด่วน
(Quick win) การจัดตั้งสานักงานบูรณา
การการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า ที่ สศช.
รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การน าเสนอประเด็ น การด าเนิ น การที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิรูปประเทศ
รายงานปั ญ หา การจั ด ทาโครงการสร้า งศู น ย์
ปฏิบัติการร่วมภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ข อ ท บ ท ว น ก า ร ม อ บ ห ม า ย ห น่ว ย ง า น ที่ แจ้งปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน
รับ ผิด ชอบตามแผนการปฏิร ูป ประเทศด้า น ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุขทราบแล้ว
๒) ขอชี้ แ จงประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรคในการ กสทช. ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น ดาเนินการ ในประเด็นการเพิ่มช่องทาง
ต่าง ๆ
สื่อสารมวลชนสาธารณะทางสุขภาพและ
แนวทางเขียนสื่อสุขภาพเป็นกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน
สุขภาพ โดย กสทช. เสนอตั้ง
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
สื่อสุขภาพที่ผลิตโดยกระทรวง
สาธารณสุข ในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ
เคเบิ้ลทีวี ในช่วงเวลา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
และ คณะกรรมการปฏิรูปด้าน
สาธารณสุขมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ

/ ลาดับ ...

๗
ลาดับ

ด้าน

หน่วยงานที่ส่งเข้ามา
๓) กระทรวงการคลัง
๔) สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.)
๕) กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

๖) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
๘

๙

สื่อสาร
มวลชน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สังคม

๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๒) สานักงาน กสทช.
๓) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๑) สานักงาน กสทช.
๒) สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
๓) กระทรวงการคลัง

๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๑๐

พลังงาน

๒) กระทรวงการคลัง
๓) กระทรวงพลังงาน

๑๑

ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบ

๑) สานักงาน ป.ป.ช.
๒) สานักนายกรัฐมนตรี
๓) กระทรวงการคลัง

เรื่อง
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. ขอปรั บ ระยะเวลาการด าเนิ น งานละ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข ประเด็นการปฏิรูปการแพทย์
แผนไทยและสมุ น ไพรไทยเพื่ อ เศรษฐกิ จ ปี
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามราชกิจจานุเบกษา
๒. ขอส่ งแผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข
ประเด็นการปฏิรู ปที่ ๕ การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
ขอเสนอแผนการปฏิ รู ป เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
ขอชี้แจงประเด็นปัญหา ในการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ขอชี้แจงประเด็นปัญหา ในการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจั ด ทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้อ งกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ

๑) ขอทบทวนการมอบหมายหน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
พลังงาน
๒) การจั ดทาแผนงาน/โครงการให้ สอดคล้องกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ
๓) การนาเสนอประเด็นการดาเนินการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิรูปประเทศ

๑) การด าเนิ น การตามมาตรา ๒๗ ของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ขอทบทวนการมอบหมายหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกั บ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

แจ้งปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขทราบแล้ว

คณะกรรมการรับทราบแล้ว แต่ยังรอ
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคมรับทราบปัญหาและอุปสรรคแล้ว
อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ได้มีการหารือกับผูแ้ ทนของ
กระทรวงการคลังแล้ว และผู้แทน
จะแจ้งหน่วยงานในกากับของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้ง
หารือกับคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานรับทราบปัญหาและอุปสรรค
แล้ว
กระทรวงพลังงานได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การด้านพลังงานระยะ ๕ ปี เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน โดยมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา และ
วงเงินงบประมาณ ซึงไม่ได้เป็นการ
ยกเลิกหรือกระทบในสาระสาคัญของ
แผนปฏิรูปด้านพลังงาน และได้หารือกับ
คณะกรรมการปฏิรูปพลังงานแล้ว ซึ่ง
เห็นควรเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป

อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

/๔. ข้อเสนอแนะ ...

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน
การเมือง

โครงการหรือกิจกรรม
หน่วยงาน
สาระส
าคั
ญ
Quick Win
รับผิดชอบตามแผน
๑. รู้รักสามัคคี : ผู้นาพรรค
 วัตถุประสงค์ : ๑) ให้พรรคการเมืองได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
สานักงาน
การเมืองของแต่ละพรรคจัดให้
ประสบการณ์ ก ารท างาน เพื่ อ เสนอแนวทางการบริ ห าร คณะกรรมการการ
พรรคได้มาพูดคุยแลกเปลีย่ น
บ้านเมือง และเกิดความสามัคคีระหว่างกัน ๒) เพื่อเป็นการชี้แจง
เลือกตั้ง
ความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ
และซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของ
ประสบการณ์การทางานเพื่อให้
พรรคการเมืองให้แก่ผ้บู ริหารพรรคการเมือง ผู้อานวยการพรรค
เกิดความรักสามัคคีระหว่างกัน
การเมือง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของพรรคการเมือง และผู้ที่
และอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
เกี่ยวข้อง ๓) เพื่อให้ผู้บริหารพรรคการเมืองสามารถดาเนิน
รวมทั้งเสนอแนวทางในการบริหาร
กิ จ การของพรรคการเมื อ งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามที่
บ้านเมืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
กฎหมายกาหนด
ต่อประเทศชาติ และจัดกิจกรรม  กลุ่มเปูาหมาย : ผู้บริหารพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องให้ผู้นาพรรค
ให้ แ ก่ พ รรคการเมื อ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พรรคการเมื อ ง และ
การเมือง
บุคลากรของสานักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง
 ระยะเวลา : ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑
 งบประมาณ : ๒,๐๖๔,๐๐๐ บาท
๒. จิตอาสาเพื่อพัฒนา
สานักงาน
ประชาธิปไตย : สร้างจิตอาสา
คณะกรรมการการ
พัฒนาการเมือง เช่น กลุ่มนักเรียน
เลือกตั้ง
และนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา
ทุกหมู่บ้าน เป็นต้น
๓. โรงเรียนประชาธิปไตย :
 วัต ถุ ประสงค์ : เพื่ อ ให้ มี ห ลัก สู ต ร การเสริม สร้ างวั ฒ นธรรม
กระทรวง
ให้ มี ก ารปฏิ รู ป และพั ฒ นาระบบ
ทางการเมือ งในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษัต ริ ย์
ศึกษาธิการ
การศึกษา ตลอดจนหลักสูตร
ทรงเป็ น ประมุ ข ในทุ ก ระดั บ ชั้ น ให้ เ ป็ น หลั ก สู ต รภาคบั ง คั บ
"การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมทาง
ไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร ต่อปี รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
เป็นประมุข ผ่านระบบ O-NET และ GAT-PAT เพื่อพัฒนา
ประมุข รวมทั้งต้องพัฒนาโรงเรียน
โรงเรี ย นในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น “โรงเรี ย น
ทุ ก โรงเรี ย นในสั ง กั ด กระทรวง
ประชาธิปไตย”
ศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น "โรงเรี ย น  กลุ่มเปูาหมาย : ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
ประชาธิปไตย"
 ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานะ
ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ มี ก ารประชุ ม
ชี้แจง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่องกระบวนการและขั้นตอน
ในการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.
๒๕๖๑ และการประชุ ม ชี้ แ จง ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่ อ ง
แนวทางการดาเนินกิจการแก่พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือ
เป็ น พรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว โดยมี
พรรคการเมือง จานวน ๕๘ พรรค ๓๗๙ คน
- กลุ่มบุคคลผู้ขอแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
จานวน ๘๓ กลุ่ม ๒๖๓ คน
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จานวน ๘๓ คน เข้าร่วมประชุม
ยั งไม่ ส ามารถหารื อ คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
การเมืองได้ เนื่องจากประธานกรรมการลาออกแล้ว

ร่างระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมือง (อยู่ระหว่างการปรับแก้)

๑

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน
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๔. การเลือกตั้งที่สุจริตและ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
สานักงาน
เที่ยงธรรม : กาหนดให้
ทาให้เกิดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการ
การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เลือกตั้ง
เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการปฏิรูป
ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ และเพื่อ
ประเทศ
กระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งแรกออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 กลุ่มเปูาหมาย : ประชาชน
 ระยะเวลา : ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑
 งบประมาณ : ๑๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๕. ประชาธิปไตยต้องมี
สานักงาน
ธรรมาธิปไตย : การวัดระดับ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ

สถานะ
สานั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ โ อนเงิ น งบ
ประมาณให้สานักงาน กกต. จังหวัด เพื่อดาเนินการตาม
โครงการแล้ว

ยังไม่สามารถหารือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมืองได้ เนื่องจากประธานกรรมการลาออกแล้ว

๖. กระจายอานาจเพื่อพัฒนา
กระทรวงมหาดไทย ยังไม่สามารถหารือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ประชาธิปไตย : เร่งส่งเสริมให้มี
การเมืองได้ เนื่องจากประธานกรรมการลาออกแล้ว
การกระจายอานาจและถ่ายโอน
ทรัพยากรและภารกิจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเป็น
การกระจายโอกาสให้แก่
ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐาน
บ้านเกิด
๑. เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ เข้าถึง
 วัตถุประสงค์ : ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สานักงานตารวจ ๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง การ
ทุกเรื่อง : บูรณาการเลขหมายแจ้ง
เมื่อมีปัญหา เหตุด่วน เหตุร้ายเพราะสามารถจดจาเลขหมาย
แห่งชาติ
จัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉกุ เฉินแห่งชาติเลขหมาย
เหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินเพียงหมายเลขเดียวตามมาตรฐานสากล
เดียว (National Single Emergency Number)
เดียวเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้ง
และในอนาคตเมื่อศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติมีความพร้อม
เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตัง้ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
เหตุด่วนเหตุรา้ ย เหตุฉุกเฉินได้
สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ให้สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ให้ ตร. รับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ทุกเรื่อง ประเด็นปฏิรูปที่ ๑
แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้
๒) เดือน มี.ค. ๒๕๖๒ ตร.อยูร่ ะหว่างดาเนินการจ้างที่
บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว
ในการยกเลิกเลขหมายในระบบฉุกเฉินเลขหมายอื่น ๆ เพื่อลด
ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน
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และตอบโจทย์ชีวิตประชาชนกล
ความสั บ สนของประชาชน รวมทั้ งเป็ น การลดความซ้ าซ้ อ น
ยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะของ
ในการทางานและลดภาระงบประมาณของประเทศ
หน่วยงานภาครัฐในการตอบสนอง  ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
ต่อประชาชนในสถานการณ์หรือ  งบประมาณ : รวมทั้งสิ้น ๗,๓๗๒.๘๘ ล้านบาท
ภาวะฉุกเฉิน
๒. บริการฉับไว ใส่ใจประชาชน :  วัต ถุ ประสงค์ : เพื่ อ ให้ ก ารอนุ มัติ อ นุ ญาตของประชาชนและ
สานักงาน
ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ
ผู้ ป ระกอบการ เร็ ว ขึ้ น ง่ า ยขึ้ น ถู ก ลง ลดการขอข้ อ มู ล และ
คณะกรรมการ
อนุญาตจากภาครัฐเพื่ออานวย
เอกสารซ้าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ สามารถดาเนินการได้แบบ พัฒนาระบบราชการ
ความสะดวกแก่ประชาชน
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผ่านช่องทางดิจิทัล ศูนย์บริการ
(ปรับปรุงกระบวนการและลด
ร่ว มหรื อ ช่ อ งทางอื่ น ๆ รวมทั้ งสามารถติ ด ตามความคื บ หน้ า
ขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อ
ในการดาเนินการ ติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าได้
ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
 งบประมาณ : ในระยะแรก จานวน ๓๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ประชาชน)ประเด็นปฏิรูปที่ ๑
บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชนกล
ยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนสู่การบริการทีเ่ ร็วขึ้น
ง่ายขึ้น และถูกลง
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สถานะ

การอานวยความสะดวก
เรื่องการขออนุมัต/ิ อนุญาต สานักงาน ก.พ.ร. กาลัง
ดาเนินการ (ตามมติครม. วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑
อนุมัติศูนย์รับคาขออนุญาต : One Stop Service)

๓

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

กฎหมาย

โครงการหรือกิจกรรม
หน่วยงาน
สาระส
าคั
ญ
สถานะ
Quick Win
รับผิดชอบตามแผน
๓. มาตรฐานการสอบวัด
 วัตถุประสงค์ : มีระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
สานักงาน
- มติ ก.พ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
สู่มาตรฐานคุณภาพเจ้าหน้าที่
และคุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน
คณะกรรมการ
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการ
ของรัฐ : พัฒนาระบบการสอบวัด
เดี ย วกั น ส าหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ทุ ก ประเภทเป็ น มาตรฐาน ข้าราชการพลเรือน/ สอบและค่าธรรมเนียมสอบในการสอบเพื่อวัดความรู้
ความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็น
เดียวกัน ประหยัด และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีกระบวนการ
องค์กรกลาง
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
มาตรฐานเดียวกันสาหรับ
สรรหาและเลื อ กสรรบุ ค ลากรภาครั ฐ มี ม าตรฐานส าหรั บ บริหารงานบุคคล - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกประเภท เพื่อให้ได้คนเก่ง
แผ่นดิน จะนาเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ ระบบบริหาร
คนดี และมีจิตสาธารณะเข้าสู่ภาครัฐ รวมทั้งมีความคล่องตัว
เนื่องจากเป็นมาตรการที่มผี ลบังคับใช้กับทุกองค์กรกลาง
งานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ้ ม ค่ า และประหยั ด งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ย
บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ
และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ
ในการดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ ๑ ดึงดูดผู้มีความรู้
 แนวทางและแผนงานการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ความสามารถและมีจติ สาธารณะ
(ประจาปี)
เข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ
- ๒๕๖๒ ๕๐๐,๐๐๐ ที่นั่งสอบ ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค.
- ๒๕๖๓ ๗๐๐,๐๐๐ ทีน่ งั่ สอบ ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค.
- ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ๗๐๐,๐๐๐ ที่นั่งสอบขึ้นไป ช่วงเดือน
พ.ค. – ก.ค.
 งบประมาณ : ๑๓๕,๕๕๐ บาท
๑. กฎหมายว่าด้วยการจัดทาร่าง  วัตถุประสงค์ : มีกลไกการออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี เท่าที่จาเป็น
สานักงาน
จัดทาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่าง
กฎหมายและการประเมิ น ผล
รวมทั้ ง มี ก ลไกการทบทวนกฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว ให้
คณะกรรมการ
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย : จัดทา
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
กฤษฎีกา
และผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแล้ว
กฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ใน
ราชอาณาจักรไทย
อยู่ระหว่างนาขึ้นทูลเกล้าฯ
การจั ด ท าร่ า งกฎหมาย การ  ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ตรวจสอบความจาเป็นในการตรา  งบประมาณ : งบประมาณตามปกติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง การวิ เ คราะห์
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตรา
กฎหมาย รวมทั้งการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายที่ มี ผ ลใช้
บังคับแล้ว
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๔

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
๒. ทบทวนกฎหมายล้าสมัย :
มีกลไกทบทวนกฎหมายทีล่ ้าสมัย
หมดความจาเป็น หรือไม่
สอดคล้อง กับสภาพการณ์

๓. ผลักดันกฎหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมใน
สังคม : มีกลไกยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ
หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้า
หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน

หน่วยงาน
สถานะ
รับผิดชอบตามแผน
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ จั ด ท าความเห็ น และข้ อ เสนอแนะให้ มี
สานักงาน
การทบทวนกฎหมายล้าสมัยอยู่ในระยะเร่งด่วน
การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจาเป็น
คณะกรรมการ
และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ ปฏิรูปกฎหมาย
ตัวชี้วัดทางด้านกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการนามาใช้พิจารณา
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจาเป็น หรือไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์
สานักงาน
มีการผลักดันกฎหมายหลายฉบับ อาทิ การจัดทาร่าง
๑. เพื่อจัดท าความเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการยกเลิกหรื อ
คณะกรรมการ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขาย
ปรั บปรุ งกฎหมายที่ มี ผลเป็ นการสร้ างภาระแก่ ประชาชนเกิ น ปฏิรูปกฎหมาย ฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ผ่าน
ความจาเป็น ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าหรือไม่เป็นธรรม และปัญหา
กระบวนการพิจารณาของสภานิตบิ ัญญัติแล้ว อยู่ระหว่าง
ความเดือดร้อนของประชาชน
นาขึ้นทูลเกล้าฯ
๒. เพื่อพัฒนาเกณฑ์ ตัวชี้วัดทางด้านกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการ
นามาใช้ พิจารณายกเลิ กหรือปรั บปรุงกฎหมายที่ สร้ างภาระแก่
ประชาชนเกินความจาเป็น ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าหรือไม่เป็น
ธรรมแก่ประชาชน และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
งบประมาณ : งบประมาณตามปกติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ :
คณะกรรมการ
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
๑. เพื่อทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ ปฏิรูปกฎหมายใน ที่ทาหน้าที่เป็นสานักงานฝุายเลขานุการ ถูกยุบโอนตาม
การอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินงานที่ไม่จาเป็น หรือที่
ระยะเร่งด่วน
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๑ โดยมี
เป็นอุปสรรคซึ่งมีผลกระทบสาคัญต่อการประกอบอาชีพและ
การจัดตั้งสานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ป.ย.ป.)
การดาเนินธุรกิจของประชาชน
ปฏิบัติหน้าที่แทน การดาเนินการจึงมีความล่าช้า โดย
๒. เพื่อประเมินผลกระทบในทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการ
ปัจจุบัน คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
ทบทวนยกเลิ ก ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และ
เร่งด่วน ได้จ้างที่ปรึกษา (TDRI) เป็นผู้ดาเนินการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกระบวนการงานในการอนุญาต และนาผล
การประเมิน ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ที่ไ ด้ จ ากการศึ กษา
เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของประชาชนต่อไป
สาระสาคัญ








๔. Regulatory Guillotine : มี 
กลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด ารงชี วิ ต
แล ะ กา ร ปร ะ กอบ อา ชี พของ
ประชาชน
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๕

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win

๕. ฐานข้อมูลกฎหมายกลาง :
จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
กลางของประเทศ ซึ่งทุก
หน่วยงาน สามารถเชื่อมต่อผ่าน
ระบบกลางได้โดยสะดวก

๖. เพิ่มประสิทธิภาพและลด
ผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมาย : จัดทากฎหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย และจัดทากฎหมายเพื่อ
เปลี่ยนโทษทางอาญาที่สามารถ
เปรียบเทียบเพื่อให้ยุติคดีได้
ให้เป็นโทษปรับทางปกครอง

สาระสาคัญ









๓. เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ถูกวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ
เพื่อ ใช้ใ นการจัด เก็บ และประมวลผลข้ อมูล ของกระบวนงาน
ที่เกี่ยวกับการอนุญาตของประเทศไทยและสามารถเชื่อมโยง
การท างานของเครื่ อ งมื อกั บ ระบบการท างานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐและประชาชนผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตได้
๔. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจมีช่องทาง
ในการเข้าถึงข้อมูลของกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต และ
มี ก ารแลกเปลี่ ย นและเสนอความคิ ด เห็ น โดยผ่ า นช่ อ งทาง
เว็บไซต์การสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการเผยแพร่ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์ : เพื่อกาหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดทาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงในลัก ษณะของ
ระบบกลาง ก าหนดหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับ ระบบกลาง ก าหนด
หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การจดแจ้ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและการรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ผ่ า นระบบกลาง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าและ
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าร่ า งกฎหมาย และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดให้มีและการเผยแพร่บทบัญญัติของกฎหมาย และคา
แปลของกฎหมาย
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาสารวจโทษทางอาญาที่สามารถ
เปรียบเทียบเพื่อให้คดียตุ ิได้
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
งบประมาณ : -

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบตามแผน

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
+
สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

สถานะ

อยู่ระหว่างการดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการ่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาสารวจโทษ
ทางอาญาฯ เรียบร้อยแล้วโดยมีการกาหนดหลักการไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ที่กาหนดให้ออก
กฎหมายลูกบทภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงไม่ต้อง
ดาเนินการร่างกฎหมายขึ้นโดยเฉพาะ

๖

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
กระบวนกา ๑. การรับแจ้งความทุกท้องที่ :
รยุติธรรม ให้สานักงานตารวจแห่งชาตินา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานี
ตารวจทั่วประเทศเพื่อให้ผเู้ สียหาย
สามารถร้องทุกข์ กล่าวโทษ
ณ สถานีตารวจแห่งใดก็ได้ และ
เพื่อปูองกันการปฏิเสธไม่รับ
แจ้งความ
๒. การห้ามนาผู้ต้องหาออกแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชน : การห้ามมิให้
นาตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อ
มวลชน โดยแก้ไขคาสั่งสานักงาน
ตารวจแห่งชาติให้ครอบคลุมถึง
สิทธิในความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลย เพื่อปกปูอง
สิทธิในชื่อเสียงและความเป็น
ส่วนตัวของผู้ต้องหาและจาเลยให้
สมดุลกับประโยชน์สาธารณะ
๓. จัดให้มีทนายความทุกสถานี
ตารวจ : พัฒนาระบบการจัดให้มี
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
ประจ าทุ ก สถานี ต ารวจเพื่ อ ท า
หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
กฎหมายแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ด้าน

หน่วยงาน
สถานะ
รับผิดชอบตามแผน
 วัตถุประสงค์ : โครงการรับแจ้งความทุกท้องที่ สานักงานตารวจ สานักงานตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติมีหนังสือเวียนเลขที่ ๐๐๑๑.๒๕/
แห่งชาติ ทาการการจัดอบรมพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ ให้มี
แห่งชาติ
๒๑๙๒
ความเข้าใจ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อมาแจ้งความ
แจ้งทุกหน่วยภายในสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อซักซ้อม
ในคดีอาญา ไม่ว่าเหตุจะเกิดในท้องที่ตนหรือไม่ ให้มีหน้าที่ต้อง
ความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจ และปัจจุบันได้ดาเนิน
รับแจ้งความเสมอ
โครงการแล้ว
 งบประมาณ : ไม่ใช่งบประมาณในการดาเนินงาน
สาระสาคัญ

 วัตถุประสงค์ : สร้างแนวร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนและ
ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการห้ามนาผูต้ ้องหาออกแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเป็นไปตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
 งบประมาณ : ไม่ใช่งบประมาณในการดาเนินงาน

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

อยู่ระหว่างตั้งคณะทางานเพื่อแก้ไขระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับ
คดี ลักษณะที่ ๓๐ การปฏิบัตเิ กีย่ วกับการให้ขา่ ว การแถลง
ข่าว การให้สมั ภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

 วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหา
ผู้เสียหาย และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ และเพิ่มช่องทางให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ
กระบวนการยุติธรรมในการขอรับคาปรึกษากฎหมายได้มากขึ้น
 กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : จัดให้มีทนายความอาสาให้คาปรึกษา
ทางกฎหมายประจาสถานีตารวจแก่ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และ
ประชาชน ในเบื้องต้น ๑๕๐ สถานี
 งบประมาณ : จานวนปีละ ๗๑,๕๖๖,๐๐๐ บาท

กระทรวงยุติธรรม

อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการสนับสนุนงบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ผ่านสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จานวน
๓๖,๓๖๐,๘๐๐ บาท สาหรับการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ก.พ. – ก.ย. ๒๕๖๒) และ
ตั้งแต่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ขอรับการสนับสนุน

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวนปีละ ๗๑,๕๖๖,๐๐๐
บาท

๗

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

เศรษฐกิจ

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
๔. การปล่อยชั่วคราวใน
วันหยุดราชการ : การจัดให้มี
ระบบการขอปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา
โดยไม่มีวันหยุด โดยให้ผตู้ ้องหา
หรือจาเลยที่ถูกควบคุมหรือต้องขัง
มีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราว
ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
๑. จัดตั้งสานักงานบูรณาการการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า

หน่วยงาน
สถานะ
รับผิดชอบตามแผน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
สานักงานศาล
อยู่ระหว่างการดาเนินการของศาลยุติธรรม
ยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค และผู้เสียหาย
ยุติธรรม
พยาน ผู้ ต้ อ งหา/จ าเลย มี ห ลั ก ประกั น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 กลุ่มเปูาหมาย : ประชาชน ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา และ
จาเลย
 งบประมาณ : ๗๑,๘๑๒,๔๔๐ บาท
สาระสาคัญ

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประเทศมีกลไกการบูรณาการการแก้ไข สานักนายกรัฐมนตรี
ปัญหาความยากจนและเหลื่อ มล้าด้านนโยบาย งบประมาณ
และการดาเนินโครงการ ทั้งในระดับประเทศ หน่วยงาน และ
สานักงาน
พื้นที่ รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคี ทั้งภาคเอกชน
สภาพัฒนาการ
วิชาการ ประชาสังคมและท้ องถิ่นนาไปสู่ก ารพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจและสังคม
ชีวิตของกลุ่มเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม
แห่งชาติ
 กลุ่มเปูาหมาย/พื้นที่ : ประเทศไทยมีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อ (รับดาเนินการ)
แก้ไขปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้า รวมทั้งมีงบ
บูรณาการด้านความยากจนและเหลื่อมล้า ฐานข้อมูลด้านความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าที่ครบวงจร การวิจัยและรายงาน
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าผ่านเครื่องชี้ วัด
ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ก าหนดนโยบาย กระบวนการติ ด ตาม และ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และ ex ante assessment
สาหรับการจัดสรรงบประมาณ นาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
 ระยะเวลา : ๓ เดือน
 งบประมาณ : ๒. ปรับสถานะภาพวิสาหกิจชุมชน  วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน จึงเป็นการสร้างกลไกการ กระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นนิติบุคคล
สนั บสนุน รูป แบบใหม่ อย่ างเป็ นระบบบู รณาการ มุ่ งเน้น การ
สร้างกลไกระยะยาว โดยการนาเทคโนโลยีและนวัต กรรมมา กระทรวงเกษตร
สนับสนุนการสร้างและต่อยอดธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
และสหกรณ์
ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(รับดาเนินการ)

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ครม. มีมติอนุมัติแล้ว
อยู่ระหว่างเข้าอนุกรรมการตรวจกฎหมายของ สลค.
ก่อนประกาศใช้

ร่าง พระราชบัญญัติวสิ าหกิจชุมชน ผ่านการพิจารณา
ของ สนช. แล้ว
อยู่ระหว่างนาขึ้นทูลเกล้า ฯ

๘

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win

สาระสาคัญ



๓. สนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน
การเงินประชาชนในรูปแบบนิติ
บุคคล
๔. ปฏิรูปกระบวนการทางานของ
ภาครัฐเป็น E-government









หน่วยงาน
รับผิดชอบตามแผน

การรวมกลุ่ม การสร้าง e-commerce platform การสร้าง
กลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับภาคีจากมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชนโดยการจัดตั้ง center of excellence ตลอดจน
การแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับสถานะความเป็นนิติบุคคลของ
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสาคัญ
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
กลุ่มเปูาหมาย/พื้นที่ :
๑. มีเครือข่ายธุรกิจชุมชน และมีสนิ ค้าประจาพื้นที่ทั่วประเทศ
๒. มี E-commerce center ทั่วทุกภาคในประเทศ
๓. ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ e-commerce platform ใน
การสร้างรายได้
๔. มี center of excellence ในทุกพื้นที่เปูาหมายภายในไตร
มาส ๒ ปี ๒๕๖๑ และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
๕. สถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในทุกพื้นที่
เปูาหมายมีอินเตอร์เน็ตใช้
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน
งบประมาณ : ประมาณ ๒,๕๕๗ ล้านบาท (อยู่ระหว่างหารือ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการทางด้านการเงินระดับ
กระทรวงการคลัง
ชุมชนแก่สมาชิก
กลุ่มเปูาหมาย/พื้นที่ : สถาบันการเงิน
วัตถุประสงค์ : หน่วยงานภาครัฐสามารถนาเอาเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เหล่ า นั้ น มาปรั บ ใช้ กั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชน การบริ หาร เศรษฐกิจและสังคม
จัดการภาครั ฐ การก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้ สานักงานพัฒนา
รูปแบบการทางาน การให้บริการ และการดาเนินการต่าง ๆ
รัฐบาลดิจิทัล
ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
(รับดาเนินการ)
กลุ่มเปูาหมาย/พื้นที่ : ทุกส่วนราชการ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานะ

ร่าง พระราชบัญญัติวสิ าหกิจชุมชน ผ่านการพิจารณา
ของ สนช. แล้ว
อยู่ระหว่างนาขึ้นทูลเกล้า ฯ
เปลี่ยนชื่อ ร่าง พ.ร.บ. เป็น ร่าง พระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ สนช.

๙

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
๕. ดาเนินการปฏิรูปกฎหมายที่
ล้าสมัยหรือไม่จาเป็น ด้วย
Regulatory Guillotine

๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง Smart
Farmer และลดความเหลื่อมล้า

หน่วยงาน
สถานะ
รับผิดชอบตามแผน
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลกระทบในทางเศรษฐศาสตร์
สานักงาน
เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
ที่ เ กี่ ย วกั บ การทบทวนยกเลิ ก ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎ หมาย
คณะกรรมการ
ที่ทาหน้าที่เป็นสานักงานฝุายเลขานุการ ถูกยุบโอนตาม
กฎ ระเบี ยบ และข้ อบั งคั บ ที่เ กี่ย วกับ กระบวนการท างานใน ปฏิรูปกฎหมาย คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๑ โดยมี
การอนุญาต และนาผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์
การจัดตั้งสานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ป.ย.ป.)
ที่ได้จากการศึกษา เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่แทน การดาเนินการจึงมีความล่าช้า โดย
เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อ
ปัจจุบัน คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนต่อไป
เร่งด่วน ได้จ้างที่ปรึกษา (TDRI) เป็นผู้ดาเนินการ
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์ : ปัจจุบันเกษตรกรไทยยังไม่มีเครื่องมือบริหาร กระทรวงเกษตรและ อยู่ระหว่างการพัฒนา
จั ด การความเสี่ ย งขนาดใหญ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น มุ่ ง สร้ า งระบบ
สหกรณ์
Agri-map โดย
ประกั น ภั ย พื ช ผลที่ ยั่ ง ยื น และครอบคลุ ม พื ช เศรษฐกิ จ ของ
กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการขยายผล
ประเทศ เพื่อลดความเสี่ ยง และเพิ่ มแรงจู งใจให้ เกษตรกรมี
ความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนสาหรับแต่ละพื้นที่
ความมั่นใจและหันมาลงทุนทาการเกษตรในระดับแปลง และ
การต่อยอดในระดับสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น โดยมุ่ง
ให้เกิดการพัฒนาระบบประกันภัยทั้งในระดับเกษตรกร สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเปูาหมาย/พื้นที่ :
๑. มี Mobile Application เป็นแพลตฟอร์มในการให้ข้อมูล
เพื่อการวางแผนการผลิต การทา precision farming และ
การตลาดแก่เกษตรกร ตลอดถึงทาหน้าที่รับข้อมูลรายแปลง
จากเกษตรกรผู้ใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. เกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะ Young Smart Farmer
หันมาทา Precision farming และใช้ประโยชน์จาก Mobile
Applications ในฐานะผู้สร้างและผู้ใช้ข้อมูลในการเพิ่มผลผลิต
และ Value added การเข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี และตลาด
ระยะเวลา : ๒ ปี
งบประมาณ : สาระสาคัญ











สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๐

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
ทรัพยากร ๑. เครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า
ธรรมชาติ พัฒนาชาติ : เรื่อง ทรัพยากร
และ
ทางบก : พัฒนาเครือข่ายปุา
สิ่งแวดล้อม ชุมชนต้นแบบ พิทักษ์ปุา
พัฒนาชาติ
ด้าน






๒. จัดการน้าเชิงพื้นที่อย่างมี
ส่วนร่วม : เรื่อง ทรัพยากรน้า :
ผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ทั้งในด้าน
การพัฒนาและการบริหารจัดการ

๓. คืนธรรมชาติที่หายไปให้
ชายฝั่ง : เรื่อง ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง : โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง

หน่วยงาน
สถานะ
รับผิดชอบตามแผน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายปุาชุมชน
กระทรวง
๑/๖๒ จัดทาฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายปุาชุมชนให้เป็น
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรปุ า ไม้ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มตาม ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบนั
แนวทางประชารั ฐ ให้ เ กิ ด ปุ า ชุ ม ชนต้ น แบบในการขยายผล และสิ่งแวดล้อม
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนใน ๔ ภาค เพื่อแสดงความคิดเห็น
ความสาเร็จไปสู่การบริหารจัดการปุาชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้
ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง กติกาปุาชุมชน เพื่อเป็น
มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการปุาชุมชน สนับสนุนการพัฒนา
แนวทางนาไปสู่การพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ปุาชุมชนและ
(ร่าง) พ.ร.บ.ปุาชุมชน และกฎหมายลาดับรอง โดยกระบวนการ
กฎหมายลาดับรอง
มีส่วนร่วมของเครือข่ายปุาชุมชน เพื่อให้มีฐานสมาชิกของภาค
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลโครงการคน
ประชาชนที่มี ความเข้ มแข็ งเป็ นกลไกในการขยายการจั ดตั้ ง
รักษ์ปุา ปุารักชุมชน ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกปุา
ปุาชุมชนในการดูแล ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้
ชุมชนที่มีผลงานดีเด่น และรางวัลดีเด่นด้านการจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบปุาชุมชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวม ๑๔๔ ปุาชุมชน
กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : เครือข่ายปุาชุมชนกรมปุาไม้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระยะเวลา : ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑
- สานักจัดการปุาชุมชนจัดทาฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายปุา
งบประมาณ : ชุมชนกรมปุาไม้ จานวน ๗,๘๖๘ หมู่บ้าน อาเภอ ๖๔๗
อาเภอ ๑๑๑,๘๑๗ คน ข้อมูล ณ เดือน ม.ค. ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ : เพื่อฟื้นฟูแม่น้าเชียงไกร จ.นครราชสีมาอนุรักษ์ กระทรวงมหาดไทย - จังหวัดนครราชสีมา
ฟื้นฟูบึงหนองไทร และหนองตะไก้ ฟื้ นฟูแม่น้าพิจิตรสายเก่า
ปี ๒๕๖๑ ดาเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่เปูาหมาย และส่ง
และเพื่อให้เกิดการผลักดันการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
(กระทรวง
มอบให้ท้องถิ่นดูแล และใช้ประโยชน์ต่อไป
ลุ่มน้าของทุกภาคส่วน มีการบูรณาการการทางานร่วมกัน และ ทรัพยากรธรรมชาติ - ปี ๒๕๖๒ อยูร่ ะหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขยายผล
และสิ่งแวดล้อม - จังหวัดแพร่ ยังไม่มีโครงการในพื้นที่
กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : จังหวัดนครราชสีมา (ลุ่มน้าลาเชียง
ดาเนินการ)
- จังหวัดพิจิตร อยูร่ ะหว่างการจัดซือ้ จัดจ้าง
ไกร)พื้นที่จังหวัดแพร่ (อ่างเก็บน้าตาบลทุ่งแค้ว อาเภอหนอง
ม่วงไข่ และอ่างเก็บน้าห้วยกูด ตาบลเด่นชัย อาเภอเด่นชัย)
พื้นที่จังหวัดพิจิตร (แม่น้าพิจิตร บึงสีไฟ คลองข้าวตอก และ
บึงสรรพงาย)
ระยะเวลา : ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๒
วัตถุประสงค์ : เพื่อปูองกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่
กระทรวง
อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งขอ
หาดโคลนโดยวิ ธี ปั ก ไม้ ไ ผ่ ช ะลอความรุ น แรงของคลื่ น และ ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งคณะทางานผลักดันการแก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝั่ง
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีส่ว นร่วมในการบริหาร และสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการประสานมายัง
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คณะกรรมการฯ ต่อไป
กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : ๑. ชุมชนที่อยู่อาศัยทากินในพื้นที่
สาระสาคัญ










สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win

สาระสาคัญ
ชายฝั่งทะเล
๒. ระบบนิเวศชายฝั่ง
 ระยะเวลา : ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๖
 งบประมาณ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๖ รวม ๒๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบตามแผน

๔. ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
 วัตถุประสงค์ : เพื่อสนองพระราชดาริตามโครงการอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล :
พั น ธุ ก รรมพื ชอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ พันธุกรรมพืชอัน
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
เนื่องมาจาก
: การขยายเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้มาตรฐานสาหรับการจัดการ
พระราชดาริฯ
และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
เรียนการสอน การวิจัย และ บริการวิชาการ และเพื่อให้มีศูนย์
(อพ.สธ.)
ตาบล ให้ครอบทุกตาบล
เรี ย นรู้ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ไ ด้ ม าตรฐานส าหรั บ
ทั่วประเทศให้เกิดการดาเนินงาน
การวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามศาสตร์พระราชา และ
 กลุ่ ม เปู า หมาย / พื้ น ที่ : ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ค วามหลากหลาย
แนวทางประชารัฐ
ทางชีว ภาพและภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น ๙ แห่ งโดยยกระดับ จาก
วิสาหกิจชุมชน
 ระยะเวลา : ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑
๕. ราชการปลอดขยะ โฟมและ  วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการเกิดขยะพลาสติกและโฟมในหน่วยงาน สานักนายกรัฐมนตรี
พลาสติก : เรื่อง สิ่งแวดล้อม :
ของรัฐ และเป็นตัวอย่างแก่ภาคส่วนอื่นในการหันมาใช้วัสดุ
โครงการลดขยะพลาสติกและ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้พลาสติกและโฟม
กล่องโฟมในสถานที่ราชการ
 กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ
 งบประมาณ : -

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานะ

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) ร่วมกับ
ชุมชนในการจัดตั้งศูนย์เรียนรูค้ วามหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ๖ ภูมินิเวศ ๙ แห่งทั่ว
ประเทศ ได้แก่
- เชียงใหม่ ๒ - ตาก ๑
- น่าน ๒
- อุทัยธานี ๑
- พิษณุโลก ๑ - ชุมพร ๑
- สกลนคร ๑

มี การน าร่ องการลดขยะโฟม และพลาสติ ก โดยเริ่ มจาก
ในหน่ วยงานราชการ ทส. ได้ ร่ วมกั บ ก.พ.ร. ผลั กดั นและ
กาหนดตัวชี้วัดมาช่วยในการกากับดูแล มีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น “ท าความดี ด้ ว ยใจ ลดรั บ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก” ของ กค. “โครงการรับบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับ
บ้าน” และมีการลงนามในข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่าย
ภาคเอกชนในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๒

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
สาธารณสุข ๑. โครงการพัฒนาความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพ (HEALTH
LITERACY) ในคลินิกหมอ
ครอบครัว
ด้าน





๒. โครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย

หน่วยงาน
สถานะ
รับผิดชอบตามแผน
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดาเนินการ หรือ
กระทรวง
อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาความรอบรู้เรื่องสุขภาพ
พิมพ์เขียว (Blue print) ในการพัฒนาความรอบรู้ในพื้นที่
สาธารณสุข
Health Literacy โดยเริ่มจากแรงงาน เนื่องจากมีจานวน
ตัวอย่าง เพื่อได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
มาก ร่วมกับกระทรวงแรงงานและโรงเรียนโดยการ
ความรู้ และความเข้าใจ ในกระบวนการสื่ อสารทั้งรายบุคคล
ส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
ครอบครัวและสาธารณะ และเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ตัวอย่างเกิด
ความรู้ต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องรอ
ความร่วมมือและเกิดระบบเฝูาระวังการแพร่กระจายข่าวในพื้นที่
งบประมาณและกฎหมาย
กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : พื้นที่คลินิกหมอครอบครัวตัวอย่าง ๕
แห่ง
ระยะเวลา : พ.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๑
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
กระทรวง
กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดาเนินการวิจัยสารพิษตกค้าง
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ด าเนิ น งานโครงการโรงพยาบาล
สาธารณสุข
จ านวนมากในผั ก ผลไม้ จึ ง ได้ เ สนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
อาหารปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุ ข ๒ แนวทาง คื อ (๑) การเลิ ก ใช้
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ ในการ
สารเคมี ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการและมีมติให้เลิกใช้
บริโภคอาหารปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน
พาราควอตและคลอร์ ไ พริ ฟ อส รวมทั้ ง จ ากั ด การใช้
ทั่ว ไป รวมถึ งหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง รองรับ มาตรฐานอาหาร
ไกลโฟเสต และ (๒) การให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้
ปลอดภัยในโรงพยาบาล สามารถลดการปุวยจากโรคที่มีผลจาก
ปลอดสาร ซึ่งได้เริ่มดาเนินการในโรงพยาบาลในการรับซื้อ
สารปนเปื้อนในอาหาร และเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย
ผักผลไม้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดาเนินการหารือและ
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานสาคัญ
ทาความตกลงกับกรมบัญชีกลางและสานักงานการตรวจ
ของสังคมไทย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม
เงิ น แผ่ น ดิ น รวมทั้ ง ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ ว่ า
ของประเทศดี ขึ้น เป็ น การพั ฒนาประเทศอย่า งมั่ นคง มั่ งคั่ ง
ราชการจังหวัด โดยในการรับซื้อผักผลไม้ปลอดสารของ
และยั่งยืน
โรงพยาบาลสามารถรับซื้อได้ในราคาสูงกว่าราคาปกติ ซึ่ ง
กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จะมีการสุ่มตรวจสอบสินค้าของผู้ผลิตทุกราย และหากมี
ระยะเวลา : ระยะที่ ๑ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน
การปนเปื้อนกระทรวงสาธารณสุขจะรับซื้อโดยกาหนด
๒๕๖๑) ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐
อัตราส่วนลดอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ เพื่อปูองกันไม่ให้ผัก
กันยายน ๒๕๖๒) ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม
ผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างออกไปสู่ตลาด
๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
งบประมาณ : ๖๑,๑๔๔,๐๐๐ บาท
สาระสาคัญ










สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๓

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

สื่อสาร
มวลชน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการหรือกิจกรรม
หน่วยงาน
สาระส
าคั
ญ
Quick Win
รับผิดชอบตามแผน
๓. โครงการพัฒนารูปแบบบริการ  วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบการลงทะเบียนของประชาชน
กระทรวง
(SERVICE MODEL) ในคลินิกหมอ
ในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์
สาธารณสุข
ครอบครัวเพื่อตอบสนองเปูาหมาย
ครอบครัวและทีมสุขภาพดูแลประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เพื่อ
ระยะยาวของการปฏิ รู ป ระบบ
พัฒนาสมรรถนะของทีมสุขภาพในการดูแลประชาชนตามหลัก
บริการปฐมภูมิ
เวชศาสตร์ครอบครัว และเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อ
นโยบายคลิ นิ ก หมอครอบครั ว เพื่ อ เกิ ด รู ป แบบการวั ด ผลที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเปู า หมายระยะยาวของการปฏิ รู ป ระบบ
บริการปฐมภูมิ
 กลุ่มเปูาหมาย : ประชาชนพื้นที่ต้นแบบ ๕๐ แห่ง
 ระยะเวลา : เม.ย. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๑
 งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑. การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชน  วัตถุประสงค์ : สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของ
สานักงาน
และบนสื่ อดิ จิทัล ในรูป แบบของ
รัฐ-สื่อ-เอกชน-และประชาชน ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่าง
คณะกรรมการ
การประชาสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ ทั้งในด้านการเป็นผู้เสพสื่อ และการเป็น กิจการกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย โดย
ผู้ผลิตสื่อ วางระบบกลไกในการเรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วม กิจการโทรทัศน์
ให้มี การวางแผนยุท ธศาสตร์ การ
ในการเรียนรู้ด้านสื่อศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้จัก การรู้จริต และ
และกิจการ
สื่อสารที่ชัดเจน เป็นกรอบในการ
การรู้เท่าทันนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรคมนาคม
ทางาน ( ประเด็น ๑ กิจกรรม ๑)
ได้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในทุกระดับ
แห่งชาติ
 กลุ่มเปูาหมาย : ประชาชนทั่วไป
 งบประมาณ : งบประมาณประจาปีของหน่วยงานรัฐเจ้าของ
โครงการ
 ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานะ
อยู่ระหว่างการดาเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนา การบริการคลินิกหมอ
ครอบครัวเพื่อตอบสนองเปูาหมายระยะยาว

อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการโดยหน่วยงาน เช่น
๑) โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้าหลวงขุนน้านางนอน :
จริ ย ธรรมสื่ อ สารมวลชนสื่ อ โดยกรมประชาสั ม พั น ธ์
จุด ประสงค์ เ พื่ อ ท าข้ อ บั งคั บ และแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการ
ท างานในภาวะวิก ฤติข องสื ่อ โดยมีแ ผนงาน ได้แ ก่
(๑) ทา Workshop ปรับ ปรุงแก้ไ ขกฎระเบีย บที่มีอ ยู่
(๒) ทาการประเมินและรับฟั งความคิดเห็น ทั่ว ประเทศ
และ (๓) จัดทาให้มีคู่มือการปฏิบัติตนของสื่อทั้งในภาวะ
ปกติแ ละในภาวะวิก ฤติ ได้ร ับ ทุน งบประมาณจาก
กสทช. ๖ ล้า นบาท ปัจ จุบ ัน อยู ่ใ นขั ้น ตอนการรับ ฟัง
ความคิดเห็น ใน ๔ ภาค ๒) โครงการ Social Media
Smart Page Award โดยโดยสานักงาน กสทช. เป็น
โครงการจัดประกวดการจัดทาสื่อดิจิทัลที่ให้องค์ความรู้
ในเรื่อ งการรู้เ ท่าทัน สื่อ สารสนเทศ โดยมีก ารฝึก อบรม
ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการเขียน และทักษะ
ทาง IT วงเงิน งบประมาณ ๒.๔ ล้านบาท ปัจจุบัน อยู่
ในช่วงช่วงการฝึกปฏิบัติการทา Blog และพัฒนา Face
book

๑๔

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
๒. จัดตั้งคณะทางานยกร่าง
พ.ร.บ. ประกอบด้วยตัวแทน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ,ตัวแทน
องค์กรวิชาชีพสื่อ, ผู้ประกอบ
กิจการสื่อ, ตัวแทนภาควิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน และตัวแทน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ประเด็น ๒ กิจกรรม ๑)
๓. การจัดตั้งส่วนงานหรือ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการ
ประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อ
ออนไลน์ในและต่างประเทศ ให้มี
ลักษณะ Official Point of
Contact
(ประเด็น ๔ กิจกรรม ๑ )

สังคม

หน่วยงาน
สถานะ
รับผิดชอบตามแผน
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งคณะทางานเพื่อยกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม สานักนายกรัฐมนตรี ร่างพระราชบัญญัติอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีเปูาหมายเพื่อ (กรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ทาให้ เ กิด เกิ ด มาตรฐานกลางทางด้ า นจริ ยธรรมของวิ ชาชี พ
รับดาเนินการ)
สื่อมวลชน และสนับสนุนให้เกิดสภาวิชาชีพสื่อมวลชนในการ
ทาหน้าที่กากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ บนพื้ น ฐานของการเคารพกฎหมาย ส านึ ก แห่ ง
ความรับผิดชอบ และด้านมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
กลุ่มเปูาหมาย : ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน
งบประมาณ : งบประมาณประจาปีของ สานักงานปลัดสานัก
นายก รัฐมนตรี และ กรมประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา : ภายในปี ๒๕๖๑
วัตถุประสงค์ : สร้างระบบการประสานความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทลั เพื่อ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมอยู่ ร ะหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กับ เศรษฐกิจและสังคม ดาเนินการ จัดตั้ง Cyber Security Agency (CSA) โดยต้อง
สื่อออนไลน์ต่างประเทศ โดยการจัดตั้งส่วนงานหรือหน่วยงาน
อาศัยให้ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานที่ มี รู ป แบบชั ด เจน มี ลั ก ษณะเป็ น
ไซเบอร์ แ ห่ งชาติ พ.ศ. .... ซึ่ งอยู่ ใ นระหว่ า งการน าขึ้ น
Official Point of Contact กับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ เพียง
ทูลเกล้าฯ ให้มีผลบังคับใช้เสียก่อน ทั้งนี้ คกก. เตรียมการ
หน่วยงานเดียว
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้มอบหมายให้ สพธอ.
กลุ่มเปูาหมาย : ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์
ท าหน้ า ที่ ห น่ ว ยประสานงานกลางในการรั บ มื อ ภั ย ทาง
งบประมาณ : งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
ไซเบอร์เป็นการชั่วคราว
และสังคม
ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงรูปแบบตลาด ผลิตภัณฑ์ การอานวย กองทุนการออม กอช. อยู่ระหว่างการดาเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
ความสะดวกกับผู้ฝาก โดยมีเปูาหมายเพื่อเพิ่มจานวนสมาชิก
แห่งชาติ
๑. การผลักดันและสร้างสมาชิกการออมอย่างต่อเนื่องและ
กอช. จากกลุ่มเปูาหมายแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ กว่า ๒๐
(กอช.)
ยั่งยืน เช่น การลงพื้นที่เพื่อผลักดันและสร้างการออมใน
ล้ า นคน ให้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองและดู แ ลจากรั ฐ โดยมี
๕๕ จังหวัด ประสานความร่วมมือกับ ๑๐ หน่วยงาน
หลักประกันทางรายได้เมื่อเข้าสู่วัยชราภาพ ลดภาระการดูแล
ภาครัฐ รวมถึงธนาคารหน่วยรับสมัครสมาชิก
จากรัฐในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเสมอภาคและลด
๒. ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม
ความเหลื่อมล้าทางสังคม
มหกรรมทางการเงิน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line,
กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : Facebook
สาระสาคัญ












๑. การส่ ง เสริ ม การออมและให้ 
สถาบั น ทางสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
ภาครัฐจัดบริการสังคม



สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๕

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win

สาระสาคัญ
 ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑
 งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน

 วัตถุประสงค์ : พัฒนาตาบลเป็นพื้นที่การพัฒนาอย่างบูรณาการ
และก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการประชารั ฐ สนั บ สนุ น ต าบล
เข้มแข็งระดับจังหวัดและระดับประเทศ
 กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ : ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
 งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน ปีละ ๘๐๐ ล้านบาท
๓. การส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพื่อ  วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยื นต้นมูลค่าสูงใน
เป็นหลักประกันทรัพย์สิน
ที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ของประเทศโดยแก้ไขกฎกระทรวง
เรื่อ งหลักประกัน ทรัพ ย์สิ นอื่ น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ (๖)
 กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ :  ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
 งบประมาณ : ๑๐ ล้านบาท
๑. กระทรวงพลังงานสีขาว:
 วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ การปฏิรูป
ของไทย ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงาน
องค์กรด้านพลังงาน : สร้างกติกา
ของประเทศที่เปลีย่ นแปลงไป
(Code of Conduct) เพื่อกาหนด  กลุ่มเปูาหมาย : องค์กรด้านพลังงานของไทย
ขอบเขตการปฏิบตั ิงานระหว่าง
 ระยะเวลา : ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิรูป ๒ ปี
หน่วยนโยบาย-กากับ-ปฏิบัติ
 งบประมาณ : ๒. ศูนย์ข้อมูลพลังงานประชาชน  วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มี
: ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนา
ความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุก
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นพลั ง งาน
ภายใต้ระบบเดียวกัน
 กลุ่มเปูาหมาย : องค์กรด้านพลังงาน/ประชาชนทั่วไป
 ระยะเวลา : ภายใน ๒ ปี
๒. การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงพื้นที่

พลังงาน

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบตามแผน

สานักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
(สช.)

สถานะ
๓. เพิ่มช่องทางการนาส่งเงินสะสม โดยการหักบัญชีเงิน
ฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ,การนาส่งเงินสะสมผ่าน
ระบบPrompt Pay
สช. และ พอช. กาลังหารือเพื่อยกร่างระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

กระทรวงการคลัง/
กระทรวงพาณิชย์

กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ (ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๑) โดยขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าอยู่ระหว่างดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
(สานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดาเนินการโครงการ
ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว)

กระทรวงพลังงาน

รมว.พน. ลงนามแต่ งตั้ ง คกก. โดยก าหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
สาคัญของ สป.พน. ตามนโยบาย รมว.พน. และกาหนด
เปู า หมาย ก.ย. ๒๕๖๒ เพื่ อ ประกาศใช้ Code of
Conduct

กระทรวงพลังงาน

พน. และ อก. ได้ รั บ งบประมาณจากกองทุ น อนุ รั ก ษ์
พลังงานอยู่ระหว่างการจัดทา TOR เพื่อพัฒนาระบบ
ข้ อ มู ล และสารสนเทศด้ า นพลั ง งาน และเชื่ อ มโยง
ระบบสารสนเทศด้ า นพลั ง งาน และจั ด ท า Roadmap
ข้อมูล เพื่อให้สามารถให้บริการภายในปี ๒๕๖๒

๑๖

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
๓. พลังงานโปร่งใส : ประเด็น
ปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปสร้างธรรมาภิ
บาลในทุกภาคส่วน : ส่งเสริมและ
สร้างระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกองค์กร
ลดความทับซ้อนในการดารง
ตาแหน่งข้าราชการกับ
รัฐวิสาหกิจ/จากัดผลประโยชน์
ของกรรมการเข้าร่วมโครงการ
ความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัด
ทรัพยากรธรรมชาติ (EITI:
Extractive Industries
Transparency Initiative)
๔. ก๊าซไทยยั่งยืน : ประเด็นการ
ปฏิรูปที่ ๗ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซการจัดก๊าซ
ธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่
เกิดการหยุดชะงัก เปิดประมูล
แหล่งสัมปทานที่กาลังจะหมดอายุ
และกาหนดมาตรการเพื่อให้การ
ผลิตต่อเนื่อง
๕. โซลาร์รูฟเสรี : ประเด็นปฏิรูป
ที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรี ปรับปรุงและ
ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริม
กิจการโซลาร์รูฟเสรี จัดตั้ง
หน่วยงาน One Stop Service
ทีส่ ามารถออกใบอนุญาตการผลิต

สาระสาคัญ
 งบประมาณ : -

หน่วยงาน
รับผิดชอบตามแผน

สถานะ

 วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน และ
สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการกาหนดนโยบาย
พลังงานประเทศ
 กลุ่มเปูาหมาย : หน่วยงานภาครัฐ / องค์กรพัฒนาเอกชน /
ผู้ประกอบการ
 ระยะเวลา : นาไปสู่ปฏิบัตไิ ด้ตั้งแต่ปีแรก
 งบประมาณ : เป็นการดาเนินการเชิงนโยบายไม่ใช้งบประมาณ

กระทรวงพลังงาน

- พน. นาเสนอผู้บริหารเพื่อออกเกณฑ์การลดความ
ทับซ้อนในการดารงตาแหน่งข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ
และหารือนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อจากัด
ผลประโยชน์ของกรรมการ
- การจัดตั้ง EITI ชธ. ได้หารือร่วมกับคณะทางานระดับ
กรม เพื่อศึกษาและวางแผนการดาเนินงาน แต่เนื่องจาก
EITI ได้ปรับปรุง EITI Standard ใหม่ ชธ. จึงอยู่ระหว่าง
การศึกษาในรายละเอียดทั้งมาตรฐานและกรณีศึกษาของ
ประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม

 วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ สร้ า งความมั่ น คงทาง
พลังงานให้กับประเทศ และนาก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์
สูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
 กลุ่มเปูาหมาย : กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 ระยะเวลา : ๕ ปี
 งบประมาณ :  วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ส่ งเสริ ม การติ ด ตั้ ง โซลาร์ รู ฟ ได้ อ ย่ า ง
แพร่ หลายและเสรี ทั้ งบนหลังคาบ้ านที่อยู่ อาศัย และอาคาร
พาณิชย์ทั่วไป มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่างๆ เพื่อรองรับ
อานวยความสะดวกในการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีที่ลดขั้นตอน
ลดเวลา ลดค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ม ากกว่ า ปั จ จุ บั น และมี ห น่ ว ยงาน
ราชการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบ One Stop Service ในการขอ
อนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟ และลดขั้นตอนความซ้าซ้อนต่างๆลง

กระทรวงพลังงาน

พน. ได้ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) สาหรับแปลง
สารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย แหล่งเอราวัณและบงกช กับ
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เมื่อวันที่
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ขณะที่ การจัดหา LNG เพื่อทดสอบ
TPA Code อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้จัดหา LNG เบื้องต้น
และจัดทาร่าง TOR สาหรับการจัดหา LNG ของ กฟผ.
และคาดว่าการศึกษาเรื่อง Regional LNG Hub จะแล้ว
เสร็จในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๒
กกพ. เห็นชอบหลักการในการจัดทาร่างระเบียบว่าด้วย
การส่ ง เสริ ม กิ จ การโซลาร์ รู ฟ เสรี และอยู่ ใ นขั้ น ตอน
เตรียมการประกาศใช้ประมาณเดือน มี.ค. ๒๕๖๒ ขณะที่
การจัดตั้งหน่วยงาน One Stop Service ที่สามารถออก
ใบอนุญาตการผลิตไฟฟูาจากโซลาร์รูฟได้ อยู่ระหว่างการ
ประสาน กรอ. เพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ
เพื่อยกเลิกใบ รง.๔ สาหรับกิจการพลังงาน ที่อยู่ภายใต้
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กระทรวงพลังงาน

๑๗

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
Quick Win
ไฟฟูาจากโซลาร์รูฟได้

๖. โรงงานประหยัดพลังงาน :
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๓ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม
๗. BEC อาคารสีเขียว : ประเด็น
ปฏิรูปที่ ๑๔ การดาเนินการใช้
ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ด้านพลังงาน (Building Energy
Code : BEC)

สาระสาคัญ
 กลุ่มเปูาหมาย : ประชาชนทั่วไป บ้านที่อยู่อาศัยและอาคาร
พาณิชย์ทั่วไป
 ระยะเวลา : ๕ ปี
 งบประมาณ :  วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม
 กลุ่มเปูาหมาย : ภาคอุตสาหกรรม
 ระยะเวลา : ๕ ปี
 งบประมาณ : ประมาณเงินลงทุนทั้งหมด ๔๔๐ ล้านบาท
 วัตถุประสงค์ : เพื่อกาหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง
ขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป ต้องมีการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง
พลังงานออกประกาศกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาด
ของอาคาร และมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ ข้อบัญญัติเกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC
 กลุ่มเปูาหมาย : อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นใน
ประเทศไทย
ที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
 ระยะเวลา : ๕ ปี
 งบประมาณ : ประมาณ ๓๐ ล้านบาทต่อปี
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หน่วยงาน
รับผิดชอบตามแผน

สถานะ
การกากับของ กกพ.

กระทรวงพลังงาน

พน. และ อก. ได้รับงบประมาณบางส่วนจากกองทุน
อนุรักษ์พลังงานและอยู่ระหว่างการจัดทา TOR
เพื่อดาเนินการตามเปูาหมายที่กาหนด

กระทรวงพลังงาน

ร่า งกฎกระทรวง BEC อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
กฤษฎีกา ขณะที่โครงการสนับสนุนการใช้เกณฑ์ BEC
ได้รับงบประมาณจากกับกองทุนอนุรักษ์ฯ เมื่อเดือน ก.พ.
๒๕๖๒
ทั้งนี้ หากกฎหมาย BEC ผ่านแล้ว ให้ พน. จะแจ้งกรม
โยธาธิการและผังเมืองเพื่อนาเสนอคณะกรรมการควบคุม
อาคารต่อไป

๑๘

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
โครงการหรือกิจกรรม
หน่วยงาน
สาระส
าคั
ญ
Quick Win
รับผิดชอบตามแผน
การป้องกัน ๑. การยกระดับการดาเนินการ  วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต
สานักงาน
และ
ทางวินัย ปกครอง ด้ วยการสร้าง
และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบ
คณะกรรมการ
ปราบปราม ระบบรับเรื่องร้องเรียน
เห็นการกระทาความผิด จัดวางระบบสื่ อสาธารณะที่มีความ
ปูองกันและ
การทุจริต
เชื่อถือได้สูงโดยการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลทั่วไปและมี ปราบปรามการ
และ
ระบบสัญญาณผ่านสาหรับเครือข่ายที่จดแจ้ง และจัดทาแบบ ทุจริตในภาครัฐ
ประพฤติ
รายรายงานข้อ มูล ขั้น ต้น ของการแจ้ งเบาะแสการทุจ ริต และ
มิชอบ
ประพฤติมิชอบ
 กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ :  ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
 งบประมาณ : ๕๐ ล้านบาท
๒. การให้องค์กรกลางบริหารงาน  วัตถุประสงค์ : ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ร่วมกัน
สานักงาน
บุ ค คลต่ า ง ๆ ร่ ว มกั น ก า หนด
กาหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
รัฐและมี การดาเนินการด้ านจริยธรรมและวินัยที่มีม าตรฐาน ข้าราชการพลเรือน
เข้ า เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และ
เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ มี ก ารลงโทษทางจริ ย ธรรมและวิ นั ย ที่ เ ป็ น
การดาเนินการด้านจริยธรรมและ
มาตรฐานเดี ย วกั น เว้ น แต่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะใน
วินัยที่มีมาตรฐานเดียวกัน
กฎหมายอื่ น และให้ อ งค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของ
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐอื่นปฏิบัติงานร่วมกับสานักงาน
ก.พ. กาหนดมาตรการทางวินัยสาหรับเจ้าพนักงานของรัฐอื่น
เพื่อปูองกันการกระทาที่เข้าข่ายประพฤติมิชอบและเป็นองค์กร
กากับดูแลการบังคับใช้มาตรการทางวินัยของเจ้าพนักงานของ
รัฐอื่น
 กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ :  ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
 งบประมาณ : ๓๐ ล้านบาท
ด้าน
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สถานะ
สานักงาน ป.ป.ท. กาลังดาเนินการ

ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....
(สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมายแล้ว อยู่ระหว่างรอลงพระปรมาภิไธย)

๑๙

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)
ด้าน

โครงการหรือกิจกรรม
หน่วยงาน
สาระส
าคั
ญ
สถานะ
Quick Win
รับผิดชอบตามแผน
๓. การรณรงค์ให้ภาครัฐ
 วัตถุประสงค์ : ผลัก ดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้ อมูลข่าวสาร - สานักนายกรัฐมนตรี สานักงาน ป.ป.ท. ยกร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
สาธารณะภายใน ๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร - กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ ครม. อนุมัติในหลักการ
ภาคประชาสังคมช่วยกันเฝูาระวัง/
ได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๙, ๒๕๓) และ
ต่อต้านการทุจริต
เร่งรัดให้มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อทาหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ เรื่องร้องเรียน การให้บริการประชาชน รวบรวม และ
เปิดเผยข้อมูลการร้องเรียน ความพึงพอใจและความโปร่งใสของ
การให้บริก ารของหน่ วยงานรัฐให้ประชาชนสามารถสะท้อ น
ความเห็นเกี่ยวกับบริการที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐด้วยการรวบรวม
เรื่องร้องเรียนของประชาชนจากเครื่อ งมือการปูองกันทุจริตที่มี
อยู่ เช่น โครงการ Citizen Feedback และนามาเปิดเผยเพื่อให้
มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
 กลุ่มเปูาหมาย / พื้นที่ :  ระยะเวลา : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
 งบประมาณ : ๑๐๐ ล้านบาท
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๒๐

