รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒)

โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒)

หนังสือ สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ด่วนที่สุดที่ นร ๑๑๑๒/๖๘๗๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

รายงานความคืบหน้า
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

บทนำ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กาหนดให้ ต้อ ง
ดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้า และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ
ในระยะเวลาห้าปี
แผนการปฏิรูปประเทศที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย ๑๒ ด้าน โดยมีระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑. เป้ำหมำยและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี
ในการดาเนินงานของแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน สรุปดังนี้
ด้ำน
๑ การเมือง

เป้ำหมำยและผลอันพึงประสงค์
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่
แตกต่างกัน พรรคการเมืองดาเนิน
กิจกรรมโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของ
ประชาชน

๒ บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน

ให้จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้าง
และเชื่อมโยงข้อมูลกัน มี
โครงสร้างองค์กรกะทัดรัด ทางาน
เพื่อประชาชนโดยยึดการ
ดาเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก
บริหารและบริการประชาชนให้
เป็นดิจิทัล สรรหาและรักษาไว้ซึ่ง
กาลังคนคุณภาพสูง มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม
ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติ
ธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่
สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ ประชาชนมี

๓ กฎหมาย

สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมเป็นไปโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมี
อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันฯ
๓. พรรคการเมืองมีกลไกความรับผิดชอบในการประกาศโฆษณา
นโยบายที่มไิ ด้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่า และความเสีย่ ง
อย่างรอบด้าน
๔. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
๕. การแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของประชาชนอยู่ในระบบดิจิทลั ทั้งหมด
๒. มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ
๓. มีการบูรณาการบทบาทภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานรัฐ
๔. บุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มี
คุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนาการพัฒนาประเทศ
๕. ระดับความพอใจ ความเชื่อถือผู้รับบริการต่อหน่วยงานรัฐดีขึ้น
๖. ภาพลักษณ์ของภาครัฐไทยในเวทีโลกได้รับการยอมรับ โดยมี
คะแนนหรือได้รับการจัดอันดับที่ดขี ึ้น
๑. คุณภาพของกฎหมาย
๒. จานวนของกฎหมายที่ล้าสมัย กฎหมายที่ก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรม และกฎหมายทีส่ ร้างภาระแก่
ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ที่มีการ
ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
๓. ตัวชี้วัดจากการจัดอันดับในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการนากฎหมายมา

ด้ำน

๔ กระบวน
การยุติธรรม

๕ เศรษฐกิจ

๖ ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทา
และเสนอร่างกฎหมายอย่าง
เหมาะสม
ให้การดาเนินงานในทุกขั้นตอนมี
ระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค
มีกลไกบังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบ
สอบสวนคดีอาญาที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติ
วิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรมุ่งอานวยความ
ยุติธรรม

สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
เป็นข้อพิจารณา
๔. ความสะดวกการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน
๑. ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับการอานวยความยุติธรรมทีร่ วดเร็ว
ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด และสามารถตรวจสอบ
ความคืบหน้าได้เพิ่มมากขึ้น
๒. ผู้ต้องหาและจาเลยได้รบั การบังคับตามกฎหมายและ
มาตรการต่าง ๆ ซึ่งใช้แทนการควบคุมตัว จาคุก กักขัง และมี
การนาโทษปรับตามความสามารถในการชาระมาใช้ใน
คดีอาญามากขึ้น
๓. คดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาและศาลมีคาพิพากษา
ลงโทษในคดีที่มีการสอบสวนร่วมกันมีจานวนมากขึ้น รวมทั้ง
ไม่มีคดีขาดอายุความในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน ชั้นฟ้องคดี
๔. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ดีขึ้น อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้น
ผลิตภาพและความสามารถในการ ไม่ได้กาหนดตัวชี้วัดในระดับแผน โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้ในแต่ละ
แข่งขันสูงขึ้น มีการเติบโตอย่าง
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นระบบมาตรฐานและ
นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจ
มีสมรรถนะสูงขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๑. ทรัพยำกรทำงบก อาทิ (๑) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่
สิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟู
ประเทศเพิม่ ขึ้น (๒) อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการ
ให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐาน
ทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและ
ในการพัฒนาประเทศ สร้างความ
มีแนวโน้มลดลง (๓) มีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนา
ใช้ประโยชน์
ของประเทศ
๒. ทรัพยำกรน้ำ อาทิ (๑) มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า สิ่งแวดล้อมการจัดรูปที่ดิน การ
ชลประทาน แล้วเสร็จตามแผน (๒) เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าร่วมกันทุกภาคส่วน
๓. ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง อาทิ (๑) ต้นฉบับแผนที่การ
จาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ One Marine Chart
(๒) ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารจัดการปัญหาทาง
ทะเลและชายฝั่ง อาทิ ขยะ มลพิษ การประมงทะเล ปะการัง
๔. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อาทิ (๑) มีกฎหมายด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่
อาศัยที่สาคัญทีม่ ีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือชนิดพันธุ์
เฉพาะถิ่น ลดลงร้อยละ ๕๐ (๓) ประเทศไทยมีรายได้จาก
เศรษฐกิจชีวภาพเพิ่มขึ้น
๕. สิ่งแวดล้อม อาทิ (๑) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ (๒) น้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ (๓) ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง
เหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัม/ลบ.ม. (๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมี
เพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถึงอันตรายต่อ
ประชาชนได้รับการยกเลิกหรือควบคุมภายใน ๓ ปี
๖. ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ด้ำน

๗ สาธารณสุข

๘ สื่อสาร
มวลชน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๙ สังคม

๑๐ พลังงาน

๑๑ การป้องกัน
และปราบ
ปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ
๑๒ การศึกษา
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สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
อาทิ (๑) มีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ EIA และ EHIA มาก
ขึ้น (๒) ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึง่ เป็นผลจากแก้ไขปัญหา
มลพิษในพื้นที่สาเร็จไม่น้อยกว่า ๓ พื้นที่ (๓) มีผังพื้นที่โล่ง
พื้นที่สีเขียวเมือง และผังบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานขึ้นอย่าง
น้อย ๑ ประเภทในเทศบาลเมืองทุกจังหวัด (๔) มีระบบ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความ
๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังดีขึ้นจน
ครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศ
สามารถชะลอหรือยุติการถดถอยสู่ภาวะพึ่งพิง
จัดการการเงินการคลัง การ
๒. มีระดับการตระหนักรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้น สามารถดูแลตัวเอง
บริการในระบบสุขภาพและ
และใช้บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (อัตราการนอน
สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลโดยไม่จาเป็นซึ่งวัดด้วย ACSC ลดลง/อัตราการ
ระบบสุขภาพของประเทศมี
ตายของกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันการตายโดยไม่จาเป็น
เอกภาพ และประชาชนไทยมีสุข
ลดลง)
ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบน
๓. รายจ่ายสุขภาพรวมภาครัฐต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ
หลักการสร้างนาซ่อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔.๓ และไม่เกินร้อยละ ๕.๒
ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ ๑. หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รบั การบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ
ของการทาหน้าที่ของสื่อบนความ
(ระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี ๒๕๖๒
รับผิดชอบกับการกากับที่มี
๒. จานวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บน
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่
สานึกของความเป็นไทยร่วมสมัย และสอดคล้องกับการดารง
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารย
จรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพ
ธรรม เพิ่มขึ้น
ของการแสดงออก การรับรู้ของ
๓. มี พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนบังคับใช้
ประชาชน
และคู่มือมาตรฐานกลางทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ
ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ ๑. อัตราทดแทนรายได้ของระบบบานาญมากกว่าร้อยละ ๓๐
ในวัยเกษียณ และมีการ
๒. สัดส่วนของกลุม่ ผูเ้ สียเปรียบในสังคมที่มีศักยภาพ สามารถ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปสู่การมี
ประกอบอาชีพได้ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จิตสาธารณะ สังคมไทยเป็นสังคม ๓. จานวนชุดข้อมูลที่ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
แห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก
เปิดเผยให้ประชาชนนาไปใช้ประโยชน์ได้
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศ
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและ
ด้านสังคมที่บรู ณาการ และให้
ปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
๕. การใช้เวลาของประชากรในการให้บริการชุมชนเพิ่มขึ้น
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ไม่ได้กาหนดตัวชี้วดั ในระดับแผน โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้ในแต่ละ
จัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
การยอมรับของประชาชน และ
กาหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ
รวมทั้งบริหารจัดการด้านพลังงาน
มีธรรมาภิ-บาล มีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนจัดหา
พลังงานที่ปรับปรุงใหม่
ให้ประเทศมีมาตรการควบคุม
๑. มีกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตฯ ภาคประชาชน
กากับ ติดตาม การบริหารจัดการ ๒. หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีผลการประเมินคุณธรรมความ
ของหน่วยงานภาครัฐ และ
ซื่อตรงและโปร่งใส (ITA) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ทั้ง ๕ มิติ
ภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูล
๓. จานวนคดีที่ ป.ป.ช./ป.ป.ท. ไต่สวนลดลงร้อยละ ๑๐
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชน
ในแต่ละปี
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้
๔. การไต่สวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบสามารถนาตัวผู้กระทาผิด
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการ
ขึ้นสู่ศาลได้ในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดทุกคดี
ทางวินัย
ให้มีการยกระดับคุณภาพของการ ไม่ได้กาหนดตัวชี้วัดในระดับแผน โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้ในแต่ละ
จัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้า
เรื่องและประเด็นปฏิรูป

ด้ำน

เป้ำหมำยและผลอันพึงประสงค์
ทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา

สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ

๒. โครงสร้ำงของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย (๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศและผลอันพึงประสงค์ (๒) ระยะเวลาที่ต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลาดับและตัวชี้วัดผล
การดาเนินการ (๓) หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดาเนินการ (๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการ
ดาเนินการ รวมทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน (๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่
คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลา ๕ ปี และ (๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นเพื่อ
ดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนขัน้ ตอนและวิธีการดาเนินการปฏิรูปประเทศของ ๑๒ ด้าน
ประกอบด้วย ๑๗๓ ประเด็นการปฏิรูป และ ๑,๒๒๙ กิจกรรม/ประเด็นย่อย
แผนกำรปฏิรูปประเทศ

ประเด็นกำรปฏิรูป
๑ การเมือง
๕
๒ บริหารราชการแผ่นดิน
๖
๓ กฎหมาย
๑๐
๔ กระบวนการยุติธรรม
๑๐
๕ เศรษฐกิจ
๕๕
๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๖
๗ สาธารณสุข
๑๐
๘ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖
๙ สังคม
๕
๑๐ พลังงาน
๑๗
๑๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖
๑๒ การศึกษา
๗
รวม
๑๗๓

กิจกรรม/ประเด็นย่อย
๑๘
๕๖
๑๑๕
๓๘
๑๒๑
๓๒๕
๑๓๙
๒๒
๕๐
๗๑
๑๔๓
๑๓๑
๑,๒๒๙

ความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ
รายประเด็นปฏิรูป

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นปฏิรูป

ด้านการเมือง - 1

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค.-ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ประเด็นย่อยที่ ๑ การให้การศึกษาและ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ ับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตาม
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง การเมือง ทัง้ นี้ ได้มีหน่วยงานทีม่ ีการดาเนินการแล้ว อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ/สานักงาน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอืน่ ๆ เพือ่ ดาเนินการให้
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ คณะกรรมการการเลือกตัง้ / สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร /สานักงานเลขาธิการ
แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือ
ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
วุฒิสภา /กรมประชาสัมพันธ์ /สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการเพือ่ ให้เกิด
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย
การปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้ดาเนินโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกีย่ วกับ
การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ทราบปัญหา
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเพือ่ ผลิตวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการพัฒนารูปแบบและบริหารกระบวนการติดต่อสือ่ สารกับ
ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านแอปพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) โดยมี
เป้าหมายเพือ่ เพิม่ ช่องทางการติดต่อสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
และนโยบายของรัฐบาล ให้เข้าถึงผูป้ ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รวมถึงประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE Official Account)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทัง้ การสร้างจิตสานึกให้
กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ปัจจุบันได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ มี
ผลการดาเนินการได้แก่ กิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกีย่ วกับประชาธิปไตย
สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป / กิจกรรมการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิน่
หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผูน้ านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ดาเนินการครบตาม
เป้าหมาย จานวน 7 ครั้ง / กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับการเมืองการปกครองและ
อานาจหน้าทีข่ องวุฒิสภาสูเ่ ยาวชนในสถานศึกษา (สภาจาลอง) ดาเนินการแล้ว จานวน 38
ครั้ง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การดาเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ โดยมีผลดาเนินการ การ
ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 105 ครั้ง /การผลิตรายการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ผลิตได้ครบถ้วนตามผังรายการ จานวน 50
รายการต่อปี /การผลิตรายการทีอ่ อกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ผลิตได้ครบถ้วนตาม
ผังรายการ จานวน 40 รายการต่อปี /การผลิตรายการข่าวทีอ่ อกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ผลิตได้ จานวน 1,530 ข่าว

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
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กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- กรุงเทพมหานคร
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สถาบันพระปกเกล้า
- สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
- สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน)
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- กรมประชาสัมพันธ์
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- พรรคการเมือง
- สานักงบประมาณ
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
- สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอืน่ ๆ เพือ่ ดาเนินการให้
แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการเพือ่ ให้เกิด
การปฏิรูปทีแ่ ท้จริง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านการเมือง - 2

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ ับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง โดยได้มีหน่วยงานดาเนินแล้ว ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปี 2562-2565 โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นตรวจสอบการบริหารงาน อปท.

ประเด็นย่อยที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอืน่ ๆ เพือ่ ดาเนินการให้
แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการเพือ่ ให้เกิด
การปฏิรูปทีแ่ ท้จริง

การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการให้
เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค.-ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ ับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง ทัง้ นี้ ได้มีหน่วยงานทีม่ ีการดาเนินการแล้ว อาทิ สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน /กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงมหาดไทย โดย
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้ดาเนิน
โครงการสร้างเสริม ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง (Human
Rights Executive Program) โดยมีเป้าหมาย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการ
สร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักบริหารระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดาเนินโครงการ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ผูร้ ับสือ่ ได้แก่
ประชาชน เครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมตลอดจนนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมความรู้ เกิดความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินโครงการ โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจาปี ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ และมีความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข

ประเด็นย่อยที่ ๓ การเสริมสร้างประชาธิปไตย อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ ับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
แบบปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงข้าง การเมือง โดยได้มีหน่วยงานดาเนินแล้ว ได้แก่
น้อย
กระทรวงมหาดไทย โดยได้ดาเนิน โครงการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมูบ่ ้าน โดยมี
เป้าหมาย เพือ่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้
เกิดขึน้ ในหมูบ่ ้านอย่างยัง่ ยืนโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมูบ่ ้าน และส่งเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเด็นย่อยที่ ๒ การคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ
และเสริมสร้างสานึก ทักษะ และหน้าทีข่ อง
พลเมือง

ประเด็นปฏิรูป
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- กระทรวงมหาดไทย
- รัฐสภา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- สถาบันพระปกเกล้า
- สถาบันดารงราชานุภาพ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สถาบันการศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- มหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- กรุงเทพมหานคร
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

กาหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
ตามแผน
Q4/65
- กระทรวงยุติธรรม
- สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- สถาบันพระปกเกล้า
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สถาบันการศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- มหาวิทยาลัย

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอื่น ๆ เพื่อดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการเพื่อให้
เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอื่น ๆ เพื่อดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการเพื่อให้
เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอื่น ๆ เพื่อดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการเพื่อให้
เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการให้
เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง

ด้านการเมือง - 3

ประเด็นย่อยที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรม
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรปกครอง การเมือง โดยได้มหี น่วยงานดาเนินการแล้ว โดย
ส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อยู่ระหว่างดาเนินโครงการการ
จัดทาและเผยแพร่มาตรฐานกลางการมีสว่ นร่วมของประชาชน ปี 2562-2565 โดยมี
เป้าหมายให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปฏิบัตติ าม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้มกี ารบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) ซึ่งมุ่งผลประโยชน์ประชาชนโดยรวม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๑ การกระจายอานาจและการ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
พัฒนานักการเมืองท้องถิ่น
การเมือง โดย
กรมประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดาเนินโครงการโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจทิ ัลต่างๆ เพื่อปลุกเร้าสร้างกระแสให้ประชาชนเกิด
ความตื่นตัวและพร้อมที่จะไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งท้องถิ่น โดยในปัจจุบัน ณ ไตรมาส ๓ ปี
๒๕๖๒ รวมผลผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจาย และสื่อ
ดิจติ อล จานวน 599 ครั้ง/เรื่อง/ตอน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ แี ละการรู้รักสามัคคี ของสังคมไทย
ประเด็นย่อยที่ ๑ กลไกและมาตรการป้องกัน อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
การเมือง ทั้งนี้ ได้มหี น่วยงานที่มกี ารดาเนินการแล้ว อาทิ กระทรวงมหาดไทย /
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย
กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินโครงการ โครงการปลูกฝังสานึกรักสามัคคีเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ“ร่วมกันคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
“สร้างสามัคคี” โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีและ
ปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ผลการดาเนินงาน การดาเนินการในระดับจังหวัด ได้
ดาเนินการจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ๓ ร่วม เพื่อ ๓ สร้าง แล้วเสร็จ และได้รายงานให้
กระทรวงมหาดไทย ทราบแล้ว ทั้ง ๗๖ จังหวัด จานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๙,๔๕๔ คน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค.-ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๕ การส่งเสริมการรวมกลุม่ และ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ ับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมให้มีความ การเมือง
เข้มแข็ง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

Q4/65

Q4/65

Q4/65

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สถาบันพระปกเกล้า
- กรมประชาสัมพันธ์
- สื่อสารมวลชนทุกแขนง

- รัฐบาล
- กระทรวงยุตธิ รรม
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- สถาบันพระปกเกล้า

กาหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
ตามแผน
Q4/65
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- กรุงเทพมหานคร
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค.-ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอื่น ๆ เพื่อดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือ
กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการเพื่อให้
เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการ
ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการ
ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

ด้านการเมือง - 4

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งที่สจุ ริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นย่อยที ๑ การมีสว่ นร่วมของภาค
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตั้งทั้ง การเมือง ทั้งนี้ ได้มหี น่วยงานที่มกี ารดาเนินการแล้ว อาทิ สานักงานคณะกรรมการการ
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
เลือกตั้ง /กระทรวงมหาดไทย โดย
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้ดาเนินโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมใน
การปฏิตหิ น้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดย
การสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขจัดปัญหาการทุจริตเลือกตั้ง ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส
๑ ปี ๒๕๖๒
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ระหว่างดาเนินโครงการการ
รณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มอี งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริต ยุตธิ รรม สร้างคุณลักษณะผู้นาท้องถิ่นที่พึง
ประสงค์ (มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สจุ ริต)

ประเด็นย่อยที่ ๔ การสร้างความเป็นธรรมใน
การจัดสรรทรัพยากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ประเด็นย่อยที่ ๓ การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

Q4/65

Q4/65

- คณะรัฐมนตรี
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
- กระทรวงมหาดไทย
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- สถาบันพระปกเกล้า
- พรรคการเมือง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กรมป่าไม้/กรมที่ดนิ /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช/สานักงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- กรมเจ้าท่า
- กระทรวงยุตธิ รรม
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การประปาส่วนภูมภิ าค
- กรมธนารักษ์

กาหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
ตามแผน
Q4/65
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
- กรุงเทพมหานคร
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการ
ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

ด้านการเมือง - 5

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง ทั้งนี้ ได้มหี น่วยงานที่มกี ารดาเนินการแล้ว อาทิ สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง/ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการ
ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

ประเด็นย่อยที่ ๕ ปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็น อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ของประชาชนและเป็นสถาบันทางการเมืองที่ การเมือง ทั้งนี้ ได้มหี น่วยงานที่มกี ารดาเนินการแล้ว อาทิ สานักงานคณะกรรมการการ
สาคัญเคียงคู่กบั ระบอบประชาธิปไตย
เลือกตั้ง

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
ประเด็นย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และการปฏิบัตหิ น้าที่โดยปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการ
ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง

ประเด็นย่อยที่ ๔ การนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการ
ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการ
ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค.-ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง ทั้งนี้ ได้มหี น่วยงานที่มกี ารดาเนินการแล้ว อาทิ สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

ประเด็นย่อยที่ ๓ การตรวจสอบการใช้จา่ ย
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ของพรรคการเมือง และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การเมือง
ในการหาเสียงเลือกตั้ง

ประเด็นย่อยที่ ๒ การป้องกันการทุจริตการ
เลือกตั้งและการซื้อสิทธิขายเสียง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

- คณะรัฐมนตรี
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- พรรคการเมือง
- สานักงานศาลยุตธิ รรม
- สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย

- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- พรรคการเมือง
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
- สถาบันวิทยาการพรรคการเมือง

- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- พรรคการเมือง

กาหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
ตามแผน
Q4/65
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- พรรคการเมือง
- สานักงานศาลยุตธิ รรม
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค.-ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง ทั้งนี้ ได้มหี น่วยงานที่มกี ารดาเนินการแล้ว อาทิ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา/
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ/สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป
สานักงานฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กล
ยุทธ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดาเนินการ
ให้เร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่แท้จริง

ด้านการเมือง - 6

ประเด็นย่อยที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุน และ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
เสริมสร้างธรรมาธิปไตยให้แก่ผู้ดารงตาแหน่ง การเมือง
ทางการเมือง

ประเด็นย่อยที่ ๒ การควบคุม การตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ และการลงโทษ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

Q4/65

- สภาผู้แทนราษฏร
- วุฒิสภา
- กระทรวงมหาดไทย
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- สถาบันพระปกเกล้า
- พรรคการเมือง

กาหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
ตามแผน
Q4/65
- รัฐสภา
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
- สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
- สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการ
- สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๑.๙ จัดเตรียมงบประมาณสาหรับการลงทุนระบบการให้บริการ
เลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว และวางแผนงบประมาณดาเนินการ
เพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้ต่อเนือ่ ง

กว้างขวางเพือ่ ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และสิทธิของประชาชนในการเรียกใช้
ระบบบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว

กิจกรรมที่ ๑.๗ จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการเหตุฉุกเฉิน
เพือ่ ยกระดับคุณภาพบริการให้สามารถรองรับระบบบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติทงั้ ด้านทรัพยากรด้านการจัดบริการและด้าน
เทคโนโลยี
ป็นต้นจัดประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนอย่าง
กิจกรรมที่ เ๑.๘

กิจกรรมที่ ๑.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ผ่านบริการเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๑.๖ จัดเตรียมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กระจายตามพืน้ ที่ ให้
เพียงพอต่อความต้องการในการเรียกใช้บริการจากประชาชนทุกกลุม่

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 1

ประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวติ ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 เพิม่ สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
แผนงานที่ 1 บูรณาการเลขหมายแจ้ง เหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียว ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาโครงการจัดตัง้ ศูนย์รับ
เรื่อง การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขหมายเดียว
(National Single Emergency Number) เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตัง้ แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๑.๑ ผลักดันกฎหมาย ประกาศมาตรการ หรือกฎระเบียบที่
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตร.) รับผิดชอบ
เกีย่ วข้องเพือ่ รองรับอานาจ หน้าที่ ในการดาเนินการให้บริการระบบเลข
ในการดาเนินโครงการโดยให้ ตร. ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทุน วงเงิน
หมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว
๓,๑๔๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดาเนินการจานวน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ กาหนดนโยบาย และกากับการ
๒๕๖๗) วงเงิน ๔,๒๓๒.๘๘ ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ ๗,๓๗๒.๘๘ ล้านบาท จาก
ทางานของทุกหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบบบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
แห่งชาติฯ
โทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะของสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กิจกรรมที่ ๑.๓ กาหนดแผนแม่บทของระบบบริการเลขหมายโทรศัพท์
กระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สาหรับ
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในระยะถัดไปให้เป็นไปตามความเห็นของสานัก
บริการทีอ่ ้างอิงกับระดับสากล และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
งบประมาณ ทัง้ นี้ ให้ ตร. ดาเนินการให้ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย
กิจกรรมที่ ๑.๔ ยกระดับ “กองบังคับการ ๑๙๑” ขึน้ เป็นศูนย์บัญชาการเหตุ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ขณะนีห้ น่วยงานที่
เกีย่ วข้องกาลังดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สานักงาน กสทช.

สานักงานตารวจแห่งชาติ

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๓

หน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบบ
บริการเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติฯ

หน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบบ
บริการเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติฯ

Q๔ /๖๓

Q๔ /๖๓

สานักงานตารวจแห่งชาติ

Q๔ /๖๓

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ไม่ระบุ

Q๒ /๖๒

Q๔ /๖๓

ไม่ระบุ

สานักงานตารวจแห่งชาติ/
สานักงาน กสทช.

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

Q๒ /๖๒

Q๑ /๖๑

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

อยูร่ ะหว่าดาเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมมีแผนทีจ่ ะ
พัฒนาเครื่องมือหรือระบบแจ้งเตือนต่างๆ หลายระบบ เช่น โครงการติดตัง้
โครงข่ายระบบเครือข่ายระบบตรวจวัดชัน้ บรรยากาศแบบต่อเนือ่ ง (Wind
Profiler) กรมอุตุนิยมวิทยา ดาเนินการปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โครงการจัดหาระบบ
แจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (ดาเนินการปี ๒๕๖๕) เป็นต้น

กิจกรรมที่ ๒.๑ พัฒนา/ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยทีเ่ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
อย่างรวดเร็ว

Q๔ /๖๕

ดาเนินการปี ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒.๓ นานวัตกรรมมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นต้น

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 2

Q๔ /๖๕

ดาเนินการปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒.๒ ให้ข้อมูล/คาปรึกษาทีค่ รบวงจร/แบบบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสูก่ ารบริการทีเ่ ร็วขึน้ ง่ายขึน้ และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพือ่ อานวย อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ความสะดวกแก่ประชาชน

Q๔ /๖๒

Q๑ /๖๑

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๒

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยมีโครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
(GovChannels) โดย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดาเนินการ ตุลาคม
2561-กันยายน 2562

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยทุกหน่วยงานได้มีช่องทางให้คาปรึกษาแก่ประชาชน ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าทัง้
ทางด้านทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับอานวยความสะดวกในการ
ขอรับคาปรึกษาจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดเตรียมความพร้อมในการให้คาปรึกษาทัง้ ด้านทรัพยากร
ด้านการจัดบริการและด้านเทคโนโลยี
แผนงานที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูล คาปรึกษาแก่ประชาชนให้เป็นแบบ
เบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผรู้ ับบริการเป็นศูนย์กลาง

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 กาหนดช่องทางการให้คาปรึกษาแก่ประชาชนทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

กิจกรรมที่ ๒.๒ เชือ่ มโยงข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล ดาเนินการปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ เพือ่ ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนและบูรณาการข้อมูลสาคัญเพือ่ ใช้ใน
สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สานักนายกรัฐมนตรี/
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบบ
บริการเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติฯ
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 3

Q๔ /๖๒

กิจกรรมที่ ๑.๓ พัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่ รองรับการให้บริการทีก่ ระทบต่อชีวิต โดย สานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการจัดทา สานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และความเป็นอยูข่ องประชาชนโดยเป็นระบบทีร่ องรับการเชือ่ มโยงข้อมูลเพือ่ ระบบ Doing Business Portal เพือ่ ให้ภาคธุรกิจสามารถติดต่อราชการได้แบบ (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาเป็น Platform กลาง
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในปัจจุบันสามารถ ในการขออนุมัติอนุญาต
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้
ยืน่ ขออนุญาตออนไลน์ได้ ๗๘ ใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร และ ๑๘
ใบอนุญาตใน ๗๖ จังหวัด (เฉพาะส่วนภูมิภาคและเทศบาลเมือง เทศบาลนคร)

กิจกรรมที่ ๑.๒ ดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน
เช่น แก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กับการอนุมัติอนุญาตในภาครัฐ

Q๔ /๖๒

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริการประชาชนโดยตรง

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริการประชาชนโดยตรง

กำหนดแล้วเสร็จตำม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
แผน
ตำมแผน
Q๑ /๖๑
หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริการประชาชนโดยตรง

อยูร่ ะหว่างการดาเนินงานโดยคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ ร่างพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
เร่งด่วน
อนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. 62)
สานักงาน ก.พ.ร. ยังคงติดตามการปรับปรุงแก้ไขคุม๋ ือ
กิจกรรมที่ ๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการและลดขัน้ ตอนการให้บริการทีก่ ระทบ ดาเนินการแล้วเสร็จ : ในการประชุมวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
สาหรับประชาชนตามมติดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง
ต่อชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชน เพือ่ อานวยความสะดวกและสร้าง
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ความพึงพอใจแก่ผรู้ ับบริการ
ราชการ พ.ศ. 2558 ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.) เสนอ โดยแผนดังกล่าวครอบคลุมถึง การปรับปรุงคูม่ ือ
สาหรับประชาชน ระยะที่ 2 ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1) พิจารณาลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบ เพือ่ เป็นการลดภาระในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเตรียมเอกสารในการติดต่อราชการของ
ประชาชน
2) การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จตามคูม่ ือสาหรับประชาชน โดย
ตัง้ เป้าหมายลดระยะเวลาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30-50
3) การปรับปรุงรูปแบบของคูม่ ือสาหรับประชาชน ให้มีรูปแบบสวยงามเข้าใจ
ง่าย ข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน
4) การนาเทคโนโลยีทที่ ันสมัยหรือนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ
5) เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการเพือ่ ลดขัน้ ตอนการให้บริการโดยการจัดทา
One Stop Service
6) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะกฎหมายที่
ใช้มาเป็นเวลานาน หรือมีการมอบอานาจหรือกระจายอานาจ เพือ่ ให้การ
ดาเนินการมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้
7) การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ ในการปรับปรุงคูม่ ือสาหรับประชาชนใน
ระยะที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เร็วขึน้ ง่ายขึน้ และถูกลง”

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 4

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์รับคาขออนุญาต พ.ศ. .... มติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๒

อยูร่ ะหว่างการขอรับเงินงบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ

กิจกรรมที่ ๒.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่ รองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
เช่น ระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing
Business Portal) เป็นต้น
กิจกรรมที่ ๒.๓ ยกร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายระเบียบ แนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

อยูร่ ะหว่างการขอรับเงินงบประมาณ จากสานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Q๔ /๖๒

โดยในระดับกระทรวงและจังหวัด ได้จัดให้มีศูนย์บริการร่วมในระดับกระทรวง ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
และจังหวัดทีร่ องรับการขอรับบริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการร่วมในระดับกระทรวงและจังหวัด ที่
รองรับการขอรับบริการต่างๆของหน่วยงานในสังกัดได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว

การขยายผลการให้บริการใบอนุญาต/งานบริการใหม่
สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการร่วมกับสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ดาเนินกิจกรรม
ต่อเนือ่ ง ดังนี้
1) ยืนยันความถูกต้องของรูปแบบกระบวนการ
ทางานและความถูกต้องของแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Biz Portal
2) ทดสอบการใช้งานบนระบบ Biz Portal
3) อบรมและทดลองในสถานการณ์จาลอง
(Simulation)

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยู่ระหว่างดาเนินการ : โดยมีมติ ครม. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 อนุมัติหลักการร่าง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาต พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการจัดตั้งศูนย์
รับคาขออนุญาตขึ้นเป็นส่วนราชการในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อทาหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการรับคาขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้
ร่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1. การขยายผลการให้บริการใบอนุญาต/งานบริการใหม่ สานักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสารวจขั้นตอน วิธีการออกใบอนุญาตที่มีอยู่ปจั จุบนั พร้อม
นาเสนอการออกแบบใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ Biz Portal โดยในปัจจุบนั สามารถยื่นขออนุญาตออนไลน์ได้
๗๐ ใบอนุญาตใน ๒๕ ประเภทธุรกิจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจะขยายผลไปสู่
จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
2. การขยายการให้บริการสู่ภมู ิภาค สานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงการดาเนิน
โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบคุ คลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาหรับส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัด ผ่านระบบวิดีทศั น์
ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
2.1 การนาร่องใบอนุญาตที่พฒ
ั นาใหม่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ในจังหวัดนาร่อง 2
จังหวัด มีการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ หารือ และรับฟังข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑)
การสารวจขั้นตอน/ข้อมูลการออกใบอนุญาตที่มีอยู่ปจั จุบนั พร้อมนาเสนอรูปแบบ
กระบวนการออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 2) การนาเสนอระบบต้นแบบการ
พัฒนาการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
2.2 การขยายการให้บริการใน 76 จังหวัด โดยมีการจัดการอบรมวิธีการใช้งานระบบ
การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สาหรับกลุ่มจังหวัด
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายการ
ให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ใน 4 ภาค

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)

แผนงานที่ 2 จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และ
ศูนย์บริการร่วม

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สานักงาน ก.พ.ร.

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/
สานักงาน ก.พ.ร.

กระทรวงและจังหวัด

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
ดาเนินการปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๑.๔ พัฒนาและให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(Thailand Spatial Data)
กิจกรรมที่ ๑.๕ พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสาหรับจัดเก็บข้อมูลขนาด
ใหญ่ของภาครัฐ (Big Data Platform)

กิจกรรมที่ ๑.๓ พัฒนาและให้บริการระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(National e-Payment)
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อยูร่ ะหว่างการดาเนินงานโดย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
โครงการให้บริการ Government Platform as a Service โดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ
โครงการบูรณาการเชือ่ มโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government
Platform) โดย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๒

กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาและให้บริการระบบการยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทาง
ดิจิทัล (Digital Identity)

ระบบการยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล (Digital Identity) โดย
กระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม อยูร่ ะหว่างการ
เตรียมนาออกใช้งานจริง
ระบบการรับการรับชาระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal
of Government) โดย กรมบัญชีกลาง ดาเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเริ่ม
ให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้

Q๔ /๖๕

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

ไม่ระบุ

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

กำหนดแล้วเสร็จตำม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
แผน
ตำมแผน
Q๔ /๖๕
กระทรวงและจังหวัด

Q๔ /๖๑

ติดตามการผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ นาแพลตฟอร์ม
บริการทีพ่ ฒ
ั นาเสร็จแล้วไปใช้ในการบริการประชาชน หรือ
การบริหารราชการแผ่นดินและติดตามให้มีการพัฒนา
แพลตฟอร์มบริการพืน้ ฐานให้สมบูรณ์ และมีการปรับปรุง
อย่างสม่าเสมอ ให้รองรับความต้องการ และเทคโนโลยีที่
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๑.๑ การพัฒนาและให้บริการระบบเชือ่ มโยงฐานข้อมูลประชาชน ระบบเชือ่ มโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Linkage
Center) โดยกรมการปกครอง ดาเนินการแล้วเสร็จ และให้บริการข้อมูลได้
กลาง (Population Information Linkage Center)
แล้วกว่า ๑๗๓ รายการจากกว่า ๖๐ หน่วยงาน

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจทิ ัล
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจิทัล
แผนงานที่ 1 พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มบริการพืน้ ฐาน (Service
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
Platform)

กิจกรรมที่ ๒.๔ ยกระดับศูนย์บริการร่วมต่าง ๆ ทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบันให้รองรับ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒.๕ สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์การสร้าง ดาเนินการปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
แรงจูงใจ (Incentives) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึน้ การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของการให้บริการให้ประชาชน
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ เป็นต้น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กลยุทธ์ที่ 2 นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนาระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ
กิจกรรมที่ ๑.๑ พัฒนา หรือนาระบบดิจิทัลเพือ่ รองรับทางานตามภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน
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อยูร่ ะหว่างดาเนินการ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการพัฒนาหรือนาระบบ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการพัฒนาหรือนาระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน และหลายหน่วยงาน
สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น เช่น
กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กรมการกงสุล เป็นต้น

โดย กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม-สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ดาเนินการศูนย์ประสานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ดาเนินการปี ๒๕๖๑๒๕๖๒ และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านไซเบอร์ ดาเนินการปี
๒๕๖๒-๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒.๓ พัฒนาระบบศูนย์ประสานงาน ความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศภาครัฐ

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๔

Q๔ /๖๔

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีการให้บริการเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลเชือ่ มโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) อยูแ่ ล้ว
และปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการบูรณาการการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างเครือข่าย
ต่าง ๆ ของรัฐอย่างต่อเนือ่ ง

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กำหนดแล้วเสร็จตำม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
แผน
ตำมแผน
Q๔ /๖๒
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

กิจกรรมที่ ๒.๒ บูรณาการการเชือ่ มโยงระบบเครือข่ายข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Government Secure Intranet)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q๔ /๖๔

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
ดาเนินการสนับสนุนและผลักดันการปรับปรุงกฎหมาย ตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมือ่ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ และ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามลาดับ
เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจิทัลไปใช้ในการ
พัฒนาและให้บริการแบบดิจิทัล ในส่วนของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้
และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ
(Government Cloud : G-Cloud) ดาเนินการตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน
๒๕๖๒ และจะโอนภารกิจดังกล่าวให้กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ดาเนินการและขยายผลต่อภายใต้โครงการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ
(Government Cloud Service) (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๗)

แผนงานที่ 2 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานดิจิทัล (Digital
Infrastructure)
กิจกรรมที่ ๒.๑ พัฒนา หรือจัดให้มีระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government
Cloud Service) เพือ่ รองรับระบบดิจิทัลต่าง ๆ ของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ ๑.๖ ปรับปรุงกฎหมายให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานรัฐบาลดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนา และให้บริการแบบดิจิทัล

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
โดยหน่วยงานกลางต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเริ่มมีการพัฒนาระบบดิจิทัลงานพืน้ ฐาน
ของรัฐแบบรวมศูนย์ทที่ ุกส่วนราชการสามารถนาไปใช้ในงานตามภารกิจตนได้
(ดูรายละเอียดตามแผนงานที่ ๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กิจกรรมที่ ๒.๕ พัฒนาหรือจัดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
รัฐ (Integrated HR Management System: iHRMS) ทีเ่ ป็นแบบรวมศูนย์ Departmental Personnel Information System ( DPIS) ) โดยใช้
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูลทีท่ ันสมัย สามารถใช้งาน
และเชือ่ มโยงกับระบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของ
บน Mobile Device โดยระบบใหม่สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลบุคลากรจาก
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
หน่วยงานภาครัฐเข้าไว้ด้วยกันแบบ Online Realtime เพือ่ จัดทาเป็น
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของประเทศแบบฐานเดียว (one database) ในชือ่
ว่า Integrated Human Resourse Management System : iHRMS แบบ
Realtime ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างดาเนินการทดสอบระบบก่อนเปิดให้ส่วนราชการ
ใช้งานแทนระบบเดิม

อยูร่ ะหว่างการดาเนินงานโดยสานักงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศการงบประมาณ (Smart
e-Budgeting) โดยบูรณาการงานด้านงบประมาณร่วมกับระบบงานที่
เกี
วข้อง ่ ๒.๓ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการโดยกรมบัญชีกลาง
กิจย่ กรรมที
(New GFMIS) โดยเป็นฐานข้อมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real
กิTime
จกรรมที่ ๒.๔ พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์รวม สาหรับเงินสด สินทรัพย์ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการโดยกรมบัญชีกลาง
หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร อสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์โดยเชือ่ มโยงข้อมูล
กับระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องเช่น e-Budgeting, e-GP, GFMIS อย่างเต็มรูปแบบ
สานักงาน ก.พ. จะดาเนินการถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรของ
ส่วนราชการทีใ่ ช้ระบบ Departmental Personnel
Information System (DPIS) Version เดิม (ประมาณ
๑๔๑ หน่วยงาน)
มาไว้ในระบบ DPIS Version ใหม่ เพือ่ ให้สามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนือ่ ง คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพืน้ ฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานกลางต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมีการให้บริการ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
การเชือ่ มโยงข้อมูลและการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ระบบดิจิทัลงานพืน้ ฐานของรัฐแบบรวมศูนย์อยูแ่ ล้ว เช่น ระบบ e-Budgeting
(สานักงบประมาณ) ระบบ GFMIS (กรมบัญชีกลาง) ระบบ DPIS (สานักงาน
ก.พ.) เป็นต้น และหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดาเนินการ ปรับปรุง
ระบบเดิมเพือ่ ยกระดับการให้บริการ และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบ เช่น โครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กรมบัญชีกลาง ดาเนินการปี พ.ศ.
2561-2564 เป็นต้น
ดาเนินการแล้วเสร็จ : สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ ๒.๑ พัฒนาหรือจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
บริการระบบสารบรรณกลาง (Saraban-as-a-Service) และระบบสนับสนุน
แบบรวมศูนย์และรองรับการเชือ่ มโยงหนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน
การเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-CMS) โดยใน
ปัจจุบันมีการให้บริการกับกว่า ๓๓๐ หน่วยงาน

กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนา หรือนาระบบดิจิทัลเพือ่ รองรับงานพืน้ ฐานของ
หน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณงานพัสดุ งาน
บริหารงานบุคล เป็นต้น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

กรมบัญชีกลาง

Q๔ /๖๓

สานักงาน ก.พ.

กรมบัญชีกลาง

Q๔ /๖๓

Q๔ /๖๓

สานักงบประมาณ

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Q๔ /๖๓

Q๔ /๖๑

กำหนดแล้วเสร็จตำม หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
แผน
ตำมแผน
Q๔ /๖๒
หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

Q๔ /๖๑

Q๔ /๖๑

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
แห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม อยูร่ ะหว่างการจัดตัง้
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
(Government Big Data Institute)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม อยูร่ ะหว่างการจัดตัง้
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
(Government Big Data Institute) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาเนินการแล้วเสร็จ : พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒

แผนงานที่ 2 การจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data
Analytic Center)

กิจกรรมที่ ๒.๑ ยกระดับสานักงานสถิติแห่งชาติเพือ่ ให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่
เป็นศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ

กิจกรรมที่ ๒.๒ ปรับปรุงกฎหมายให้เอือ้ ต่อการรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลสาหรับใช้ในการบริการราชการแผ่นดิน และการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ รวมถึงเร่งรัด ผลักดันการจัดทาพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล
พ.ศ. ...
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Q๔ /๖๒

อยูร่ ะหว่างการดาเนินงาน โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กิจกรรมที่ ๑.๓ เชือ่ มโยงข้อมูลสาคัญของตนเข้าสูศ่ ูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงสามารถนาไปใช้ ในการตัดสินใจ และ การบริหาร
ราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๔ /๖๑

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการจัดทาข้อมูลสาคัญของ
หน่วยงานในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้กรอบการกากับดูแลข้อมูล (Data
Governance Framework) ซึ่งจัดทาขึน้ โดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ ัดทาขึน้ ดังกล่าว
จะได้รับการรวบรวม และวิเคราะห์โดยสถาบันทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ โดยแผนงานที่ ๒
ภายใต้กลยุทธ์นี้

กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดทาชุดข้อมูลสาคัญของหน่วยงานให้อยูใ่ นรูปแบบดิจิทัลที่
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

Q๒ /๖๑

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)

กิจกรรมที่ ๑.๑ กาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบหลักในการกาหนดชุดข้อมูลสาคัญ
การจัดทาการรวบรวมการวิเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของ
หน่วยงาน (Chief Data Officer)

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพือ่ การบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สานักงานสถิติแห่งชาติ/
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน

ไม่ระบุ

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 9

Q๔ /๖๕

ดาเนินการแล้ว - สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
สนับสนุนให้ภาคประชาชน และเอกชน นาข้อมูลเปิดภาครัฐไปพัฒนาต้นแบบ
การให้บริการ หรือนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง เช่น กิจกรรม Open
Data Hackathon กิจกรรม Data Journalism Workshop เป็นต้น

กิจกรรมที่ ๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน
(Collaboration)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๔ /๖๒

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

Q๔ /๖๑

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ดาเนินการแล้วเสร็จ : มีโครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม
ของบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) โดย
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดาเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562
และสานักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพือ่ ปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาดิจิทัล

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๓.๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้กาหนดให้มี “กลุม่ งาน
กิจกรรมที่ ๓.๑ กาหนดให้มี “กลุม่ งานสารสนเทศ” ทีร่ ับผิดชอบการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและนาข้อมูล สารสนเทศ” ทีร่ ับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดและ
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพือ่ สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สานักงาน ก.พ./สานักงาน
ก.พ.ร./สานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

กระทรวงและจังหวัด

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๓ ติดตามประเมินผลการดาเนินการ

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๒ ส่วนราชการดาเนินการแผนปฏิรูป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ตามแผนปฏิรูป

องค์การ

องค์การ

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๑ ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิรูป
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ดาเนินการแล้วเสร็จ : ส่วนราชการได้จดั ทาแผนปฏิรูปองค์การ

กิจกรรมที่ ๑.๑ การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ อยู่ระหว่างดาเนินการ โครงการการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การของส่วน
ราชการ โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – ตุลาคม 2564)

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สงู
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิตบิ ุคคลของกรม
แผนงานที่ 1 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ประเด็นปฏิรูป

แผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
๑. กาหนดเป็นตัวชี้วดั การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
องค์ประกอบที่ ๕ Potential Base
โดยส่วนราชการต้องดาเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูป
องค์การโดยจะต้องดาเนินการได้ตามผลผลิต (Output) ที่
กาหนด ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๓ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ของส่วนราชการ โดย
มีเกณฑ์การพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณการดาเนินการได้ตาม
ผลผลิต (๒๐ คะแนน) และเชิงคุณภาพ (๘๐ คะแนน) เช่น
- ทุกกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการกาหนดให้ Big
Data เป็นตัวชี้วดั ตามแผนปฏิรูปองค์การ
๒. การถ่ายโอนภารกิจบางกรมในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กข./ปม./ปศ./กวก./มม.) เช่น - การถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตร (GAP) การ
ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ของกรมการข้าว
- การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
(Service Lab) ของกรมประมง
๓. การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐ
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (e-filing)/
ระบบจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า (e-Trademark)/ ระบบ
จดทะเบียนสิทธิบัตร (e-Patent) เป็นต้น
- ทุกกรมในกระทรวงคมนาคมมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
แผนปฏิรูปองค์การ เช่น ทล./ขบ./จท. มีการนา Drone, GIS,
Sensor เข้ามาใช้เพื่อให้การทางานเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q๔ /๖๔

Q๔ /๖๔

Q๔ /๖๑

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

สานักงาน ก.พ.ร.

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ/สานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform)
กิจกรรมที่ ๒.๑ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service
Reform)
กิจกรรมที่ ๒.๒ การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่
(Sandbox)
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒.๑ การแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้
ประโยชน์พื้นที่จงั หวัดน่านและกลไกการบริหารจัดการ
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒.๒ Public School
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒.๓ พลังงาน (Smart City โดยเทคโนโลยี
Smart Grid)
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒.๔ หน่วยราชการ ๔.๐

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒.๖ ติดตามประเมินผลการขยายผล
การดาเนินงานรูปแบบกระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance ใน
กระทรวง/กรมนาร่อง

ประเด็นปฏิรูป
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ดาเนินการแล้วเสร็จ : ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
(Service Reform) โดยสานักงาน ก.พ.ร. มีการใช้พื้นที่ทดลองในการ
ทดลองปฏิบัตทิ าการปลดล็อกข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อออกแบบการบริหาร
จัดการในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้
ประโยชน์พื้นที่จงั หวัดน่านและกลไกการบริหารจัดการ (๒) โรงเรียนร่วม
พัฒนา (Public School) (๓) พลังงาน (Smart City โดยเทคโนโลยี Smart
Grid) (๔) หน่วยงานราชการ ๔.๐ (High Performance Organization :
HPO) และ (๕) การยกระดับการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (Ease of
Doing Research. Development. and Innovation) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ THAILAND ๔.๐

ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม ได้แก่ สานักงาน
ป.ย.ป. ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการ ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND ๔.๐ ที่ดาเนินการ
เรื่อง Sandbox หากมีการดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. 62)
อยู่ระหว่างการศึกษา
กิจกรรมที่ ๑.๒ กระทรวงที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารระบบงานระบบ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดย สานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
เงิน และคน
๑. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารราชแนวใหม่ ดาเนินการ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒.๑ ศึกษารูปแบบการเพิ่ม
๒. สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมอบอานาจ
ประสิทธิภาพการบริหารราชการในกระทรวงที่มคี วามสาคัญต่อการ
ด้านการกาหนดโครงสร้าง เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการ ให้สว่ น
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ :
ราชการมีความยึดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น โดยมอบอานาจบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
High Performance)
กับการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้สว่ นราชการสามารถ
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒.๒ นาร่องรูปแบบกระทรวง/กรมพันธุ์ พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในกรมได้เองภายใต้เงื่อนไขที่ ก.พ.ร. กาหนด
ใหม่ : High Performance
(รายละเอียดตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวันที่ ๘
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒.๓ ติดตามประเมินผลรูปแบบ
มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม)
กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance ในกระทรวง/กรมนาร่อง ๓. ประเด็นการมอบอานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ว.๓/๒๕๖๒) :
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒.๔ จัดทา พ.ร.บ.ปฏิรูประบบราชการ มีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กาลังอยู่ระหว่างการหารือแนวทางในการดาเนินการ
๔. สานักงาน ก.พ.ร. เสนอทบทวนปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “กฎหมายว่าด้วยการ
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒.๕ ขยายผลการดาเนินงานรูปแบบ
ปฏิรูประบบราชการ” ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี
กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance ในกระทรวง/กรม

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร./สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวง/กรม/สานักงาน
ก.พ.ร.
กระทรวง/กรม/สานักงาน
ก.พ.ร./คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศฯ

Q๔ /๖๒
Q๑ /๖๒
Q๔ /๖๕
Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๒

สานักงาน ก.พ.ร./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สานักงาน ก.พ.ร./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.ร.

Q๒ /๖๒

Q๔ /๖๒

สานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

Q๒ /๖๒

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ

Q๔ /๖๕

กิจกรรมที่ ๑.๔ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการเพื่อจัดทารายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะสรุปเป็นรายงานประจาปี
ของที่ประชุมร่วม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒.๕ ขยายผลการดาเนินงานรูปแบบจังหวัดพันธุ์ใหม่ : High
Performance
กิจกรรมที่ ๒.๖ ติดตามประเมินผลการขยายผลการดาเนินงานรูปแบบ
จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance ในจังหวัดนาร่อง
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แผนงานที่ 2 จังหวัดที่มคี วามคล่องตัว ในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน อยู่ระหว่างดาเนินการ จัดทาโครงการพัฒนาจังหวัดที่มคี วามคล่องตัวในการ สานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาดาเนินการต่อไป
และระบบกาลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance)
บริหารระบบงาน ระบบเงินและระบบกาลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High
กิจกรรมที่ ๒.๑ ศึกษารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการใน Performance) โดย สานักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการดาเนินการปี พ.ศ.
จังหวัดที่มคี วามสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2562 มีการลงพื้นที่จงั หวัดที่มคี วามสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อสอบทานปัญหาและความต้องการของผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย โดย
(จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance)
พิจารณาคัดเลือกจากจังหวัดที่มกี ลไกการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ โดย
กิจกรรมที่ ๒.๒ นาร่องรูปแบบจังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance
จัดประชุมใน 6 จังหวัด ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 เพื่อ
กิจกรรมที่ ๒.๓ ติดตามประเมินผลรูปแบบจังหวัดพันธุ์ใหม่ : High
นาเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟัง
Performance ในจังหวัดนาร่อง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม และแนวทางนาไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน
กิจกรรมที่ ๒.๔ จัดทา พ.ร.บ.ปฏิรูประบบราชการ
2562 ขณะนี้มผี ลการศึกษาแล้ว โดย สานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย/สานักงาน
ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร./
กระทรวงมหาดไทย/สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงมหาดไทย/สานักงาน
ก.พ.ร.
กระทรวงมหาดไทย/สานักงาน
ก.พ.ร.

Q๔ /๖๒
Q๔ /๖๒
Q๑ /๖๒

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๕

สานักงาน ก.พ.ร.

Q๒ /๖๒

Q๔ /๖๓

กระทรวง/กรมทีม่ ีหน่วยงานใน
ภูมิภาค/สานักงาน ก.พ.ร./
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

โครงสร้างส่วนราชการในภูมภิ าคให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อทบทวน
การจัดโครงสร้างส่วนราชการในภูมภิ าค (อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูป
องค์กร (Organization Transformation Plan) ด้วยได้)
Q๒ /๖๔

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

กิจกรรมที่ ๑.๓ ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมภิ าค

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

สานักงาน ก.พ.ร./
กระทรวงมหาดไทย/กรมทีม่ ี
หน่วยงานในภูมิภาค
กระทรวง/กรมทีม่ ีหน่วยงานใน
ภูมิภาค/สานักงาน ก.พ.ร.

สานักงาน ก.พ.ร. ขอขยายระยะเวลาการดาเนินการเป็น
การจัดทาแผนแม่บทฯ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และ การ
จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารฯ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ เนื่องจาก
เดิมกาหนดให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q๔ /๖๑

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
แผนงานที่ 1 การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วน อยู่ระหว่างดาเนินการ จัดทาโครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิง
ราชการในภูมภิ าคเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่การจัดระบบ
พื้นที่แบบบูรณาการ โดย สานักงาน ก.พ.ร. (ดาเนินการ ตุลาคม 2561 บริหารงานและโครงสร้างส่วนราชการในภูมภิ าค
กันยายน 2562) โดยรับฟังความคิดเห็นจากกระทรวงนาร่อง ได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดทาแผนแม่บทเพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วน
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนแม่บทเพื่อทบทวนการจัด
ราชการในภูมภิ าค
โครงสร้างของส่วนราชการในภูมภิ าค และแผนปฏิบัตกิ ารระบบบริหารงาน
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารระบบบริหารงานและการปรับปรุง และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมภิ าคต่อไป

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกระจายอานาจให้กบั องค์กร
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยร่างพระราชบัญญัตกิ ระจายหน้าที่และอานาจ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดย คณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการ
กิจกรรมที่ ๑.๑ การกระจายหน้าที่และอานาจในการจัดบริการสาธารณะ
ตามที่ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอและส่งให้คณะกรรมการ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ร่างแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565 และร่างแผนปฏิบัตกิ าร
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562-2565 (อยู่ระหว่างการจัดทาแผน)
โครงการการกระจายอานาจด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ ให้แก่
กิจกรรมที่ ๑.๒ การกระจายอานาจด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สานักงานคณะกรรมการการกระจาย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(ดาเนินการ ปี พ.ศ. 2560-2564)

สานักปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี/ทุกส่วนราชการ

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ

Q๔ /๖๓

กิจกรรมที่ ๓.๓ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการเพื่อจัดทารายงาน
ความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะสรุปเป็นรายงานประจาปี
เสนอต่อที่ประชุมร่วม

Q๔ /๖๕

กระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้อง/
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/
สานักงาน ก.พ.ร./สานัก
งบประมาณ/สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา/
สานักงาน ก.พ.

Q๔ /๖๓

กิจกรรมที่ ๓.๒ ทดลองดาเนินการจัดทาโครงสร้างและระบบการบริหาร
ราชการแบบภาค/เขต

สานักปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี/ทุกส่วนราชการ

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/
สานักงาน ก.พ.ร./กระทรวง/
กรมที่เกี่ยวข้อง

Q๔ /๖๑

Q๔ /๖๕

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. 62)
แผนงานที่ 3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดโครงสร้างการบริหารราชการ ดาเนินการแล้วเสร็จ : คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นภาค/เขต ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ
โดย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
(Rezoning)
ระดับภาค และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ฉบับทบทวน
(กรกฎาคม 2562) 1. แผนพัฒนาภาคเหนือ 2.แผนพัฒนาภาค
กิจกรรมที ๓.๑ ศึกษา สารวจ และจัดทาข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดทา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4.
โครงสร้างการบริหารราชการแบบภาค/เขต (โดยอาจใช้แนวทางการจัด
แผนพัฒนาภาคตะวันออก 5.แผนพัฒนาภาคใต้ 6.แผนพัฒนาภาคใต้
กลุ่มจังหวัดหรือจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับสภาพความจาเป็น ชายแดน
และปัญหา)

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ
แผนงานที่ 1 การดาเนินการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ดาเนินการแล้วเสร็จ : สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายการเป็นระบบราชการ 4.0 ให้มคี วาม
เข้มแข็ง มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสามารถถ่ายทอด
แนวทางการดาเนินงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ให้แก่หน่วยงานตนเอง
กิจกรรมที่ ๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนให้สว่ นราชการยกระดับและ
รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
พัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0
กิจกรรมที่ ๑.๒ สร้างเครือข่ายที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2. เตรียมความพร้อมด้านการตรวจรับรองสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่
ของส่วนราชการสู่ระบบราชการ ๔.๐
กิจกรรมที่ ๑.๓ เตรียมความพร้อมด้านการตรวจรับรองสถานะของส่วน ระบบราชการ 4.0
3. ตรวจประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
ราชการ
4. พัฒนาเครือข่ายการเป็นระบบราชการ 4.0
กิจกรรมที่ ๑.๔ ตรวจรับรองสถานะของส่วนราชการ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
แผนงานที่ ๑ การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
ดาเนินการแล้วเสร็จ (1) พระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
กิจกรรมที่ ๑.๑ พัฒนาวิธกี ารงบประมาณ กระบวนการบริหาร การจัดทา 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญที่บัญญัตใิ ห้รัฐต้องรักษาวินัย
คาขอและการอนุมตั งิ บประมาณ
การเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมี
กิจกรรมที่ ๑.๒ สร้างกลไกการตรวจสอบการเงินและการคลังภาครัฐ
เสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ ๑.๓ เร่งรัด ผลักดันการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
(2) พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจา
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่าง
นุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัตกิ ารเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สานักงาน ก.พ.ร. ได้
จัดงานสัมมนาวิชาการและการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบรางวัลองค์กรต้นแบบของระบบ
ราชการ 4.0 (หน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์ทุกด้าน) ปี ๒๕61
ประกอบด้วย (1) 4 ส่วนราชการ ได้แก่ กรมควบคุมโรค/
กรมปศุสตั ว์/ กรมสรรพากร/ สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ (2) 2 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น และ
สระบุรี

สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร.

Q๔ /๖๔
Q๒ /๖๔
Q๔ /๖๔

สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา/สานักงบประมาณ

Q๔ /๖๔
Q๒ /๖๒

Q๔ /๖๔

สานักงบประมาณ

Q๒ /๖๔

กระทรวงมหาดไทย/องค์กร
กลางบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

Q๔ /๖๕

กิจกรรมที่ ๒.๓ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม และการบริหารกาลังคนมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า

กิจกรรมที่ ๒.๑ ปรับจานวนและขนาดของท้องถิ่น (Right Sizing) เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ

กระทรวงมหาดไทย/สานัก
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

Q๔ /๖๕

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กิจกรรมที่ ๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาและให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการในระยะต่อไป

กระทรวงมหาดไทย/สานัก
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาและ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย สานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (ดาเนินการปี พ.ศ. 2560-2564)
Q๔ /๖๕

แผนงานที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ขอ
ขยายระยะเวลาการดาเนินการเป็นแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔
เนื่องจาก ก.พ.ร. มีมติให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและต้อง
ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ก่อนการจัดทาร่างฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

แผนงานที่ 2 บูรณาการข้อมูลกาลังคนภาครัฐทุกประเภทที่ใช้งบประมาณ
แผ่นดินให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสาหรับการกาหนดนโยบายกาลังคน
ภาครัฐ
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อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงาน ก.พ. ได้มกี ารพัฒนาโปรแกรมระบบ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS Version 6.0 ในปีงบประมาณ
2561 และมีการถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการที่ใช้โปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS Version 5.0) ไปยัง
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management
System : HRMS) ในปีงบประมาณ 2562 อย่างไรก็ดี อาจจะยังไม่
สามารถบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดได้ เนื่องจากหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่ใช่ขา้ ราชการพลเรือน ต่างมีระบบฐานข้อมูลกาลังคนที่แตกต่าง
กัน ยังไม่มฐี านข้อมูลร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศ
ดาเนินการแล้วเสร็จ : สานักงาน ก.พ. ได้นาเสนอ "มาตรการบริหารจัดการ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
กาลังคนภาครัฐ (พ.ศ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)" ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ครม. ได้มมี ติเห็นชอบ จากนั้น ได้จดั การประชุมชี้
แนวทางปฏิบัตใิ ห้แก่สว่ นราชการเพื่อดาเนินการ และได้จดั ทาหนังสือ
มาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้สว่ นราชการต่าง ๆ ได้ปฏิบัตติ อ่ ไป ทั้งนี้
มาตรการฯ ดังกล่าวได้กาหนดเป้าหมายสาคัญในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ อัตรา
ข้าราชการที่วา่ งลงจากการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ลดลง
ร้อยละ 10 จากการจ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการที่
เกษียณอายุ

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. อยู่ระหว่างดาเนินการ โดย คณะกรรมการพัฒนาะบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีมติ
กิจกรรมที่ ๑.๑ ศึกษาการแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ เห็นชอบให้สานักงาน ก.พ.ร. นาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยปรับปรุง
กิจกรรมที่ ๑.๒ ทบทวนการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
กระทรวง ทบวง กรม ไปศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและจัดทาร่าง
ตามข้อสังเกตของที่ประชุม แล้วนามาเสนอที่ประชุม ก.พ.ร. อีกครั้ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q๔ /๖๓

Q๔ /๖๓

Q๔ /๖๑
Q๔ /๖๒

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

สานักงาน ก.พ./สานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล/องค์กร
กลางบริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ./สานักงาน
ก.พ.ร./ส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร.

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

โดย สานักงาน ก.พ. ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน โดยยังมิได้ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยกาลังคนและค่าตอบแทน
ภาครัฐ โดยปัจจุบันลักษณะงานดังกล่าว รับผิดชอบโดย คณะกรรมการสอง
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ
(คปร.) และคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ

แผนงานที่ 4 พัฒนากลไกและจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยกาลังคน
และค่าตอบแทนภาครัฐ (Public Workforce Policy and Remuneration
Tribunal) เพื่อให้การบริหารอัตรากาลังและการกาหนดค่าตอบแทนเป็น
มาตรฐาน สอดคล้องกับความจาเป็นในแต่ละวิชาชีพ และเทียบเคียงได้ใน
ตลาดแรงงาน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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การขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาทักษะดิจทิ ัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิ ัลตาม
มติ คณะรัฐมนตรีวนั ที่ 26 กันยายน 2560 และติดตาม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดย หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้มกี ารจ้างงานใน
โดยสานักงาน ก.พ. กาลังดาเนินการปรับปรุงระบบการ
รูปแบบระบบบริหารพนักงานราชการ และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ก.พ. จ้างพนักงานราชการให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2560 ได้มมี ติเห็นชอบแนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มคี วามรู้ความสามารถ
คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์
เป็นพนักงานราชการศุกยภาพสูง ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) เสนอ และสานักงาน ก.พ. ได้จดั ประชุมชี้แจงให้กบั ส่วน
ราชการรับทราบแล้ว

แผนงานที่ 3 จ้างงานรูปแบบอื่นซึ่งไม่มภี าระผูกพันด้านงบประมาณใน
ระยะยาว หรือใช้การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุขา้ ราชการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กบั กาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคลากร อยู่ระหว่างดาเนินการ โดย สานักงาน ก.พ. มีโครงการพัฒนาทักษะด้าน
เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจทิ ัล และประเทศไทย ๔.๐ (Digital Skills and
ดิจทิ ัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดาเนินการ ตุลาคม 2561Literacy)
กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิ ัล

โดย สานักงาน ก.พ. ได้มกี ารพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบตาแหน่งและการบริหารกาลังคน
ภาครัฐ (โครงการพัฒนาระบบและมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคน
ภาครัฐ) (คปร.) แต่ยงั ไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่าจะสามารถลดจานวน
กาลังคนภาครัฐได้ร้อยละ 10 ภายในเวลา 5 ปี

แผนงานที่ 2 ลดอัตรากาลังและควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านบุคคลภาครัฐ ให้
ครอบคลุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทที่ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. 62)
กลยุทธ์ที่ 2 ลดขนาดกาลังคนและค่าใช้จา่ ยด้านบุคคลภาครัฐที่มผี ลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
แผนงานที่ 1 นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ : สานักงาน ก.พ. ได้นาเสนอคณะรัฐมนตรี ในการ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัตงิ านและการบริการประชาชน
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ โดย ครม. มีมติรับทราบการดาเนินการในเรื่องนี้
สานักงาน ก.พ. จึงได้แจ้งเวียนส่วนราชการให้ดาเนินการตาม หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๒๑.๒/ ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง
การใช้ระบบทะเบียนประวัตขิ า้ ราชการอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้สว่ นราชการ
จัดทาประวัตขิ า้ ราชการที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q๔ /๖๔

Q๔ /๖๔

Q๔ /๖๕

สานักงาน ก.พ./กระทรวง
ดิจทิ ัลฯ/สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ัล/สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

สานักงาน ก.พ./สานักงาน
ก.พ.ร./กระทรวงการคลัง/
สานักงบประมาณ/
กรมบัญชีกลาง/องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ./สานักงาน
ก.พ.ร./กระทรวงการคลัง/
สานักงบประมาณ/
กรมบัญชีกลาง

สานักงาน ก.พ./สานักงาน
ก.พ.ร./กระทรวงการคลัง/
สานักงบประมาณ

สานักงาน ก.พ./สานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล/สานักงาน
ก.พ.ร.

Q๔ /๖๓

Q๔ /๖๕

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

แผนงานที่ 3 เตรียมกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
และการเข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุ

แผนงานที่ 2 พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะ และสมรรถนะกาลังคน เพื่อพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ

ประเด็นปฏิรูป
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ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. 62)
โดย สานักงาน ก.พ. มีการดาเนินการในหลายโครงการ และดาเนินการอย่าง ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนือ่ งได้แก่
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นประเทศไทย
4.0
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูน้ าคลืน่ ลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผูน้ าทีม่ ีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ้ ริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประชุมครั้งที่ 10/2561 เมือ่ วันที่ 8 ต.ค. 61 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสูส่ ังคมสูงอายุ และในการประชุมครั้งที่
11/2561 เมือ่ วันที่ 5 พ.ย. 61 มีมติเห็นชอบร่างมาตรการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพือ่ รองรับสังคมสูงอายุ โดยสานักงาน ก.พ.
ดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรกลางและจัดอบรมสัมมนานาร่อง
หลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ ใส่ใจผูส้ ูงอายุ" รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ - ๒ ส.ค.
๖๒ มีผเู้ ข้าร่วมจานวน ๖๐ คน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ - ๙ ส.ค. ๖๒ มีผเู้ ข้าร่วม
จานวน ๖๐ คน
๒. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ เมือ่ วันที่ ๒๓ ก.ย.
๖๒ โดยมี รนม. วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน เพือ่ พิจารณาการจัดตัง้ ศูนย์
เตรียมบุคคลากรภาครัฐสูงวัยเข้าสูง่ าน
๓. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน (บริษทั ท็อปกัน จากัด /บริษทั ไลน์
จากัด) ในการสนับสนุนบุคลากรภาครัฐ ผูส้ ูงวัยเข้าสูง่ านในวันที่ ๒ ส.ค. ๖๒
๔. พัฒนาแบบประเมินความพร้อมในการทางานของบุคลากรสูงวัย ดังนี้
๔.๑ เก็บข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพข้อคาถามของแบบ
ประเมินความพร้อมในการทางานของบุคลากรสูงวัย
๔.๒ จัดทารายงานการพัฒนาแบบประเมินความพร้อมในการทางานของ
บุคลากรสูงวัย
๕. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สานักงาน ก.พ. กับบริษทั
เดอะจ๊อบ จากัด ในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ ชัน้ ๕ สานักงาน ก.พ.
๖. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ จากระบบฐานข้อมูล DPIS และจัดทาร่างของรูปเล่ม
รายงาน

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๕

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน
สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
โดยดาเนินการแล้วเสร็จบางส่วน สานักงาน ก.พ.มีแผนงาน/โครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ ดังนี้
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจาส่วน
ราชการ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรคุ้มครองจริยธรรม
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
4. พระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562

โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดาเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
และคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบตาแหน่ง
และการบริหารกาลังคนภาครัฐ (โครงการพัฒนาระบบและมาตรการบริหาร
และพัฒนากาลังคนภาครัฐ) (คปร.)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๔ /๖๕

แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิผลและความคล่องตัวในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรเข้าสู่ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 18

สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างขยายผลการดาเนินการจัดสอบความรู้
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ สามารถจัดสอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้เข้าสอบจานวน
๑๐,๙๓๕ ที่นั่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนการจัดสอบฯ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้เข้าสอบจานวน ๒๐,๐๐๐ ที่นั่ง

Q๔ /๖๔

Q๔ /๖๓

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๒

Q๓ /๖๕

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

แผนงานที่ 2 สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่น ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างขยายผลการ
โดยสานักงาน ก.พ. กาลังดาเนินการปรับปรุงระบบการ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ดาเนินการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดสรรทุนรัฐบาลให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมถึงการพัฒนาระบบและดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ รวมถึง
การจัดสรรทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ (Strategy based) เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทให้เข้ารับราชการได้ทันทีหลัง
สาเร็จการศึกษา

ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้
กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผู้มคี วามรู้ความสามารถและมีจติ สาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 การเพิ่มช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้ โดย สานักงาน ก.พ. เริ่มดาเนินการในปี 2563 (รายงานการศึกษาระบบ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัตงิ านในภาครัฐ
การบริหารทรัพยากรบุคคลคู่ขนาน (Dual Tracks) ที่แยกสาหรับผู้มคี วามรู้
ความสามารถสูง เป็นการเฉพาะ)

แผนงานที่ 2 โดยทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล, กาลังคน
(จานวน สายงาน ตาแหน่ง ระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตั้งให้
สอดคล้องกับความจาเป็นตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (อาทิ
การทบทวนสัดส่วนของจานวนตาแหน่งระดับสูง และตาแหน่งปฏิบัตใิ ห้
สอดคล้องกับความจาเป็น เป็นต้น)

กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit)
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้
โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ กลไก และ
กาลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit)
เครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Audit)

แผนงานที่ 4 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับการเป็น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/สานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล

ส่วนราชการ/สานักงาน ก.พ./
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/ส่วนราชการ

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล/ส่วนราชการ

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน
สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
มติ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 10
กันยายน 2561 เห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรการสอบและค่าธรรมเนียมสอบ
ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามที่สานักงาน ก.พ.
เสนอ *โครงการพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท โดย สานักงาน ก.พ.
(ดาเนินการปี พ.ศ. 2561-2563)
• แนวทางและแผนงานการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ประจาปี)
2562 : 500,000 ที่นั่งสอบ ช่วงเดือน มิถนุ ายน – กรกฎาคม
2563 : 700,000 ที่นั่งสอบ ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม
2564 เป็นต้นไป 700,000 ที่นั่งสอบขึ้นไป ช่วงเดือน พฤษภาคม –
กรกฎาคม

โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

สานักงาน ก.พ. ได้รายงานผลการดาเนินงาน เรื่อง การ
พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๒
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการตามที่
สานักงาน ก.พ. เสนอ และได้ให้ความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

แผนงานที่ 3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
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โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาร่างมาตรการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพื่อสร้างการเรียนรู้ โดย สานักงาน ก.พ. มีการดาเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการทางาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย
4.0
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มวี สิ ยั ทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
แผนงานที่ 2 พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาข้าราชการ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ภาครัฐยุคใหม่
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการภาครัฐโดยรวม
(Total Compensations) ให้ใกล้เคียงกับอัตราในภาคเอกชนชั้นนาและ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มต่าง ๆ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มคี วามรู้ความสามารถและมีจติ สาธารณะไว้ในภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบการบริหารผลการ โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงการประเมิล
ปฏิบัตงิ าน (Performance Management System)
ผลการปฏิบัตริ าชการและการเลื่อนเงินเดือน

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

Q๔ /๖๕
Q๔ /๖๒

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ./
กระทรวงการคลัง/สานัก
งบประมาณ

สานักงาน ก.พ./สานักงาน
ก.พ.ร./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน
สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๕

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

แผนงานที่ 2 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ และสร้างความ
ต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง (Career Advancement & Succession
Planning)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ดาเนินการแล้วเสร็จ : เนื่องจากพระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2562
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โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยยังไม่ได้ดาเนินการกาหนด
ตาแหน่งสาคัญเชิงยุทธศาสตร์และสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
อย่างชัดเจน โดยมีเพียงการเตรียมกาลังคนคุณภาพให้เป็นกาลังสาคัญใน
ราชการต่อไป

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดย สานักงาน ก.พ. ได้มกี ารจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเตรียมเสนอรูปแบบการจัดตั้ง ก.พ.ค.
แห่งชาติตอ่ ไป

โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรนักบริหาร
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ระดับสูง
สานักงาน ก.พ. มีการดาเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย
4.0
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาที่มวี สิ ยั ทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
ดาเนินการแล้วเสร็จ : สาระสาคัญปรากฏอยู่พระราชบัญญัตมิ าตรฐานทาง
องค์ประกอบสาคัญในการบริหารงานบุคคล
จริยธรรม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
แผนงานที่ 1 จัดทาแผนพัฒนากาลังคนคุณภาพ (Talent Management) โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการการพัฒนาระบบบริหารกาลังคน
เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้นาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คุณภาพและการพัฒนากาลังคนคุณภาพ (Development Center) และ
การพัฒนาระบบติดตามศักยภาพกลุ่มกาลังคนคุณภาพ (Performance
Management Center)

แผนงานที่ 2 จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ สาหรับ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างผู้นาให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นาที่เป็นตัวอย่าง
(Leadership by Example)
แผนงานที่ 2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Change and Innovative
Leaders)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๒

สานักงาน ก.พ.

สานักงาน ก.พ.

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

สานักงาน ก.พ.

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๓

สานักงาน ก.พ.

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน

Q๔ /๖๕

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
โดย สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการ
หมุนเวียนและการเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามหน่วยงานในภาครัฐ
(Professional Rotation and Mobility))
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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Q๔ /๖๒

กิจกรรมที่ ๑.๔ จัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัตแิ ละราคาอ้างอิงของผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในแผนงานที่ 1
ส่วนราชการสามารถเข้าถึงได้ง่าย

กรมบัญชีกลาง

Q๔ /๖๑

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน
สานักงาน ก.พ./องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

Q๔ /๖๑

Q๔ /๖๒

ดาเนินการแล้วเสร็จ : การจัดทาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
กรมบัญชีกลางได้ดาเนินการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกาศขึ้นทะเบียนจาก
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

Q๑ /๖๔

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กิจกรรมที่ ๑.๓ จัดทาระบบเพื่อรองรับการประเมินผลการดาเนินงานของ อยู่ระหว่างการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ ซึ่งได้วา่ จ้าง
อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยกาหนดหลักเกณฑ์ และได้รายงานฉบับสุดท้าย
ผู้ประกอบการ ทั้งจากข้อมูลการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการในระบบ
เรียบร้อยแล้ว
e-GP และผลการประเมินผลจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ

กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดทาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดทาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ครอบคลุม
ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปิดเผยผลการประเมินและเชื่อมโยงเข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์ที่ 1 นาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มคี วามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบดิจทิ ัลเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางรายงานว่าการจัดทาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
แบบครบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้ดาเนินแล้วเสร็จ โดยกรมบัญชีกลาง มีโครงการอยู่
ระหว่างดาเนินการ ดังนี้
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดาเนินการปี พ.ศ.2562-2563
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชี
ข้อมูลรายการยาและรหัสยาตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดาเนินการปี พ.ศ. 2560-2564
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารโครงการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
ดาเนินการ
ปี พ.ศ. 2561-2563
4. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการ ปี พ.ศ. 2562-2563
หมายเหตุ : ล่าสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้รับแจ้งว่า
- โครงการที่ 1 - 3 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้นต้อง
รอแปรญัตติ
- โครงการที่ 4 ดาเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้าม
หน่วยงานในภาครัฐเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การทางานทั้งในด้านกว้าง
และลึก

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q๔ /๖๒

Q๔ /๖๒

รอจัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนินการพัฒนาระบบ

พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย และรอ
นาระบบขึ้นใช้งานจริง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๑.๑ โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพพัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่
พัสดุ/ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่จดั ซื้อ จัดจ้าง
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กรมบัญชีกลางได้พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการพัสดุ สาหรับ
อบรมผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ ซึ่งจัดทาในรูปแบบ e-learning โดยผู้ผา่ นการ
อบรมจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุตอ่ ไป ทั้งนี้หลักเกณฑ์เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ด้านพัสดุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มเี หตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลไกการติดตาม
กรมบัญชีกลางมีแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ภาค
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐเพื่อให้สาธารณะสามารถนาข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ และใช้
ประโยชน์ตอ่ ได้ โดยอยู่ระหว่างการตรวจรับระบบการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการ
ตรวจสอบงวดสุดท้าย
Q๔ /๖๓

Q๔ /๖๒

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562

กิจกรรม ๒.๒ ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองเพื่อ
เสนอขายหรือร่วมประมูลผ่านระบบดิจทิ ัลได้ในทุกขั้นตอน
กิจกรรมที่ ๒.๓ เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบ
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารนายกรัฐมนตรี (PMOC) ระบบของหน่วยงานตรวจสอบ/
หน่วยงานกากับดูแล

กิจกรรมที่ ๒.๔ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ภาคประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกสามารถนาข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ และใช้
ประโยชน์ตอ่ ได้

Q๔ /๖๒

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. 62)
อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในแผนงานที่ 1
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดย กรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่ากรณีการเชื่อมโยงข้อมูล ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบศูนย์ปฏิบัตกิ ารนายกรัฐมนตรี (PMOC)
ระบบของหน่วยงานตรวจสอบ/หน่วยงานกากับดูแลหากภาครัฐมีนโยบาย
ที่ชดั เจนกรมบัญชีกลางจะได้ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐดังกล่าวต่อไป ภายใต้ขอ้ จากัดด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กิจกรรมที่ ๒.๑ หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของ
หน่วยงานตน และระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ในการติดตามการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานที่ 2 เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และ
ผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ ๑.๕ จัดทาระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง/สานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล

กรมบัญชีกลาง/สานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง/หน่วยงาน
ภาครัฐ/สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ัล

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน
กรมบัญชีกลาง

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(ก.ค. - ก.ย. 62)
ดาเนินการแล้วเสร็จ และมีการเผยแพร่อยู่ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒.๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีสว่ นร่วม
ของภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

แผนงานที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน ใน
การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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โดย กรมบัญชีกลาง มีโครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
คือ โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ดาเนินการปี พ.ศ.
2560-2565

อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๑.๓ การพัฒนาระบบการจัดเก็บตรวจสอบและรายงานด้าน
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งศึกษาเพื่อพัฒนาระบบรวมการจัดซื้อจัด ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในแผนงานที่ 1
จ้างภาครัฐ

กิจกรรมที่ ๑.๒ โครงการพัฒนากฎระเบียบและจัดทาคู่มอื การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ สาหรับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

ประเด็นปฏิรูป

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

Q๔ /๖๕

Q๔ /๖๔

Q๔ /๖๑

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ตำมแผน
กรมบัญชีกลาง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

เตรียมกำรเพือ่ รองรับหลักเกณฑ์หลังจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ.
๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมือ่ พ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำ (๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) เพือ่ นำไปใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์และอบรมหน่วยงำนของรัฐอย่ำงทัว่ ถึง

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบในกำรตรวจสอบ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยในข้อ ๑.๑ โดยให้พจิ ำรณำ
ดำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ (๑) ระยะแรก ให้พจิ ำรณำจัดตัง้ หรือ
กำหนดส่วนงำนระดับกอง เพือ่ ทำหน้ำทีร่ ับผิดชอบในกำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ สร้ำงกำรรับรู้ ตลอดจนติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว (๒) ระยะยำว ให้มีกำร
พัฒนำกำรดำเนินกำรต่อเนือ่ งจำกระยะแรก โดยพิจำรณำจัดตัง้
หน่วยงำนเฉพำะ เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรตรวจสอบ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยระยะแรก สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ได้ยกระดับฝ่ำยพัฒนำกฎหมำยขึน้ เป็นกอง โดยกำหนดให้รับผิดชอบ
ภำรกิจในกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งกอง
พัฒนำกฎหมำยจะได้วิเครำะห์ภำรกิจทีต่ ้องดำเนินกำรเพือ่ เสนอ
ผูบ้ ริหำรสัง่ กำรเกีย่ วกับกำรกำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบในระยะยำว
ต่อไป

หำรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กำรดำเนินกำรในระยะยำวต่อไป

Q๔/๖๕

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดให้มีกลไกตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยตำมข้อ ๑.๑ โดยเฉพำะในเรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบ และกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย เพือ่ ให้สอดคล้องตำมหลักกำรทีก่ ำหนดในมำตรำ ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

กิจกรรมที่ ๓ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และ
ในข้อ ๑.๑ โดยให้ดำเนินกำรเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) จัดสัมมนำเพือ่
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ประชำสัมพันธ์และทำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนของรัฐอย่ำงทัว่ ถึง (๒)
จัดอบรมหลักสูตรอบรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแก่เจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนของรัฐ

Q๔/๖๒

Q๑/๖๒

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำอนุบัญญัติเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์กำรดำเนินกำร
รองรับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในข้อ ๑.๑

อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดทำ ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
หลักเกณฑ์เรื่องระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรกำหนดกรอบ กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังมีผลบังคับใช้
กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ และกำรกำหนดโทษทำงอำญำ ในกำร
รองรับหลังจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมือ่ พ้น
กำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๗ พฤศจิกำยน
๒๕๖๒)

Q๔/๖๑

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรจัดทำ พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. .... เสนอ สัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่
ต่อคณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติ
วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒
แห่งชำติเพือ่ พิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือ
เป็นกฎหมำยเพือ่ กำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
กาหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ตามแผน
ตามแผน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายทีด่ แี ละเท่าทีจ่ าเป็น รวมทัง้ มีกลไกในการทบทวนกฎหมายทีม่ ีผลใช้บงั คับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดทำกฎหมำยเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง กำรวิเครำะห์ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกฎหมำย เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำร
จัดทำร่ำงกฎหมำย รวมทัง้ กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำยทีม่ ีผลใช้บังคับแล้ว

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๓

อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีกำร
จัดทำหรือปรับปรุงคูม่ ือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วนเพือ่ ใช้เป็น
คูม่ ืออ้ำงอิงในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย และจัดทำ/พัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำนของรัฐ

กิจกรรมที่ ๔ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ใน
ข้อ ๓.๒ หรือตำมกฎหมำยในข้อ ๓.๓ โดยให้ดำเนินกำรเป็น ๒ ส่วน
ได้แก่ (๑) จัดสัมมนำเพือ่ ประชำสัมพันธ์และทำควำมเข้ำใจกับ
หน่วยงำนของรัฐอย่ำงทัว่ ถึง (๒) จัดอบรมหลักสูตรอบรมกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ให้แก่เจ้ำหน้ำทีห่ น่วยงำนของรัฐ
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำร่ำงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่ พิจำรณำ
เป็นเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่ กำร
ปฏิรูปตำมมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดทำ ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
หลักเกณฑ์เรื่องระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรกำหนดกรอบ กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังมีผลบังคับใช้
กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ และกำรกำหนดโทษทำงอำญำ ในกำร
รองรับหลังจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมือ่ พ้น
กำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๗ พฤศจิกำยน
๒๕๖๒)

กิจกรรมที่ ๒ เสนอเกณฑ์ทเี่ หมำะสมในกำรกำหนดกลไกกำรใช้ระบบ
อนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรกำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของ
เจ้ำหน้ำที่ และกำรกำหนดโทษทำงอำญำ เพือ่ เป็นแนวทำงในกำร
พิจำรณำยกร่ำงกฎหมำยหรือทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทรำบถึงแนวทำงกำรดำเนินกำรระยะ
ต่อไป ทัง้ นี้ อำจเสนอให้มีกำรกำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรีไปพลำง
ก่อน เพือ่ ให้หน่วยงำนถือปฏิบัติเป็นกำรนำร่อง

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้ดำเนินกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของร่ำงอนุบัญญัติและร่ำงคำแนะนำของคณะกรรมกำรพัฒนำ
กฎหมำยเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกลไกกำรใช้
ระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรกำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจ
ของเจ้ำหน้ำที่ และกำรกำหนดโทษทำงอำญำ

Q๔/๖๓

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่ มโยง
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
ในลักษณะระบบกลำง เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเป็นช่องทำง
(องค์กำรมหำชน)
ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกำร
(รับผิดชอบจัดทำและดูแลรักษำ
ตำมกฎหมำยข้อ ๑.๑ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ระบบ)
ข้อมูลกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ
(รับผิดชอบบริหำรจัดกำรข้อมูล
และกำหนดหลักเกณฑ์
กำรลงข้อมูล)
- หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย
(รับผิดชอบลงข้อมูล
ในระบบ)
ประเด็นย่อยที่ ๓ กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเรื่องระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรกำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ และกำรพิจำรณำกำหนดโทษทำงอำญำ เพือ่ ใช้เป็นแนวทำงในกำรยกร่ำงกฎหมำยหรือทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยทีม่ ีผลใช้บังคับแล้ว
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๕๘ ค. (๑) และหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและ
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ดำเนินกำรร่วมกัน มี ประเทศด้ำนกฎหมำย
กำรศึกษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่ มโยงทีม่ ีลักษณะ
เป็น "ระบบกลำง" ของต่ำงประเทศ แล้วเสร็จ โดยจะนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยเพือ่ พิจำรณำกำหนดแนวทำงพัฒนำ
ระบบต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๑/๖๒

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีกำรจัดทำ ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
และพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำนของรัฐ โดย ประเทศด้ำนกฎหมำย
สถำบันพัฒนำนักกฎหมำยมหำชนได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมำย
ภำครัฐระดับชำนำญกำร โดยได้เพิม่ รำยวิชำเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ในหลักสูตรดังกล่ำว

ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

ประเด็นย่อยที่ ๒ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีส่ ร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำและไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดผูร้ ับผิดชอบในกำรพิจำรณำศึกษำกฎหมำยทีม่ ี ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ผลเป็นกำรสร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำและไม่เป็นธรรม
แก่ประชำชน โดยให้ดำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ (๑) ระยะแรก ให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เป็นผูท้ ำ
หน้ำทีพ่ จิ ำรณำเสนอแนะให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีม่ ีผล
เป็นกำรสร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำหรือไม่เป็นธรรมแก่
ประชำชน และให้มีกำรรวบรวมรำยชือ่ กฎหมำยทีอ่ ยูใ่ นข่ำยต้อง
ดำเนินกำรเพือ่ พิจำรณำในระยะต่อไป (๒) ระยะยำว ให้
“คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน” ตำม
ข้อ ๑.๑ เป็นผูร้ ับผิดชอบดำเนินกำรต่อเนือ่ งจำกระยะแรก โดยจัดให้
มีกลไกเชือ่ มโยงข้อมูลกำรร้องเรียนจำกผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องหรือผูท้ ไี่ ด้รับ
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย และภำคประชำชน เพือ่ นำ
ข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

กฎหมำยภำครัฐ ให้มีเนือ้ หำสำระในส่วนของแนวควำมคิดหรือ
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำยกเลิกกฎหมำยทีล่ ้ำสมัย หมดควำมจำเป็น
และไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ รวมทัง้ กฎหมำยทีเ่ ป็นกำรสร้ำง
ภำระแก่ประชำชน

กิจกรรมที่ ๓ แต่งตัง้ “คณะผูพ้ จิ ำรณำทบทวนกฎหมำย” ภำยใต้
คณะกรรมกำรตำมข้อ ๑.๑ โดยอำจแต่งตัง้ คณะหนึง่ หรือหลำยคณะ
ตำมควำมเหมำะสม เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำทบทวนกฎหมำยที่
ล้ำสมัย โดยเริ่มจำกกฎหมำยทีต่ รำขึน้ ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นลำดับ
แรก
กิจกรรมที่ ๔ จัดให้มีหรือปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกำรอบรมนัก

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีล่ ้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
ประเด็นย่อยที่ ๑ มีกลไกทบทวนกฎหมำยทีล่ ้ำสมัย หมดควำมจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำกฎหมำยเพือ่ จัดตัง้ “คณะกรรมกำรขับเคลือ่ น
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
กำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน”
กิจกรรมที่ ๒ จัดตัง้ เป็น “สำนักงำนขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปกฎหมำยใน ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ระยะเร่งด่วน”

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- คณะกรรมกำรทบทวน
กฎหมำยทีล่ ้ำสมัย
หรือสร้ำงภำระแก่ประชำชน

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

คณะกรรมกำรขับเคลือ่ น
กำรปฏิรูปกฎหมำย
ในระยะเร่งด่วน

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
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ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๓ กำหนดผูร้ ับผิดชอบในกำรพิจำรณำทบทวนกฎหมำย
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
หรือใบอนุญำตทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรดำเนิน
ธุรกิจของประชำชนอย่ำงเป็นระบบ โดยแบ่งกำรดำเนินกำรเป็น ๒
ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะแรก ให้จัดตัง้ “คณะทำงำนทบทวนกฎหมำย
หรือใบอนุญำตทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำร
ดำรงชีวิตของประชำชน” (จำนวนไม่เกิน ๖๐ คน) เพือ่ ทำหน้ำที่
พิจำรณำทบทวนควำมจำเป็นและเหมำะสมของกฎหมำยและ
ใบอนุญำตต่ำง ๆ โดยจะต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำครัฐและ
เอกชนอย่ำงกว้ำงขวำง และจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้มี
กำรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม (๒) ระยะ
ยำว เมือ่ มีกำรจัดตัง้ “สำนักงำนขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วน” แล้ว ให้สำนักงำนฯ เป็นผูร้ ับผิดชอบกำรดำเนินกำรใน
ภำพรวม และให้มีกำรแต่งตัง้ “คณะผูพ้ จิ ำรณำทบทวนกฎหมำยที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินธุรกิจของ
ประชำชน” ภำยใต้คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วนตำมข้อ ๑.๑ เพือ่ ทำหน้ำทีร่ ับผิดชอบในกำรทบทวน
กฎหมำยหรือใบอนุญำตทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพหรือกำร
ดำเนินธุรกิจของประชำชนในระยะต่อไป

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในกำรพิจำรณำกฎหมำยหรือ
ใบอนุญำตทีม่ ีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำร
ดำเนินกำรธุรกิจของประชำชน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๓ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับใบอนุญำตหรือ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
กฎหมำยทีเ่ ข้ำข่ำยเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำร
ดำเนินกำรธุรกิจของประชำชน / กฎหมำยทีม่ ีกำรใช้ระบบอนุญำต
อนุมัติ ขึน้ ทะเบียน หรือจดแจ้ง / หรือกฎหมำยทีม่ ีบทบัญญัติ
เกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพหรือกำร
ดำเนินกำรธุรกิจของประชำชน และจัดเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ประโยชน์สำหรับกำรสืบค้นในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๕

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- สำนักงำนขับเคลือ่ นกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลือ่ มล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นย่อยที่ ๑ ตัง้ คณะกรรมกำรลดควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมเพือ่ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ ม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำ
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่ำงกฎหมำยให้มีกำรจัดตัง้ “คณะกรรมกำรลด
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม” มีอำนำจหน้ำทีใ่ น
ผูร้ ับผิดชอบ
กำรเสนอมำตรกำรเพือ่ ลดควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงให้มีกำรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ ม่เป็นธรรมและ
ก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำต่อคณะรัฐมนตรี และกำหนดให้จัดตัง้
สำนักงำนเพือ่ แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและขจัดควำมเหลือ่ มล้ำเพือ่
ทำหน้ำทีฝ่ ่ำยเลขำนุกำรและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร
กิจกรรมที่ ๒ ให้สำนักงำนตำมข้อ ๑.๑ ทำหน้ำทีฝ่ ่ำยเลขำนุกำรและ ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรลดควำม
ผูร้ ับผิดชอบ
เหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม โดยดำเนินกำรจัดทำ
ข้อเสนอแนะมำตรกำรเพือ่ ลดควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงกำรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ ม่เป็นธรรมและ
ก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำไม่ว่ำจะด้วยตัวบทกฎหมำยเองหรือในทำง
ปฏิบัติอันเกิดจำกกำรใช้กฎหมำยดังกล่ำว โดยอำศัยผลกำรวิจัยทีม่ ีอยู่
แล้วทีเ่ กีย่ วข้องและกำรลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สำรวจทำงปฏิบัติ

กิจกรรมที่ ๔ พิจำรณำจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมำยทีม่ ีผลต่อกำร
อำนวยควำมสะดวก ลดอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำร
ดำเนินธุรกิจ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรบูรณำกำร
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนกฎหมำยอืน่ ทีม่ ีผลต่อ
กำรพิจำรณำจัดอันดับควำมยำก-ง่ำย ในกำรประกอบธุรกิจ โดยให้
ดำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ (๑) ระยะแรก ให้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เป็นผูพ้ จิ ำรณำเสนอแนะ
ให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ ข้ำข่ำย และให้มีกำรวบรวม
รำยชือ่ กฎหมำยทีอ่ ยูใ่ นข่ำยต้องดำเนินกำรเพือ่ พิจำรณำในระยะต่อไป
(๒) ระยะยำว ให้ “คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน” ตำมข้อ ๑.๑ เป็นผูร้ ับผิดชอบดำเนินกำรต่อเนือ่ งจำก
ระยะแรก โดยจัดให้มีกลไกเชือ่ มโยงข้อมูลจำกกลุม่ นักธุรกิจ และ
ผูป้ ระกอบกำรภำคเอกชน หรือตัวแทนกลุม่ ผูป้ ระกอบวิชำชีพ เพือ่ นำ
ข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน

สำนักงำนตำมข้อ ๑.๑
(สำนักงำนเพือ่ แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและขจัดควำม
เหลือ่ มล้ำ)

Q๔/๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
- คณะกรรมการดาเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- คณะกรรมการขับเคลือ่ นการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) (กรม
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
สรรพสำมิต) (กรมศุลกำกร) กระทรวงพำณิชย์ (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) ประเทศด้ำนกฎหมำย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที่ ๓ ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอย่ำงเป็นธรรม โดยกำหนดสิทธิหกั ลดหย่อนและยกเว้นภำษีทไี่ ม่เอือ้ ผูม้ ีรำยได้สูงและช่วยบรรเทำภำระให้กับผูม้ ีรำยได้ตำ่
กิจกรรมที่ ๑ ให้กระทรวงกำรคลังพิจำรณำปรับโครงสร้ำงภำษีโดยให้ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกรมสรรพสำมิต พัฒนำแนวทำงกำรเพิม่
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
มีกำรศึกษำว่ำในปัจจุบัน กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี โดยเฉพำะ ประสิทธิภำพกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ประเทศด้ำนกฎหมำย
กำรยกเว้นภำษีและกำรลดหย่อนภำษีมีควำมเหมำะสมหรือไม่
เพียงใดมีผลกระทบต่อผูม้ ีรำยได้ในระดับทีแ่ ตกต่ำงกันในทำงใดบ้ำงมี
ควำมเป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักกำรจัดเก็บภำษีอำกรทีด่ ีหรือไม่
รวมทัง้ มีผลกระทบต่อรำยได้ของรัฐหรือไม่ อย่ำงไร และให้
กระทรวงกำรคลังพิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ ดำเนินกำรให้
สอดคล้องกับผลกำรศึกษำดังกล่ำว

กิจกรรมที่ ๒ ให้กระทรวงกำรคลังดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ
และระเบียบและพัฒนำระบบกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำง
กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภำพในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรจัดเก็บและกำรขอ
คืนภำษี รวมถึงให้มีกำรตัง้ คณะทำงำนร่วมประกอบด้วยผูแ้ ทนจำก
หน่วยงำนซึ่งมีหน้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรจัดเก็บรำยได้ (กรมสรรพำกร กรม
สรรพสำมิต และกรมศุลกำกร) และหน่วยงำนภำยนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ วำงแผนอย่ำงบูรณำกำรในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรเสีย
ภำษีของผูป้ ระกอบกำร ทัง้ นี้ โดยดำเนินกำรประสำนงำนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่ำง ๆ เพือ่ ให้กำรดำเนินกำรจัดทำระบบ
แลกเปลีย่ นข้อมูลและกำรกำกับดูแลตรวจสอบกำรเสียภำษี
ครอบคลุมถึงภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่ำง ๆ ด้วย

ประเด็นปฏิรูป

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

- กระทรวงกำรคลัง
(กรมสรรพำกร)
(กรมสรรพสำมิต)
(กรมศุลกำกร) (สำนักงำน
เศรษฐกิจ
กำรคลัง)
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- กระทรวงกำรคลัง
(กรมสรรพำกร)
(กรมสรรพสำมิต)
(กรมศุลกำกร)
- กระทรวงพำณิชย์
(กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ)
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
กาหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ตามแผน
ตามแผน
ประเด็นย่อยที่ ๒ มีกลไกทำงกฎหมำยในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบผูป้ ระกอบกำรทีย่ ังไม่เข้ำมำในระบบภำษีหรือมีแนวโน้มหลีกเลีย่ งภำษี สร้ำงระบบกำรประเมินภำษีทมี่ ีประสิทธิภำพเพือ่ ให้เกิดควำมเสมอภำคทำงภำษีและเป็นธรรม และสร้ำงฐำนข้อมูลผูเ้ สียภำษีทถี่ ูกต้อง
กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงกฎหมำยเพือ่ ให้กำรจัดเก็บภำษีจำก
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) (กรม
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
Q๔/๖๑
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ผูป้ ระกอบกำรทีย่ ังไม่อยูใ่ นระบบภำษีหรือยังเสียภำษีไม่ถูกต้อง มี
สรรพสำมิต) (กรมศุลกำกร) กระทรวงพำณิชย์ และสำนักงำนพัฒนำ
ประเทศด้ำนกฎหมำย
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
ควำมรัดกุมและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยเน้นกำรกำกับดูแลและ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
- กระทรวงกำรคลัง
กำรตรวจสอบผูป้ ระกอบกำรทีใ่ ช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกอบ
(กรมสรรพำกร) (กรม
ธุรกิจและผูป้ ระกอบกำรทีจ่ ่ำยค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำรให้แก่ผขู้ ำย
สรรพสำมิต) (กรมศุลกำกร)
สินค้ำหรือผูใ้ ห้บริกำรในต่ำงประเทศ
- กระทรวงพำณิชย์
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน)

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ กำหนดเกีย่ วกับเงินหรือ
ทรัพย์สินของประชำชนทีต่ กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำน
ของรัฐและบริษทั เอกชนและไม่มีผมู้ ำใช้สิทธิเรียกร้องโดยกำหนดให้
นำเข้ำกองทุนสนับสนุนกำรลดควำมเหลือ่ มล้ำเพือ่ มำใช้ลดควำม
เหลือ่ มล้ำทำงเศรษฐกิจ
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยใน เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ระยะเร่งด่วน มีกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุม้ ครองทรัพย์สิน
ประเทศด้ำนกฎหมำย
ตกค้ำงทีอ่ ยูใ่ นควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน พ.ศ. ….
เสนอนำยกรัฐมนตรีพจิ ำรณำแล้ว และมีคำสัง่ ให้กระทรวงกำรคลังไป
พิจำรณำทบทวนอีกครั้งหนึง่ โดยให้รับควำมเห็นของหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๕ จัดทำกฎหมำยกำหนดให้เงินหรือทรัพย์สินของประชำชนทีต่ กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและบริษทั เอกชนและไม่มีผมู้ ำใช้สิทธิเรียกร้อง นำเข้ำกองทุนสนับสนุนกำรลดควำมเหลือ่ มล้ำ
กิจกรรมที่ ๑ ให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องศึกษำว่ำเงินหรือทรัพย์สินของ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลังจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติ กระทรวงกำรคลังทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรบัญชี
ประชำชนประเภทใดบ้ำงทีต่ กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำน กำรบริหำรจัดกำรบัญชีเงินฝำกทีไ่ ม่มีกำรเคลือ่ นไหวของสถำบันกำรเงิน เงินฝำกทีไ่ ม่มีกำรเคลือ่ นไหวของสถำบันกำรเงิน พ.ศ. .... ตำมที่
ของรัฐและบริษทั เอกชนและเป็นเงินจำนวนเท่ำใด ทัง้ นี้ ให้มีกำร
พ.ศ. ....
นำยกรัฐมนตรีพจิ ำรณำแล้ว มีคำสัง่ ให้ให้กระทรวงกำรคลังไป
กำหนดนิยำมของ “เงินหรือทรัพย์สินตกค้ำง” ให้รัดกุม และกำหนด
พิจำรณำทบทวนอีกครั้งหนึง่ โดยให้รับควำมเห็นของหน่วยงำนที่
ระยะเวลำว่ำเงินหรือทรัพย์สินต้องอยูใ่ นควำมครอบครองของ
เกีย่ วข้องไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี
หน่วยงำนของรัฐและบริษทั เอกชนนำนเท่ำใด จึงจะถือเป็นเงินหรือ
ต่อไป
ทรัพย์สินตกค้ำงและให้ตรวจสอบว่ำ ในปัจจุบันมีกฎหมำยทีบ่ ังคับใช้
กับเงินหรือทรัพย์สินตกค้ำงอยูแ่ ล้วหรือไม่ เพือ่ ป้องกันกำรดำเนินกำร
ซ้ำซ้อน ทัง้ นี้ ให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องจัดทำแนวทำงกำรนำเงินหรือ
ทรัพย์สินตกค้ำงไปบริหำรจัดกำรหรือใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๔ กำหนดกรอบในกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีให้แก่ผปู้ ระกอบกำรทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI เท่ำทีจ่ ำเป็นต่อกำรแข่งขันของประเทศและทีม่ ีควำมชัดเจน
กิจกรรมที่ ๑ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
พิจำรณำศึกษำว่ำกำรให้สิทธิให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีสำหรับ
จัดทำกำรประเมินผลนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน
ประเทศด้ำนกฎหมำย
ผูป้ ระกอบกำรทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม
และมีควำมคุม้ ค่ำทำงเศรษฐกิจหรือไม่ โดยเปรียบเทียบประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจทีไ่ ด้รับและรำยได้ของรัฐทีส่ ูญเสียไป และให้คำนึงถึงกำร
เสียภำษีในประเทศถิน่ ทีอ่ ยูข่ องผูไ้ ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และผูท้ ี่
ได้รับผลประโยชน์จำกผูท้ ไี่ ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยให้พจิ ำรณำ
ถึงหลักเกณฑ์ภำยใต้อนุสัญญำภำษีซ้อนประกอบด้วย รวมถึงกำร
พิจำรณำเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลและตรวจสอบติดตำมผูป้ ระกอบกำรที่
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนว่ำมีควำมรัดกุมและมีประสิทธิภำพหรือไม่
และให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเสนอร่ำง
กฎหมำยและร่ำงกฎหมำยลำดับรองเพือ่ ดำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
ผลกำรศึกษำดังกล่ำว

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

- กระทรวงกำรคลัง
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
- กระทรวงกำรคลัง
(กรมสรรพำกร)
(สำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

ด้านกฎหมาย - 8

ประเด็นย่อยที่ ๘ พิจำรณำแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพือ่ ขจัดควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพือ่ ขจัดควำม ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
เหลือ่ มล้ำทำงด้ำนสำธำรณสุข เพือ่ พัฒนำและส่งเสริมกำรสำธำรณสุข
ในพืน้ ทีห่ ำ่ งไกล และรณรงค์ให้มีกำรดูแลสุขภำพตัง้ แต่วัยเด็กและกำร
รักษำเชิงป้องกันเพือ่ ลดควำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรค โดยเฉพำะในกลุม่
ผูด้ ้อยโอกำสและผูท้ มี่ ีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงสำธำรณสุข โดยเฉพำะใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) สนับสนุนระบบแพทย์ทำงไกล รวมถึง
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเพือ่ ให้คำแนะนำทำงด้ำนกำรรักษำเพือ่
บรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เปิดให้ประชำชน
ได้เข้ำถึงแพทย์ทมี่ ีควำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำน และลดจำนวนผูป้ ่วยที่
ต้องเข้ำมำรักษำพยำบำลในเมืองใหญ่ (๒) สนับสนุนกำรดูแลสุขภำพ
ตัง้ แต่วัยเด็กและกำรรักษำเชิงป้องกัน เช่น กำรกำหนดให้วัคซีนที่
จำเป็นในเด็กเป็นยำในบัญชีทสี่ ำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ กำร
สนับสนุนให้มีโครงกำรส่งเสริมสุขภำพแม่และเด็ก และโครงกำรทันตก
รรมเคลือ่ นที่ เป็นต้น (๓) จัดทำข้อมูลประชำชนด้ำนสำธำรณสุขขัน้
พืน้ ฐำนเพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำกำรเข้ำถึงกระบวนกำรรักษำและ
ป้องกัน รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนผูด้ ้อยโอกำส

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ประเด็นย่อยที่ ๗ พิจำรณำผลักดันและพัฒนำกฎหมำยเพือ่ ส่งเสริมวิสำหกิจเพือ่ สังคม โดยสร้ำงกลไกให้เกิดกำรทำธุรกิจซึ่งมีกำรกระจำยผลกำไรกลับสูส่ ังคมหรือชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำผลักดันและพัฒนำกฎหมำยเพือ่ ส่งเสริม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำช
วิสำหกิจเพือ่ สังคม โดยสร้ำงกลไกให้เกิดกำรทำธุรกิจและหำกำไร แต่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ไม่นำผลกำไรทัง้ หมดมำแบ่งปันในหมูผ่ ถู้ ือหุน้ และให้มีกำรกระจำยผล
กำไรกลับสูส่ ังคมหรือชุมชนและให้มีกำรบัญญัติกฎหรือระเบียบเพือ่
สร้ำงควำมเชือ่ มัน่ ให้กับผูร้ ะดมทุนให้กับวิสำหกิจเพือ่ สังคม และเปิด
ช่องทำงให้วิสำหกิจชุมชนได้แสดงควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดกำรประสำนงำนและสนับสนุนในส่วนทีว่ ิสำหกิจ
ชุมชนต้องกำรอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ

ประเด็นปฏิรูป

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

ความคืบหน้าการปฏิรูป
กาหนดแล้วเสร็จ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ตามแผน
ประเด็นย่อยที่ ๖ พิจำรณำแนวทำงทีเ่ หมำะสมในกำรดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำกเพือ่ บรรเทำผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรกำหนดสินไถ่ทไี่ ม่เป็นธรรม
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำแนวทำงทีเ่ หมำะสมในกำรปรับปรุงกฎหมำยที่ พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกทีด่ ินเพือ่ กำร
Q๔/๖๑
เกีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำก หรือจัดทำกฎหมำยทีช่ ่วยบรรเทำ
เกษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ่ ำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำก
เมือ่ วันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒
หรือกำรกำหนดสินไถ่ทไี่ ม่เป็นธรรมโดยนำผลกำรศึกษำของหน่วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้องมำประกอบกำรพิจำรณำ

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

กระทรวงสำธำรณสุข

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- กระทรวงกำรคลัง
- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำง
และขนำดย่อม

- กระทรวงยุติธรรม
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๔ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพือ่ รองรับกำร ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
สร้ำงทีอ่ ยูอ่ ำศัยให้กับผูม้ ีรำยได้น้อย และให้มีกำรตัง้ คณะทำงำนที่
ประกอบด้วยตัวแทนจำกภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ หำแนวทำงกำรพัฒนำทีอ่ ยูอ่ ำศัยทีม่ ีต้นทุนต่ำ
พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรผ่อนปรนเกณฑ์กำรปล่อยกูใ้ ห้กับ
ประชำชนทีม่ ีรำยได้น้อย และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทีอ่ ยูอ่ ำศัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

กิจกรรมที่ ๓ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรทบทวนกฎหมำยคุม้ ครอง ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ผูบ้ ริโภคทัง้ ระบบ โดยให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน
ปัจจุบัน และจัดทำกฎหมำยขึน้ ใหม่เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคมิให้
ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกผูป้ ระกอบกำร และป้องกันกำรตัง้ รำคำสินค้ำ
และค่ำธรรมเนียมทีไ่ ม่เป็นธรรม ทัง้ นี้ ให้พจิ ำรณำกำกับดูแลกำรคิด
ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรผูใ้ ห้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินทีม่ ีลักษณะ
คล้ำยกัน และกำรให้บริกำรสือ่ สำรโทรคมนำคม รวมถึงกำรจัดทำ
กฎหมำยเพือ่ รองรับและกำกับดูแลกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำน
อินเทอร์เน็ตและร้ำนค้ำทีไ่ ม่มีสถำนประกอบกำรเป็นหลักแหล่งและ
มำตรกำรแก้ไขปัญหำทีอ่ ำจเกิดขึน้ หลังกำรขำยสินค้ำและบริกำรใน
ลักษณะดังกล่ำว

กิจกรรมที่ ๒ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพือ่ ให้สิทธิ
ประโยชน์กับนำยจ้ำงทีจ่ ัดกำรอบรมพนักงำนหรือลูกจ้ำงเพือ่ เพิม่
ทักษะในกำรประกอบอำชีพให้กับผูท้ อี่ ยูใ่ นชนบทให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมและทรัพยำกรในพืน้ ที่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
ประกอบอำชีพในท้องถิน่ หรือพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รับกำรสนับสนุนให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เช่น กำรสอนภำษำในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่
รองรับนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติ กำรคิดค้นนวัตกรรมจำกทรัพยำกรใน
ท้องถิน่ กำรสอนกำรทำเกษตรสมัยใหม่ในพืน้ ทีท่ เี่ หมำะสมกับกำรทำ
เกษตรกรรม และกำรฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ทักษะกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึง
กำหนดให้สิทธิประโยชน์กับบุคคลธรรมดำทีส่ มัครใจเข้ำรับกำรศึกษำ
หรือกำรฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนทักษะดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๒

- กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมัน่ คงของมนุษย์
- กระทรวงกำรคลัง
(กรมธนำรักษ์)
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
- กระทรวงพำณิชย์
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กระทรวงแรงงำน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๓ พิจำรณำจัดตัง้ National Startup Center เพือ่
รวบรวมผูท้ มี่ ีแนวควำมคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ผูล้ งทุน และ
ผูส้ นับสนุนให้ได้ทำควำมรู้จักกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
นอกจำกนี้ อำจพิจำรณำจัดตัง้ กองทุนสนับสนุนสตำร์ทอัพโดยอำศัย
งบประมำณจำกรัฐหรือกำรระดมทุนจำกเอกชน
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ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของผูป้ ระกอบธุรกิจ SMEs
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ทัง้ หมดโดยให้มีกำรลงทะเบียนและจัดให้มีกำรจัดอันดับควำม
น่ำเชือ่ ถือของ SMEs (SMEs Credit Rating Database) เพือ่ ให้สิทธิ
ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรให้ควำมสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน
แก่ SMEs ทีร่ ่วมลงทะเบียนเพือ่ สร้ำงแรงจูงใจให้ SMEs เข้ำร่วม

ประเด็นย่อยที่ ๒ กำหนดให้มีกลไกส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และธุรกิจสตำร์ทอัพอย่ำงบูรณำกำรและเป็นระบบ
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติ พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ฉบับที่ ๒)
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ เพือ่ บูรณำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษำยน
กำรอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ๒๕๖๑
(SMEs) โดยให้สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรให้กำรสนับสนุนผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เหมำะสมกับแต่ละประเภทอุตสำหกรรม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำหนดให้มีกลไกเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยอำศัยมำตรกำรทำงภำษีอำกร รวมถึงจัดตัง้ คณะกรรมกำรทีป่ รึกษำนโยบำยภำษีอำกรแห่งชำติ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎำกร โดย
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ดำเนินกำรปรับปรุงประมวลรัษฎำกรเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีใน
ผูร้ ับผิดชอบ
ภำพรวมทัง้ ระบบเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศโดยเฉพำะในส่วนของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
(SMEs)
กิจกรรมที่ ๒ จัดตัง้ “คณะกรรมกำรทีป่ รึกษำนโยบำยภำษีอำกร
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
แห่งชำติ” ซึ่งมีควำมเป็นอิสระประกอบด้วยตัวแทนจำกภำครัฐ ภำค
ผูร้ ับผิดชอบ
ธุรกิจ ภำคประชำชนและภำควิชำกำร เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรศึกษำ
วิเครำะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับนโยบำยด้ำนภำษีอำกร
รวมถึงข้อเสนอแนะเกีย่ วกับมำตรกำรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บภำษีอำกร

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำง
และขนำดย่อม

สำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม

- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำง
และขนำดย่อม
- ธนำคำร
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
- กระทรวงอุตสำหกรรม

กระทรวงกำรคลัง

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๖ พิจำรณำกำหนดนโยบำยให้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
และธนำคำรของรัฐ ปล่อยให้กแู้ ก่ SMEs ทีม่ ีกำรปรับโครงสร้ำงภำษี
และมีควำมโปร่งใสในกำรทำบัญชีและกำรเสียภำษีให้แก่รัฐ โดย
กำหนดหลักเกณฑ์พเิ ศษเพือ่ ให้ SMEsและธุรกิจสตำร์ทอัพสำมำรถ
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้งำ่ ยขึน้ และอำจพิจำรณำให้สินเชือ่ โดยอ้ำงอิง
ข้อมูลส่วนหนึง่ จำกกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือของ SMEs นอกจำกนี้
ให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุงกฎเกณฑ์
เพือ่ อำนวยควำมสะดวกและลดข้อจำกัดให้แก่สถำบันกำรเงินเฉพำะ
กิจและธนำคำรของรัฐในกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่ SMEs และ
สตำร์ทอัพโดยให้กองทุนของรัฐบำลทีจ่ ัดตัง้ หรือบรรษัทประกันสินเชือ่
อุตสำหกรรมขนำดย่อมเป็นผูค้ ำประกั
้
นกำรกูเ้ งินดังกล่ำว ในกรณีทผี่ ู้
กูม้ ีมำตรฐำนไม่ถึงเกณฑ์ทกี่ ำหนด
กิจกรรมที่ ๗ จัดฝึกอบรมควำมรู้ทำงบัญชี กำรเงิน กำรตลำด และ
กำรบริหำรให้แก่ SMEs และผูท้ มี่ ีควำมคิดจะริเริ่มธุรกิจสตำร์ทอัพ
โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกสถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชน ทัง้ นี้
อำจพิจำรณำตรำกฎหมำยให้สิทธิประโยชน์สำหรับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ของสถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชน นอกจำกนี้ ภำยในระยะเวลำ
๔ ปี ให้กระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมร่วมมือของสำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม และสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจัดตัง้ วิทยำลัย
วิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และสตำร์ทอัพเช่นเดียวกับใน
ประเทศญี่ปนุ่ เพือ่ เป็นสถำนทีใ่ ห้ควำมรู้แก่ SMEs และสตำร์ทอัพ โดย
จะต้องวำงหลักสูตรซึ่งไม่มีกำรให้ปริญญำบัตร (Non Degree
Program)ให้ตอบโจทย์กำรประกอบธุรกิจทุกแบบทีม่ ี โดยให้ทงั้
ภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมศึกษำ

กิจกรรมที่ ๕ พิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยนิรโทษกรรมภำษี โดยไม่
ตรวจประเมินภำษีย้อนหลังสำหรับ SMEs ทีเ่ ข้ำร่วมลงทะเบียนให้
ถูกต้อง

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม มีกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมควำมรู้ทำงบัญชี กำรเงิน
กำรตลำด และกำรบริหำรให้แก่ SMEs และผูท้ มี่ ีควำมคิดจะริเริ่มธุรกิจ
สตำร์ทอัพ

ขนำดย่อม (สสว.)

พระรำชบัญญัติยกเว้นเบีย้ ปรับเงินเพิม่ ภำษีอำกรและควำมรับผิดทำง
อำญำ เพือ่ สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรเกีย่ วกับภำษีอำกรตำมประมวล
รัษฎำกร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๕
มีอยูนร่ ำคม
ะหว่๒๕๖๒
ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔ กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ SMEs อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
จำกภำครัฐโดยพิจำรณำจำกข้อมูลจำกกำรกำรจัดอันดับควำม
ขนำดย่อม (สสว.) กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่
น่ำเชือ่ ถือ ทัง้ นี้ กำรให้เงินสนับสนุนควรจะดำเนินกำรโดยผ่ำนระบบ SMEs จำกภำครัฐ
พร้อมเพย์ (Prompt Pay) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้เงินไปถึง
มือ SMEs โดยตรง

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๕

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๑

- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
- กระทรวงพำณิชย์
- กระทรวงอุตสำหกรรม
- กระทรวงศึกษำธิกำร
โดยควำมร่วมมือของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) สำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (สสว.) และ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
(สอศ.) สำหรับกำรจัดตัง้
วิทยำลัยวิสำหกิจขนำดกลำง
ขนำดย่อมและสตำร์ทอัพ

- กระทรวงกำรคลัง
(สำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรคลัง)
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย

กระทรวงกำรคลัง
(กรมสรรพำกร)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
สำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร)

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๔ พิจำรณำผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีประสิทธิภำพ
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พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
และพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศ
รำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

กิจกรรมที่ ๓ พิจำรณำทบทวนกฎหมำยทีอ่ ยูภ่ ำยใต้ควำมรับผิดชอบ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย
ของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับภำคอุตสำหกรรม กำรเกษตร และกำร
ท่องเทีย่ วและบริกำร เพือ่ ปรับปรุงไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อนและขัดแย้ง
โดยต้องคำนึงถึงข้อตกลงระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ทีป่ ระเทศไทยมีกับ
ประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ป้องกันควำมขัดแย้งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ระหว่ำงกฎหมำย
ภำยในและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๒

กิจกรรมที่ ๒ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำ พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ด้วยผังเมืองเพือ่ กำหนดให้สำมำรถจัดตัง้ อุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒
กำรผลิตสินค้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตผลทำงกำรเกษตรในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ เพือ่
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำหนดให้มีกลไกในกำรปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับภำคอุตสำหกรรม กำรเกษตร และกำรท่องเทีย่ วและบริกำรเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยคุม้ ครองพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ตรำพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยทีด่ ินแห่งชำติ ประกำศรำช
กำรบริหำรจัดกำรทีด่ ินเพือ่ กำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบ กำรรักษำพืน้ ที่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๒ และมีกำรเสนอแก้ไข
ทีเ่ หมำะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐำนกำรผลิตกำรเกษตรทีม่ นั่ คง พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปทีด่ ินฯ
รวมถึงกำรกำหนดเขตกำรใช้พนื้ ทีท่ ำกำรเกษตรทีเ่ หมำะสม เพือ่
ส่งเสริมกำรทำกำรเกษตรอย่ำงมีระบบ และเพิม่ ศักยภำพกำรแข่งขัน
ของภำคกำรเกษตร

กิจกรรมที่ ๙ พิจำรณำให้สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีทเี่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) และ
กำรขยำยกิจกำรไปต่ำงประเทศแก่กลุม่ ธุรกิจ SMEs ทีม่ ีกำรเติบโตสูง สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
เช่น ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษทั ทีอ่ อกไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กำรอนุญำตให้นำค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจและศึกษำควำม
เป็นไปได้ในกำรออกไปลงทุนมำลดหย่อนภำษีได้เป็น ๒ เท่ำ เป็นต้น

กิจกรรมที่ ๘ พิจำรณำกำหนดนโยบำย/มำตรกำรทำงภำษีอำกรเพือ่
จูงใจให้บริษทั ขนำดใหญ่ทมี่ ีกำรค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศเป็น
ผูส้ นับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้สำมำรถเข้ำสูต่ ลำด
ต่ำงประเทศในรูปของบริษทั ประชำรัฐวิสำหกิจเพือ่ สังคมทีม่ ีกลไก
กฎหมำยชัดเจน รวมถึงกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่บริษทั ร่วม
ลงทุน (Venture Capital) และผูล้ งทุนรำยใหญ่ (High Net Worth)
สำหรับกำรลงทุนใน SMEs

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

- กระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย

- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- กระทรวงมหำดไทย

- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- กระทรวงมหำดไทย

- กระทรวงกำรคลัง
(กรมสรรพำกร)
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยระยะเร่งด่วน
- กระทรวงกำรคลัง
(กรมสรรพำกร)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๑

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดทำหรือ เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ปรับปรุงคูม่ ือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วน เพือ่ ใช้เป็นคูม่ ืออ้ำงอิง ประเทศด้ำนกฎหมำย
ในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำหรือปรับปรุงคูม่ ือหรือแนวปฏิบัติในกำรเสนอร่ำง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี จัดทำปรับปรุง เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
กฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องประกอบด้วยสำระสำคัญเกีย่ วกับ คูม่ อื กำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี
ประเทศด้ำนกฎหมำย
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนกำรเสนอเรื่อง (แนวปฏิบัติ) ทีเ่ ป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
และมติคณะรัฐมนตรี ทีเ่ กีย่ วข้อง แบบหนังสือและเอกสำรทีต่ ้องใช้
ประกอบกำรเสนอเรื่อง ข้อมูลทีต่ ้องแนบพร้อมร่ำงกฎหมำยเพือ่ ใช้
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนต้องมีกำรระบุ
กรอบระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และแนวทำง
ปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้อง

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

Q๔/๖๕

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดทำ/
พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำนของรัฐ

กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีหรือพัฒนำหลักสูตรอบรมด้ำนกำรร่ำงกฎหมำย
เป็นกำรเฉพำะ โดยให้หน่วยงำนของรัฐคัดเลือกเจ้ำหน้ำทีท่ มี่ ีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ดักิงจกล่
ำว ่ ๓ จัดทำหรือปรับปรุงคูม่ ือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำม
กรรมที
ครบถ้วน โดยคูม่ ือดังกล่ำวจะต้องมีสำระสำคัญเกีย่ วกับควำมรู้พนื้ ฐำน
ในกำรยกร่ำงกฎหมำย แบบกำรร่ำงกฎหมำยตลอดจนควำมรู้พนื้ ฐำน
ต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย

Q๔/๖๑

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดให้มีหรือปรับปรุงองค์ประกอบและบทบำท
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนระดับกระทรวงทัง้ หมด
หน้ำทีข่ อง “คณะกรรมกำรตรวจร่ำงกฎหมำยประจำกระทรวง” ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยนักวิชำกำรหรือตัวแทนจำกภำคส่วนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรกลัน่ กรอง
ร่ำงกฎหมำยของกระทรวง กำกับดูแลกำรปฏิรูปของกระทรวงในส่วน
ทีต่ ้องมีกฎหมำยรองรับ ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมำยทีล่ ้ำสมัยหรือสร้ำงภำระแก่ประชำชน และประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำยทีอ่ ยูใ่ นควำมรับผิดชอบของกระทรวง

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

หน่วยงำนระดับกระทรวงทัง้ หมด

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประเด็นย่อยที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ร่ำงกฎหมำยทีห่ น่วยงำนของรัฐจัดทำขึน้ มีควำมสมบูรณ์ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง และมีคำอธิบำยและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำทีค่ รบถ้วน ชัดเจน
และเข้ำใจได้งำ่ ย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๔ กำหนดให้มีกลไกปรับปรุงและลดทอนอุปสรรคทีเ่ กิดจำกข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วกับใบอนุญำตทีเ่ กินควำมจำเป็น รวมถึงขัน้ ตอนในกำรขอใบอนุญำตทีซ่ ้ำซ้อนและใช้เวลำนำน
กิจกรรมที่ ๑ ให้มีกำรดำเนินกำรศึกษำเพือ่ ลดทอนใบอนุญำตทีไ่ ม่
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
จำเป็น และปรับปรุงระบบและขัน้ ตอนในกำรขอใบอนุญำตให้มี
ผูร้ ับผิดชอบ
กระชับ สะดวก และทันสมัย(เช่น ใช้กำรส่งเอกสำรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แทนกำรส่งเอกสำรเป็นตัวกระดำษ) และให้หน่วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้องพิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ ลดทอน หรือปรับปรุง
ใบอนุญำตและขัน้ ตอนในกำรขอใบอนุญำต

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

การดาเนินการในระยะต่อไป

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

Q๔/๖๑

Q๔/๖๕

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงระบบกำรทำงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดำเนินกำร
กฤษฎีกำ โดยให้มีกำรวำงระเบียบเกีย่ วกับกำรทำงำนของนัก
ปรับปรุงบทบำทหน้ำทีข่ องนักกฎหมำยกฤษฎีกำในกำรทำหน้ำทีฝ่ ่ำย
กฎหมำยกฤษฎีกำ มีกำรกำหนดตัวชีว้ ัดและกรอบเวลำกำรทำงำนของ เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และปรับปรุงระบบกำรทำงำน
เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้ชัดเจน โดยพิจำรณำตำมลักษณะและขนำดของร่ำง
กฎหมำยทีร่ ับผิดชอบ เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
หน้ำทีร่ ำชกำรและกำรประเมินเลือ่ นระดับ

กิจกรรมที่ ๕ จัดให้มีกำรสัมมนำร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรกฤษฎีกำ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดสัมมนำ
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
อย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ หำรือเกีย่ วกับแนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่ หำรือแนวทำงกำรปรับปรุง
ประเทศด้ำนกฎหมำย
ในกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประสิทธิภำพในกำรตรวจร่ำงกฎหมำย และกำรให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย
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Q๔/๖๒

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงบทบำทกำรทำหน้ำทีข่ องนักกฎหมำยกฤษฎีกำ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดำเนินกำร เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ในกำรทำหน้ำทีเ่ ป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ให้
ปรับปรุงบทบำทหน้ำทีข่ องนักกฎหมำยกฤษฎีกำในกำรทำหน้ำทีฝ่ ่ำย
ประเทศด้ำนกฎหมำย
เป็นไปในลักษณะของผูเ้ ตรียมรำยงำน/ผูเ้ สนอรำยงำนต่อ
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และปรับปรุงระบบกำรทำงำน
คณะกรรมกำร (rapporteur) โดยเน้นกำรทำงำนด้ำนวิชำกำรและ
กำรวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำย และมีกำรค้นคว้ำกฎหมำยต่ำงประเทศเพือ่
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

Q๔/๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับหลักเกณฑ์กำรเสนอ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดำเนินกำร เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ร่ำงกฎหมำย เพือ่ กำหนดเป็นหลักกำรให้ชัดเจนว่ำหน่วยงำนของรัฐที่ ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับหลักเกณฑ์กำรเสนอร่ำงกฎหมำย
ประเทศด้ำนกฎหมำย
เสนอร่ำงกฎหมำยจะต้องบูรณำกำรเชิงนโยบำยให้ได้หลักกำรเป็นที่
ยุติก่อนทีจ่ ะเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำ

ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ร่ำงกฎหมำยทีผ่ ่ำนกำรตรวจพิจำรณำเป็นกฎหมำยทีด่ ี เป็นไปตำมหลักสำกล และสอดคล้องกับสภำพควำมต้องกำรของสังคม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนนิติบัญญัติสำหรับกำรเสนอร่ำงกฎหมำย
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และสำนักงำน ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
Q๔/๖๕
ประจำปี
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๕ กำหนดให้มีกำรจัดทำคำอธิบำยประกอบร่ำงกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนผูเ้ สนอร่ำงกฎหมำย และสำนัก
ซึ่งจะต้องมีกำรอธิบำยสำระสำคัญเกีย่ วกับทีม่ ำของสภำพปัญหำ และ เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์หรือควำมเป็นมำของกำรเสนอร่ำงกฎหมำย โครงสร้ำง
และกลไกกำรดำเนินกำรตำมร่ำงกฎหมำย ตลอดจนคำอธิบำยร่ำง
กฎหมำย โดยใช้ถ้อยคำทีป่ ระชำชนสำมำรถเข้ำใจได้งำ่ ย

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

- คณะรัฐมนตรี
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

- คณะรัฐมนตรี
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
- หน่วยงำนผูเ้ สนอ
ร่ำงกฎหมำย
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๓ ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำกำหนดหน่วยงำนทีม่ ีหน้ำที่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และกระทรวง
รับผิดชอบในกำรติดตำมให้มีกำรเสนอกฎหมำยให้เป็นไปตำมที่
ยุตธิ รรม
รัฐธรรมนูญกำหนด และให้มีกำรรำยงำนสถำนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่
ทรำบอย่ำงน้อยทุกห้วงระยะเวลำ ๓ เดือน

Q๔/๖๑

Q๔/๖๕

Q๔/๖๑

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายทีม่ ีความสาคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ประเด็นย่อยที่ ๑ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องเกีย่ วกับกำรบังคับใช้กฎหมำย
กิจกรรมที่ ๑ ให้หน่วยงำนของรัฐผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำยจัดให้มี
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
Q๔/๖๑
ช่องทำงให้ประชำชนทัว่ ไปหรือกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้เสียสำมำรถสะท้อน
ประเทศด้ำนกฎหมำย
ปัญหำทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทัง้ มีหน้ำทีร่ ับเรื่องรำว
ร้องทุกข์ทเี่ กิดจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย

พัฒนำระบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลของยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)

กิจกรรมที่ ๒ มีกลไกติดตำมผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐให้ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ และ แห่งชำติ
ประสำนให้หน่วยงำนของรัฐทีม่ ีหน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
ประเทศรำยงำนให้ทรำบถึงกำรปฏิบัติตำมแผนฯ และรวบรวม
รำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะรัฐมนตรี

ประเด็นย่อยที่ ๓ มีกลไกติดตำมตรวจสอบกำรเสนอร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปตำมทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนด รวมทัง้ มีกลไกกลัน่ กรองและเร่งรัดกำรตรวจพิจำรณำกฎหมำยทีจ่ ะตรำขึน้ เพือ่ รองรับกำรปฏิรูปประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำกฎหมำยเพือ่ รองรับกำรเสนอและตรวจพิจำรณำ อยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ร่ำงกฎหมำยทีจ่ ะต้องตรำขึน้ ตำมรัฐธรรมนูญ หรือเพือ่ รองรับกำร
ประเทศด้ำนกฎหมำย
ปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย หรือกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดสัมมนำ
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่ หำรือแนวทำงกำรปรับปรุง
ประเทศด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพในกำรตรวจร่ำงกฎหมำย และกำรให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๗ หำรือแนวทำงกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดลำดับกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร และ
เสนอร่ำงกฎหมำยและกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของรัฐสภำ โดย
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประสำนงำนให้ประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำจัดให้มี
กำรประชุมร่วมกันระหว่ำงสมำชิก เพือ่ หำรือแนวทำงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของรัฐสภำ หรือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกำรประชุมเพือ่ ให้มีกำรกำหนดกรอบเวลำใน
กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสม่ำเสมอ

กิจกรรมที่ ๖ จัดให้มีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงประธำนกรรมกำร
กฤษฎีกำทุกคณะ เพือ่ ปรึกษำหำรือถึงแนวทำงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
ในกำรปรับปรุงกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและกำรให้ควำมเห็น
ทำงกฎหมำย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

หน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำน

- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
- กระทรวงยุติธรรม

- สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

- คณะรัฐมนตรี
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยระยะเร่งด่วน

- สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร
- สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q๔/๖๑

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังมีผลบังคับใช้

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย
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ประเด็นย่อยที่ ๒ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องเกีย่ วกับกำรจัดทำและกำรเสนอกฎหมำยโดยหน่วยงำนของรัฐ
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นมำตรฐำนขัน้ ต่ำของ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และสำนัก
กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นหรือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนหรือ เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องในกำรจัดทำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย โดยอย่ำง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์อันเป็นมำตรฐำนในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) ประเภท
ของกฎหมำยทีต่ ้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้
มีส่วนเกีย่ วข้องในกำรจัดทำร่ำง (๒) รูปแบบหรือวิธีกำรรับจัดให้มีกำร
ฟังควำมคิดเห็นทัง้ ในรูปแบบกำรจัดประชุมหรือสัมมนำเพือ่ รับฟัง
ควำมคิดเห็น (Oral hearing) หรือกำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยลำย
ลักษณ์อักษร (Literal hearing) (๓) ขอบเขตของกลุม่ เป้ำหมำยหรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องทีต่ ้องรับฟังควำมคิดเห็น (๔) หลักเกณฑ์ในกำรมีส่วนร่วม
หรือกำรรับฟังควำมคิดเห็นทีถ่ ือว่ำเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่
สมบูรณ์ เช่น จำนวนหรือสัดส่วนทีม่ ีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น รูปแบบหรือวิธีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นอืน่ (๕) รูปแบบและแนวทำงกำรรำยงำนผลหรือกำรเผยแพร่
และประชำสัมพันธ์ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น เพือ่ สร้ำงกำรรับรู้และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนทัว่ ไป
กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงำนของรัฐทีจ่ ะจัดทำร่ำงกฎหมำยทีม่ ี
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน
ผลกระทบต่อประชำชน จัดให้มีกำรแถลงข่ำวหรือประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนได้รับทรำบเป็นกำรทัว่ ไป พร้อมทัง้ จัดทำสรุปประเด็น
ปัญหำหรือควำมจำเป็นทีต่ ้องมีกฎหมำย ตลอดจนสรุปหลักกำรและ
เหตุผลของร่ำงกฎหมำยทีป่ ระสงค์จะจัดทำขึน้ เพือ่ ประกอบกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผูเ้ กีย่ วข้องก่อนกำรจัดทำร่ำง
กฎหมำย
กิจกรรมที่ ๓ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดทำรำยงำนผลกำรรับฟังควำม
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน
คิดเห็นตำมข้อ ๒.๒ และนำผลดังกล่ำวมำประกอบกำรจัดทำร่ำง
กฎหมำยร่ำงแรก โดยต้องแสดงให้เห็นว่ำได้นำควำมเห็นของ
ประชำชนไปประกอบกำรพิจำรณำจัดทำร่ำงในส่วนใด พร้อมอธิบำย
เหตุผลในกำรพิจำรณำจัดทำร่ำงกฎหมำยให้ชัดเจน

กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงำนของรัฐผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย จัดทำ
รำยงำนประมวลควำมคิดเห็นของประชำชนทัว่ ไปหรือกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียตำมกฎหมำย ตลอดจนปัญหำทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรบังคับใช้
กฎหมำย เสนอรัฐมนตรีผรู้ ักษำกำรตำมกฎหมำยเพือ่ ทรำบและ
พิจำรณำสัง่ กำรทุก ๑ ปี และเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์
และรำยงำนกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

หน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำน

หน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำน

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
หน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำน

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

Q๒/๖๒

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย
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ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชือ่ เสนอกฎหมำย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ประเด็นย่อยที่ ๕ มีกลไกกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำผลักดันกลไกกระบวนกำรยุติธรรมชุมชนเพือ่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงยุติธรรม
เป็นเครื่องมือในกำรยุติข้อพิพำท และให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย
แก่ประชำชนในระดับชุมชนให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอำจ
พิจำรณำผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยยุติธรรมชุมชน เพือ่ ให้เกิดผลและ
สภำพบังคับในทำงกฎหมำยในกำรดำเนินกำรทีช่ ัดเจน

ประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ เป็นกลไกรองรับ
กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชือ่ เสนอกฎหมำย
พ.ศ. ....

กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีผรู้ ับผิดชอบในกำรสรุปผลกำรรับฟังควำม
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร
คิดเห็นของประชำชน และกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ประเด็นย่อยที่ ๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชือ่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร จัดทำ
เสนอกฎหมำย พ.ศ. .... และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่
ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชือ่ เสนอกฎหมำย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่
พิจำรณำเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่ ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจั
กิจกรรมที่ ๒กรไทย
จัดให้มีกลไกเพือ่ ทำหน้ำทีร่ ับผิดชอบภำรกิจช่วยเหลือ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร จัดทำ

ประเด็นย่อยที่ ๓ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องเกีย่ วกับกำรจัดทำและกำรเสนอกฎหมำยโดยสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรและประชำชนผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีกลไกรองรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ประเทศด้ำนกฎหมำย
สำหรับกรณีร่ำงกฎหมำยทีเ่ สนอโดยสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรหรือ
ประชำชนผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้ เพือ่ ให้ประชำชนทัว่ ไปได้มีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔ ให้หน่วยงำนของรัฐนำร่ำงกฎหมำยทีจ่ ัดทำเสร็จสมบูรณ์ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน
แล้ว พร้อมทัง้ สรุปควำมเห็นของประชำชนหรือผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง
จัดทำเป็นรำยงำนรวมไว้กับคำอธิบำยประกอบร่ำงกฎหมำยโดยมี
รำยละเอียดตำมทีค่ ณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยกำหนด โดยอย่ำง
น้อยต้องมีรำยละเอียดเกีย่ วกับสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น วิธีกำร
รับฟังควำมคิดเห็น จำนวนประชำชนหรือผูเ้ กีย่ วข้องทีร่ ่วมแสดง
ควำมคิด ประเด็นควำมคิดเห็นทีน่ ำมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง
ร่ำงกฎหมำยและเหตุผลประกอบกำรดำเนินกำร ฯลฯ เพือ่ เป็นข้อมูล
สำหรับนำไปประกอบกำรพิจำรณำตำมขัน้ ตอนต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม

- สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร
- สถำบันพระปกเกล้ำ
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
หน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหำดไทย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงมหำดไทย
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
- สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงมหำดไทย
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และสำนัก เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี จัดทำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่
ประเทศด้ำนกฎหมำย
รองรับกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย

กิจกรรมที่ ๒ ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องดำเนินกำร
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
เสนอแผนปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิรูปในกำรจัดทำฐำนข้อมูลของ
กฎหมำย โดยกำหนดระยะเวลำกำรดำเนินกำรรวบรวบรวมกฎหมำย
กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ คำสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงคำ
พิพำกษำ คำวินิจฉัย และควำมเห็นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งวำง
ระเบียบแบบแผนในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรตีควำมกฎหมำยซึ่งมี
ผลกระทบต่อประชำชนทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบันให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมู่
เพือ่ จัดทำฐำนข้อมูล โดยให้เสนอแผนดังกล่ำวต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่
ทรำบด้วย

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีกำรในกำรรวบรวม
และจัดทำฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐ เพือ่ ให้แนวทำงในกำร
จัดทำฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องและเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกัน และส่งข้อมูลให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นผูร้ วบรวมต่อไป โดยอำจดำเนินกำรในรูปแบบของระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

หน่วยงำนของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทัง้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
ประเด็นย่อยที่ ๑ รวบรวมกฎหมำย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ คำสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงคำพิพำกษำ คำวินิจฉัยและควำมเห็นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีเ่ ป็นกำรวำงระเบียบแบบแผนในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรตีควำมกฎหมำยซึ่งมีผลกระทบต่อประชำชนทีม่ ีอยูใ่ น
ปัจจุบันให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมูเ่ พือ่ ทำเป็นฐำนข้อมูล

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำกลไกในกำรอบรมและให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหำดไทย
ผูน้ ำชุมชนและประชำชนในพืน้ ที่ ในกำรให้ควำมรู้พนื้ ฐำนทำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
กฎหมำยและกำรให้ข้อมูลเพือ่ ให้ทรำบถึงช่องทำงหรือกลไกกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย หรือกำรติดต่อรำชกำรในเรื่องต่ำง ๆ
รวมทัง้ กำรลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สอบถำมปัญหำทำงกฎหมำยและให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน โดยจะต้องจัดให้มีกำร
ดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอและทัว่ ถึงมำกกว่ำเดิม

กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีกำรฝึกอบรมอำสำสมัครนักกฎหมำยประจำ
ท้องถิน่ เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ ห้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
ประจำในระดับพืน้ ที่ โดยเฉพำะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย

ดำเนินกำรตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำร
จัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ.
๒๕๖๒

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดำเนินกำร เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำคำอธิบำยกฎหมำยในควำมรับผิดชอบของ ประเทศด้ำนกฎหมำย
แต่ละหน่วยงำน

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดทำ
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ
๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที่ ๕ ให้มีกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยให้แก่ประชำชนโดยใช้สอื่ ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง รวมถึงจัดให้มีกำรอบรมวิธีกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลทำงกฎหมำยของรัฐให้แก่ประชำชนอย่ำงทัว่ ถึง
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรให้ควำมรู้ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ดำเนินโครงกำรอัยกำร เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน โดยต้องดำเนินกำรในรูปแบบทีท่ วั่ ถึงและ เพือ่ สังคม
ประเทศด้ำนกฎหมำย
สำมำรถเข้ำใจได้งำ่ ย

ประเด็นย่อยที่ ๔ จัดทำคำแปลกฎหมำยและคำอธิบำยกฎหมำยเป็นภำษำอังกฤษซึ่งเป็นภำษำกลำงของอำเซียน
กิจกรรมที่ ๑ ให้มีกำรเร่งรัดกำรจัดทำคำแปลกฎหมำยโดยเฉพำะ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดำเนินกำร เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
กฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ เพือ่ ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำช เร่งรัดกำรจัดทำคำแปลกฎหมำย
ประเทศด้ำนกฎหมำย
กฤษฎีกำกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘

กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำยจัดทำคำอธิบำย
กฎหมำยทีม่ ีผลใช้บังคับแล้ว และจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เพือ่ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจกฎหมำยได้โดยง่ำย

ประเด็นย่อยที่ ๓ จัดทำคำอธิบำยสำหรับกฎหมำยทีม่ ีผลบังคับใช้อยู่
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำคำอธิบำยกฎหมำย
เพือ่ เป็นแนวทำงในกำรจัดทำคำอธิบำยกฎหมำยของหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และทำ
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำใจและเข้ำถึงได้โดยง่ำย

กิจกรรมที่ ๒ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร เพือ่ รับผิดชอบในกำรจัดทำ
ประมวลกฎหมำยทีส่ ำคัญเพือ่ เป็นตัวอย่ำงในกำรดำเนินกำร โดยให้
พิจำรณำจัดทำประมวลกฎหมำยในเรื่องทีม่ ีผลกระทบต่อกำร
ดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชนเป็นลำดับแรก

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดทำประมวลกฎหมำยเพือ่ รวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพือ่ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำประมวลกฎหมำย
มีกำรดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
แบบต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก เพือ่ กำหนด
เร่งด่วน จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดทำประมวลกฎหมำย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงในกำรจัดทำประมวลกฎหมำยเพือ่
แบบต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ซึ่งอยู่
รวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันและอนุบัญญัติต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมำไว้ ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในทีเ่ ดียวกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่ พิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วโดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่ กำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๑

Q๔/๖๒

Q๔/๖๕

Q๔/๖๑

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงมหำดไทย
- สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ
- หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย

หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยระยะเร่งด่วน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทัง้ หมด
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

การดาเนินการในระยะต่อไป

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
หน่วยงำน
ของรัฐทัง้ หมด

Q๔/๖๓

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดทำฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศกลำง เพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

Q๔/๖๑

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดำเนินกำร เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำคำอธิบำยกฎหมำยในควำมรับผิดชอบของ ประเทศด้ำนกฎหมำย
แต่ละหน่วยงำน

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนทีไ่ ด้ดำเนินกำร
รวบรวมกฎหมำย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ คำสัง่ และมติ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงคำพิพำกษำ คำวินิจฉัย และควำมเห็นต่ำง ๆ ที่
ได้รวบรวมไว้ ส่งมำรวบรวมจัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเพือ่ อำนวย
ควำมสะดวกในกำรสืบค้นหรือกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงด้ำนกฎหมำยของ
ประชำชน
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่ มโยง
ในลักษณะของระบบกลำงทีส่ ำมำรถเชือ่ มข้อมูลได้ เพือ่ รองรับระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงทำงกฎหมำยของประเทศ
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ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

Q๔/๖๑

กิจกรรมที่ ๑ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล เพือ่
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล
กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลกลำงในเรื่อง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม
ต่ำง ๆ ทีเ่ ป็นมำตรฐำนและสำมำรถใช้ในกำรอ้ำงอิงได้อย่ำงเป็น
๒๕๖๒
ทำงกำร ซึ่งรวมถึงกำรดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลทำงด้ำนกฎหมำยที่
จะต้องสำมำรถเชือ่ มต่อกันได้

- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
(จัดทำและดูแลรักษำระบบ)
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (กำหนดรูปแบบใน
กำรลงข้อมูล)
- หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย
(ลงข้อมูลในระบบ)

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยระยะเร่งด่วน

ประเด็นย่อยที่ ๖ จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยกลำงของประเทศทีใ่ ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกหน่วยงำนสำมำรถเชือ่ มต่อถึงกันผ่ำนระบบกลำงดังกล่ำวได้โดยสะดวกและต้องวำงระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลได้งำ่ ยต่อกำรใช้งำนและมีควำมมัน่ คงปลอดภัยในกำรเข้ำถึงและคุม้ ครอง
ข้อมูล

กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงำนของรัฐทีเ่ ป็นผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำยหรือ
ผูบ้ ังคับใช้กฎหมำยมีหน้ำทีใ่ นกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยในส่วนทีต่ น
รับผิดชอบให้แก่ประชำชน โดยให้ดำเนินกำร ดังนี้ (๑) จัดบุคลำกรที่
มีควำมรู้ตอบปัญหำให้แก่ประชำชนผูม้ ำติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
เพือ่ อำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้
อย่ำงถูกต้อง (๒) จัดให้มีกำรอบรมควำมรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมำยที่
ตนรับผิดชอบให้แก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ ไป ไม่น้อยกว่ำสองครั้งต่อปี
(๓) จัดรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตัวบทกฎหมำยทีง่ ำ่ ยต่อ
กำรทำควำมเข้ำใจของประชำชนทัว่ ไป เช่น กำรจัดทำอินโฟกรำฟิก
(infographic) กำรทำคูม่ ือคำอธิบำยสำระสำคัญของกฎหมำยโดยกำร
ใช้ภำษำทีเ่ ข้ำใจได้โดยง่ำย กำรทำในรูปแบบของวิดีทัศน์ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดทำฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศกลำง เพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

การดาเนินการในระยะต่อไป

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๔ ให้คณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติเป็นผูด้ ำเนินกำร อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
จัดกระบวน กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนิติศำสตร์ของ
นวัตกรรม เพือ่ ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
สถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ ร่วมกัน
กฎหมำย

กิจกรรมที่ ๕ พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนของผูเ้ ข้ำรับ
อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
กำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำให้เหมำะสม ซึ่งอย่ำงน้อยควรต้องสำเร็จ นวัตกรรม เพือ่ ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำในระดับชัน้ มัธยมศึกษำตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในหลักสูตร กฎหมำย
โดยไม่มีกำรเทียบโอนรำยวิชำทีศ่ ึกษำก่อนทีจ่ ะสำเร็จกำรศึกษำ
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ำรับกำรศึกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีควำมพร้อมใน
กำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที่ ๒ กำรศึกษำอบรมวิชำกฎหมำยสำหรับผูป้ ระกอบวิชำชีพกฎหมำยทุกสำขำสร้ำงควำมรู้ทที่ ันสมัย สำมำรถประยุกต์ใช้และบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ ๑ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรวิชำชีพและสถำบันกำรศึกษำ อยูร่ ะหว่ำงหำรือองค์กรกลำงทีร่ ับผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคล เนติ
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
จัดกำรฝึกอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบวิชำชีพต่ำงๆ ทัง้ ภำครัฐและเอกชน บัณฑิตยสภำ และสภำทนำยควำม
ประเทศด้ำนกฎหมำย
โดยสอดแทรกหลักจริยธรรมของนักกฎหมำย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพือ่ ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำย

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำหลักสูตรและสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกฎหมำย
ในระดับปริญญำตรี ตลอดจนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพือ่ ผลิต
บัณฑิตนิติศำสตร์ทมี่ ีคุณภำพ

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพือ่ ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำย

กิจกรรมที่ ๒ ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) ซึ่งมีหน้ำที่
กำหนดมำตรฐำนหลักสูตรแต่งตัง้ “คณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำ
แห่งชำติ” เพือ่ จัดทำนโยบำย และกำหนดกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ
นิติศำสตร์

ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทีด่ ี
ประเด็นย่อยที่ ๑ หลักสูตรกำรศึกษำนิติศำสตร์ระดับปริญญำตรีผลิตบัณฑิตนิติศำสตร์ทมี่ ีคุณภำพทัง้ ด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ มีควำมรอบรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ เป็นนักกฎหมำยทีด่ ี
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดนโยบำยระดับประเทศเกีย่ วกับกำรสร้ำงนัก
อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
กฎหมำยให้มีคุณภำพและมีควำมเชีย่ วชำญในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่
นวัตกรรม เพือ่ ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน ประเทศด้ำนกฎหมำย
ตอบสนองต่อนโยบำยของกำรพัฒนำประเทศให้สอดคล้องกับยุคสมัย กฎหมำย

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกฎหมำยของประเทศ
ให้อยูใ่ นรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (application)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๔

- องค์กรกลำงทีร่ ับผิดชอบงำน
บริหำรงำนบุคคล
- เนติบัณฑิตยสภำ
- สภำทนำยควำม

- คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

- คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

- คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

- คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

- คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ดำเนินโครงกำรบริกำร เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ควำมรู้และช่วยเหลือทำงกฎหมำยทำงระบบสือ่ ทำงไกล
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงหำรือสถำบันอุดมศึกษำทีม่ ีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำนิติศำสตร์ และกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๔ ดำเนินกำรบูรณำกำรและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
หน่วยงำนภำครัฐ กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และจัด มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
ให้มีศูนย์กลำงกำรแลกเปลีย่ นทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภำครัฐ
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
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เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้สำมำรถเข้ำถึงได้หลำกหลำย
ช่องทำง โดยออกกฎหมำยรองรับ

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้มีกำรใช้ภำษำทีง่ ำ่ ยต่อกำรทำ มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
ควำมเข้ำใจง่ำย รวมทัง้ มีรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลฉบับภำษำทีใ่ ช้ในกำร ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ทำงำนของอำเซียน (ภำษำอังกฤษ) โดยออกกฎหมำยรองรับ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม
๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ หน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรต่ำง ๆ จัดให้มีหลักสูตร
อบรมให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน เพือ่ ให้ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย รวมทัง้ ให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยแก่
ประชำชนผ่ำนทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำหลักสูตรกำรศึกษำกฎหมำยต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้นัก
กฎหมำยได้รับควำมรู้ทที่ ันสมัย ในกำรนำไปใช้ประกอบวิชำชีพ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๓

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๒

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
- สำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
(สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน))

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
- หน่วยงำนผูบ้ ังคับใช้กฎหมำย

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยระยะเร่งด่วน
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)

- กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
- สภำทนำยควำม
- กระทรวงมหำดไทย
- หน่วยงำนของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกหน่วย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
- สถำบันอุดมศึกษำ
ทีม่ ีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำนิติศำสตร์
- คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๗ พิจำรณำแนวทำงทีเ่ หมำะสมในกำรนำระบบยืนยันตัว อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
บุคคลประเภทอืน่ (Digital ID) และกำรตรวจสอบลำยมือชือ่
มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
อิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ในระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) รวมทัง้ พิจำรณำแก้ไขกฎหมำย
เพือ่ ให้ศำลสำมำรถรับฟังข้อมูลดังกล่ำวเป็นพยำนหลักฐำนได้
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๘ พิจำรณำดำเนินกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบ
สำรสนเทศได้โดยทัว่ ถึงในทุกหมูบ่ ้ำน

ประเด็นย่อยที่ ๙ ประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำน
รัฐทีเ่ กีย่ วข้องผูม้ ีส่วนได้เสีย และประชำชนทัว่ ไประหว่ำงกำรดำเนินกำร
ตำมข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๘ อย่ำงรอบด้ำน

ประเด็นย่อยที่ ๑๐ วำงระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยสำหรับองค์กร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
หรือหน่วยงำนในกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยจัดให้มีกำรทดสอบระบบ
มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
เพือ่ หำข้อบกพร่องในสถำนกำรณ์ (Scenario) ต่ำง ๆ รวมทัง้ วิธีกำรแก้ไข ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ประเด็นย่อยที่ ๑ มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับ ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ใช้กฎหมำย

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๖ พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของระบบกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
ให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
ให้เป็นระบบทีม่ ีควำมเสถียร มีควำมน่ำเชือ่ ถือ และสำมำรถตรวจสอบได้ ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยออกกฎหมำยรองรับ รวมทัง้ มีกำรพัฒนำผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนใน
กำรพัฒนำระบบ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๕ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) และพัฒนำให้เป็นกำรบริกำรแบบ มหำชน) ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำร
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)
ให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๒

Q๔/๖๓

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๓

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)

- กระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
- สำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
การดาเนินการในระยะต่อไป

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ศึกษำ
วิเครำะห์กฎหมำยฯ แล้วเสร็จ ซึ่งอยูร่ ะหว่ำงเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ
พิจำรณำ

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดให้มีกำรหำรือและรับฟังควำมคิดเห็นหน่วยงำน
ของรัฐผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำยหรือกฎฉบับต่ำง ๆ รวมทัง้ ประชำชน
ทัว่ ไป เพือ่ จัดทำรำยงำนประมวลควำมคิดเห็นของกลุม่ ผูม้ ีส่วน
เกีย่ วข้องตำมกฎหมำยฉบับต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำทีเ่ กิดขึน้ จำกกำร
บังคับใช้กฎหมำย เสนอให้รัฐมนตรีผรู้ ักษำกำรตำมกฎหมำยเพือ่
พิจำรณำสัง่ กำร

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๔ กำหนดให้มีกำรศึกษำกำรยกเลิกหรือปรับปรุงรำงวัลนำจับทีใ่ ห้แก่เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐในกฎหมำยต่ำง ๆ เพือ่ สร้ำงควำมเป็นธรรมและเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำศึกษำบทบัญญัติทมี่ ีกำรกำหนดสินบนและเงิน กระทรวงกำรคลัง มีกำรจัดทำโครงกำรศึกษำกำรกำหนดสินบนและเงิน
รำงวัลให้แก่เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยในกำร รำงวัลเพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
จับกุมดำเนินคดี เพือ่ ให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงรำงวัลนำจับทีใ่ ห้แก่
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐในกฎหมำยต่ำง ๆ

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำกฎหมำยเพือ่ ปรับเปลีย่ นโทษทำงอำญำให้เป็น
โทษปรับทำงปกครอง

ประเด็นย่อยที่ ๓ จัดทำกฎหมำยเปลีย่ นโทษทำงอำญำทีส่ ำมำรถเปรียบเทียบเพือ่ ให้คดียุติได้ ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำสำรวจโทษทำงอำญำทีส่ ำมำรถเปรียบเทียบ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีกำรสำรวจ ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูป
เพือ่ ให้คดียุติได้ รวมทัง้ โทษทำงอำญำกรณีอนื่ เช่น ควำมผิดลหุโทษ โทษอำญำทีม่ ีกำรจำคุก และปรับ ทีส่ ำมำรถเปรียบเทียบเพือ่ ให้คดียุติได้ ประเทศด้ำนกฎหมำย
ฯลฯ เพือ่ พิจำรณำมำตรกำรทีเ่ หมำะสมในกำรปรับเปลีย่ นให้เป็นโทษ ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง โดยศึกษำวิครำะห์กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ปรับทำงปกครอง เพือ่ ให้เหมำะสมกับกำรกระทำควำมผิด
เสร็จ ซึ่งอยูร่ ะหว่ำงเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ

กิจกรรมที่ ๒ มีกลไกกำหนดให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องมีกำรพัฒนำและ ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
สร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนเทคโนโลยีทงั้ กับภำครัฐและภำคเอกชน
รวมทัง้ เชือ่ มโยงเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
บังคับใช้กฎหมำย และต้องมีกำรประเมินผลเกีย่ วกับประสิทธิภำพ
ของกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบังคับใช้กฎหมำยนัน้ ด้วย

ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำทีค่ วบคุม กำกับดูแล และบังคับกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย
กิจกรรมที่ ๑ มีกำรกำหนดกลไกให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ซึ่งมีหน้ำทีค่ วบคุม กำกับดูแล และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ผูร้ ับผิดชอบ
พิจำรณำให้มีกำรนำเครื่องมือและเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้ในดำเนินกำร
เพือ่ ให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพ

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำร่ำงอนุบัญญัติเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์และกำร
ปฏิบัติเพือ่ รองรับกฎหมำยตำมข้อ ๑.๑

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านกฎหมาย

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

Q๔/๖๓

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๑/๖๓

หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย

- กระทรวงกำรคลัง
- คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย

หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
- คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย
- หน่วยงำนผูร้ ักษำกำร
ตำมกฎหมำย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
• อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลา
การดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ...." ของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ....

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านกระบวนการยุติธรรม - 1

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพือ่ คุม้ ครองผูเ้ สียหาย ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยูร่ ะหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ เพือ่
ผูต้ ้องหา และจาเลยเพือ่ ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมี
• คณะรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณกลางให้ดาเนินโครงการทนายความอาสา ดาเนินการขยายผลโครงการทนายความอาสาประจา
ประสิทธิภาพและมีมาตรการปฏิบัติต่อผูเ้ สียหายและพยานที่
ประจาสถานีตารวจ ตัง้ แต่เดือน กรกฎาคมถึงกันยายน โดยกระทรวงยุติธรรม สถานีตารวจ
เหมาะสมยิง่ ขึน้
ร่วมกับสภาทนายความ จัดทนายความประจาสถานีตารวจตัง้ แต่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ขณะนีม้ ีสถานีตารวจทีร่ ่วมโครงการทัง้ หมด ๑๕๐
สถานี
กระทรวงยุติธรรมดาเนินการของบประมาณในปี ๒๕๖๓ เพือ่ ขยาย
โครงการสูส่ ถานีตารวจอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ

ประเด็นย่อยที่ ๒ กาหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบ
และ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบว่าเรื่องทีใ่ ช้
บริการหรือเกีย่ วข้องดาเนินงานไปถึงขัน้ ตอนใด (Tracking and/or
notification system)

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมทีช่ ดั เจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุตธิ รรมโดยไม่ล่าช้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ บัญญัติกฎหมายกาหนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการ
ในกระบวนการยุติธรรมกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขัน้ ตอน • อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลา
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ....
การดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ...." ของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

Q๔/๖๔

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
สานักงานศาลปกครอง
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กรมพระธรรมนูญ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
สานักงานศาลปกครอง
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กรมพระธรรมนูญ
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
พัฒนาระบบการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาค
• สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาโครงการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาค ประชาชนในลาดับถัดไป
ประชาชน ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างดาเนินการหารือกับหน่วยงานกฎหมาย เพือ่
ปรับแก้ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจะทดลองใช้ในหน่วยงานต้นแบบก่อนใช้งาน
จริงทัว่ ประเทศ

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ติดตามผลการดาเนินงาน โดยให้จังหวัด อาเภอรายงานผล
• สานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
การดาเนินงานให้กรมการปกครองทราบ เป็นประจา
จัดทาโครงการประเมินความเสีย่ งและกากับดูแลในชัน้ ปล่อยชัว่ คราวของศาล
ยุติธรรม ขณะนีด้ าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ และแจ้งแนวทางปฏิบัติ
ไปสูก่ านัน ผูใ้ หญ่บ้าน ฯลฯ ในการดาเนินโครงการผ่านการสือ่ สารของ
กรมการปกครอง และหนังสือสัง่ การ รวมทัง้ กากับติดตามผลการดาเนินงาน

ประเด็นย่อยที่ ๔ พัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
กายภาพ

ประเด็นย่อยที่ ๕ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของประชาชน
และชุมชนด้านความยุติธรรม

ด้านกระบวนการยุติธรรม - 2

ดาเนินการแล้วเสร็จ
• สานักงานศาลยุติธรรมจัดตัง้ ศูนย์อานวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์
(E-Justice Conference Center) เพือ่ เป็นทางเลือกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบพยาน การแปลภาษา

ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนามาตรการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดย
ลดอุปสรรคทางภาษาและการสือ่ สาร

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ
• สานักงานศาลยุติธรรมผลักดัน "พระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ.
๒๕๖๒" และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
• สานักงานศาลปกครองผลักดัน "พระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒"

ประเด็นย่อยที่ ๒ ปฏิรูปกระบวนวิธีพจิ ารณาความแพ่งและวิธี
พิจารณาคดีปกครองเพือ่ เพิม่ โอกาสของประชาชนในการเข้าถึง
ความยุติธรรม

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

กระทรวงยุติธรรม

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานศาลปกครอง
กรมพระธรรมนูญ

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
สานักงานศาลปกครอง
กรมพระธรรมนูญ

กำหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน
ตำมแผน
Q๔/๖๔
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลปกครอง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยอยูร่ ะหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ประเด็นย่อยที่ ๕ ปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพือ่ ลดความ
เหลือ่ มล้า

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุตธิ รรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นย่อยที่ ๑กาหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
กฎหมายยาเสพติดบนพืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
• กระทรวงยุติธรรม ประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงประกาศเมือ่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Q๔/๖๔

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยกฎคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับ
ใช้ตงั้ แต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๔ ปรับปรุงระบบอุทธรณ์ฎกี าในคดีประเภทต่างๆ
เพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคแก่ประชาชนผูม้ ีอรรถคดี

Q๔/๖๔

Q๔/๖๒

Q๔/๖๔

ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนาและหรือแก้กฎหมายเกีย่ วกับการบังคับ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานตารวจ
โทษปรับและการดาเนินการเมือ่ ผูก้ ระทาผิดผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสัง่ ศาลทีใ่ ห้ลงโทษอย่างอืน่ นอกจากการจาคุก
เพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคในการบังคับโทษ

Q๔/๖๔

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

Q๔/๖๔

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนาระบบโทษ
ปรับตามความสามารถในการชาระของผูก้ ระทาผิด (Day Fines
System)มาใช้เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลือ่ มล้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผูก้ ระทา
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ความผิดอาญา (Non-Custodial Measures)
• สานักงานศาลยุติธรรม ประกาศใช้ "ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกีย่ วกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ใน
การปล่อยชัว่ คราวผูต้ ้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒"
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
กรมพระธรรมนูญ

สานักงานศาลยุติธรรม

สานักงานศาลยุติธรรม

สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงยุติธรรม
กรมพระธรรมนูญ

สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงยุติธรรม
กรมพระธรรมนูญ

สานักงานศาลยุติธรรม

หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๔/๖๔

ประเด็นย่อยที่ ๔ บูรณาการฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพือ่ ให้มีข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับผูต้ ้องหาหรือจาเลยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม จัดทาโครงการพัฒนา
ดาเนินการขยายผลไปยังกลุม่ ศาลจังหวัดทีพ่ จิ ารณาคดี
ระบบสารสนเทศสานวนคดีศาลยุติธรรม ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศสานวนคดี ศาลแขวง กลุม่ ศาลจังหวัดทีไ่ ม่ได้พจิ ารณาคดีศาลแขวง
ศาลยุติธรรมให้กลุม่ ศาลต้นแบบ จานวน ๑๔ ศาล
ศาลแขวงและกลุม่ ศาลแรงงานภาคต่อไป

Q๔/๖๔

สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
กรมพระธรรมนูญ

สานักงานศาลยุติธรรม

กำหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน
ตำมแผน
Q๔/๖๔
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กรมพระธรรมนูญ

ประเด็นย่อยที่ ๓ ปฏิรูประบบการกาหนดโทษอาญาทีม่ ีความ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม
เหมาะสม โปร่งใส เปิดรับการมีส่วนร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง และมีความ
ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิดมากขึน้

ประเด็นย่อยที่ ๒ กาหนดให้การลดการกระทาผิดซ้าเป็นเป้าหมาย อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาทีม่ ี
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา • กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึน้ ระหว่างพืน้ ที่
ยุติธรรม จัดโครงการขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดย
ดาเนินการดังนี้
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนและหลักสูตรพัฒนาประสิทธิการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าทีร่ ัฐ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๙-๑๔
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมดาเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ความผิดเกีย่ วกับองค์กรอาชญากรรม), ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่
..) พ.ศ. ....

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมดาเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(กรณีไม่จ่ายค่าเลีย้ งดูบุตร)

ประเด็นย่อยที่ ๗ พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ประเด็นย่อยที่ ๘ เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสาหรับ
เด็กและเยาวชน

การดาเนินการในระยะต่อไป
อยูร่ ะหว่างการขยายผลไปยังศาลชัน้ ต้นในกรุงเทพฯ ศาล
พิเศษ ศาลชานัญพิเศษ และศาลอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจาก
ศาลแขวงและศาลจังหวัด
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อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
• สานักงานศาลยุติธรรมดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาล
สิง่ แวดล้อมและวิธีพจิ ารณาคดีสงิ่ แวดล้อม พ.ศ. .... ,
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพจิ ารณาคดีจราจร พ.ศ. .... และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ประเด็นย่อยที่ ๖ จัดตัง้ ศาลหรือแผนกคดีชานัญพิเศษและมีวิธี
พิจารณาคดีทเี่ หมาะสมกับบริบทของสังคมเพือ่ บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยเมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ เจ้า
พนักงานตารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประเด็นย่อยที่ ๕ จัดตัง้ หน่วยงานเจ้าพนักงานบังคับทางอาญา
(Court Marshal) เพือ่ บังคับตามคาพิพากษาหรือคาสัง่ ของศาลใน
คดีอาญาให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน
การติดตามจับกุม
ผูห้ ลบหนีในชัน้ พิจารณา และการบังคับตามสัญญาประกัน รวมถึง
การสนับสนุนให้หน่วยงานอืน่ เป็นผูด้ าเนินการดังกล่าว

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๔ บูรณาการฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม จัดทาโครงการพัฒนา
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพือ่ ให้มีข้อมูลที่
ระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม ดาเนินการพัฒนาระบบบูรณาการ
เกีย่ วข้องกับผูต้ ้องหาหรือจาเลยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (ต่อ) ข้อมูลคดีศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดและศาลแขวง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

Q๒/๖๓

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานศาลยุติธรรม

สานักงานศาลยุติธรรม

กำหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน
ตำมแผน
Q๔/๖๔
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
กรมพระธรรมนูญ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ....

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

ประเด็นย่อยที ๓ ปรับปรุงให้มีกลไกในการเร่งรัดติดตามการส่งผล อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานอัยการสุงสุด และสานักงานตารวจ
การสอบสวนเพิม่ เติม และอานาจของพนักงานอัยการในการ
แห่งชาติ
สอบสวนเพิม่ เติม โดยสานักงานอัยการสูงสุดและสานักงานตารวจ
แห่งชาติร่วมกันสร้างกลไกหรือกระบวนการดังกล่าว

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การกาหนดระยะเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายให้ชดั เจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ
ประเด็นย่อยที ๑ กาหนด/ปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับงานสอบสวนทุกฝ่ายให้ชัดเจน
• อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ...." ของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

ประเด็นย่อยที ๒ บัญญัติให้มีกฎหมายเกีย่ วกับการกันผูร้ ่วมกระทา อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานอัยการสุงสุด
ความผิดเป็นพยาน โดยมีเนือ้ หากาหนดเงื่อนไขและวิธีการในการ
กันผูร้ ่วมกระทาความผิดเป็นพยาน และให้เป็นการทางานร่วมกัน
ระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน ทัง้ ให้ครอบคลุม
การปฏิบัติต่อพยานดังกล่าวตัง้ แต่ต้นจนจบคดี

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
ประเด็นย่อยที ๑ แก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยูร่ ะหว่างพิจารณาร่าง
กาหนดประเภทหรือลักษณะคดีทคี่ วรจะมีการสอบสวนร่วมกัน
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมดาเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธี
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ และเพือ่ กาหนด
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ พิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ประเด็น
วิธีการทางานร่วมกัน รวมทัง้ เงื่อนไข ขัน้ ตอน และการปฏิบัติ
..) พ.ศ. ....
สอบสวนร่วมฯ
ระหว่างพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าว

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
กรมพระธรรมนูญ

สานักงานอัยการสุงสุด

สานักงานอัยการสุงสุด

สานักงานอัยการสุงสุด

หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดย สานักงานตารวจแห่งชาติ,
สานักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงยุติธรรม,
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ,
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
และ กรมพระธรรมนูญ

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
• สานักงานอัยการสูงสุดจัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอบสวนของ
สานักงานอัยการสูงสุด ขณะนีม้ ีการมีการจัดประชุมและตัง้ คณะทางานแล้ว

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

เมือ่ จัดทาร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พ.ศ. ... แล้วเสร็จ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมจะเสนอร่างต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพือ่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และ
ประกาศใช้ในลาดับถัดไป

พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกาลังคน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในระยะถัดไป
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การปฏิรูประบบนิตวิ ิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้อง
สมบู
รณ์ขนองข้
อเท็๑จจริ
งคดี ย่ วกับการบริหารจัดการระบบนิติ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ประเด็
ย่อยที
ให้งมแห่
ีกฎหมายเกี
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมดาเนินการ
ยกร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ...

ประเด็นย่อยที ๒ ความเชือ่ มัน่ ในการสอบสวน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ประเด็นย่อยที ๑ ความเชือ่ มัน่ ในการรับแจ้งความของพนักงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติมีหนังสือเวียนแจ้งให้
สอบสวน
พนักงานสอบสวนรับคาร้องทุกข์แม้จะเป็นคดีทเี่ กิดขึน้ นอกเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
และให้ส่งคาร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบโดยเร็วต่อไป
รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายโดยเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความ
อาญา ให้ผเู้ สียหายสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้องทีใ่ ดก็ได้
และให้พนักงานสอบสวนทีร่ ับคาร้องทุกข์ส่งคาร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังพนักงาน
สอบสวนทีม่ ีอานาจโดยเร็ว

ประเด็นย่อยที ๒ กาหนดมาตรการสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีท่ ุกฝ่าย
สามารถปฏิบัติหน้าทีต่ ามมาตรฐานและระยะเวลาทีก่ าหนดได้

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

Q๔/๖๓

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

กำหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน
ตำมแผน
Q๔/๖๔
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
กรมพระธรรมนูญ

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
• สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
และการเชือ่ มโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพือ่
รองรับการอานวยความยุติธรรมและความมัน่ คงมีรายละเอียดดังนี้
๑.มีระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ (FIDS:Forensic
Integrated Database System)
๒. มีฐานข้อมูลดีเอ็นเอ จานวน ๔๗,๒๔๔ ระเบียน และฐานข้อมูลลายนิว้ มือ
ฝ่ามือ และสันมือ จานวน ๕๕,๖๒๐ ระเบียน
๓. มีผลการเชือ่ มโยงหลักฐานในคดี จานวน ๔๖ คดี

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยกระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นย่อยที ๓ พัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์

ประเด็นย่อยที ๔ ปรับปรุงพัฒนาระบบนิติเวช

การดาเนินการในระยะต่อไป

ติดตามและพัฒนาระบบโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลและการเชือ่ มโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้
เป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่ รองรับการอานวยความ
ยุติธรรมและความมัน่ คง

ติดตามและพัฒนาระบบโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลและการเชือ่ มโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้
เป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่ รองรับการอานวยความ
ยุติธรรมและความมัน่ คง
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อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
• สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
และการเชือ่ มโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพือ่
รองรับการอานวยความยุติธรรมและความมัน่ คงมีรายละเอียดดังนี้
๑.มีระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ (FIDS:Forensic
Integrated Database System)
๒. มีฐานข้อมูลดีเอ็นเอ จานวน ๔๗,๒๔๔ ระเบียน และฐานข้อมูลลายนิว้ มือ
ฝ่ามือ และสันมือ จานวน ๕๕,๖๒๐ ระเบียน
๓. มีผลการเชือ่ มโยงหลักฐานในคดี จานวน ๔๖ คดี

ประเด็นย่อยที ๒ ฝึกอบรมทักษะของพนักงานสอบสวนให้มีความรู้
ทางนิติวิทยาศาสตร์เบือ้ งต้น เพือ่ การรักษาสถานทีเ่ กิดเหตุและ
พยานหลักฐานในทีเ่ กิดเหตุหรือทีพ่ บอย่างเหมาะสม รอการตรวจ
พิสูจน์ต่อไป หรือหากมีความจาเป็นเร่งด่วนก็สามารถเก็บหลักฐาน
อย่างถูกต้องตามหลักได้ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ให้พนักงาน
สอบสวนสามารถบังคับตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่
ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผูต้ ้องหาหรือจาเลยเกินสมควร

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

Q๔/๖๔

Q๔/๖๒

กระทรวงยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานศาลยุติธรรม

กำหนดแล้วเสร็จ
หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน
ตำมแผน
Q๔/๖๔
สานักงานตารวจแห่งชาติ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นย่อยที ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานเพือ่ สนับสนุนให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร
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อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
• สานักงานศาลยุติธรรม จัดทาโครงการพัฒนาระบบการยืน่ และส่งคาคูค่ วาม
และเอกสารโดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และเปิดให้ประชาชนใช้บริการ
แล้วในปัจจุบัน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุง่ อานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นย่อยที ๑ เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานที่ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดย สานักงานตารวจแห่งชาติ,
เกีย่ วข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะ สานักงานอัยการสูงสุด, สานักงานศาลยุติธรรม,
ในการบริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว และในการ
กระทรวงยุติธรรม, สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
ประสานความร่วมมือกัน
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ,
สภาทนายความ, ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงมหาดไทย,
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ,
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์,
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, สานักงานศาลปกครอง และ
กรมพระธรรมนูญ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาลปกครอง
กรมพระธรรมนูญ

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาลปกครอง
กรมพระธรรมนูญ

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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Q๔/๖๔

โครงการอยูใ่ นระหว่างการยืน่ ประกวดราคาของเอกชน
(เริ่มกระบวนการพิจารณา TOR ใหม่ เนือ่ งจาก
กระบวนการยืน่ ประกวดราคาของเอกชนครั้งแรกนัน้ ไม่มี
บริษทั ใดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์)

ประเด็นย่อยที่ ๔ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
หน่วยงานและงานบริการประชาชนและมีมาตรการสนับสนุนการใช้ • สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทาโครงการ Mobile
ระบบเทคโนโลยี
Application ศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

Q๔/๖๔

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
• สานักงานศาลยุติธรรม อยูร่ ะหว่างดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตัง้
ศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์และวิธีพจิ ารณาคดีพาณิชย์

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย ดาเนินการแล้วเสร็จ
ให้เป็นศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับ
• สานักงานศาลยุติธรรม ดาเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
ภูมิภาค
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที ๒ จัดตัง้ ศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์ในศาล
ยุติธรรมและมีวิธีพจิ ารณาคดีพาณิชย์เป็นการเฉพาะ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีพาณิชย์

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นย่อยที ๑ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ดาเนินคดีคดีแพ่งและพาณิชย์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสากล • สานักงานศาลยุติธรรม อยูร่ ะหว่างดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
เพือ่ ส่งเสริมการค้าและการพาณิชย์ทงั้ ภายในประเทศและระหว่าง การซื้อขายระหว่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ประเทศ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมพระธรรมนูญ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาลปกครอง

สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

สานักงานศาลยุติธรรม

สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงำนรับผิดชอบหลักตำมแผน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
หัวข้อ 1 : การปฏิรูปด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ - 1

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างดาเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ผลักดันเพื่อให้เกษตรกรรายยย่อยสามารถเข้าถึง
หรือ Zoning by Agri-map ผ่านกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีการเกษตรทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บ
การผลิตอย่างจริงจังและสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมพัฒนา เกี่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจ
ที่ดนิ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพดินให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้
สามารถนาเครื่องมือและองค์ความรู้ไปใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพดินให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการผลักดันเพื่อให้เกษตรกรรายยย่อยสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีการเกษตรทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพืช
เศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน เป็นต้น รวมทั้งให้แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า
ผ่านโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการแปรรูปยางพาราสาหรับ
สหกรณ์การเกษตตรและผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 1 ปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 2 ข้อมูลด้านการตลาด โซนนิ่งและ
เครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม

หัวข้อย่อย 1.1 Productivity
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ประเด็นย่อยที่ 1 ปฏิรูปหน่วยงานด้านท่องเที่ยว
ได้มกี ารปรับปรุงพระราชกฤษฎีการจัดตั้งองค์การพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และโอนหน่วยงานมาขึ้นกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา
ประเด็นย่อยที่ 2 วางยุทธศาสตร์และดึงดูดกลุ่มลูกค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จดั ทาแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมการท่องเที่ยวประจาปี
ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพในการใช้
เป้าหมายเฉพาะ (Customer-segment specific
2562 โดยมุ่งเน้น (1) การขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพในการใช้จา่ ย โดยทา จ่าย และจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมา
plan)
การตลาดในลักษณะ Fragmentation เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะบุคคล ประเทศไทย โดยเน้นพืนที่ตลาดเกิดใหม่
เช่น กลุ่ม DINKs, LGBTQ, Family, Millennail, นักท่องเที่ยวสตรี และกลุ่ม Active
Senior และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษที่ใช้จา่ ยสูงอย่างต่อเนื่องใน 4 กลุ่ม
หลัก คือ กลุ่มฮันนีมนู และแต่งงาน กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่มที่สนใจวิถชี วิ ติ และ
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา (2) เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมา
ประเทศไทย โดยเน้นพืนที่ตลาดเกิดใหม่ เช่น ละติน ยุโรปตะวันออก อิหร่าน การ์ตา เป็น
ต้น รวมทั้งกลุ่มตลาดใหม่ที่มแี นวโน้มเดิบโตที่ดี มีศักยภาพใช้จา่ ยสูง เช่น กลุ่มสตรีในญีป่ ุ่น
กลุ่ม High End ในประเทศจีน กลุ่มครอบครัวใหญ่ในอาเซียน กลุ่มเดินทางเพื่อเพื่อ
รักษาพยาบาลในกลุ่ม CLMV และกลุ่มมุสลิมในมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ประเด็นย่อยที่ 3 Big Data แพลตฟอร์มกลางและสื่อ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สังคมออนไลน์ ใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคม
ออนไลน์และเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/65

Q1/61

Q4/65

Q4/65

Q4/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มมี าตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุน ในปี
2562 ซึ่งอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มคี วามสาคัญ
ต่อประเทศ โดยมีสทิ ธิและประโยชน์ เพื่อลดหยอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเพิ่มเติม รอยละ 50
เปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่กาหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จานวน 12 โครงการ งบประมาณ
10,010 ล้านบาท

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านเศรษฐกิจ - 2

ประเด็นปฏิรูปที่ 5 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นย่อยที่ 1 มาตรการกระตุ้นการผลิตยานยนต์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มมี าตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุน ในปี
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น : พัฒนามาตรการสนับสนุนสาหรับนัก 2562 ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มคี วามสาคัญ
ลงทุนรายใหม่ ที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อประเทศ โดยมีสทิ ธิและประโยชน์ เพื่อลดหยอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเพิ่มเติม รอยละ 50
ไฟฟ้ากลุ่มแรก (รวมถึงจักรยานยนต์)
เปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่กาหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จานวน 48 โครงการ งบประมาณ
28,230 ล้านบาท
ประเด็นย่อยที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นย่อยที่ 3 มาตรการกระตุ้นความต้องการยาน
ยนต์ไฟฟ้า

ประเด็นย่อยที่ 2 มาตรการพัฒนาระบบนิเวศของ
ธุรกิจชีวภาพ

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ:บูรณาการอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ร่วมกับการเกษตรและการผลิตอาหาร

อยู่ระหว่างการจัดทามาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี พ.ศ. 2562 จัดทามาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
2571 เพื่อเสนอต่อ สศช. ตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2562 - 2571
(แผนระดับที่ 3) โดยมาตรการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย (1) มาตรการสร้างนักรบ
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ โดยสร้างผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่ให้มนี วัตกรรมอาหาร ที่
ประเด็นย่อยที่ 2 ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
ใช้ฐานความรู้และทักษะเพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน
มาตรการจูงใจผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง : เพิ่มมูลค่า
สร้างรายได้ (2) มาตรการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต โดยยกระดับนวัตกรรมอาหาร
เฉลี่ยของอาหารภายในประเทศผ่านมาตรการหรือการ
อนาคตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (3) มาตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
ให้สิ่งจูงใจ (Incentivized schemes) ในการผลิต
ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) (4) มาตรการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
อุตสาหกรรม โดยลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต
ประเด็นย่อยที่ 3 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาหารไทย
ยุ
ตธิ รรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ และการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน ทั้งนี้ มาตรการ
เป้าหมาย
ทั้งหมดคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากในแต่ละภูมภิ าคของประเทศ รวมถึง
เพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหาร การลงทุน ซึ่งเชื่อมโยงกับวัตถุดบิ ทางการเกษตรสู่
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่ฐาน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 อุตสาหกรรมอาหาร
ประเด็นย่อยที่ 1 ยุทธศาสตร์กลุ่มอาหารเป้าหมาย:
พัฒนากระบวนการทางานตามกลุ่มประเภทอาหาร
(Segmented) แบบบูรณาการ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/62

Q4/65

Q4/62

Q4/62

Q4/65

Q4/65

Q4/62

Q4/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นย่อยที่ 3 หน่วยงานตัวแทนอนุมตั สิ ทิ ธิ
ฝึกอบรมอาชีวศึกษา

ประเด็นปฏิรูปที่ 9 อุตสาหกรรมสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1 มาตรการพัฒนาศักยภาพและ
ปริมาณทางการแพทย์

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านเศรษฐกิจ - 3

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มมี าตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุน ในปี
2562 ซึ่งอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจทิ ัล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มคี วามสาคัญ
ต่อประเทศ โดยมีสทิ ธิและประโยชน์ เพื่อลดหยอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเพิ่มเติม รอยละ 50
เปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่กาหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จานวน 94 โครงการ งบประมาณ 5,900
ล้านบาท

ประเด็นย่อยที่ 2 มาตรการพัฒนาศักยภาพการสอน

ประเด็นปฏิรูปที่ 8 อุตสาหกรรมการศึกษา
ประเด็นย่อยที่ 1 การส่งเสริมความต้องการเรียน

ประเด็นปฏิรูปที่ 7 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจทิ ัล
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านดิจทิ ัล

ประเด็นปฏิรูปที่ 6 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ประเด็นย่อยที่ 1 ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่ม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มมี าตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุน ในปี
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
2562 ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ประเด็นย่อยที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ความสาคัญต่อประเทศ โดยมีสทิ ธิและประโยชน์ เพื่อลดหยอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลเพิ่มเติม
รอยละ 50 เปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่กาหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสิ้นสุดลง ทั้งนี้ มีโครงการที่ตา่ งชาติยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จานวน 124
โครงการ งบประมาณ 30,103 ล้านบาท

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/63

Q4/61

Q4/63

Q4/62

Q4/65

Q4/65

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
กระทรวงแรงงาน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ด้านเศรษฐกิจ - 4

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นย่อยที่ 3 ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา:จัดตั้ง
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

สถาบันอุดมศึกษามีการจัดหลักสูตรอบรม โดยพิจารณาตามความชานาญเฉพาะด้านของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านการบัญชี เป็นต้น

ประเด็นย่อยที่ 2 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ
งานวิจยั และพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษามีการจัดหลักสูตรอบรม โดย
พิจารณาตามความชานาญเฉพาะด้านของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินการทบทวน
หลักสูตรมหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 4 ได้รับความร่วมมือจาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อ สมรรถนะ
ศ.) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ทาให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่มคี ุณภาพ สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New
Engine of Growth) ทั้ง 10 กลุ่ม ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวม 36 หลักสูตร มีสถานศึกษา
เข้าร่วมโครงการจานวน 92 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาภาครัฐ จานวน 72 แห่ง และ
สถานศึกษาเอกชน จานวน 20 แห่ง ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 4,687 คน

ประเด็นย่อยที่ 3 การยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
อบรมอาชีวะ

ประเด็นปฏิรูปที่ 11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 การทบทวนหลักสูตรมหาวิทยาลัย การทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการดาเนินการทุก 5 ปี โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกันพิจารณา

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ขบั เคลื่อนการดาเนินงานโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
พัฒนาบุคลากรร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยยังมิได้ดาเนินการโครงการทวิภาคีนาร่องในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดาเนินการโครงการทวิภาคีนาร่องในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ 2 โครงการฝึกอบรมอาชีวะต้นแบบ

ประเด็นปฏิรูปที่ 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 การทบทวนปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และ
พ.ศ. 2562 กาหนดให้มกี ารประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร คือ สถานประกอบการ,
ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของอาชีพ, องค์กร/ชมรม/สมาคมอาชีพ, กรอ.อศ., องค์กรต่างประเทศ,
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ, กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน, กรม/กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง,
สถานศึกษา/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ฯลฯ จึงได้พัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จานวน 10 ประเภทวิชา 65
สาขาวิชา
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช จานวน 11 ประเภทวิชา ประเภท
วิชา 92 สาขาวิชา (อยู่ระหว่างการอนุมตั กิ ารใช้หลักสูตร)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/62

Q4/65

Q2/61

Q4/65

Q4/61

Q2/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ประสานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นาข้อมูลที่พร้อม
ให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านเศรษฐกิจ - 5

ประเด็นย่อยที่ 3 เปิดตลาดเสรีเพิ่มขึ้น : เตรียมความ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้ลงนามความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN
ความตกลงฉบับนี้ให้เวลาประเทศสมาชิกถึง 5 ปี ใน
พร้อมสาหรับการเปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม
Trade in Services Agreement: ATISA) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ในช่วงการ
การพิจารณากฎระเบียบที่ตอ้ งการสงวนไว้ หลังจากที่
ประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 25 ที่กระทรวงพาณิชย์ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยความตกลง
ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับแล้ว
ดังกล่าว จะนามาใช้แทนกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนฉบับปัจจุบัน (ASEAN
Framework Agreement on Services: AFAS) ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2538

ประเด็นปฏิรูปที่ 14 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 ระเบียบการแข่งขันทางการค้า :
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัตกิ ารแข่งขัน
กาหนดแนวทางและระเบียบการแข่งขันทางการค้า
ทางการค้า พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 และให้จดั ตั้งสานักงานคณะกรรมการ
ประเด็นย่อยที่ 2 หน่วยงานดูแลการแข่งขันทางการค้า การแข่งขันทางการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
และให้มฐี านะเป็นนิตบิ ุคคล มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 7 คน และให้
: จัดตั้งหน่วยงานดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มี
เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ การฟ้องคดีอาญาและการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย
ประสิทธิภาพ
ให้อยู่ในเขตอานาจของศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการฯ ได้มกี ารออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เช่น ระบียบว่า
ด้วยการรับฟังความคิดแห็นกับผู้มสี ว่ นได้เสียและประชาชนทั่วไปในการพิจารณาออก
ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการกากับดูการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 ระเบียบว่า
ด้วยการรับเรื่องร้องเรียนและการแสวงหาข้อเท็จจริง พ.ศ. 2562 เป็นต้น

และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล : ออกแบบระเบียบ
และมาตรฐานสาหรับคณะกรรมการดูแล Big data ทั้ง
ในเรื่องของแนวทางการจัดเก็บ คุณภาพ ความ
ต่อเนื่อง ราคา การเข้าถึง ความพร้อม และความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล

ประเด็นปฏิรูปที่ 13 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 คณะกรรมการ Big Data : จัดตั้ง
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างดาเนินการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูล
คณะกรรมการดูแลเรื่องBig Data
ภาครัฐ (Government Data Center) โดยให้ประสานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นาข้อมูลที่
พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประเด็นย่อยที่ 2 การกาหนดมาตรฐานการจัดเก็บ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาแผนงานพัฒนาโครงสร้าง
สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดาเนินการดังนี้
จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ และ จัดทา (ร่าง)
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.มีแผนการดาเนินงานโครงการฯ พร้อมปฏิทินกิจกรรมการทางานและระยะเวลาที่ชดั เจน แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลของ
ในรูปแบบของ Gantt chart รวมทั้งวิธกี ารบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ วิธกี าร ประเทศ ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ
2.อยู่ระหว่างจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลของประเทศ ระยะ
5 ปี และระยะ 10 ปี

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/62

Q4/61

Q4/62

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงพาณิชย์
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประชาสัมพันธ์ประเทศต่อนักลงทุนต่างชาติ

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 Regional Integration Committee คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
ประเด็นย่อยที่ 1 Regional Integration
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Subcommittee: จัดตั้ง Regional Integration
Subcommittee หรือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ด้านการรวมกลุ่มในภูมภิ าค ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทน
จาก กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
NEDA BOI กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ - 6

ประเด็นย่อยที่ 2 นโยบายของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป้าหมาย : กาหนดนโยบายรองรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเด็นปฏิรูปที่ 17 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – ความยากง่ายในการทาธุรกิจ (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 ออกมาตรการเพื่อเพิ่มระดับความ ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกลไกการดาเนินการของคณะกรรมการ
ยากง่ายในการประกอบธุรกิจ : โดยปรับปรุงแนวทาง ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ประเด็นปฏิรูปที่ 16 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 หน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจขนาด สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ระหว่างดาเนินการร่าง
ดาเนินการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวน
กลางและขนาดย่อม : เพิ่มศักยภาพให้สานักงาน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนการจ้างงานหรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและ การจ้างงานหรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
ขนาดย่อม พ.ศ. ... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 22 ขนาดย่อม พ.ศ. ...
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มกราคม 2562

ประเด็นปฏิรูปที่ 15 คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 คณะทางานประชาสัมพันธ์ประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้รับไปดาเนินการแล้วเนื่องจากเป็นการ
ต่อนักลงทุนต่างชาติ : จัดตั้งคณะทางานประจาด้าน ดาเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/61

Q4/61

Q4/61

Q4/61

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ

สานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย
กระทรวงยุตธิ รรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรมการค้าต่างประเทศ

และขนาดย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
สานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฏหมาย
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านเศรษฐกิจ - 7

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 Regional Headquarters/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาเมืองใหม่ใน EEC ให้เป็น
สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อ
เมืองแห่ง Regional Headquarters : พัฒนาแผน
จัดทาแผนการพัฒนาเมือง
มาตรการจูงใจ และดาเนินการพัฒนาเมืองใหม่ เป็น
Regional Headquarters และเป็นศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลาง
ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากยังไม่มกี ารจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่ม
ของภูมภิ าค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการ
ในภูมภิ าค
คมนาคม (clusters/hubs/transport nodes)

ประเด็นย่อยที่ 2 การพัฒนา Cluster และ Hub ของ อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย : พัฒนา Cluster และ Hub
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งรวมถึงการพัฒนา
พื้นที่คลัสเตอร์ ด้านการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหารเศรษฐกิจชีวภาพ และศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการ
ในภูมภิ าคและสาธารณสุข และการศึกษา

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเด็นย่อยที่ 1 โครงการ EEC : จัดทาแผนแม่บท สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานที่
การพัฒนา EEC และเร่งพัฒนาพื้นที่ EEC รวมถึง
เกี่ยวข้องได้จดั ทาแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้
เร่งรัดโครงการที่ดาเนินการอยู่แล้ว
ประโยชน์ที่ดนิ ในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการ
ดาเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรแล้วเสร็จ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าค ร่วมกับกรมโยธาธิ
การและผังเมือง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นปฏิรูปที่ 6 ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน
ประเด็นย่อยที่ 1 อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านเศรษฐกิจ - 8

ประเด็นปฏิรูปที่ 5 Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาเมืองการค้าชายแดน : เช่น รัฐบาลได้ดาเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ ดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แม่สอด และเมืองอื่น ๆ
ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรีนราธิวาส และ
เชียงราย เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมภิ าค ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน จัด
ระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้
ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านสิทธิ
ประโยชน์การลงทุน การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารจัดการแรงงาน
สาธารณสุข และความมั่นคง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การจัดหา
พื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์สาหรับการลงทุน โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โครงสร้างพื้นฐานที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น สะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย อาคารผู้โดยสารหลัง
ใหม่ทางขับ และลานจอดท่าอากาศยานแม่สอด
ประเด็นย่อยที่ 2 อานวยความสะดวกในการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน (ASEAN พัฒนาระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน (ASEAN
ระหว่างไทยและ CLMV / ASEAN
Trade Repository หรือ ATR) และเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ https://atr.asean.org/ Trade Repository)
เพื่อเปิดให้ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้ ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อ
ผนวกข้อมูลการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (มาตรการ SPS) ของ 10
ประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้งยังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์เพื่อให้
เอกชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกฎระเบียบ
การค้าของรัฐ สามารถแจ้งผ่านระบบ ASSIST (https://assist.asean.org/) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐของอาเซียนได้ทราบและแก้ไขปัญหาต่อไป

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/65

Q4/65

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง /
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าค /กระทรวงการ
ต่างประเทศ /กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข /กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม /สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กรมศุลกากร
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าค
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าค

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

RCEP สามารถสรุปการเจรได้แล้ว 7 บท และ 3 ภาคผนวก (จากทั้งหมด 20 บท และ 3
ภาคผนวก) ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (2) บทพิธศี ุลากรและการ
อานวยความสะดวกทางการค้า (3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (4) การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (5) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (6) มาตรฐาน กฎระเบียบทาง
เทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง (7) บทบัญญัตเิ กี่ยวกับสถาบัน (8)
ภาคผนวกบริการโทรคมนาคม (9) ภาคผนวกบริการทางการเงิน (10) ภาคผนวกบริการ
วิชาชีพ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านเศรษฐกิจ - 9

ประเด็นปฏิรูปที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 1 การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ - สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ (Thailand Oversea Investment Center: TOI) เป็นศูนย์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด้านการลงทุนในประเทศอาเซียนและประเทศตลาดใหม่ของกองส่งเสริมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ เผยแพร่ข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยที่
สนใจและต้องการไปลงทุนในตลาดต่าปงระเทศ สาหรับกลุม่ ประเทศตลาดใหม่ทมี่ ีข้อมูลแล้ว
เช่น บังคลเทศ โมซัมบิก ยูกันดา ไนจีเรีย และศรีลังกาเป็นต้น
- สานักงานส่งเสริมการลงทุนได้มีการจัดหลักสูตรอบรมนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC)
เพือ่ มุง่ ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ และให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการลงทุนในต่างประเทศเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการลงทุนในต่างประเทศแก่เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ และผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รับ
มอบหมายจากองค์กร ปัจจุบัน ดาเนินการแล้ว 13 รุ่น มีผอู้ อกไปลงทุนในต่างประเทศแล้ว
104 ราย

ประเด็นย่อยที่ 2 สนับสนุนและเร่งรัดการตกลง
การค้าภายใต้กรอบ RCEP

ประเด็นปฏิรูปที่ 7 เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นย่อยที่ 1 การสร้างโครงสร้างพันธมิตรการค้า ไทย-ศรีลงั กา - ครม. มติเห็นชอบกรอบการเจรจา FTA ไทย- ศรีลงั กา เมื่อ 8 พ.ค. 61
ระดับทวิภาคี
โดยเป็นกรอบการเจรจาแบบกว้างครอบคลุมด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งได้เริ่มการเจรจาไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีการ
กาหนดคณะทางาน 7 กลุ่ม คือ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า มาตรฐาน
สุขอนามัยและมาตรฐานสุขอนามัยพืช การเยียวยาทางการค้า การค้าบริการ การลงทุน
และกฎหมาย โดยความตกลงจะประกอบด้วย 14 บท

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
การลงทุนในต่างประเทศแก่เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ
และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายจากองค์ก

ตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจาทั้งหมดภายในปี 2563
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นผลักดันของไทยในฐานะ
ประธานอาเซียน

ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปี 2563

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/63

Q4/65

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
กระทรวงการคลัง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าค
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าค
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านเศรษฐกิจ - 10

- พัฒนาการเชือ่ มโยงทางถนน โดยกรมทางหลวง อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการก่อสร้างทางสาย พัฒนาการเชื่อมโยงทางถนน ทางอากาศ ทางราง
หลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) จานวน 11 โครงข่าย รวมระยะทาง 5,255.38 กม. เพือ่ และท่าเรือ
รองรับปริมาณจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้ และเป็นการกระจายความเจริญสูภ่ มู ิภาค เชือ่ มระหว่างเมือง
สาคัญและเมืองหลักในภูมิภาค เชือ่ มสูแ่ หล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของ
ประเทศ
- พัฒนาการเชือ่ มโยงทางอากาศ มีโครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออก โดยกองทัพเรือ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม
2561 ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างกระบวนการจัดหาเอกชนผูร้ ่วมลงทุน และสาหรับการพัฒนาท่า
อากาศยานสาคัญอืน่ ๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และในภูมิภาค
- พัฒนาการเชือ่ มโยงทางราง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย อยูร่ ะหว่างก่อสร้างรถไฟทางคู่
ระยะที่ 1 จานวน 7 โครงการ ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2562 เป็นต้นไป และอยู่
ระหว่างเตรียมการก่อสร้างรถไฟทางคูส่ ายใหม่ จานวน 2 โครงการ นอกจากนี้ รฟท. อยู่
ระหว่างการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้าง
และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มสามสนามบินอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการคัดเลือกเอกชนเข้า
ร่วมลงทุน ทัง้ นี้ ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบรางทัง้ 11 โครงการ จะเปิด
ให้บริการครบภายในปี 2569
- พัฒนาการเชือ่ มโยงทางน้า ยกระดับท่าเรือต่างๆ ของไทย ได้มีโครงการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ 3 โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและสรรหา
ผูร้ ับจ้างก่อสร้าง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นย่อยที่ 2 เร่งรัดการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญ

ประเด็นปฏิรูปที่ 9 Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดทา Priority List โครงสร้าง
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นฐาน หรือ รายชื่อของโครงการที่สาคัญ โดยเน้น
โครงการที่สง่ เสริมการสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ระดับภูมภิ าค บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic
cost-benefit analysis) หลักความคุ้มค่า (value for
money) และความเป็นไปได้ทางการเงิน (financing
requirement)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/65

Q4/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงคมนาคม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าคร่วมกับกระทรวง
คมนาคม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ด้านเศรษฐกิจ - 11

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม อยู่ระหว่างการจัดทาร่าง
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ.
2563-2569 ซึ่งมีเป้าหมายการยกระดับการลงทุนด้านงานวิจยั และพัฒนาของภาครัฐ
และเอกชน และการส่งเสริมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิจยั และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นย่อยที่ 2 เป้าหมายและเกณฑ์จดั สรรงบเพื่อ
การวิจยั พัฒนา: เพิ่มการใช้จา่ ยเพื่อการวิจยั พัฒนา
(GERD) เป็น 2% ของจีดพี ีและวางโครงสร้างการ
จัดสรรโดยเน้นการแข่งขันโครงการและส่งเสริมการทา
วิจยั ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและในเชิงพาณิชย์

หัวข้อย่อย 1.3 ระบบนิเวศด้านวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem)
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนา
ประเด็นย่อยที่ 1 ศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนา
ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 ทาง
แห่งชาติ : จัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการกลาง กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนา ควรศึกษาถึง
เพื่อดูแลยุทธศาสตร์การวิจยั พัฒนาของประเทศ
ความจาเป็นและควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงาน
รวมทั้งจัดตั้งแพลตฟอร์มการประมูลงานวิจยั
ส่งเสริมการวิจยั กระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงาน อีกทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ควร
เป็นสานักงบประมาณและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Q4/65

Q4/61

Q4/63

ประเด็นย่อยที่ 3 จัดตั้ง ACMECS Infrastructure
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ACMECS Development Fund ซึ่งอยู่ในกลไกของกระทรวงการคลัง
Fund หรือกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับ ของแต่ละประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ของไทย ได้มกี ารจัดทา
ภูมภิ าค
TOR การบริหารจัดการกองทุนเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18
มิถนุ ายน 2561 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการงบประมาณสาหรับสมทบกองทุนให้เงิน
สมทบ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อทุกประเทศได้
ตกลงร่วมกัน

Q4/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

Q4/62

การดาเนินการในระยะต่อไป

ในการประชุมระดับผู้นา ACMECS เมื่อวันที่ 15-16 มิถนุ ายน 2561 ณ กรุงเทพฯ ที่
ประชุมเห็นชอบผนแม่บท ACMECS (ACMECS Master Plan) ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 –
2023) ซึ่งเน้นความเชื่อมโยง 3 เสาหลัก หรือ “3S” ได้แก่ (1) การเชื่อมโยงแบบไร้
รอยต่อในอนุภูมภิ าค หรือ Seamless Connectivity (2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ
หรือ Synchronized ACMECS และ (3) การพัฒนาภูมภิ าคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม
หรือ Smart and Sustainable ACMECS เพื่อเป็นแนวทางในการหารือกับหุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนา (Development Partner) ในอนาคต

ประเด็นย่อยที่ 2 จัดทา ACMECS Connectivity
Master Plan ซึ่งรวมถึงแผนการพัฒนาห่วงโซ่มลู ค่า
ในระดับภูมภิ าค (regional value chain
integration) และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระหว่างประเทศ

ประเด็นปฏิรูปที่ 10 Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดตั้ง Platform ร่วม สาหรับไทย ปัจจุบันการทางานของ ACMES เป็นการดาเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ของกระทรวง
และ CLMV เช่นสานักเลขาธิการ ACMECS
ต่างประเทศของประเทศสมาชิก โดยประเทศไทยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรี และผู้นา เป็น
ประจาทุกปี ซึ่งการทางานร่วมกันดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ใช้กลไก
เดิม โดยไม่มคี วามจาเป็นต้องตั้งสานักงานเลขาธิการขึ้นใหม่

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

สานักงบประมาณ

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม

สานักเลขาธิการ ACMECS หรือ
Platform ร่วมระหว่างประเทศไทย
และ CLMV

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าค ร่วมกับองค์กรอื่นๆ
จากประเทศในกลุ่ม CLMV

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานแล้ว ทั้งในด้านการนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้และการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการประชาชน
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึ่งปัจจุบันมีการดาเนินการตาม
สนธิสญ
ั ญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) และตามการปฏิบัตติ า่ งตอบแทนต่อกันแล้ว

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม อยู่ระหว่างการจัดทาร่าง
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ.
2563-2569 ซึ่งมีเป้าหมายการยกระดับการลงทุนด้านงานวิจยั และพัฒนาของภาครัฐ
และเอกชน และการส่งเสริมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิจยั และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า โดยเฉพาะด้านการเพิ่มคุณภาพ
และจานวนนักวิจยั ผ่านการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กาลังคนคุณภาพตรง
ตามความต้องการของประเทศ การสร้างระบบสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจยั พัฒนา
แรงงานทักษะสูงเพื่อรองรับ EEC เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ - 12

การดาเนินงานของหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (OSS) ได้จดั ให้มกี ารบ่มเพาะ จัดหา
สถานที่ทางานร่วมกัน รวมไปถึงการติดต่อประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ให้แก่ธรุ กิจสตาร์ทอัพ ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายด้านบุคลากร
สตาร์ทอัพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดาเนินงาน และพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการดาเนินการที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศ ซึ่งที่ผา่ นมาธุรกิจสตาร์ทอัพ
ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่มากกว่า 15,000 อัตรา

ประเด็นย่อยที่ 3 การแก้กฎและออกมาตรการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี:สนับสนุนการแก้
กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อเพิ่มจานวนและคุณภาพ
ของบริษัทและบุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

รัฐบาลเร่งให้มกี ารจัดตั้งกองทุนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือกองทุนสตาร์ทอัพ
เพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการต้องการเริ่มต้นธุรกิจ โดยในปัจจุบันได้มกี าร
ยกร่างพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. .... ซึ่งร่างกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวอยู่ในการหว่างปรับแก้เพื่อให้มคี วามเหมาะสมมากขึ้น

ประเด็นย่อยที่ 2 การสนับสนุนโครงการบ่มเพาะและ
จัดซื้อของภาครัฐ: การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพผ่าน
โครงการบ่มเพาะ (incubation) และการจัดซื้อของ
ภาครัฐ

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ
ประเด็นย่อยที่ 1 ศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในการจัดตั้ง “หน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” หรือ
และสเกลอัพ: การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
“One-Stop Service: OSS” สาหรับสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการ
สตาร์ทอัพและสเกลอัพ
ดาเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ โดยหน่วย OSS จะทาหน้าที่สง่ เสริม
ผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ประเด็นย่อยที่ 1 การปฏิรูปกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา:
ปฏิรูปกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาผ่านการปรับ
โครงสร้
ยบรายได้
ประเด็นาย่งองค์
อยทีก่ 2ร ระเบี
การยอมรั
บสิทธิระบบงานและ
บัตรระหว่าง IT
ประเทศ : ร่วมพัฒนาการยอมรับสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนและประเทศจีน

ประเด็นย่อยที่ 3 มาตรการเพิ่มคุณภาพและจานวน
นักวิจยั : ออกมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพและจานวน
นักวิจยั ในอุตสาหกรรมหลัก

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/61

Q2/61

Q4/65

Q4/65

Q2/61

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
แห่งชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย

สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
แห่งชาติ

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
หัวข้อ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีสว่ นร่วม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming
ประเด็นย่อยที่ 1 Smart farmer และ Precision
ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สานักงานพัฒนา
ผ่าน Mobile Application พัฒนา Mobile
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการ
Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพเกษตรกร บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ผา่ น
ให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://agri-map-online.moac.go.th/
ในการในการวางแผนการผลิต Precision farming
การตลาด และส่งข้อมูล

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าและการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกรมชลประทาน
ชลประทานเพื่อการเกษตร

ประเด็นย่อยที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่: อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจะมีการ ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วประเทศให้เกิดความรู้และ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับตาบล จัดการให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วประเทศให้เกิดความรู้และหันมาทาเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่ม หันมาทาเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มมากขึ้น
ทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่าย มากขึ้น
ชุมชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 1 Big Data ภาคเกษตร: สร้างและใช้ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Big Data ภาคเกษตร- แพลตฟอร์มข้อมูล: บูรณาการ
ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน พัฒนา การเก็บข้อมูลด้วย
Mobile Application และสร้าง Data แพลตฟอร์ม
ต่อยอดจาก Agrimap

หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ในระดับบุคคล
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 1 โครงการในพระราชดาริ: ขยายผล อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการในพระราชดาริกว่า 4,000 แห่งในระดับ
พื้นที่ทั่วประเทศ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/62

Q4/65

Q4/61

Q4/61

Q4/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนา
แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรพันธะสัญญาที่เป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ 8 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร
ประเด็นย่อยที่ 1 สร้างแรงงานคุณภาพ (Super
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย และนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด

ประเด็นปฏิรูปที่ 7 การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ประเด็นย่อยที่ 1 ทุนสาหรับแรงงาน จัดตั้ง หรือ
มีมาตรการรองรับภายใต้สทิ ธิประโยชน์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว
แต่งตั้ง CSCA เพื่อบูรณาการการจัดสรรทุนเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาแรงงานอย่างครบวงจร สาหรับ
แรงงานทุกระดับ

ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดตั้ง Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 1 นวัตกรรมสาหรับภาคเกษตร : จัดตั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นควรปรับแก้
ปรับแก้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจากสานักงานส่งเสริม
Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตรร่วมกับ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น กระทรวง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องเป็นกิจกรรมที่ สสว. ไม่มคี วามรู้ ความเชื่ยวชาญ รวมทั้ง เกษตรและสหกรณ์
ทางการเกษตรที่นาไปใช้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและ ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ทาให้ไม่สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ชุมชนได้ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืช การพัฒนาดิน และ ดาเนินการได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเด็นปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
ประเด็นย่อยที่ 1 ระบบประกันภัยพืชผลและระบบ กระทรวงการคลัง ได้มกี ารขับเคลื่อนการส่งเสริมการประกันภัยในพืชผลทางการเกษตร
เกษตรพันธสัญญา : พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสินค้าข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภัย
และระบบเกษตรพันธสัญญา
ธรรมชาติและโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรราย
ย่อยทั่วประเทศ และกระทวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/61

Q2/61

Q2/61

Q4/63

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงแรงงาน ร่วมกันกับ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ
เอกชน

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
สภาวิจยั แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
กระทรวงการคลัง
กระทรวงยุตธิ รรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ปรับแก้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจากกระทรวงการคลัง
เป็น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ขยายระยะเวลาการดาเนินงานให้ครอบคลุมหลังจาก
พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน มีผลบังคับใช้

การดาเนินการในระยะต่อไป

พัฒนาระบบ E-commerce เพื่อชุมชน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที่ 3 นวัตกรรมสาหรับสินค้าชุมชน :
ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นควรมอบหมาย ปรับแก้ให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั่วประเทศไทยในการ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แทน สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด รับผิดชอบหลัก แทน สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
พัฒนาการวิจยั และการจัดตั้ง Center of Excellence กลางและขนาดย่อม จะมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ สสว. ไม่มคี วามรู้
กลางและขนาดย่อม
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานทาให้ไม่สามารถขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินได้

ประเด็นย่อยที่ 2 E-commerceเพื่อชุมชน : พัฒนา สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ระหว่างดาเนินการ พัฒนาระบบ
e-commerce center เพื่อเป็นช่องทางในการ
E-commerce เพื่อชุมชน
กระจายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนออกสู่ตลาดให้แก่ชมุ ชนและ
สร้าง e-commerce capability ให้กบั สมาชิกใน
ชุมชน

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ประเด็นย่อยที่ 1 สร้างธุรกิจระดับชุมชน : สร้างกลไก ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นควรว่าการ
ปรับแก้ให้ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ยกระดับธุรกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึงและยั่งยืน จัดทาแผนงานและการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย อยู่นอกเหนือบทบาทหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ขนาดย่อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
จึงขอปรับแก้ให้ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดตั้งโครงข่ายสถาบันการเงิน
ปัจจุบัน พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจา
ประชาชน
นุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดังนั้น การจัดตั้งโครงข่าย
สถาบันการเงินประชาชนในแผนการปฏิรูปฯ จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะต้องดาเนินการ
ต่อไป ภายใต้พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว โดยจะต้องทาการปรับกรอบระยะเวลาดาเนินการให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ประเด็นย่อยที่ 2 สวัสดิการชุมชน Matching Fund ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นควรปรับแก้
จัดให้มี Matching Fund สาหรับกองทุนสวัสดิการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจากกระทรวงการคลัง เป็น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะเหมาะสม
ชุมชน
กว่า

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/63

Q4/62

Q4/61

Q2/61

Q2/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไปรษณียไ์ ทย ร่วมกับ เอกชน

กรมการพัฒนาชุมชน
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

กระทรวงการคลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ธนาคารออมสิน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

จัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเหลื่อมล้า

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน
ประเด็นย่อยที่ 1 การประสานบูรณาการโครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการในปัจจุบัน : ทบทวนโครงการสวัสดิการที่มี
อยู่ในปัจจุบันเพื่อค้นหาความซ้าซ้อนของวัตถุประสงค์
และการดาเนินการแล้วควบรวมโครงการที่คล้ายกัน
เข้าด้วยกัน และยกเลิกโครงการที่ไม่จาเป็นอีกต่อไป
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ประเด็นย่อยที่ 2 การเพิ่มเพดานเงินสมทบ : พิจารณา สานักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการปรับเพดานค่าจ้างเป็นไม่ พิจารณาเพิ่มเพดานจานวนเงินสูงสุดที่ใช้เป็นฐานใน
เพิ่มเพดานจานวนเงินสูงสุดที่ใช้เป็นฐานในการคานวณ เกิน 20,000 บาท โดยทยอยขึ้นในระยะเวลา 5 ปี ปีละ 1,000 บาท เพื่อให้มี
การคานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จาก
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากปัจจุบันที่
ผลกระทบต่อนายจ้างน้อยที่สดุ
ปัจจุบันที่ 15,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อเดือน

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม
ประเด็นย่อยที่ 1 การดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบ ปัจจุบันสานักงานประกันสังคม ได้ดาเนินการดึงแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบสังคม
ประกันสังคม : พิจารณาแนวทางในการดึงแรงงาน
แล้ว โดยการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบความคุ้มครอง
นอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม ณ
เพิ่มขึ้น
สิ้นไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีแรงงานนอกระบบ เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมจานวน 80,316 คน

หัวข้อย่อย 2.3 การสร้างสมดุลระดับประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไข จัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า โดยปรับหน่วยงาน
ปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า
รับผิดชอบจากเดิม คือ สานักนายกรัฐมนตรี เป็น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั แิ ล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF)
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดตั้งกองทุน Social Investment หลังจากพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 19 จัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้แล้วเสร็จ
Fund (SIF)
พ.ค.62 โดยได้กาหนดให้มกี ารจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริม
เพือ่ จะได้ดาเนินการต่อไปตามที่กฎหมายระบุไว้ใน
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้
เรื่องการจัดตั้งกองทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื่อเตรียมการดาเนินการต่อไปในการขอจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/61

Q2/61

Q4/61

Q1/61

Q2/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

สานักงานประกันสังคม

สานักนายกรัฐมนตรี

สานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายบาเหน็จ
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจะก่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปนี้ บานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ปัจจุบันสามารถเคลื่อนย้ายกองทุนบาเหน็จบานาญ ไปยังกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่อมีการ แก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินกองทุน
ย้ายงานจากภาคราชการไปยังภาคเอกชน เนื่องจากมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน เพื่อการเกษียณ
กรมบัญชีกลางได้อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินกองทุนเพื่อ
การเกษียณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานจากภาคเอกชนมายังภาคราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนที่มกี ารจ้างงานอย่างทั่วถึง

ประเด็นย่อยที่ 3 การกากับดูแลระบบบานาญ :
พิจารณาทบทวนระบบการกากับดูแลระบบบานาญ
ของไทยทั้งระบบ
ประเด็นย่อยที่ 4 การอนุญาตย้ายกองทุนเพื่อการ
เกษียณเมื่อเปลี่ยนงาน : พิจารณาแนวทางให้บุคคลที่
สะสมเงินเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณแต่ละประเภท
สามารถโยกย้ายข้ามกองทุนต่าง ๆ ได้เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือย้ายงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การบริหารจัดเก็บภาษี
ประเด็นย่อยที่ 1 การนาองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ
(Semi-autonomous Revenue Agency: SARA) มา
ใช้ : พิจารณานารูปแบบ SARA มาใช้ในไทย

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นด้วยกับที่
ให้ความสาคัญกับการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการ
กรมสรรพากรชี้แจงในประเด็นที่ควรมอบหมายให้ ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา นาระบบ SARA มาใช้ในอนาคต
ความเป็นไปได้ในการนาระบบ SARA มาใช้ในประเทศไทย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต เป็นต้น ซึ่งประเด็นนี้คือประเด็นปฏิรูปอีก
หนึ่งประเด็นที่ควรจะต้องมีการศึกษาเพื่อวางแผนอนาคต โดยอาจเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เสนอผลการศึกษาเพื่อเพิ่มมุมมองและข้อมูลที่หลากหลายสาหรับใช้ประกอบพิจารณา
ดาเนินการในอนาคตอีก 20 ปีขา้ งหน้า

สานักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างดาเนินงานในการสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติกบั ดาเนินมาตรการส่งเสริมเชิงรุกให้ประชาชนออมเงิน
สานักงานประกันสังคมภายใต้ขอบเขตอานาจตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละฝ่าย
เพือ่ การเกษียณอายุโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและ
ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงหลักประกันทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ดขี ึ้น เกษตรกร ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้าทางสังคมของประชาชน

สานักงานประกันสังคมดาเนินการดังนี้ (1) อยู่ระหว่างการจัดทาร่างกฎกระทรวง เพิ่มสิทธิ
ประโยชน์การประกันบานาญ 5 ปี (2) ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบานาญ อยู่ระหว่างการ
ปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ และ (3) อยู่ระหว่างการจัดทาร่างกฎกระทรวงเพื่อปรับสูตร
คานวณบานาญ

ประเด็นย่อยที่ 2 การเพิ่มสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) : ออกแบบและดาเนินมาตรการ
ส่งเสริมเชิงรุกให้ประชาชนออมเงินเพื่อการ
เกษียณอายุโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและ
เกษตรกร ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ

ประเด็นปฏิรูปที่ 5 เงินบานาญ
ประเด็นย่อยที่ 1 การสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบ
ประกันสังคม : การศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังและ
รองรับการเป็นสังคมผู้สงู อายุ

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)
ประเด็นย่อยที่ 1 การนา NIT มาใช้ วิเคราะห์
ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นว่าการวิเคราะห์ กระทรวงการคลัง โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับ
ออกแบบและนาระบบ NITมาประยุกต์ใช้ในประเทศ ออกแบบและนา NIT มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เป็นประเด็นปฏิรูปที่มผี ลต่อการจัด ไปดาเนินการต่อ
ไทย
สวัสดิการภาครัฐให้แก่ผู้มรี ายได้ จึงขอให้กระทรวงการคลังรับเรื่องนี้ไปศึกษาว่ามีความ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจนาไปปรับปรุงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ในกรอบที่
เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นกับงานของกระทรวงการคลังในอนาคต พร้อมทั้งให้ปรับแก้
หน่วยงานรับผิดชอบเหลือเพียงเฉพาะกระทรวงการคลัง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/61

Q4/61

Q2/61

Q4/61

Q4/61

Q4/62

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สานักงานประกันสังคม

กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร
และ กรมบัญชีกลาง

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
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เนื่องจากการทบทวนการจัดเก็บ PTT หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีจาก
ปรับแก้ให้ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงาน
ความมั่งคั่ง นั้น ขณะนี้ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เสนอการจัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิ่ง
รับผิดชอบ
ปลูกสร้าง ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับการจัดเก็บจากความมั่งคั่ง สาหรับค่าธรรมเนียม
จากการเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดนิ มีการรับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
ลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว ประกอบกับสรรพากรชี้แจงว่า มิได้มคี วามเชี่ยวชาญในการจัดเก็บ
ภาษีดงั กล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 จึง
เห็นควรมอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้น

ประเด็นย่อยที่ 3 การทบทวนภาษีทรัพย์สนิ :
ทบทวนการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการเปลี่ยนมือ
ทรัพย์สนิ หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษี
จากความมั่งคั่ง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นควรปรับแก้ให้ ปรับแก้ให้ กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลัก และ
กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลัก และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุน
โดยกรมสรรพากรได้จดั ทาโครงการมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีจากผู้เสียภาษีขนาดใหญ่

ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูร
ณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ 2 การทบทวนภาษีมลู ค่าเพิ่ม :
พิจารณาปรับปรุงอัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มและเกณฑ์
รายได้ที่เหมาะสมในการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม

มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร สาหรับเงินได้พึง
ประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ตามพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

การพัฒนาระบบ e – Donation เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถใช้สทิ ธิ
ลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ตอ้ งนาหลักฐานการบริจาคมาแสดงแก่กรมสรรพากร และการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างๆ ผ่านระบบ
Open API เพื่อลดภาระในการจัดเก็บและนาส่งเอกสารของผู้เสียภาษีให้กบั กรมสรรพากร
นอกจากนี้กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับปีภาษี 2561 ที่จะยื่นแบบฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2562 ให้สามารถ Upload เอกสาร ที่ใช้ประกอบการขอคืนภาษีได้ เพื่อลดภาระ ใน
การจัดเก็บเอกสาร และนาส่งเอกสารให้กรมสรรพากร

ประเด็นย่อยที่ 4 การอานวยความสะดวกแก่ผู้เสีย
ภาษีดว้ ยระบบดิจทิ ัล

ประเด็นปฏิรูปที่ 7 ระบบภาษี
ประเด็นย่อยที่ 1 การปฏิรูประบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา : โดยปรับขั้นอัตราภาษี ทบทวนเกณฑ์การ
ยกเว้นเงินได้สทุ ธิและค่าลดหย่อน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ทาหน้าที่จดั เก็บรายได้

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ทาหน้าที่จดั เก็บรายได้

ประเด็นย่อยที่ 3 การจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีราย
ใหญ่ : พิจารณาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีขนาดใหญ่

ประเด็นย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลภาษี : เพื่อ
ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูร
ณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/61

Q4/61

Q4/61

Q4/61

Q4/61

Q2/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กรมสรรพากร

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กรมสรรพากร

กรมสรรพากร
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมจัดเก็บภาษี

กรมสรรพากร

กรมจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที่ 2 ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการ
กฎหมายเพื่อปรับโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28
หน่วยงานหลัก เช่น สานักงานสภาพัฒนาการ
ธันวาคม 2561 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 29 ธันวาคม 2561
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นต้น

การดาเนินการในระยะต่อไป

สร้างแพลตฟอร์มประชารัฐ ในการจับคู่ภาคเอกชนที่
ต้องการทา CSR และธุรกิจชุมชน

ขยายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มรี ายได้น้อยให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ

อยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งธนาคารที่ดนิ

มีพระราชบัญญัตทิ ี่สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
ตลอดวงจร PDCA

หารือในประเด็นที่ขดั แย้ง และมีการจัดประชุมรับฟัง
ความเห็นทุกภาคส่วน

หัวข้อย่อย 3 : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ

ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ 1 สร้างความตระหนักถึงความจาเป็น อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ ในกระบวนการหาแนว
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบ กระบวนการ และกลไกใน ร่วมกันในการปรับปรุงบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทของการ
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ โดย
เปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ลดแรงต่อต้าน
ป้องกันความสับสน และสร้างแนวร่วมในการปรับปรุง
บทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
บริบทของการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นปฏิรูปที่ 9 การสร้างความมีสว่ นร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้า
ประเด็นย่อยที่ 1 สร้างแพลตฟอร์มประชารัฐ ในการ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จับคู่ภาคเอกชนที่ตอ้ งการทา CSR และธุรกิจชุมชน

ประเด็นย่อยที่ 2 โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มรี ายได้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
น้อย : ขยายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มรี ายได้น้อยให้ ให้กบั ผู้ดอ้ ยโอกาสและผู้มรี ายได้น้อยในเมืองและชนบท ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2561 มี
ครอบคลุมทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงานทั้งหมด 23,680 ครัวเรือน แบ่งเป็น 1.บ้านมั่นคงเมือง 7,405
ครัวเรือน และ 2.บ้านพอเพียงชนบท 16,275 ครัวเรือน

ประเด็นปฏิรูปที่ 8 การสร้างความมั่นคงด้านที่ดนิ ให้กับประชาชน
ประเด็นย่อยที่ 1 ธนาคารที่ดนิ : จัดตั้งธนาคารที่ดนิ
ปัจจุบัน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีพระราชกฎษฎีกาจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการ
และเริ่มดาเนินการ
ธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน) ที่ออกเมื่อ พ.ศ. 2562 โดยมาตรา 6 กาหนดให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอ ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งธนาคารที่ดนิ โดย สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ ได้หารือร่วมกัน โดยองค์กรที่
จะตั้งขึ้นคาดว่าจะเป็นองค์การมหาชน เพื่อดูแลเรื่องสิทธิที่ดนิ ทากิน และอาจรวมถึงการ
ดาเนินงานเป็นตลาดกลางที่ดนิ เพื่อการใช้ประโยชน์ตอ่ ไป ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
เสนอ ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งธนาคารที่ดนิ โดยอาศัยอานาจในพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง
กาหนดให้เสนอภายใน 8 มิถนุ ายน 2563

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/62

Q3/61

Q4/61

Q2/61

Q2/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด PDCA

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ

สานักนายกรัฐมนตรี

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
ประเด็นย่อยที่ 1 ปรับแก้พระราชบัญญัตกิ าร
1. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ
กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเตรียมการรับฟัง
มาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้เป็น
การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ไปยัง สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างพระราชบัญญัติ
“พระราชบัญญัตกิ ารบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การ แล้ว แต่ สลค. แจ้งว่า ขัดกับมติ ครม. วันที่ 2 ม.ค. 62 จึงขอให้หน่วยงานทบทวนก่อน
การบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ และการมาตรฐาน
มาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ....”
เสนอ ครม. อีกครั้ง
แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นช่วง พ.ย. - ธ.ค.
2. กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เพื่อ
62
พิจารณา ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ และการมาตรฐานแห่งชาติ
พ.ศ. .... ที่ได้ตดั คาว่า นวัตกรรม ออกแล้ว พร้อมทั้งคงประเด็นการเสนอจัดตั้ง "สานักงาน
คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ และการมาตรฐานแห่งชาติ" ไว้ เนื่องจากมี
ความจาเป็น อีกทั้งเป็นการยุบรวมหน่วยงานที่มอี ยู่เดิมเพื่อตั้งหน่วยงานใหม่ โดยขอตัดคา
ว่า นวัตกรรม ออก เนื่องจากเป็นงานที่มสี ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติดแู ล
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แล้ว ซึ่งคณะกรรมการ
ปฏิรูปฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ประเด็นย่อยที่ 2 มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่
การจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่เจ้าของ (บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ) เพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจกลุ่ม
เจ้าของ (บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ) เพื่อดูแล
ที่มภี ารกิจเชิงธุรกิจ ได้ถกู ตัดออกไปในขั้นตอนการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่มภี ารกิจเชิงธุรกิจ และมีการจัดสรร กฤษฎีกา
งบประมาณในการดาเนินงานของหน่วยงานนี้เพียงพอ

ประเด็นย่อยที่ 4 ปฏิรูประบบเทคโนโลยีและระบบ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
ประเด็นย่อยที่ 1 ผลักดันให้มกี ารประกาศใช้
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาการกากับดูแลและบริหาร แล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ 3 ปฏิรูปศักยภาพขององค์กร โดยเริ่ม ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 เห็นควรมอบหมาย มีระบบสรรหาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหาร
จากการปฏิรูประบบการคัดสรรผู้บริหารระดับสูง
ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์และแผนของประเทศ
(หัวหน้าส่วนราชการ) ในหน่วยงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และแผนด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เพื่อให้เป็นมืออาชีพ และมี
accountability

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/62

Q4/62

Q4/62

Q4/65

Q4/63

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

ยังไม่ได้กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ด้านเศรษฐกิจ - 21

1. ภายใต้ ร่างพระราชบัญญัตฯิ เพื่อนาไปสู่การจัดตั้ง "สานักงานคณะกรรมการบริหาร
การส่งเสริมผลิตภาพ และการมาตรฐานแห่งชาติ" ได้แบ่งการดาเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ
(1) ระยะแรก ให้รวมสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (จากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม) และบางหน่วยของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (จากกระทรวง
อุตสาหกรรม) เข้ามาร่วมเป็นกลไกหลักดังกล่าว และ (2) ระยะที่สอง ให้โอนย้ายหน่วยงาน
เฉพาะที่ทาหน้าที่ดา้ นการรับรองระบบงาน (Accreditationbody : AB) ที่ปัจจุบันสังกัดอยู่
ในหลายหน่วยงาน ได้แก่ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
กรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กระทรวงสาธารณสุข) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม) เข้ามารวมเป็นสานักฯ
2. จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ไม่ขดั ข้องที่จะยุบรวมส่วนงาน
ด้าน AB มารวมอยู่ภายใต้สานักงานฯ ใหม่นี้ ส่วน มกอช. ขอยืดระยะเวลาออกไป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คงประเด็นการเสนอจัดตั้ง "สานักงานคณะกรรมการบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ" ซึ่งตัดคาว่า นวัตกรรม ออกแล้ว เนื่องจากมี
ความจาเป็นและไม่ขดั ต่อมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ม.ค. 62 ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปฯ
พิจารณาเห็นชอบแล้ว

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นย่อยที่ 3 ส่งเสริมให้มกี ระบวนการทางานแบบ
Platform/Network เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานสาคัญด้านการเพิ่มผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะ อก.
กษ. และ วท. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในแนวทางทางานที่ตอ้ งมีบูรณาการ
และวางรากฐานสาหรับการรวมส่วนงานด้าน
นวัตกรรม เข้ามาอยู่ในสานักงานฯ ในระยะต่อไป (ซึ่ง
ในปัจจุบันเริ่มมีการดาเนินการบางส่วน เช่น การ
จัดทาบัญชีนวัตกรรมของประเทศ การจัดทา
มาตรฐานป่าไม้ยั่งยืน เป็นต้น)

ประเด็นย่อยที่ 2 จัดตั้งองค์กรใหม่ คือ “สานักงาน
คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยรวม
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานฯ (จากสานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม) และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ (จาก กระทรวงอุตสาหกรรม) เข้ามา
อยู่ในโครงสร้าง และหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ดา้ น
การรับรองระบบงาน โดยร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาออกแบบ
รูปแบบองค์กรที่เหมาะสม

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

กรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่พร้อมที่จะยุบรวมมา
อยู่ภายใต้หน่วยงานใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น อาจพิจารณา
รูปแบบการทางานเชิงบูรณาการในลักษณะเป็น
Single Platform ไปในระยะแรกก่อน ซึ่งปัจจุบัน
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มกี ารดาเนินการอยู่บ้างแล้ว
เมื่อหน่วยงานต่างๆ มีความพร้อม จึงเห็นควร
พิจารณายุบรวมตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้

กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเตรียมการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ และการมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นช่วง พ.ย. - ธ.ค.
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/62

Q4/62

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ด้านเศรษฐกิจ - 22

จัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน
และนวัตกรรมแห่งชาติ

ประเด็นย่อยที่ 7 จัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมผลิตภาพ เป็นการดาเนินการในระยะต่อไป หลังจากมีพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ เพือ่ กาหนด
และการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. .... และสานักงานการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพและการ
ทิศทางและแนวทางการยกระดับผลิตภาพ การ
มาตรฐานแห่งชาติแล้ว
มาตรฐาน และนวัตกรรมทัง้ ระบบของประเทศ ทัง้ ใน
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคการศึกษา และภาค
ประชาชน โดยดาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

เกิดการนาข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการให้
เกิดมิตขิ อ้ มูลใหม่ สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
สร้างเป็นโมเดลวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนาไปประยุกต์สร้างเป็น บริการภาครัฐที่มี
ความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน

กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเตรียมการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ และการมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นช่วง พ.ย. - ธ.ค.
62

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลในลักษณะ Big ได้มกี ารจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
Data เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนงาน
(Big Data) ศุนย์ขอ้ มูล (Data Centre) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Clound Computing)
ระดับชาติดา้ นการเพิ่มผลิตภาพและการมาตรฐานโดย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61
ให้สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิต
ภาพการมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
หลัก โดยร่วมทางานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นย่อยที่ 5 โอนย้ายหน่วยงานด้านนวัตกรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีมติยกเลิกการโอนย้ายหน่วยงานด้าน
มารวมอยู่ในสานักงานคณะกรรมการบริหารการ
นวัตกรรมมารวมอยูใ่ น "สานักงานคณะกรรมการบริหาร การส่งเสริมผลิตภาพ และการ
ส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ มาตรฐานแห่งชาติ" ในประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ 4 โอนย้ายหน่วยงานเฉพาะที่มหี น้าที่ 1. ภายใต้ ร่างพระราชบัญญัตฯิ เพื่อนาไปสู่การจัดตั้ง "สานักงานคณะกรรมการบริหาร
ด้านการรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) การส่งเสริมผลิตภาพ และการมาตรฐานแห่งชาติ" ได้แบ่งการดาเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ
ที่ในปัจจุบันสังกัดอยู่ในหลายหน่วยงาน (สานักงาน (1) ระยะแรก ให้รวมสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (จากสานักงานมาตรฐาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม) และบางหน่วยของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (จากกระทรวง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) อุตสาหกรรม) เข้ามาร่วมเป็นกลไกหลักดังกล่าว และ (2) ระยะที่สอง ให้โอนย้ายหน่วยงาน
มารวมอยู่ในสานักงานคณะกรรมการบริหารการ
เฉพาะที่ทาหน้าที่ดา้ นการรับรองระบบงาน (Accreditationbody : AB) ที่ปัจจุบันสังกัดอยู่
ส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ ในหลายหน่วยงาน ได้แก่ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
กรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กระทรวงสาธารณสุข) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม) เข้ามารวมเป็นสานักฯ
2. จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ไม่ขดั ข้องที่จะยุบรวมส่วนงาน
ด้าน AB มารวมอยู่ภายใต้สานักงานฯ ใหม่นี้ ส่วน มกอช. ขอยืดระยะเวลาออกไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/62

Q4/65

Q4/64

Q4/63

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานคณะกรรมการบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐาน
แห่งชาติ (ทีจ่ ะตังขึนใหม่) ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม

ยังไม่ได้กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ปรับระบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
เพิม่ ผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานภายใต้การจัดทา
งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล ประจาปีงบประมาณ 2562

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านเศรษฐกิจ - 23

มีการทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานภายใต้การจัดทางบประมาณรายจ่ายแผนงาน
บูรณาการการพัฒนาผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ ากล ประจาปี
งบประมาณ 2562 และ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่
1/2562 เห็นควรปรับแก้เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิม่ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อระบบเศรษฐกิจ จากเดิมทีก่ าหนดไว้ "ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อ GDP" เป็น "ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อ GDP" ตามที่ สสว. เสนอ

ประเด็นย่อยที่ 5 ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงมาตรการ
และกลไกต่าง ๆ รวมทัง้ กาหนด KPI จากการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในการยกระดับ
ความสามารถและเพิม่ ผลิตภาพให้แก่ SMEs

รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลแนวนโยบาย มาตรการ
และแนวทางการดาเนินงานส่งเสริม SME ในระดับต่างๆ
และประเด็นปัญหา-ข้อจากัดในกระบวนการขับเคลือ่ น
นโยบาย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการประชุมหารือ
หน่วยงานในระดับนโยบาย (Plan)
จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) การพัฒนาระบบ
ติดตามฯ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดประชุม รับฟังความคิดเห็นผูแ้ ทน
SME (ภาคเอกชน) ในประเด็นความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริม SME ของหน่วยงาน
รัฐทีส่ อดคล้องกับธุรกิจแต่ละกลุม่

ยังไม่เริ่มดาเนินการ เนือ่ งจากต้องใช้ข้อมูลจากประเด็นย่อยที่ 1

ประเด็นย่อยที่ 4 พัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทีป่ รึกษาพัฒนาระบบติดตามการส่งเสริม SME และสารวจข้อมูล
ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ SMEs และให้ทุก ความต้องการงานส่งเสริม SME และการใช้งานระบบฯ จากผูใ้ ช้บริการ
หน่วยงานรายงานผลอย่างต่อเนือ่ ง

ประเด็นย่อยที่ 2 ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจและ
งบประมาณของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีซ่ ้าซ้อน
ประเด็นย่อยที่ 3 จัดตัง้ OSS ทาหน้าทีใ่ ห้บริการ และ
สามารถติดต่อ ประสานเชือ่ มโยงไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ
ตามหลัก PDCA

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
ประเด็นย่อยที่ 1 การรวบรวม วิเคราะห์ และจาแนก สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่
จัดทารายชือ่ หน่วยงาน/กลไก/โครงการในการส่งเสริม
ประเภทของข้อมูล ดังนี้ 1.1 รายชือ่ หน่วยงานทีม่ ีหน้าที่ เกีย่ วข้องเพือ่ จัดทาข้อมูลเกีย่ วกับภารกิจของหน่วยงานในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ SME ให้เป็นระบบ
ในการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ทัง้ หมด 1.2
ขนาดย่อม และดาเนินการรวบรวมรายชือ่ หน่วยงานทีม่ ีหน้าทีใ่ นการส่งเสริม SME จาแนก
รายการมาตรการและกลไกสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ตามมิติการพัฒนาหลักแล้ว
ทัง้ ระบบ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ 8 ปรับระบบและแนวทางการติดตาม เป็นการดาเนินการในระยะต่อไป หลังจากมีพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ
และประเมินผลการเพิม่ ผลิตภาพและการมาตรฐานของ และการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. .... และสานักงานการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพและการ
ประเทศ โดยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานแห่งชาติแล้ว
ระบบราชการ เพือ่ กาหนดแนวทางและเครื่องมือในการ
ผลักดัน ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผน
ระดับชาติด้านการเพิม่ ผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมทีท่ ุกหน่วยงานของรัฐจะต้องดาเนินการตาม
แนวทางและเครื่องมือทีก่ าหนด

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

Q4/65

Q4/62

Q4/61

Q4/62

Q2/61

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

สานักงานคณะกรรมการบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (ทีจ่ ะตังขึนใหม่ )
ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการดาเนินโครงการในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ขัน้ ตอนเพือ่ ขับเคลือ่ นการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการทีม่ ี
ธนาคารโลกเป็นทีป่ รึกษา โดยการดาเนินงานจะเป็นการปรับปรุงกฎหมาย วิธีปฏิบัติต่างๆ
ตามกรอบการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เป็นหลัก ซึ่ง
จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ 1 ปฏิรูปกฎหมาย จัดทาพระราชบัญญัติ เนือ่ งจากการขอตัง้ หน่วยงานใหม่ ขัดแย้งกับมาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ.
สานักงานขับเคลือ่ นและประเมินผลแห่งชาติ
2562 - 2565) ทีม่ งุ่ เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของภาครัฐ และเพิม่ หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับการจัดสรรอัตราตัง้ ใหม่ โดยให้ส่วนราชการตระหนักถึงความจาเป็นที่
จะต้องบริหารอัตรากาลังทีม่ ีอยูเ่ ดิม ให้เกิดความคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังขัด
กับมติ ครม. เมือ่ วันที่ 2 ก.ค. 62 เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตัง้ หน่วยงานของรัฐ ตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นีอ้ าจซ้าซ้อนกับ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ประเด็นย่อยที่ 2 ปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่ อง พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยกฎกระทรวง
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการ สศช. ได้กาหนดให้มีการตัง้ สถาบันนโยบายสาธารณะเพือ่ การพัฒนา เพือ่ ทา
โดยการปรับบทบาทสานักยุทธศาสตร์เฉพาะด้านให้มี หน้าทีด่ าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
หน้าที่ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สาขา
และสังคมแห่งชาติในรูปแบบสถาบันภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร โครงการเสริมสร้าง
ประเด็นพัฒนา และปรับบทบาทสานักประเมินผลและ ศักยภาพของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีแผนงาน/
เผยแพร่การพัฒนา ให้เป็นหน่วยงาน Oversight body โครงการทีส่ าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เช่น แผนงานการสร้างฐาน
พร้อมทัง้ ตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและประเมินผลให้ สาหรับการวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบ
กากับดูแล และตัง้ หน่วยวิจัยและพัฒนา
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพือ่ การตัดสินใจเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีร่ องรับ
พลวัตรทีร่ วดเร็ว แม่นยา และมีประสิทธิภาพสูง แผนงานการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้ม
อนาคตและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงการวิเคราะห์
ภาพอนาคต (Scenario) ของการเปลีย่ นแปลงอันเป็นผลจากการดาเนินนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล แผนงานการออกแบบและการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Policy Design and
Development) โครงการพัฒนานโยบายสร้างพืน้ ทีเ่ ติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
โครงการออกแบบนโยบายพัฒนาสาขาการผลิตและบริการทีจ่ ะเป็นเครื่องจักรการเติบโตทาง
เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ เป็นต้น

ประเด็นย่อยที่ 6 พิจารณาเพิม่ เติม แก้ไข ปรับปรุง
ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอือ้ ต่อการสร้างระบบ
นิเวศแก่ SMEs

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
- ดาเนินงานศึกษากฎหมายทีเ่ อือ้ และลดอุปสรรคต่อ
การประกอบธุรกิจของ SME ในสาขาธุรกิจบริการ ซึ่ง
เป็นโครงการในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2562
- เพิม่ เติมการจัดทาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เพือ่ ให้ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทีภ่ าครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณเป็น
ของผูป้ ระกอบการทีจ่ ะสามารถนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
ได้อย่างคล่องตัวมากขึน้

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

ไม่ระบุเวลา

ไม่ระบุเวลา

Q4/63

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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มีระบบการประเมินผลกระทบการออก กฎ ระเบียบ และกฎหมาย (Regulatory Impact
Asessment (RIA) system) ของประเทศไทย โดยอยูร่ ะหว่างการผลัดดันการนาไปใช้

ประเด็นย่อยที่ 6 วางระบบมาตรฐานการติดตามและ
ประเมินผล เพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ประเด็นย่อยที่ 7 ผลักดันให้มีการนาระบบ RIA มาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ และได้มาตราฐานต่างประเทศ

วางระบบมาตรฐานการติดตามและประเมินผล เพือ่ ใช้
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ผลักดันให้มีการนาระบบ RIA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
และได้มาตราฐานต่างประเทศ

พัฒนาหลักสูตรอบรมระบบและเครื่องมือ เพือ่ การ
ติดตามประเมินผลทัง้ ในระดับยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ประเด็นย่อยที่ 5 พัฒนาหลักสูตรอบรมระบบและ
เครื่องมือ เพือ่ การติดตามประเมินผลทัง้ ในระดับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

การดาเนินการในระยะต่อไป

ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมทีส่ ามารถเชือ่ มโยง
แผนในระดับต่าง ๆ ตัง้ แต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการทัง้ ในระดับกระทรวง ภาค และจังหวัด

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ประเด็นย่อยที่ 4 วางระบบในการติดตามประเมินผล อยูร่ ะหว่างดาเนินการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและ
แบบมีส่วนร่วมทีส่ ามารถเชือ่ มโยงแผนในระดับต่าง ๆ แผนการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ตัง้ แต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป
แห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ
ทัง้ ในระดับกระทรวง ภาค และจังหวัด

ประเด็นย่อยที่ 3 ปฏิรูประบบการคัดสรรบุคลากรที่
ศักยภาพสูง และระบบฝึกอบรมให้ทันสมัย เพือ่ เตรียม
กาลังคน และมีการขับเคลือ่ น ติดตาม และประเมินผลที่
เป็นมืออาชีพ และมี accountability (โดยทาการศึกษา
ออกแบบแนวทางให้ชัดเจนในระยะแรก ปี 2561 และ
ทดลองดาเนิน การจริงในระยะถัดไป (ปี 2562-2563)
จากนัน้ จึงปรับปรุงและนาไปใช้อย่างต่อเนือ่ ง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

ไม่ระบุเวลา

ไม่ระบุเวลา

ไม่ระบุเวลา

ไม่ระบุเวลา

ไม่ระบุเวลา

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ด้าน ทรัพยากรทางบก
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 1

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และ - กรมป่าไม้ ได้ดาเนินการ
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สัตว์ปา่ ทั้งระบบ
(๑) การจัดตั้งศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามแล้ว ทั้งหมด ๔ ศูนย์ หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ ๓๒
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วย ๑. ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามที่ ๑ (ภาคกลาง) โดยมีหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ ๗ หน่วย
๒. ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)โดยมีหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ ๙
หน่วย ๓. ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามที่ ๓ (ภาคเหนือ) โดยมีหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ ๙ หน่วย
๔. ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามที่ ๔ (ภาคใต้) โดยมีหน่วย ปฏิบตั ิการพิเศษ ๗ หน่วย
(๒) ปี ๒๕๖๒ได้ดาเนินคดี จานวน ๑,๕๘๔ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น ๔๑๖ คน
สามารถทวงคืนพื้นที่ปา่ จากนายทุน กลุ่มทุน หรือผู้มีอิทธิพล และผู้บกุ รุกหลังปี ๒๕๕๗ เนื้อที่
รวม ๗๑,๗๐๗.๕๐ ไร่
(๓) ปี ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ิในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป่า
ไม้ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ในสังกัดกรมป่า
ไม้ รวมทั้งจัดทา (ร่าง) แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมป่าไม้ จานวน
๒ สายงาน โดยเตรียมความพร้อมเสนอคณะกรรมการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้า ฯ ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๒
(๔) ดาเนินโครงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสังกัดกรมป่าไม้ มีการจัด
สวัสดิการให้บคุ ลากรกรมป่าไม้ และปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ตามระเบียบ
(๕) การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าและแผนสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพ(Career Path)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ได้ดาเนินการ ดังนี้ ๑. มีการจัดทา (ร่าง) แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของข้าราชการกรมป่าไม้ จานวน ๒ สายงาน ๒. เตรียมความพร้อม
เสนอคณะกรรมการจัดทาเส้นทาง ความก้าวหน้า ฯ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
- กรมอุทยานฯ ได้ดาเนินการ ๑) กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
การพิจารณาเพิ่มการช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่โดยได้รับบาดเจ็บ เพิ่มเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสเพิ่มเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท และเสียชีวิต เพิ่มเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒๓ ราย
๒) การปรับชั้นงาน และอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิทกั ษ์ปา่ ปรับระดับชั้น
งานลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานพิทกั ษ์ปา่ จากระดับ ส ๒ เป็น ระดับ ส ๓ ไปแล้ว จานวน
๘๐๗ ราย และอยู่ระหว่างดาเนินการ สรุปข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากาลังของหน่วยงานใน
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสานักบริหารพื้นอนุรักษ์สาขา ที่จะจ้างบริษทั ที่
ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์อัตรากาลัง และจัดทาเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื มาช่วยดาเนินการ
เพื่อให้ประสบผลสาเร็จ
- กรมการปกครอง ได้ดาเนิน (๑) โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากร
ป่าไม้ (๒) โครงการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรสัตว์ปา่ โดยปฏิบตั ิภารกิจด้านลาดตระเวน/การ
ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน ปราบปรามและบุกรกทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้ว
จานวน ๒๖๔,๗๘๗ ครั้ง โดยจับผู้กระทาผิดได้ ๒๑๒ ราย ดาเนินคดี ๑๘๑ ราย ของกลาง ๖๘
ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่า ๔,๗๓๕,๓๙๕ บาท

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
กระทรวงกลาโหม
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สานักงานตารวจแห่งชาติ

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

Q4/65

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๓ หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่

ประเด็นปฏิรูป
- จัดทาอนุบญ
ั ญัติตามที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายที่มีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว
ั ญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติปา่ ชุมชน
- จัดทากฎหมายอนุบญ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๔๔ ฉบับให้แล้วเสร็จ
- จัดทาอนุบญ
ั ญัติประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๖ ฉบับให้แล้วเสร็จ
- จัดทาอนุบญ
ั ญัติประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ.
๒๕๖๒ จานวน ๗๔ ฉบับให้แล้วเสร็จ
- กรณีการปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
เพื่อป้องกันการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ
โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างจัดทารายงานสรุปผลการรับ
ฟังความคิดเห็นคาชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 2

- กรมป่าไม้ได้ใช้ระบบปฏิบตั ิการค้นหาพื้นที่บกุ รุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทกั ษ์
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
ไพร) รายงานจุดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ๑,๔๔๔ จุด ได้แก่ ๑. จุดเข้าใหม่ ๔ จุด ๒. อยู่
ระหว่างดาเนินการ ๒๗ จุด ๓. ดาเนินการเสร็จสิ้น ๑,๔๒๔ จุด แบ่งเป็น - จุดบุกรุก ๔๘๔ จุด ไม่ใช่จุดบุกรุก ๙๔๐ จุด
- กรมอุทยานฯ ได้ดาเนิน (๑) โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา่ และเตือน
ภัยพิบตั ิในพื้นที่ปา่ อนุรักษ์ (ระยะที่ ๒) (อส.) โดยนาข้อมูลที่ประมวลพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปา่ ไม้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยการใช้ประโยชน์ก่อนปี ๒๕๔๕ จานวน ๓๕๙
แปลง เนื้อที่ ๒,๕๐๙.๖๘ ไร่ (๒) โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดย
๑) การพัฒนาและขยายผลระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) มีชุด
ลาดตระเวนทั้งหมด ๑,๐๔๔ ชุด ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติ ๑๓๑ แห่ง เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่
๖๒ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ๑๑ แห่ง รวม ๒๐๔ แห่ง ๒) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
จานวน ๒๗ รุ่น รวม จานวน ๑,๐๘๐ คน ๓) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลโปรแกรม
SMART จานวน ๕ รุ่น รวมจานวน ๑๙๕ คน ๔) มีฐานข้อมูลโปรแกรม SMART ของพื้นที่
อนุรักษ์ ๒๐๔ แห่ง ๕) การจัดทาระบบฐานข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART
Database) ทางเว็บไซต์ http://smartpatrol.dnp.go.th/database/ ใช้ในการจัดส่ง จัดเก็บ
และค้นหาข้อมูลการลาดตระเวนของ พื้นที่อนุรักษ์ ๒๐๔ แห่ง ๖) คณะติดตามประเมินผล ๙
คณะ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของพื้นที่อนุรักษ์ ๒๐๔ แห่ง
ครอบคลุมพื้นที่ ๑๙ กลุ่มป่า โดยการพัฒนาและขยายผลระบบการลาดตระเวนตรวจเชิง
คุณภาพ (Smart Patrol) อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ ทั้ง ๑๙ กลุ่มป่า ทั่ว
ประเทศ (๓) โครงการพัฒนาและขยายผลพื้นที่กันชนรอบเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ปา่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อจัดการพื้นที่กัน
ชน (Buffer Zone Management) โดยมีการศึกษาแนวทางการสร้างแนวเชื่อมต่อป่าเพื่อ
อนุรักษ์สัตว์ปา่ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มป่า ภูเขียว-น้าหนาว และดาเนินกิจกรรมเกษตรทางรอด
เพื่อลดการพึ่งพิง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดาเนินโครงการตรวจ
ติดตามและประเมินผลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการท้าลายทรัพยากรป่า - พระราชบัญญัติปา่ ชุมชน/พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ/พระราชบัญญัติสงวนและ
ไม้ การเพิ่มพื้นที่ปา่ ไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการ คุ้มครองสัตว์ปา่ ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
- กรมป่าไม้ อยู่ระหว่างนาร่างกฎหมายลาดับรองของ พรบ. ป่าชุมชน ทั้ง ๖ ฉบับของงวดที่ ๑
ลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็ปไซต์กรมป่าไม้) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
- กรมอุทยานฯ ได้การพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.อุทยานแล้ว
๑๖ ฉบับ และได้การพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ปา่ แล้ว ๒ ฉบับ
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อป้องกันการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ
- ร่างอนุบญ
ั ญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติปา่ ไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่าง
เสนอ รมว.ทส. ให้ความเห็นชอบ จานวน ๒ ฉบับ

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q2/62
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปา่ ไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 3

- กรมที่ดิน มีการนาเข้าข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินของรัฐสู่ระบบดิจิทลั จานวน ๗,๘๘๙ แปลง
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชุมชน โดยมีพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนเพิ่มขึ้น จานวน ๑๒,๖๐๖ ไร่ ผ่านการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการส่งเสริมการปลูกป่านิเวศ (Eco Forest) จานวน ๙ แห่งโดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน
- กรมป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการ (๑) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการ
ฟื้นฟูปา่ ตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติปา่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
โดยได้รับการจัดสรรให้ดาเนินการปลูกป่า จานวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ได้ดาเนินการฟื้นฟูปา่ ตาม
แนวทางใหม่ โดยมีพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาฯ จานวน ๙,๖๐๘ ไร่ และไม่ผ่านการพิจารณาฯ
จานวน ๔๙๒ ไร่ (๒) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติ ได้รับการ
จัดสรรปลูกป่า จานวน ๔๐,๐๐๐ ไร่ ได้ดาเนินการฟื้นฟูปา่ ตามแนวทางใหม่ มีพื้นที่ผ่านการ
พิจารณาฯ จานวน ๒๑,๗๕๐ ไร่ และไม่ผ่านการพิจารณาฯ จานวน ๘,๒๕๐ ไร่ (๓) กิจกรรม
โครงการฟื้นฟูปา่ ต้นน้า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ระหว่างดาเนินการฟื้นฟูปา่ ตามแนวทางใหม่ มีพื้นที่
ผ่านการพิจารณาฯ จานวน ๕๐,๐๒๐ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินกิจกรรม และกิจกรรม
สร้างป่าสร้างรายได้มีราษฎรเข้ารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๘๐,๑๙๕ ไร่ และได้ดาเนินการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการให้คาแนะนาทางวิชาการการบริหารจัดการสวนป่า เช่น
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระยะที่ ๒ โครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม กิจกรรมส่งเสริม
การปลูกไม้โตเร็ว โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มสวนป่าเศรษฐกิจในที่ดินเอกชนแล้ว จานวน
๗๗,๒๙๗.๕๐ ไร่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาไปเป็นต้นแบบสาหรับขยายผลพื้นที่กันชนรอบเขตพื้นที่ปา่ ในปี ๒๕๖๓ ให้กับ
เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทุกแห่งต่อไป (๔) กรมอุทยานฯ ได้ดาเนินโครงการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ โดยได้ รังวัดปรับปรุงแนว
เขตพื้นที่ปา่ อนุรักษ์จานวน ๓,๐๐๐ กิโลเมตร ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขตพื้นที่ปา่
อนุรักษ์บนแผนที่ระวาง มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ จานวน ๔,๐๐๐ ระวาง
- สปก. ส่งเสริมการทาวนเกษตร ๔๔,๑๕๘.๖๑ ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย
พื้นที่ส่งเสริมเป็นพื้นที่ใกล้แนวกันชน แปลงชุมชน และแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกร
- กรมการปกครอง ได้ดาเนิน (๑) โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากร
ป่าไม้ (๒)โครงการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรสัตว์ปา่ โดยปฏิบตั ิภารกิจด้านลาดตระเวน/การตั้ง
จุดตรวจเพื่อป้องกัน ปราบปรามและบุกรกทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้ว
จานวน ๒๖๔,๗๘๗ ครั้ง โดยจับผู้กระทาผิดได้ ๒๑๒ ราย ดาเนินคดี ๑๘๑ ราย ของกลาง ๖๘
ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่า ๔,๗๓๕,๓๙๕ บาท

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน
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Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๕ ผลักดันพื้นที่ปา่ ไม้ให้เป็นมรดกโลก

ประเด็นปฏิรูป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 4

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- กระทรวงทรัพยฯ ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนางานด้านป่าชุมชน โดยพื้นที่ปา่ ชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จานวนไม่
น้อยกว่า ๘,๐๗๕ หมู่บา้ น ๑) ผลการดาเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban: TGU) เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ได้มีการปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มเติมขนาดพื้นที่สีเขียวใน
เขตเทศบาลตาบล จานวน ๓๑๘ แห่ง ๒)กิจกรรมเพาะชากล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ได้ผลิตกล้าไม้สนับสนุนหน่วยงานนาไปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
จานวน ๒๙,๐๖๔,๔๗๒ กล้า คิดเป็นพื้นที่สีเขียวประมาณ ๗๑,๒๐๕.๕ ไร่ ๓) การประเมินพื้นที่
สีเขียวในเมืองและชุมชน ตรวจประเมินพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน จานวน ๑๓ แห่ง มี
ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๒๖๐ คน มีพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนที่ได้รับการดูแลรักษา
โดยประมาณ รวมทั้งสิ้น จานวน ๓,๗๔๘ ไร่ ๔)การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชุมชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการรับฟังความคิดเห็น จัดอบรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตาม
สถานที่และหน่วยงานต่าง ๆ ๕) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ โดย
การสนับสนุนทางงบประมาณ สรุปผลสัมฤทธิข์ องการดาเนินงาน ๑) จานวนกลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และชุมชน จานวน ๑๓,๕๕๗ คน ๒) จานวนเครือข่าย/
องค์กร/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน จานวน ๑๕๔
เครือข่ายจานวนพื้นที่สีเขียวที่ได้สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับการดูแลรักษา และพื้นที่สี
เขียวที่ปลูกเพิ่มขึ้น รวมจานวน ๑๒,๖๐๖ ไร่
- กรมอุทยานฯ อยู่ระหว่างรายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการ ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
เสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานต่อไป และได้จัดกิจกรรม “การติดตาม
การดาเนินงานในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรัก
ธรรมชาติ (IUCN)” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้อานวยการโปรแกรมมรดกโลก IUCN สานักงานใหญ่
พร้อมเจ้าหน้าที่มาสารวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น เกี่ยวกับพื้นที่แก่งกระจานที่
นาเสนอเป็นมรดกโลกและอยู่ในระหว่าง refer โดยกิจกรรมดังกล่าวทาให้ประเทศไทยทราบ
แนวทางและการเตรียมการสาหรับรับการตรวจติดตามในเชิงลึกจาก IUCN ที่จะมีขึ้นในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๓ รวมทั้งอยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากร เพื่อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติ
คลองลาน
- สานักนโยบายและแผนฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ดาเนินงานด้านมรดกโลกและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
โรงแรม The Quarter Ari Hotel Bangkok โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านการดาเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ และในสายงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการ
เตรียมการนาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลก และผู้แทนจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน จานวน ๘ ประเทศ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านมรดกโลก และการศึกษาดูงาน ๓ แห่ง คือ สภาพภูมิทศั น์
วัฒนธรรมแม่น้าเจ้าพระยา แหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และนิทรรศการ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” ณ พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

Q4/65

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นปฏิรูป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 5

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครอง - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา กระทรวงเกษตรดาเนินโครงการยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ที่ดินทากินของเกษตรกร (ปี๖๑-๖๒) / โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทากินของเกษตรกร/ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล
-กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างดาเนินการ (๑) สนับสนุน คทช. ในการจัดที่ดินทา
กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ให้กรรมสิทธิแ์ ต่อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ จานวน ๑,๙๓๑ ราย ๒,๒๐๙ แปลง ๘,๐๓๑ ไร่ (๒) จัดทาข้อมูลที่ดินเพื่อการ
จัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน
และบัญชีครอบครองที่ดิน จานวน ๓,๐๑๐ ราย/๗,๔๘๔ ระวาง
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานตามแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์ และสารวจการครอบครองที่ดิน ตามที่ได้รับงบปกติ
จานวน ๒๖๔,๙๑๒.๕๐๖๔ ไร่ โดยแผนดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน
๔๔๒,๒๙๕ ไร่ จากพื้นที่เป้าหมายทั้งประเทศจานวน ๔.๗ ล้านไร่
- กรมป่าไม้ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อสารวจ
ขอบเขตพื้นที่ที่จะนามาตรการลงปฏิบตั ิ และดาเนินการตามกรอบมาตรการ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการดาเนินการ จานวน ๙๑๔,๔๖๗ ไร่ และได้ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาราษฎรครอบครองที่ดินในพื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติ ตามมติ ครม. เมื่อดาเนินการรังวัด
แปลงที่ดินให้กับราษฎรในบริเวณที่ปรากฎร่องรอยการทาประโยชน์ตามภาพถ่ายทางอากาศ
ออโธสีเพื่อนาข้อมูลไปจัดการตามระเบียบและกฎหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
ผลดาเนินการตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ จานวน ๑๔,๙๕๖ ราย และดาเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขต
พื้นที่ปา่ อนุรักษ์ ระยะที่ ๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ / กิจกรรมจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ในพื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ ที่มีความพร้อมในการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ด้านการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน เพื่อนาไปจัดที่ดินทากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมแต่ไม่ให้
กรรมสิทธิต์ ามหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีผลการดาเนินงานจานวน ๓๘๕,๕๘๘ ไร่ / กิจกรรมสารวจ
เพื่อจัดทาข้อมูล ที่ดินในพื้นที่ปา่ ไม้ถาวร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้กาหนด
แผนปฏิบตั ิงาน ดาเนินการสารวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทา ข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปา่ ไม้ถาวร และรังวัดแปลงที่ดินให้ จานวน ๑๕๗,๒๙๔ ไร่
- สานักนโยบายและแผนฯ ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับรายงานผลการดาเนินการ
จัดหาที่ดิน ในพื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ เพื่อนาไปจัดที่ดินทากินให้ชุมชนในลักษณะ
แปลงรวม แต่ไม่ให้กรรมสิทธิต์ ามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จากคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้
คณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีผลการดาเนินงานจานวน ๓๘๕,๕๘๘ ไร่

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/65
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๘ จัดการสัตว์ปา่ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
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- กระทรวงทรัพยฯ ได้ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ปา่ ที่สร้างผลกระทบต่อ
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
ราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ปา่ โดยการแก้ไขปัญหาช้างป่า มีพื้นที่เป้าหมายที่จะดาเนินการ
๔๑ แห่ง โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาช้างป่า
ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และจะมีการขยายผลการดาเนินงานแก้ปญ
ั หาสัตว์ปา่ ที่สร้าง
ผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ปา่ ไปยังพื้นที่อื่นต่อไป เช่น การแก้ไขปัญหาลิง ที่เขา
ตะเกียบ อ.หัวหิน ต.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และการแก้ไขปัญหากระทิงที่เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า เขาแผงม้า จ.นครราชสีมา
- กรมอุทยานฯ จัดทาร่างแผนคุ้มครองดูแลชนิดสัตว์ปา่ สงวนและสัตว์ปา่ คุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์
จานวน ๑๓ ชนิด ประกอบด้วย (๑) กวางผา (๒) นกแต้วแล้วท้องดา (๓) ควายป่า (๔)
สมเสร็จ (๕) เก้งหม้อ (๖) พะยูน (๗) เสือโคร่ง (๘) วัวแดง (๙) จระเข้น้าจืด (๑๐) ไก่ฟา้ หาง
ลายขวาง (๑๑) เนื้อทราย (๑๒) ละอง – ละมั่ง (๑๓) นกยูงไทย และได้ดาเนินโครงการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการควบคุมการค้างาช้าง โดย จัดทาโครงการ
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงาช้างภายในประเทศ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุพ์ ชื ได้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๐๙๐๑/๑๕/๖๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ กับบริษทั เคเอส
ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จากัด และ การปฏิรูปการจัดการสัตว์ปา่ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ
สังคม และเศรษฐกิจ มีการดาเนินโครงการวางระบบฐานข้อมูลการบริการประชาชนด้านสัตว์ปา่
(Wildlife System) และโครงการจัดทามาตรฐานการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ปา่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- กรมป่าไม้ได้ดาเนิน (๑) โครงการป่าชุมชนต้นแบบ พิทกั ษ์ปา่ พัฒนาชาติ โดย ๑. ดาเนินการ ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
พัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัดและอาเภอ ๑๔ จังหวัด ๒. ดาเนินการพัฒนาเครือข่ายระดับภาค
๔ ภาค ๓. ดาเนินการพัฒนาเครือข่ายระดับประเทศ ๔. คัดเลือกป่าชุมชนต้นแบบ ๕. ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั (๒)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เครือข่ายป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครบตาม
เป้าหมาย จานวน ๘ จังหวัด (๓) เครือข่ายป้องกันไฟป่าและเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์
ป่า (รสทป.) มีเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและเครือข่าย รสทป. จานวน ๖๑๗
เครือข่าย (๔)จัดตั้งศูนย์ประสานงานรุกขกรและจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการรุกขกรกรมป่าไม้
ส่วนกลาง และ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท๑ี่ -๑๔ และสาขาทุกสาขา ๒๗ หน่วยงาน (๕)
การสร้างเครือข่ายรุกขกร ได้จัดอบรมหลักสูตรรุกขกรแล้ว ดังนี้ บุคลากรกรมป่าไม้ ๑ รุ่น ๔๔
ราย หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส่วนราชการและสถาบันการศึกษา ๑๕ หน่วยงาน ๒๔ รุ่น
๒,๐๒๒ ราย
- กรมอุทยานฯ ได้ดาเนินการสร้าง (๑) เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน สมาชิก ๒,๔๖๘ คน ๔๓๔ หมู่บา้ น (๒) เครือข่ายการมีส่วนร่วมของหมู่บา้ นพิทกั ษ์
ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สมาชิก ๑,๔๐๖ คน ๑๒๐ หมู่บา้ น (๓) เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
หมู่บา้ นส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปา่ อนุรักษ์ สมาชิก ๕๓๗ คน ๓๐๗
หมู่บา้ น (๔) เครือข่ายการมีส่วนร่วมของหมู่บา้ นประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิก ๒๑๕ คน
๑๐ หมู่บา้ น (๕) เครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สัตว์ปา่ จานวน ๖๔๔ คน (๖)
เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.) สมาชิกจานวน ๒,๒๑๘ คน (๗) แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ๑๕๕ แห่ง

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
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กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างดาเนิน
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาดินเพื่อเตรียมการทาเกษตรอินทรีย๓์ ๙,๓๔๒.๒๖
ไร่
-โครงการสาธิตการปรับปรุงดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับเกษตรกร จานวน ๑๗๔,๑๕๓ ไร่
- โครงการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้า จานวน
๘๑๐,๔๘๒.๕๐ ไร่
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน โดยให้ปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน ๑๒,๒๓๒ ไร่

ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสม - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาแผนการใช้ที่ดินระดับตาบลเพื่อรองรับเกษตร ๔.๐
ดาเนินโครงการนาร่องการใช้แผนการใช้ที่ดินระดับตาบลไปสู่การปฏิบตั ิ
กับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จานวน ๗๔ ตาบล
เริม่ ๒๕๖๓
- กรมการปกครองได้ดาเนินโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทากินในหน้าที่
ฝ่ายปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ (๑) จัดอบรม จานวน ๔ รุ่น
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๗๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๒)จัดอบรม (เพิ่มเติม) จานวน ๑ รุ่น
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๘๐ คน รวมเป็น ๕ รุ่น ๘๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ - กรมอุทยานฯ ได้ดาเนินโครงการศึกษาประชากรช้างและการเคลื่อนที่ของช้างป่าโดยการติด ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
ปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่
วิทยุติดตามตัวสัตว์ (GPS Collar) โดยจับช้างป่ามาติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตาม
พฤติกรรมและการเคลื่อนย้ายฝูงของช้างป่าในกลุ่มป่าตะวันออก จานวน ๔ ตัว แบ่งเป็นช้าง
สีดอจานวน ๑ ตัว ใน ต. ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ช้างพังจานวน ๑ ตัว และ
ช้างสีดอ ๑ ตัว ในพื้นที่เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ เขาอ่างฤาไน และช้างป่าสีดอ ๑ ตัว ใน ต.ทับไทร
อ.โป่งน้าร้อน จ.จันทบุรี โดยปลอกคอสัญญาณดาวเทียม จะระบุตาแหน่งพิกัดช้างป่า ได้ทกุ ๆ
ชั่วโมง
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สหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q4/65

กิจกรรมที่ ๓ สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม - กรมทรัพยากรธรณี ได้ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มิติใหม่เหมืองแร่ไทย
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่
ครัง้ ที่ ๒: ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบตั ิ โดยให้ผู้ประกอบการประกาศเจตนารมณ์ในการ
บริหารจัดการเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาล มอบรางวัล Green and Smart Mining และจัดการ
เสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทาเหมือง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม
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ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
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กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือกากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตร - กรมควบคุมมลพิษ ได้ดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรีติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการติดตามการดาเนินมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ จัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) โดยมีข้อเสนอแนะจาก
การถอดบทเรียน ดังนี้ ๑) ควรใช้มาตรการในการกาจัดความเร็วรถบรรทุกทดแทนมาตรการ
เบี่ยงทางเดินรถบรรทุกและจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วรถยนต์เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ๒)
ควรดาเนินการตัดเส้นทางเพิ่มจากบริเวณถนนคุ้งเขาเขียวเชื่อมต่อมายังถนนพหลโยธิน เพื่อลด
ปริมาณรถบรรทุก และการปลูกต้นไม้ สร้างสวนหย่อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันฝุ่น
ละออง ๓) ควรมีการดาเนินการศึกษาผลกระทบจากฝุ่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ๔)
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

การดาเนินการในระยะต่อไป
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

- กรมทรัพยากรธรณี ได้ดาเนิน (๑) โครงการกาหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหาร
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ
จัดการแร่ โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทาเหมืองที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองภายใต้แผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
และภาคใต้ ประเมินผล และกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ จัดทาแนวทางการบริหาร
จัดการ และรายงานการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์แร่ ทั้ง ๔ ชนิด ดังนี้ ๑.๑ แร่ควอตซ์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ๕ พื้นที่ ๑.๒ แร่โพแทช จ.มหาสารคาม ๑ พื้นที่ ๑.๓ แร่ทองคา จ.ประจวบ
คีรีขันธ์-ชุมพร ๘ พื้นที่ ๑.๔ หินอุตสาหกรรม จ.สระบุรี ๑๑๒ พื้นที่ (๒) ดาเนินการจัดหา
แหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ โดย ๑) รวบรวม ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒)
สารวจ ตรวจสอบ วิจัย และเก็บข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแหล่งแร่รวมถึงการเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่าง การสารวจศึกษาวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ ความชานาญ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง หรือในห้องปฏิบตั ิการที่มีคุณภาพในระดับสากล ๓) ประเมินสภาพธรณีวิทยาและ
ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ รวมทั้งประเมินพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณีรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณานาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดาเนินการในพื้นที่
๑) พื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (จ.ชลบุรี-ระยอง) ๒) พื้นที่ภายใต้
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย : รถไฟทางคู่ (สายชุมทางถนนจิระขอนแก่น)

ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่
กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดจัดทาพื้นที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมือง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม
(กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่/กรง.)
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร/กรมควบคุม
มลพิษ/สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ทธ.)
กระทรวงสาธารณสุข
(คร./อม.)
กระทรวงมหาดไทย (กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

- กรมชลประทาน อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาในการแก้ไขพระราชบัญญัติชลประทานหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๕ และได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
แล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๔ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมที่ ๕ กระบวนการงบประมาณ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่สอดคล้อง
กับกิจกรรม

- กรมชลประทาน อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาในการแก้ไขพระราชบัญญัติชลประทานหลวง
อยู่ระหว่างจัดทากฎหมายลาดับรอง
พ.ศ. ๒๔๘๕ และอยู่ระหว่างดาเนินการวิเคราะห์แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงคมนาคมได้แก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
และมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา แล้ว ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖

กิจกรรมที่ ๓ การขอใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้าตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

ประเด็นย่อยที ๒ การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้างเชิงซ้อน ดาเนินการแล้วเสร็จ
อย่างมีระบบในพื้นที่ตัวอย่าง เช่น ลาเชียงไกร ลาคันฉู
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการตามแผนงานที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ

การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศราช
กิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่สอดคล้อง
กับกิจกรรม
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่สอดคล้อง
กับกิจกรรม

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้าน ทรัพยากรนา
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ การบริหารแผนโครงการที่สาคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนา
ประเด็นย่อยที ๑ การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
กิจกรรมที่ ๑ กลไกการขับเคลื่อนโครงการ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
กรมชลประทาน

Q4/61

Q4/65

Q2/62

Q4/62

สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

กระทรวงคมนาคม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมชลประทาน
Q4/62

Q4/62

สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างดาเนินการ
- โครงการการวางและจัดทาผังบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้า
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าภายในประเทศ
- โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชน
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
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กิจกรรมที่ ๒ สร้างกระบวนการหรือระบบเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และกรมโยธาธิการ
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
และผังเมือง

กิจกรรมที่ ๑ สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้าและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน

กรมทรัพยากรน้า และกรมป่าไม้ ได้ดาเนินการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ทอ้ งถิ่น ได้แก่ (๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบงึ หนองไทร
บ้านกระพี้ หมูที่ ๒ ตาบลค้างพลู อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๓๕๕ ครัวเรือน
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก ๒๓๓,๒๐๐ ลบ.ม (๒) โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะไก้ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๒๒ ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา จานวน ๓๘๐ ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ ปริมาณความจุเก็บ
กัก ๒๖๒,๐๐๐ ลบ.ม.
- อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้แก่ (๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบงึ สง่า บ้านวังสง่า หมู่ที่ ๑๑ ตาบล
บ้านวัง อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๒๙๔ ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับ
ประโยชน์ ๑๘๐ ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก ๒๙๑,๕๔๘ ลบ.ม. (๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระ
หนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ ตาบลด่านคล้า จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๓๕๒ ครัวเรือน
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ๑๕๐ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก ๒๒๒,๒๐๐ ลบ.ม. (๓) โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูบงึ หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ ตาบลบัลลังก์ จังหวัดนครราชสีมา จานวน
๘๓ ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ ๒๘๐ ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก ๒๑๑,๕๒๐ ลบ.ม.
(๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบาย น้าดงเศรษฐีตาบลย่านยาว อาเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างแม่น้าพิจิตร สายเก่า โดยขุดลอกเป็นระยะทาง ๕๐ กม. และ
ซ่อมบารุงประตูระบายน้า ๑ แห่ง
- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามหลักการ Bio
offset เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานอนุรักษ์ พื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่คุ้ง
บางกะเจ้า
กิจกรรมที่ ๒ สร้างกลไกให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ประเด็นย่อยที ๒ การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ การแก้ไข พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักนายกรัฐมนตรี
อานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ ในแผนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. และ
แผนปฏิบตั ิการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ .... (ฉบับที่
๓) นย่อยที ๓ การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเด็

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ การบริหารเชิงพืนที่
ประเด็นย่อยที ๑ การบริหารจัดการร่วมกัน
กิจกรรมที่ ๑ ผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งใน
ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
Q4/65

Q4/65

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/63

Q4/63

Q4/63

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
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- กรมทรัพยากรน้าบาดาล พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
กากับติดตามการบริหารจัดการน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป้าหมาย จานวน ๒
ระบบ ๓ ช่องทาง และ ๑ คู่มือ โดยมีผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ดังนี้ ๑) จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Smart ERP)
แล้วเสร็จ ๒) อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาช่องทาง Web Service ขออนุญาตเจาะและขอ
อนุญาตใช้น้าบาดาล และคู่มือการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลน้าใต้ดินให้มีข้อมูลเพียงพอ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

- กรมทรัพยากรน้าบาดาล อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาและบริหารจัดการน้าบาดาลเชิงลุ่มน้า
และพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมีแผนงานโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าบาดาล ดังนี้
๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป้าหมาย ๓,๐๔๐ แห่ง โดยมีผลการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จานวน ๑,๐๐๔ แห่ง ปัจจุบนั สามารถเพิ่มปริมาณน้า
ต้นทุนสาหรับการบริโภคได้ ๒๑.๙๘ ล้าน ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ ๙๐,๘๐๐
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ๒) โครงการเพิ่มน้าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บา้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป้าหมาย ๕,๑๙๔ แห่ง โดยมีผลการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จานวน ๑,๘๕๔ แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน
สาหรับอุปโภคได้ ๔๐.๖๑ ล้าน ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ ๒๗๘,๑๐๐ ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ ๓๖ ๓) โครงการพัฒนาระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป้าหมาย ๖,๑๒๒ แห่ง โดยมีผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๖๒ จานวน ๑,๗๘๔ แห่ง ปัจจุบนั สามารถเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนสาหรับการเกษตรได้
๗๒.๔๗ ล้าน ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๐,๓๓๖ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ทาง
การเกษตร ๑๐๒,๑๙๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ๔) โครงการจัดหาแหล่งน้าบาดาลในพื้นที่แล้ง
ซ้าซาก และมีปญ
ั หาคุณภาพน้าเค็ม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป้าหมาย ๕๔ แห่ง
โดยมีผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จานวน ๔๙ แห่ง สามารถเพิ่ม
ปริมาณน้าต้นทุนสาหรับการอุปโภคบริโภคได้ ๑.๐๗ ล้าน ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับประโยชน์
๖,๑๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๑

กิจกรรมที่ ๒ สร้างเครื่องมือหรือกลไกที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการน้าผิวดิน
และน้าใต้ดินเพื่อให้เกิดความสมดุล

ประเด็นย่อยที่ ๔ สมดุลการใช้น้าทั้งผิวดินและใต้ดิน
กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติ มาตรการ ที่มีความ
- กรมทรัพยากรน้าบาดาล การปรับปรุงกฎหมาย พระราชบัญญัติ มาตราที่มีความเกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้าใต้ดินที่มีความเหมาะสมต่อการนามาใช้งานใน กับการบริหารจัดการน้าใต้ดิน แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กาหนด ประชนได้รับการอานวย
ปัจจุบนั
ความสะดวกและมีแนวทางดาเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศและระเบียบ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป้าหมาย จานวน ๗ ฉบับ โดยมีผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ได้ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล และ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่
www.dgr.go.th/th/public-service/๔๒ ดังนี้ ๑) ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล ๒ ฉบับ
๒) ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘๖

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ
กรมทรัพยากรน้า
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

Q4/65

Q4/65

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ไร่นาที่เพิ่มขึ้น จานวน ๘,๒๙๒ บ่อ

- กรมการข้าว ได้ดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ (๑๓ ทุ่ง)
โดย จัดสรรเมล็ดพันธุข์ ้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จานวน ๑.๔๒๑ ล้านไร่ เมล็ดพันธุจ์ านวน
๗,๐๗๕
ตัน าเนินการปล่อยพันธุส์ ัตว์น้าลงสู่พื้นที่ลุ่มต่า ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบน ๑๓ ทุ่ง
- กรมประมงด
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการประมงระหว่างช่วงเวลารับน้าในรอบปี โดยปี ๒๕๖๒ ได้
ดาเนินกิจกรรม (๑) ปล่อยปลา ๒๐ ล้านตัว (๒) สารวจประชากรสัตว์น้า(๓) สารวจสภาวะการ
ประมง
- กรมพัฒนาที่ดินได้ดาเนินโครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทานจานวนสระน้าประจา

- กรมทรัพยากนน้าบาดาลอยู่ระหว่างดาเนินการเติมน้าใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ พื้นที่เป้าหมาย ๕,๐๐๐ แห่ง โดยการเติมน้ากลับสู่ใต้ดิน
และสามารถนาน้ากลับขึ้นมาใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงเกิดภาวะขาดแคลนน้า ปัจจุบนั อยู่
ระหว่างการชี้แจงคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จานวน ๓๐ แห่ง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 12

มีหน่วยงานดาเนินการรายงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เข้ามา
ผ่านระบบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้ดาเนินการเติมน้าใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่รับน้านอง ปีงบประมาณ มีหน่วยงานดาเนินการรายงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เข้ามา
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ พื้นที่เป้าหมาย ๙ จังหวัด จานวน ๓,๐๐๐ แห่ง โดยมีแนวทางและ
ผ่านระบบ
รูปแบบการเติมน้าใต้ดินที่สามารถนาไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ โดยมีผลดาเนินการ ดังนี้ ๑)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการดาเนินโครงการเติมน้าใต้ดินระดับตื้นในเขตพื้นที่ทุ่งบาง
ระกาจานวน ๔๒ แห่ง โดยอยู่ระหว่างขั้นตอน Inception Report ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มีแผนจะดาเนินการ ดังนี้ ๒.๑) ดาเนินการจัดทาคู่มือการเติมน้าใต้ดินเพื่อเผยแพร่
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เรียบร้อยแล้ว ๒.๒) อยู่ระหว่างการจัดทาหลักเกณฑ์และแนว
ทางการเติมน้าใต้ดินให้กับ อปท. เพื่อการดาเนินการจัดทาโครงการต่อไป ๒.๓) อยู่ระหว่างการ
จัดทาแผนที่เหมาะสมในการเติมน้า ๒.๔) อยู่ระหว่างการชี้แจงคณะกรรมาธิการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๕๐๐ แห่ง (พื้นที่ทุ่งบางระกา)

- กรมทรัพยากรน้า ได้ดาเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการระบบแหล่งน้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยจัดทาแผนที่ทางอุทกศาสตร์ของ
แม่น้า/ลาห้วย/คลอง/หนอง/บึง แสดงเส้นทางน้า การจัดลาดับความสาคัญทางน้า แหล่งน้า
ธรรมชาติ หนอง บึง และจัดทาแผนที่ภมู ิประเทศ แนวเขตแม่น้า/ลาคลอง หนอง บึง งาน
สารวจสภาพแหล่งน้าธรรมชาติและสภาพแวดล้อม รวมทั้งจัดทาสารสนเทศที่ตั้ง รายละเอียด
ของแหล่งน้า เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ ยผ. จท. และ สทนช.
ดาเนินการแล้วเสร็จ
- กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาสารวจจัดทาแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้าลาน้า
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาสารวจเพื่อกาหนด ผังระบบป้องกันน้าท่วมและผังระบบ
- กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างการจัดทาระบบระบายน้าจังหวัด เป็นผังที่จัดทาเพิ่ม
ระบายน้า (ผังน้า) และขนาดขององค์ประกอบของทางน้าในผังการใช้ประโยชน์ ให้ครบตามองค์ประกอบของผังเมืองรวมจังหวัด ตามที่กฎหมายกาหนด
ที่ดิน อาทิเช่น การกาหนดผังเส้นทางน้าในผังเมืองรวมจังหวัด ผังภาค และผัง - มีการจัดทาแผนที่เส้นทางน้าในลุ่มน้า โดยจัดทาเป็นพระราชบัญญัติบรหารจัดการทรัพยากร
ประเทศ ผังลุ่มน้า ฯลฯ
น้า กาหนดให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้าประจาไร่นาเพื่อบรรเทาปัญหาน้า
ท่วมและเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ ระบบเส้นทางนา
ประเด็นย่อยที่ ๑ การจัดการระบบเส้นทางน้า
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาสารวจเพื่อกาหนดทางน้าและระบบเส้นทางน้าการกาหนด
ลาดับศักย์ และขนาดของทางน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งการจัดทาแผนที่
เส้นทางน้าของประเทศ

ประเด็นย่อยที่ ๕ การบริหารจัดการพื้นที่น้าท่วมตามฤดูกาล
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและจัดทาปฏิทนิ การ
เพาะปลูกพืช
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหรือเกษตรกรมีอาชีพเสริมในช่วงที่เกิด
น้าท่วมตามฤดูกาล

กิจกรรมที่ ๕ รณรงค์ให้เกิดการใช้ ๓R ในการบริหารจัดการน้าใต้ดิน และมี
กระบวนการขยายผลสู่พื้นที่อื่น

กิจกรรมที่ ๔ ผลักดันให้เกิดการนาระบบเติมน้าใต้ดินมาใช้งาน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q3/64

Q3/63

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมเจ้าท่า
สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/65
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และสานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ

- กรมทรัพยากรน้าดาเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบแหล่งน้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยนาผลจากการออกแบบขนาด
องค์ประกอบทางน้าของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติมาจัดทารายงานยุทธศาสตร์
และรายงานแผนหลักการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้าและทางน้า
ธรรมชาติ แล้วบรรจุเป็นแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาพรวมสนับสนุนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ ยผ. จท. และ สทนช.

กิจกรรมที่ ๘ กาหนดแผนงาน (แผนเงินและแผนเวลา) การพัฒนาทางน้าและ
ระบบเส้นทางน้าเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

กิจกรรมที่ ๙ ปรับขนาดขององค์ประกอบของระบบเส้นทางน้าที่เป็นสิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่
กาหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้า

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ ผลักดันให้เกิดมาตรการในการดูแลเส้นทางน้าโดยรอบพื้นที่
โรงพยาบาล
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อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมที่ ๑๐ ติดตามผลการดาเนินการและการประเมินผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เริ่มในปี ๖๖
ประเด็นย่อยที่ ๒ การดูแลรักษาเส้นทางน้าในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม
กิจกรรมที่ ๑ วิเคราะห์หาโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้าท่วมทั่วประเทศ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นฐานข้อมูล

Q4/65

Q4/61

Q4/66

Q4/66

Q4/65

Q2/64

Q4/63

- กรมทรัพยากรน้าดาเนินโครงการระบบเครือข่ายน้าเชื่อมโยงแหล่งน้าและทางน้าธรรมชาติ
พร้อมประมาณราคาเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ ยผ. จท.
และสทนช.
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ ๖ สังเคราะห์ ปรับปรุงองค์ความรู้ทางน้าและระบบเส้นทางน้าและ
กาหนดองค์ความรู้ข้อกาหนดด้านเทคนิควิชาการที่เป็นมาตรฐาน

กิจกรรมที่ ๗ สังเคราะห์ปรับปรุงระบบสารสนเทศของทางน้าและระบบ
เส้นทางน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

Q4/63

กระทรวงสาธารณสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมเจ้าท่า
สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/63
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมเจ้าท่า
สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๕ สังเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายที่จะนามาใช้บริหารจัดการกากับ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และสานักงานบริหารจัดการ
ดูแลทางน้าและระบบเส้นทางน้าและจัดตั้งองค์กรดูแลทางน้าและระบบเส้นทาง ทรัพยากรน้าแห่งชาติ
น้าที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั และสภาวะที่เปลี่ยนแปลง

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมเจ้าท่า ได้ดาเนินโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การจัดทาแผนที่เส้นทางน้าสานหลัก ๒๕
ลุ่มน้า ซึ่งมีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของ ๒๕ ลุ่มน้า

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/63

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- กรมทรัพยากรน้าดาเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบแหล่งน้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยจัดทาแผนที่ผังกรอบความคิดในแต่ละ
ลุ่มน้าสาขาทั้ง ๒๕๔ สาขา ให้สามารถมองเห็นภาพกรอบความคิดการพัฒนาและบริหารจัดการ
ระบบแหล่งน้าธรรมชาติ ทางน้า หนอง บึง แหล่งน้าธรรมชาติอย่างชัดเจนโดยคานึงถึง
มาตรการการใช้สิ่งก่อสร้าง ภูมิศาสตร์ของลุ่มน้า รวมถึงความเหมาะและยั่งยืนของระบบทั้งมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานหลัก ได้แก่ ยผ. จท. และ สทนช ดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๔ สังเคราะห์จัดทาคู่มือที่จะนาไปใช้ในการบริหารจัดการและ
- กรมทรัพยากรน้าดาเนินการจัดทาคู่มือการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า
ดาเนินการทางน้าและระบบเส้นทางน้าของประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ ยผ. จท. และ สทนช. แล้วเสร็จ
ทางน้าและระบบทางน้าและการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ ๓ สังเคราะห์เกณฑ์ที่จะนามาใช้ออกแบบทางน้าและระบบเส้นทาง
น้า ออกแบบขนาดองค์ประกอบของทางน้าของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที่ ๒ เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้าในอ่างน้า
กิจกรรมที่ ๑ ถอดบทเรียนความสาเร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้า
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Floating Solar) ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสุนนการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้า
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Floating Solar)
กิจกรรมที่ ๔ ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อขยายผลความสาเร็จที่ชัดเจน
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการนา
กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้าระดับจังหวัด
- กรมทรัพยากรน้าได้ดาเนินการพัฒนามาตรฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยได้ดาเนินโครงการ ดังนี้ (๑) โครงการบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) แล้วเสร็จ โดยการดาเนินการ
บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมทรัพยากรน้า การดูแลและดาเนินการ
ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (๒) โครงการบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) อยู่ระหว่างการดาเนินงานงวดที่ ๓
คิดเป็น ๕๐% (การดาเนินการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมทรัพยากรน้า
การดูแลและดาเนินการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) (๓)
กิจกรรมที่ ๒ จัดทามาตรฐานและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน โครงการพัฒนา Mobile Application กรมทรัพยากรน้า ดาเนินการแล้วเสร็จ (การพัฒนา
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้าให้ทนั ต่อสถานการณ์
Mobile Applicationกรมทรัพยากรน้า ประกอบด้วยข้อมูลความต้องการใช้น้า ข้อมูลปริมาณ
น้า ข้อมูลสถานการณ์และการคาดการณ์ และข้อมูลการบริหารจัดกาทรัพยากรน้า) (๔)
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ของกรมทรัพยากรน้า อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานงวดที่ ๕ คิดเป็น ๙๕% (การจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การจัดทาคู่มือ
สาหรับผู้ใช้งาน (๕) โครงการบารุงรักษาระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ อยู่ระหว่างดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๓ ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการ งวดที่ ๔ คิดเป็น ๖๐% (รายงานผลการบารุงรักษาอุปกรณ์ ประกอบด้วย ระบบควบคุมการ
ประชุมทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์ระบบควบคุมระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์สาหรับ
บริหารจัดการน้า
บันทึกและถ่ายทอดการประชุมการสารองข้อมูล อุปกรณ์วีดีทศั น์ทางไกล (๖) โครงการศึกษา
และพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน อยู่ระหว่างดาเนินงาน โดยศึกษาและจัดทาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า รวมทั้งระบบการจัดการข้อมูล (MIS)
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่
ดศ. และ จท.

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ ระบบขยายผลแบบอย่างความสาเร็จ
ประเด็นย่อยที่ ๑ การขยายผลความสาเร็จด้านการบริหารจัดการน้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้าระดับชุมชน และ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อขยายผลความสาเร็จที่ชัดเจน
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแม่ข่าย
จานวน ๑๐ ชุมชน ให้สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรุป
สภาพปัญหา ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรน้า สาเหตุและที่มาของปัญหาผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดคณะกรรมการบริหารจัดการน้าระดับชุมชน ในชุมชนแม่ข่ายที่
ร่วมดาเนินการปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ ชุมชน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

Q4/64

กระทรวงมหาดไทย
สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ
สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

Q4/63

Q4/6๓

Q4/65

Q4/65

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทย
สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q1/62
Q4/62

Q4/65

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาข้อเสนอแนะประกอบ ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๘ จัดตั้งหน่วยงานที่บรู ณาการให้มีอานาจใช้กฎหมาย และไม่ซ้าซ้อน
กับหน่วยงานอื่น
กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ติดตามการดาเนินการพิจารณาหาข้อยุติของกระทรวงมหาดไทยในรื่องเขต
การปกครองของจังหวัดทางทะเล ก่อนนาเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็น
ประกอบการกาหนด "เขตทางทะเล" ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒
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ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศราชกิจจา
กฎหมายและการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง ร่าง
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสถานะล่าสุด ทราบว่า อยู่ระหว่างการจัดทาอนุ
พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
บัญญัติประกอบพระราชบัญญัติฯ

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
- อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
๑. ดาเนินการจัดทาต้นฉบับแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ภาพรวมของพื้นที่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ทางทะเลร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และ คณะกรรมการกาหนดและ
ปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล) และ กองทัพเรือ (กรมอุทกศาสตร์) เสร็จ
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทางทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว
ภาพรวมและระดับพื้นที่
๒. ติดตามการดาเนินการของกระทรวงมหาดไทยในการประชุมพิจารณาร่างแผนที่เขตจังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแผนที่การแบ่งเขตแดนทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด ตาม
ทางทะเลรายจังหวัดและการทาบันทึกข้อตกลงคู่จังหวัด ซึ่งสถานะล่าสุดทราบว่า มีคู่จังหวัด ๔
หลักการทางวิชาการ
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ทั้งในระดับ คู่จังหวัด ที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงในเรื่องเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล โดย
กระทรวงมหาดไทยจะเร่งแก้ไขปัญาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
นโยบายและระดับพื้นที่
๓. ติดตามการดาเนินการของกระทรวงมหาดไทยในการจัดทาร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนที่เขต
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเล
ทางทะเลรายจังหวัด ซึ่งสถานะล่าสุด ทราบว่า ได้จัดทาร่างกฎหมายไว้แล้ว หากได้ข้อยุติของ
และชายฝั่ง
ทุกคู่จังหวัดจะนาไปบรรจุไว้ในปัญชีทา้ ยกฎหมายเพื่อเข้านาเข้าสู่กระบวนการทางนิติบญ
ั ญัติ
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ต่
อ
ไป
กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะทะเล มีการดาเนิน
กระบวนการปฏิบตั ิ
กิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศสาคัญ ได้แก่ ปะการังชายหาดและป่าชายเลน รวม
ทั้งสิ้น ๕๖ พื้นที่ ใน ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน รวบรวมขยะได้จานวนรวม
ทั้งสิ้น ๗๖๗,๓๓๑ ชิ้น มีน้าหนักรวม ๕๖,๓๒๗ กิโลกรัม หรือประมาณ ๕๖ ตัน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q2/61

Q2/61

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่

กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งและรายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรูป
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- คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ
๑. การดาเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งตามแผนการดาเนินการคัด
แยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ระดับต้นน้าจนถึงระดับปลายน้า ที่ดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะบกสู่
ทะเลในพื้นที่ ๒๓ จังหวัดชายทะเล
๒. การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะพลาสติกและขยะอาหารแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการจัดการปัญหาขยะ
ในทะเลและชายฝั่ง
๓. มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการ ๔๖ แห่งดาเนินกิจกรรม เลิก แลก ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๓
๔. มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Ocean Clean-Up ในการกาจัดขยะทะเลโดยใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง
๕. มีการจัดการประชุมขยะทะเลในระดับ ASEAN ทุก ๓ - ๖ เดือน โดยครั้งต่อไปจะจัดการ
ประชุมที่สิงคโปร์
๖. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) มีการออกหนังสือรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบาบัดของ
เสียจากเรือ ประเภทขยะและกากของเสียต่างๆ
๗. กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) กาหนดจัดทาโครงการ “เก็บตัวอย่างน้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
น้ามันที่เกี่ยวข้องก้อนน้ามันและคราบน้ามัน เพื่อการจัดทาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์น้ามันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย” โดยจะดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป
Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ

ประเด็นปฏิรูป
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดาเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการจัดการขยะที่ต้นทางและการลดใช้ถุงพลาสติก ให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อรูปแบบ
ต่างๆ ทางช่องทางสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย (๑) สื่อสารให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักในการลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติกและโฟม
พลาสติกชีวภาพ เชิญชวนร่วมบริจาคถุงผ้าให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในรูปแบบสกู๊ป
โทรทัศน์ (๒) สื่อสารให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของขยะพลาสติก การลดรับ
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้พลาสติกในชีวิตประจาวัน การคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูก
ประเภท การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดขยะพลาสติกที่ถูกต้องในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค
และบทความผ่านทางเฟซบุ๊คกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (๓) สื่อสารให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักในการลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง การใช้
ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก และการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ในรูปแบบ สกู๊ปข่าวและบทความทาง
สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์และเฟซบุ๊ค The Standard MThai ผู้จัดการ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน
สยามรัฐ สานักข่าวสิ่งแวดล้อม (๔) สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
ไทย ภายใต้แนวคิด “ทาความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” (๕) เผยแพร่ข่าวกิจกรรมสร้าง
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมในวันเด็กประจาปี ๒๕๖๒ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ลดใช้
ถุงพลาสติก” ผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน (๖) สื่อสารสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะ
พลาสติกผ่าน สปอร์ตวิทยุ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ทางสื่อวิทยุและเว็บไซต์กรีนเวฟ
๑๐๖.๕ MHz. (๗) ผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๖ และผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการ
สร้างวินัยในการจัดการขยะที่ต้นทางผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒ HD รายการข่าว
เช้าไทยรัฐ
จานวน ๑๕ ตอน ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และรายการข่าว
เที่ยงไทยรัฐ จานวน ๑๕ ตอน ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๒๐ น. อาทิ
๑) มอบโล่ ๑๑๒ วัดผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อม ๒) ติวเข้มชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะชิงถ้วย
พระราชทานฯ ๓) หนอนแมลงวันลายนวัตกรรมย่อยขยะ ๔) กรีนดีไนต์มาร์เก็ตปลอดโฟม ๕)
แม่โจ้ชุมพร สร้างเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารผ่านตัวอักษรวิง่ รณรงค์การจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมทางสถานีไทยรัฐทีวี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ และ
YouTube ไทยรัฐ

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/61
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการ และ
รายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลในการเข้าถึงโดยง่าย
กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สาคัญให้ภาค
ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์ความรูท้ างทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 18

- คณะอนุกรรมการฯได้ ติดตามการดาเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา สาหรับการตั้งของบประมาณ
รณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องมลพิษในทะเลและชายฝั่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายทะเลและ
ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อดาเนินโครงการ ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษใน เตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทะเลและชายฝั่ง
- กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) จัดทาแผนงานสนับสนุนการเฝ้าระวังและฝึกซ้อมขจัดคราบ
น้ามันในพื้นที่เสียงทางทะเลด้วยเรือขจัดคราบน้ามัน และแผนงานติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของผู้ประกอบการที่ได้รับในรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบาบัดของเสียจากเรือ
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดาเนินการจัดทาโครงการ ดังนี้ (๑) ติดตามตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยดาเนินการทั้งในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวม ๑๖๘
สถานี (๒) โครงการขับเคลื่อนการดาเนินการตาม พ.ร.บ.ทช. พ.ศ.๒๕๕๘ การติดตามความ
เสียหายของทรัพยากรอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๗ (สถานการณ์ฉุกเฉิน) กรณีน้ามันรั่วไหล/
ปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี (๓) ทช.ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ และงานวิจัย
ด้านพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือ น้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ามัน (Oil Fingerprint) กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(๔) ตั้งของบประมาณประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อดาเนินโครงการ ติดตาม
ตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิชาการ

- คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามการดาเนินการของสานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ในการพิจารณาจัดตั้ง องค์กรจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(อจชล.) ภายหลังจากที่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
- จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจสาคัญในการสงวนรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ รวมทั้งการดาเนินงานวิจัยและศึกษาสถานภาพ
ทรัพยากรทางทะเล ได้ดาเนินโครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล และโครงการ
สัมมนาวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาค
ประชาชน และเครือข่ายการมีส่วนร่วม
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดาเนินการ (๑) โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ครั้งที่ ๖ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ต.
แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙๐๐ คน (๒) การจัดตั้งอาสาสมัครพิทกั ษ์ทะเล
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง จานวน ๔๗๔ ชุมชน และปี ๒๕๖๑
มีอาสาสมัครพิทกั ษ์ทะเล (Marine Rangers) จานวน ๑๑,๔๑๒ คน โดยปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมาย
เพิ่มจานวนอาสาสมัครพิทกั ษ์ทะเล อีก ๕๐,๐๐๐ คน (๓) ดาเนินการจัดการประชุมวิชาการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐
คน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q4/63

Q4/63

Q4/63

Q4/63

Q4/61
Q4/61
Q4/61
Q4/61

Q4/61
Q4/61
Q4/61

Q4/61

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการการประมงทะเล

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล
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- คณะอนุกรรมการฯติดตามและหารือร่วมกับ กรมประมง และ กรมเจ้าท่า ในเรื่องการจด
ทะเบียนเรือประมงเขตการทาการประมงพาณิชย์ มาตรา ๓๔ ของพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และการแก้ปญ
ั หาเรือปั่นไฟ เรืออวนลาก เรืออวนรุนที่ผิด
กฎหมาย
- กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) จัดทาแผนงาน/โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการ
ประมงทะเลรวม ๒ โครงการคือ (๑) โครงการพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ (Smart Survey)
และ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทาการงานในเรือประมงฯ ตาม
มาตรา ๒๘๕ และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System on
Mobile
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดาเนินโครงการขับเคลื่อนการดาเนินการตาม พ.ร.บ.ทช.
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. เพื่อตรวจตรา เฝ้าระวัง และคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ๒. เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทาการประมงผิดกฎหมาย (IUU) ๓. เพื่อรักษาระบบนิเวศให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน โดย ๑. สามารถคุ้มครองพื้นที่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน
พื้นที่ ๒๓ จังหวัดชายฝั่งทะเล ๒. สามารถป้องกันและปราบปรามการทาการประมงผิดกฎหมาย
(IUU) ๓. สามารถลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Q4/63

Q4/63

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่สอดคล้อง
กับกิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องต้องมีการฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทางราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

Q4/63
Q4/63
Q4/63

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่สอดคล้อง
กับกิจกรรม

ดาเนินการแล้วเสร็จ

Q4/63

ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บญ
ั ชา การ
แก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ
การดาเนินการร่างแผนบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยฉบับใหม่แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกรมเจ้าท่า ได้ดาเนินการเพิ่มเติมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอู่เรือ และปรับปรุงกฎหมายเพื่อบริหาร
จัดการและกากับกองเรือประมง

ติดตามและหารือร่วมกับ กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ และศูนย์อานวยการรักษาผล
ประน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการกาหนดมาตรการดาเนินการภายหลังถ่ายโอนศูนย์
บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย

Q4/63

กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๖ การบริหารจัดการการประมงทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการการประมงทะเล รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/63
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Q4/63
Q4/63

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ และงานวิจัยด้านพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือ น้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ามัน (Oil Fingerprint)
นโยบายและระดับพื้นที่
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(๔) ตั้งของบประมาณประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อดาเนินโครงการ ติดตาม
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(๑) ออกตรวจตรา ลาดตะเวน และเฝ้าระวังเพื่อคุ้มครอง พื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ป้องกัน และปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย รักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน เป้าหมาย จานวน ๖ ครั้ง ดาเนินการครบแล้ว โดยดาเนินการในพื้นที่จังหวัดชายทะเล
๒๓ จังหวัด (๒) ออกตรวจตราเฝ้าระวังและคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทาการประมงผิดกฎหมายและชายฝั่ง (IUU) เป้าหมาย จานวน ๙๔ ครั้ง
ดาเนินการครบแล้วโดยดาเนินการในพื้นที่จังหวัดชายทะเล ๒๓ จังหวัด

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

๑. เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการนาร่องในประเทศไทยยังไม่เคยมีการ
จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม และโครงการที่ใหญ่ และใน ส่วนของ
โครงสร้างที่จัดวางมีขนาดใหญ่ จึงมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนี้
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดีถึงแม้ได้มีการจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว
แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนกับหลาย
หน่วยงาน หน่วยงานที่ให้อนุญาต และให้ความเห็นชอบจึงต้องพิจารณา
อย่างละเอียดจึงทาให้โครงการล้าช้ากว่า แผนงานที่วางไว้
๒. อยู่ระหว่างการขออนุญาตกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ และกรมประมง

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่สอดคล้อง
กับกิจกรรม
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่สอดคล้อง
กับกิจกรรม
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กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานใน อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน
ทะเล
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน
นโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่ง - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดาเนินโครงการนาร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
พลังงานในทะเล
จานวน ๘ ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย (๑) กรม ทช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการนาร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จานวน ๘ ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการัง
เทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับบริษทั เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต
จากัด (เชฟรอนฯ) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ)เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (๒)
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เบื้องต้นว่าการจัดวางขาแท่น ไม่ขัดและเป็นอุปสรรคต่อ แผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการ
รักษาสภาพแวดล้อม (๓) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. เชฟรอนฯ และกองทัพเรือ
(ทร.) ได้ประชุมหารือครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาในเรื่องพิกัดการจัดวางและระดับความลึกที่
ปลอดภัยในการเดินเรือ โดย ทร. มีข้อกังวลเกี่ยวกับขาแท่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ JKWB ซึ่งมี
ความสูงประมาณ ๒๘.๔๖ เมตร และมีระยะยอดกองจากผิวน้าประมาณ ๑๐.๕ เมตร ดังนั้น
ทร. ขอให้เว้นระยะความลึกที่ปลอดภัยในการเดินเรือจากผิวน้าอย่างน้อย ๑๕ เมตรโดยเสนอ
แนวทางในการแก้ไข ๒ กรณี ได้แก่

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน
ในทะเล

กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระบวนการปฏิบตั ิ
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้ง สรุปผลการ
ดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที่ ๗ ขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่โดยท้องถิ่นบริหารจัดการพื้นที่ของตน ดาเนินการแล้วเสร็จ
สาหรับส่วนกลางทาหน้าที่กาหนดและกากับนโยบาย
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๘ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน

Q4/63

Q4/63

Q4/63

Q4/63

Q4/63

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/63

Q4/63

Q4/63

Q4/63

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
๑) เสนอให้ตัดขาแท่น JKWB ออกเป็น ๒ ส่วน เพื่อให้ได้ระยะยอดกองจากผิวน้าที่ ๑๕
เมตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินเรือ โดยเชฟรอนฯ ได้รับเพื่อไปหารือภายในถึงความเป็นไป
ได้ทางด้านวิศวกรรมในการตัด
๒) กรณีไม่สามารถตัดขาแท่น JKWB เป็น ๒ ส่วน ได้นั้นที่ประชุมเสนอให้ ตัดขาแท่น JKWB
ออกจานวน ๑ ขาแท่น เปลี่ยนเป็นจัดวางขาแท่น ๗ ขาแท่น เป็นปะการังเทียม
(๔) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เชฟรอนฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับกรม ทช. และแจ้งผลการ
หารือกับทีมวิศวกร ได้ข้อสรุปเบื้องต้นขอยกเลิกการวางขาแท่น JKWB โดยจะจัดวางเฉพาะขา
แท่นเหลือ จานวน ๗ ขาแท่น เท่านั้น และจะได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงกรม ทช.
ต่อไป (๕) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทร. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือครั้งที่ ๒ ได้แก่
ทช.,ปม. และ จท. ที่กรมยุทธการทหารเรือ วังนันทอุทยาน ได้ข้อสรุปว่า การดาเนินการกับขา
แท่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (JKWB) ในเบื้องต้น บ.เชฟรอนฯ จะนาขาแท่น JKWB ออกจาก
โครงการ เหลือจานวน ๗ ขาแท่น และขอให้ กรม ทช. ประสานเชฟรอนฯ ในการปรับรูปแบบ
การวาง (layout) และจัดทาข้อมูลทดสอบการเลื่อนไถลด้านข้างจากแรงกระทาของกระแสน้า
เพื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้ ขาแท่นควรอยู่กับที่ ตลอดเวลา ผู้จัดวางต้องรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษา และขอให้ผู้จัดวางส่งข้อมูลให้ ทร. (กรมอุทกศาสตร์) เพื่อให้นักเดินเรือแก้ไขแผน
ที่ต่อไป (๖) เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๒ บ.เชฟรอนฯ ได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ขอนาขา
แท่น JKWB ออกจากโครงการฯ เพื่อให้ระดับความลึกน้าปลอดภัย ต่อการเดินเรือ อย่างน้อย
๑๕ เมตร และเสนอรูปแบบการจัดวางขาแท่น ๗ ขาแท่น ประกอบการพิจารณา อนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล อยู่ระหว่างของบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการดาเนินงาน
และชายฝั่งตามแนวคิด Marine Spatial Planning (MSP) และรวบรวม
ฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ต่างๆ

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน
กระบวนการปฏิบตั ิ
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๘ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพืนที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผล และสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามและหารือร่วมกับกรมทรัพยากร
การดาเนินการและรายงานความก้าวหน้า
ทางทะเลและชายฝั่ง ในการพิจารณากาหนดและจัดทาเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) เพื่อ
รองรับการจัดทากฎหมายเกี่ยวกับแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมที่ ๗ ขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่โดยท้องถิ่นบริหารจัดการพื้นที่ของตน อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน
สาหรับส่วนกลางทาหน้าที่กาหนดและกากับนโยบาย
กิจกรรมที่ ๘ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/63

สภาความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
Q4/63
Q4/63

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ

กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่

กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๙ การอนุรกั ษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 22

- คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามการดาเนินการโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามการขยายผลจากการศึกษาวิจัยของ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องปะการังทนร้อน เพื่อแก้ไขปัญหา
ภาวะฟอกขาวของปะการัง
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดาเนินโครงการจัดทาและวางปะการังเทียม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ พื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และชลบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการหล่อแท่งปะการังเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑,๖๐๐ แท่ง
และอยู่ระหว่างรอการจัดวางในทะเลจังหวัดชลบุรี ดาเนินการหล่อแท่งปะการังเทียมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จานวน ๑,๐๒๐ แท่ง และอยู่ระหว่างรอการจัดวางในทะเล
๒. เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดาน้า พื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และตรัง โดย
จังหวัดชุมพร ดาเนินการหล่อแท่งปะการังเทียม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑,๔๑๐ แท่ง และอยู่ระหว่างรอการจัดวางในทะเลจังหวัดสุราษฎร์
ธานี อยู่ระหว่างการหล่อแท่งปะการังเทียม จานวน ๑,๔๑๐ แท่ง ดาเนินการหล่อแท่งปะการัง
เทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑,๔๑๐ แท่ง และอยู่ระหว่างรอการจัดวางในทะเล จังหวัดตรัง
ดาเนินการหล่อแท่งปะการังเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑,๓๕๐ แท่ง และอยู่ระหว่างรอ
การจัดวางในทะเล
๓. เพื่อป้องกันการทาลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี
นราธิวาส และพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการหล่อแท่งปะการังเทียมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จานวน ๑,๐๖๐ แท่ง และอยู่ระหว่างรอการจัดวางในทะเลจังหวัดปัตตานี ดาเนินการหล่อ
แท่งปะการังเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑,๐๓๐ แท่ง และอยู่ระหว่างรอการจัดวางใน
ทะเลจังหวัดนราธิวาส ดาเนินการหล่อแท่งปะการังเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วจานวน ๑,๐๖๐
แท่ง และอยู่ระหว่างรอการจัดวางในทะเลจังหวัดพังงา ดาเนินการหล่อแท่งปะการังเทียมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จานวน ๑,๓๓๘ แท่ง และอยู่ระหว่างรอการจัดวางในทะเล ๑) โครงการบริหาร
จัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดชุมพร ดาเนินการหล่อฐาน
คอนกรีตและทาทุ่นลอยผิวน้าพร้อมเชือก สมอบริเวณเกาะร้านเป็ด ๕ จุด เกาะร้านไก่ ๕ จุด
เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามหลักการทางวิชาการ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สภาความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/65
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
Q4/65
สิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นปฏิรูป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 23

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
และอยู่ระหว่างดาเนินการติดตั้งทุ่น จอดเรือในทะเลให้ครบตามจานวนจุดบริเวณดังกล่าว ๒)
โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่จังหวัด
ระยองสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และภูเก็ต
จังหวัดระยอง ดาเนินการหล่อฐานคอนกรีต และทาทุ่นลอยผิวน้าพร้อมเชือกสมอ และติดตั้ง
ทุ่นจอดเรือในทะเล บริเวณเกาะมันใน ๕ จุด เกาะมันกลาง ๑๐ จุด เรียบร้อยแล้ว จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ดาเนินการหล่อฐานคอนกรีตและทาทุ่นลอยผิวน้าพร้อมเชือกสมอ และติดตั้งทุ่น
จอดเรือ ในทะเล ๑๕ จุด เกาะพะงัน ๒๐ จุด เรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาเนินการหล่อฐานคอนกรีตและทาทุ่นลอยผิวน้าพร้อมเชือกสมอ บริเวณเกาะกระ ๑๕ จุด
เรียบร้อยแล้ว จังหวัดระนอง ดาเนินการหล่อ ฐานคอนกรีตและทาทุ่นลอยผิวน้าพร้อมเชือก
สมอและติดตั้งทุ่นจอดเรือในทะเล บริเวณเกาะพยาม ๓๐ จุดเรียบร้อยแล้ว จังหวัดพังงา
ดาเนินการหล่อฐานคอนกรีตและทาทุ่นลอยผิวน้าพร้อมเชือกสมอ และติดตั้งทุ่นจอดเรือในทะเล
บริเวณเกาะไข่นอก ๖ จุด เกาะไข่ใน ๑๐ จุด เกาะไข่นุ้ย ๔ จุด เกาะผ้า ๑๕ จุด กองอีแต๋น ๑๐
จุด เรียบร้อยแล้ว จังหวัดภูเก็ต ดาเนินการหล่อฐานคอนกรีตและทาทุ่นลอยผิวน้าพร้อมเชือก
สมอ และติดตั้งทุ่นจอดเรือในทะเล บริเวณเกาะไม้ทอ่ น ๒๐ จุด เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งและ
ซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตฯ (เมตร) พื้นที่จังหวัดพังงา (ดาเนินการแล้วเสร็จ)ติดตั้งและ
ซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตฯ (เมตร) (ดาเนินการแล้วเสร็จ)
อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้แก่
- ติดตั้งและซ่อมทุ่นแสดงแนวเขตฯ (เมตร) พื้นที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง ๕๐๐ เมตร
- ซ่อมแซมทุ่นจอดเรือ (จุด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ซ่อมแซมทุ่นจอดเรือ (จุด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตฯ (เมตร) แนวเขตอนุรักษ์พะยูน จังหวัดตรัง ๕๐๐ เมตร
โครงการปลูกปะการัง ๙ จังหวัด ๑๒ แห่ง พื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุ
ราษฎร์ธานี สงขลา พังงา ภูเก็ต และตรัง ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑) พื้นที่เกาะร้านดอกไม้, เกาะขามใหญ่, เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ๒) พื้นที่เกาะสังข์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์พื้นที่เกาะสิงห์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓) พื้นที่เกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔) พื้นที่เกาะขาม จังหวัดสงขลา ๕) พื้นที่เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงา ๖) พื้นที่เกาะแอล
จังหวัดภูเก็ต ๗) พื้นที่เกาะยา จังหวัดตรัง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑) พื้นที่เกาะกูด จังหวัดตราด ๒) พื้นที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ

กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการแก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝั่ง

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่

กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวการแก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการทุก
พื้นที่ของชายฝั่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๐ การแก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝั่ง
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การกัดเซาะชายฝั่ง

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตามการดาเนินการร่วมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ GISTDA เพื่อศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ทางทะเลย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า๑๐ ปี ในการแสดงเขตชายฝั่งที่มีการกัดเซาะสาหรับเป็นข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการศึกษาตามหลักวิชาด้านวิศวกรรมชายฝั่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 24

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
๑. ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานและศึกษาผลกระทบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
อาทิ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการ
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแผงกันคลื่นแล้วเสร็จ ๗๒ แห่ง และกาลังดาเนินการ
ก่อสร้าง ๑๙ แห่ง
๒. อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามแผนการปฏิรูปฯ ในเรื่องการใช้ แนว
ทางการจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) ด้านการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เพื่อเป็นเอกสารสาคัญในการขออนุญาตในพื้นที่คุ้มครอง พร้อมกับได้เสนอรายชื่อ
ผู้แทนจานวน ๓ คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ติดตามและศึกษาแนวทางการแก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝั่งในกรณีหาดดงตาล บริเวณหน้า
กองเรือยุทธการ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๔. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการจัดทา Environmental Check List สาหรับ
สิ่งก่อสร้างริมทะเลเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่ง ๒. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการ
ปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ๓. ป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้
เกณฑ์มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสาหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล ที่มีการยกเว้นการทา
EIA บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดย
วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ชายฝั่งและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและ
ท้องถิ่น และวิเคราะห์และกาหนดมาตรการเชิงกฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่าง
เป็นระบบในรูปแบบระบบหาด โดยอยู่ระหว่างปรับร่างมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สาหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่มีการยกเว้นการทา EIA โดยการทา Environmental Check list
และปรับปรุงร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและเสนอร่างต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อไป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการดาเนินการโครงการ ดังนี้ โครงการความร่วมมือเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย
๑) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ข้อมูลสมุทรศาสตร์และผลจากระบบพยากรณ์สมุทร
ศาสตร์ (Ocean Forecasting System) จัดที่โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๓๑ กค. –
๔ สค. ๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๓๔ คน ๒) การอบรมภาษาจีนพื้นฐาน จัดที่โรงแรม
นารา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๓๐ คน ๓)
จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
เทคโนโลยี(ฝ่ายไทย) เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๔) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบตั ิการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้าน
สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ๕) จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ด้านทะเล ครั้ง
ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 25

กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

- อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
๑. มีการจัดประชุมด้านขยะทะเล ASEAN เป็นประจา มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพว่าด้วย
ขยะทะเล
๒. ร่วมการประชุมผู้ประสานงานของอนุภมู ิภาคอ่าวไทยสาหรับแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล
เนื่องจากน้ามัน (the implementation of Framework Programme for Joint Oil Spill
Preparedness and Response in the Gulf of Thailand : GOT)
๓. มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) แผนการขจัดคราบน้ามันรั่วไหลของกลุ่มประเทศ
ASEAN (ASEAN Oil Spill Response Action Plan : AESEAN OSRAP)
๔. มีการดาเนินการตามพันธะกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการ การ
ป้องกัน การขจัด และความร่วมมือเกี่ยวกับมลพิษที่มีสาเหตุจากน้ามันค.ศ.๑๙๙๐
(International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and
Co-operation, ๑๙๙๐ : OPRC ๑๙๙๐)
๕. มีการจัดทาโครงการจัดทาแนวทางการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ามันในอนุภมู ิภาคอ่าวไทย
(Sub-regional guidelines on dispersant use in the Gulf of Thailand)

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๑ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 26

กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และพื้นที่เป้าหมาย - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินโครงการประกาศพืน้ ทีค่ ุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ๑) หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อยู่ระหว่าง ร่าง กฎกระทรวง เป็นเขตพืน้ ที่
ในการประกาศ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ๒) หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง (อยู่ระหว่าง ตรวจ (ร่าง)
กฎกระทรวง ) ๓) พืน้ ทีช่ ายฝั่ง จังหวัดตรัง (อยู่ระหว่างการเสนอกฎหมาย) ๔) หมู่เกาะไข่ จังหวัด
พังงา (อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขข้อมูล) ๕) หมู่เกาะราช จังหวัดภูเก็ต (อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข
ข้อมูล) ๖) อ่าวตราด จังหวัดตราด (อยู่ระหว่าง (ร่าง) เสนอ คณะกรรมการ จังหวัดตราด ในวันที่ ๒
ก.ย. ๖๒) ๗) เกาะหมาก จังหวัดตราด (อยู่ระหว่าง (ร่าง) เสนอ คณะกรรมการ จังหวัดตราด ใน
วันที่ ๒ ก.ย. ๖๒) ๘) เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี (คณะกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเล ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๒) ๙) เกาะไข่ จังหวัดชุมพร (อยู่ระหว่างนาร่างฯ เสนอคณะทางานด้าน
พืน้ ทีค่ ุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง) ๑๐) เกาะเหลื่อม จังหวัดชุมพร (อยู่ระหว่างนาร่างฯ เสนอ
คณะทางานด้านพืน้ ทีค่ ุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง) ๑๑) เกาะสะเก็ด จังหวัดระยอง (อยู่ระหว่าง
เสนอคณะกรรมการจังหวัดชลบุรี) ๑๒) เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก จังหวัดชลบุรี (อยู่ระหว่าง
เสนอคณะกรรมการจังหวัดชลบุรี) ๑๓) แนวปะทะกระแสน้าไหล่ทวีป (อยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการ จังหวัดภูเก็ต) ๑๔) อ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (อยู่ระหว่าง (ร่าง) เสนอ ทช
.เพือ่ ดาเนินการขั้นตอนจัดทาร่างต่อไป) และมีพนื้ ทีท่ อี่ ยู่ระหว่างการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการ สังคม วัฒนธรรม ประชากร เศรษฐกิจ รายได้ ) จานวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑๕) กลุ่มเกาะเป
ริด จังหวัดจันทบุรี ๑๖) กลุ่มเกาะประจวบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ๑๗) เกาะหนู เกาะ
แมว จังหวัดสงขลา ๑๘) กลุ่มเกาะระนอง จังหวัดระนอง ๑๙) เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ ๒๐)
กลุ่มเกาะสตูล จังหวัดสตูล
Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์
ทะเล

Q4/65

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (ภายใต้คณะกรรมการ
ทะเลแห่งชาติ/คณะกรรมการทะเลจังหวัด/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื )

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

Q4/65

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะทางานพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเล (ภายใต้
คณะกรรมการทะเล
แห่งชาติ/คณะกรรมการ
ทะเลจังหวัด/กรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง/)

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/65
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Q4/65
Q4/65

๑. มีขอ้ มูลทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องแล้วเสร็จทุกพืน้ ที่ (ปี ๖๓)
๒. ผ่านการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกพืน้ ทีเ่ สร็จ ๕ พืน้ ทีแ่ ล้วเสร็จ (ปี
๖๔)
๓. ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ ทช. จังหวัด ๕ พืน้ ที่ (ปี ๖๔)
๔. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทช. ชาติ จานวน ๕ พืน้ ที่ (ปี ๖๔)
๕.เตรียมเสนคณะกรรมการจังหวัด ๕ พืน้ ที่ (ปี ๖๔)
๖. ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับชาติ ๓ พืน้ ที่ (ปี ๖๔)
๗. ผ่านคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้ ๓ พืน้ ที่ (ปี ๖๕)
๘. ผ่านคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้ครบทุกพืน้ ที่ (ปี ๖๕)

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๘ จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง
รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๒ การบริหารจัดการพืนที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล รวมทั้งสรุปผลการ
ดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

Q4/65
Q4/65
Q4/65

กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๘ จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง
รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 27

Q4/65

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q4/65
Q4/65

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
กิจกรรมที่ ๔ ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อติดตาม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ทางทะเล

Q4/65

กระทรวงการต่างประเทศ

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/65
คณะทางานพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเล (ภายใต้
คณะกรรมการทะเล
Q4/65
แห่งชาติ/คณะกรรมการ
ทะเลจังหวัด/กรม
Q4/65
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง/อส.)
Q4/65

Q4/65

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
กระบวนการปฏิบตั ิ
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ๑. จัดทาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. .... เพื่อการควบคุมการทิ่งสิ่งปฏิกูล
กฎหมายทางทะเลของประเทศไทย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล น้ามัน และสารเคมี ออกไปถึงเขตสิทธิอธิปไตย โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ค.ศ. ๑๙๘๒ และข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้ง ทะเล ค.ศ.๑๙๘๒
สรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
และสัตว์ทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 28

กิจกรรมที่ ๒ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความ
- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้นาส่ง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. สานักพัฒนาพันธุส์ ัตว์ดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาของหน่วยงานที่
หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ และนาเสนอเข้าสู่การพิจารณาและบังคับใช้ตาม ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ไปยัง สศช. เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ในการนี้ สศช. โดย
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และกาลังสรุปเสนอกรมปศุสัตว์เพื่อดาเนินการต่อไป
ขั้นตอน
คณะอนุกรรมการด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน คราวการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๒ ได้พจิ ารณา (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่เสนอโดย สพภ.
ขณะนี้ (กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- กรมวิชาการเกษตร ดาเนินโครงการพัฒนาพระราชบัญญัติด้านพืช ที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพ์ ชื แก้ไขจานวน ๓ ฉบับ (๒)
พระราชบัญญัติพนั ธุพ์ ชื แก้ไขจานวน ๒ ฉบับ และ (๓) พระราชบัญญัติกักพืช
- กรมปศุสัตว์ ได้ดาเนินโครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พนั ธุส์ ัตว์พื้นเมือง
โดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กรมปศุสัตว์ทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับที่อาจ
เป็นภาระแก่ประชาชน

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ ปฏิรปู กลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทังระดับชาติและพืนที่
ประเด็นย่อยที ๑ การปฏิรูปกฎหมาย
กิจกรรมที่ ๑ ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
- สานักนโยบายและแผนฯ ได้จัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
....ใช้เป็นกรอบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
.... (๑) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิเคราะห์ทาความเข้าใจในสาระของ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ฯ และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อแนวทางการดาเนินงานที่
เหมาะสม จานวน ๗ ครั้ง (๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จานวน ๓ ครั้ง เพื่อ พิจารณาสาระของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ และร่างแนวทางปฏิบตั ิ
ในการดาเนินการตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ
- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้ดาเนินการโดย คณะกรรมการ กอช. ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ (เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) (ดร.
ธนิต ชังถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ กอช. เป็นประธาน และมี สผ. เป็นเลขานุการ)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สพภ.)
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
กระทรวงพาณิชย์

Q2/62

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/62

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สานักนโยบายและแผนฯ ได้ จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กอช. จานวน ๘ ชุด ได้แก่ (๑)
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (๒) คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (๓) คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ (๔)
คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (๕)
คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพด้านชนิดและระบบนิเวศ (๖)
คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๗)
คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
(๘) คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
จานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทาง ชีวภาพจานวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ และ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 29

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ปฏิรปู ระบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที ๑ จัดทาแผนการวิจัยและสนับสนุนการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
ลักษณะ Agenda - Based/Area – Based /Program - Based รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะและแผนการดาเนินงานในการพัฒนาระบบวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของโลกและ
ระดับประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยกาหนดทิศทางการวิจัยและ
ประเด็นหลักที่มีความสาคัญเร่งด่วนในการดาเนินการ และส่งผลต่อการพัฒนาสู่
ความยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่

ประเด็นย่อยที ๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับประเทศ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
(สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
สวทช.)

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q4/65

Q4/61

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้สนับสนุนทุนโครงการวิจัยความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพด้านการเกษตร จานวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๗.๘๕๘๗ ล้านบาท

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นย่อยที ๒ ปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ดาเนินงาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 30

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการตามความ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
ต้องการของชุมชน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สาหรับคนในชุมชน โดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
เข้าสู่การกาหนดนโยบายและแผน ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อเป้าหมาย zero
waste ตามแนวทางเศรษฐกิจไหลเวียน (Circular Economy)

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย และ
นวัตกรรมโดยจัดงบประมาณตามวาระการวิจัย ในส่วนของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป
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กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ฯ /
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ)

กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เทศบาล)

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/65
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สวทช.)
สานักงบประมาณ
Q1/63
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สานักงาน
คณะกรรมการ นโยบาย
วิทยาศาสตร์ฯ สวทช.)

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม / สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน))

Q4/65

Q4/65

- สานักนโยบายและแผนฯ มีหน่วยงานหลักในการดาเนินงานจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลชนิด
พันธุท์ ี่ถูกคุกคามในประเทศไทย และรายชื่อของชนิดพันธุต์ ่างถิ่นและได้จัดทามาตรการป้องกัน
ควบคุมและกาจัดชนิดพันธ์ต่างถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลชนิดพันธุท์ ี่ถูก
คุกคามในประเทศไทย และรายชื่อของชนิดพันธุต์ ่างถิ่นและได้จัดทามาตรการป้องกัน ควบคุม
และกาจัดชนิดพันธ์ต่างถิ่นที่เป็นปัจจุบนั ในระบบคลังข้อมูลฯ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ - สานักนโยบายและแผนฯ ได้เผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ต่อยอด
(http://thbif.onep.go.th) ที่จัดทาโดย สผ. ซึ่งเป็นเว็บไซต์ออนไลน์สาธารณะ ให้บริการแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษา ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานและมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบให้มีความครอบคลุมระบบคลังข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ จัดตั้ง node ข้อมูลในสองกลุ่มดังกล่าว
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กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม / สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน))

Q4/65

การดาเนินการในระยะต่อไป

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

ประเด็นปฏิรูป

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ ปฏิรปู ระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรกั ษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที ๑ พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลาดับความสาคัญสูง - สานักนโยบายและแผนฯ ได้ มีการจัดทาข้อมูลชนิดพันธุท์ ี่ถูกคุกคามในประเทศไทย: สัตว์มี
และที่มีความสาคัญต่อประเทศเป็น ๒ กลุ่ม พร้อมจัดทารายละเอียดในแต่ละ กระดูกสันหลัง จานวน ๒,๒๗๖ ตัว โดยได้มีการจัดลาดับความสาคัญของสถานภาพชนิดพันธุท์ ี่
ชนิดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ (๑) ชนิดพันธุท์ ี่ถูกคุกคามของประเทศไทยซึ่ง ใช้เกณฑ์การจาแนกฉบับ (version) ๓.๑: IUCN (๒๐๐๑) ซึ่งประกอบด้วย สถานภาพที่สูญพันธุ์
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป็นชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีลาดับ
สูญพันธุใ์ นธรรมชาติ ใกล้สูญพันธุอ์ ย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ใกล้ถูกคุกคาม
ความสาคัญสูงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และชนิดพันธุต์ ่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อ
เป็นกังวลน้อยที่สุด ข้อมูลไม่เพียงพอ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นามาเผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (๒) ชนิดพันธุท์ ี่มีศักยภาพ จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ข้อมูลไฟล์ดังกล่าวลงในเว็บไซต์และได้
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชนิดพันธุท์ ี่มี
เพิ่มข้อมูล ชนิดพันธุท์ ี่ถูกคุกคามในประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง ลงในระบบคลังข้อมูล
ความสาคัญควรปกปักรักษาไว้จากการเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ภายนอก โดยเฉพาะต่างชาติ
ทั้งนี้ มีการปรับแก้ไขรายชื่อของชนิดพันธุต์ ่างถิ่นตามทะเบียนรายการที่ ๑-๔ ได้แก่ ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว (๑๓๘ ชนิด) ชนิดพันุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน (๕๘ ชนิด) ชนิดพันธุต์ ่าง
ถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่น แต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย (๔๕ ชนิด) และชนิด
พันธุต์ ่างถิ่นที่ถูกรุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย (๘๒ รายการ) รวมทั้งสิ้น ๓๒๓ ชนิด และ
ได้จัดทามาตรการป้องกัน ควบคุมและกาจัดชนิดพันธุต์ ่างถิ่น จานวน ๕ มาตรการ
ประกอบด้วย (๑) การกาหนด นโยบาย แผน กฎหมาย และงบประมาณสาหรับการบริหาร
จัดการชนิดพันธุต์ ่างถิ่น (๒) การบริหารจัดการชนิดพันุ์ต่างถิ่น (๓) การเฝ้าระวังและติดตาม
ชนิดพันธุต์ ่างถิ่น (๔) การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุต์ ่างถิ่น (๕) การเผยแพร่
สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุต์ ่างถิ่น โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และได้นาเข้าข้อมูล รายชื่อของ
ชนิดพันธุต์ ่างถิ่นตามทะเบียนรายการที่ ๑-๔ และการประเมินมาตรการฯ ลงในระบบ
คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ ได้ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลพันธุพ์ ชื สัตว์ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อมุ่งเน้นให้มีข้อมูลพื้นฐานในการเข้ามา
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชนิดพันธุท์ ี่มี
ความสาคัญควรปกปักรักษาไว้จากการเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอก โดยเฉพาะ
ต่างชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลไว้ในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๕ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นปฏิรูป
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- สานักนโยบายและแผนฯ จัดทาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ปรับปรุงระบบให้รองรับการแสดงผลชนิด
พันธุพ์ ชื สัตว์ และจุลินทรีย์ ทะเบียนชนิดพันธุต์ ่างถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ สถานภาพการคุกคาม
สถานภาพการคุ้มครองตามกฎหมาย และงานวิจัยและปรับปรุงระบบให้สามารถจัดเก็บ
แลกเปลี่ยน เข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากยิ่งขึ้น ๑ ระบบ โดยได้มีการพัฒนาช่องทางการนาเข้าระบบ จานวน ๔
แบบ คือ วิธีปอ้ นข้อมูลโดยตรงหรือนาเข้าข้อมูลโดย Excel Migrations การเชื่อมโยงข้อมูล
โดยวิธี Web Crawler การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยวิธี Web service หรือ Application
Programming Interface (API) และมีระบบจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจาก Higher
Taxon สาหรับจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงการใช้งานระบบ
คลังข้อมูล และการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล ในการตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนแรก สาหรับ
การนาเข้าผ่านเว็บ และผ่าน Excel Template จะตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
ด้านอนุกรมวิธาน โดยสามารถดาเนินการได้ตามตัวชี้วัด โดยมีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ทาหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔ รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุใ์ นประเทศไทยให้เป็นปัจจุบนั - สานักนโยบายและแผนฯ ได้มีการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุพ์ ชื สัตว์ และจุลินทรีย์
ทั้งชนิดพันธุพ์ ชื สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูลความ ทะเบียนชนิดพันธุต์ ่างถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ สถานภาพการคุกคาม สถานภาพการคุ้มครองตาม
หลากหลายทางชีวภาพ
กฎหมาย และงานวิจัย ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว และนาเข้าระบบ
คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยปัจจุบนั มีการแสดงผลข้อมูล
สิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ จุลินทรีย)์ จานวน๘,๐๙๘ ชนิด ซึ่งผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (http://thbif.onep.go.th) และมีการวาง
แผนการดาเนินงานให้มีการนาเข้าข้อมูลเพิ่มขึ้นในอนาคตมีการลงนามในข้อตกลงความเข้าใจ
การจัดทาระบคลังข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จานวน ๑๕ หน่วยงาน เพื่อบูรณาการหน่วยงานใน
การเชื่อมโยงเครือข่ายคลังข้อมูลให้มีความครอบคลุม โดยระบบคลังข้อมูลมีการแสดงผลข้อมูล
ได้นาเข้าระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลเป็น
สาธารณะเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป
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เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ)

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
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กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที ๒ จัดทาบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาระบบบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ - สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้พฒ
ั นาระบบฐานข้อมูลที่สามารถประมวลผลใน สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ไม่ได้
ทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
จุดเดียว ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากล มีแพล็ตฟอร์มแบบเปิดภายใต้ชื่อ ดาเนินการเรื่องนี้ แต่ดาเนินการจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ
Thai Biodiversity Database Platform เพื่อสร้างความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ระดับชุมชน
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลหลายมิติ นาไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดย
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ สพภ. ได้ส่งมอบ Standard Template หรือมาตรฐานระบบ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่พฒ
ั นาแล้ว
เสร็จนี้ ต่อรมว.ทส. เพื่อส่งมอบต่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานต่างๆ ของ ทส. และ
นาไปสู่การเป็นระบบฐานข้อมูลกลางเศรษฐกิจชีวภาพระดับประเทศอันจะนาไปสู่การปฏิรูป
เศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยต่อไป
- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ BEDO Line Bot ที่
สามารถนาเสนอให้กับผู้ใช้งานได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ข้อมูล
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ข้อมูลองค์ความรู้ออนไลน์ และข้อมูลสินค้าและบริการ ผ่าน SMART
PHONE (ดาเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
- กระทรวงทรัพฯ อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบ Thai Biodiversity Database Platform
กับหน่วยงานต่าง ทั้งในทส. และนอก ทส. เพื่อพัฒนา Thai Biodiversity Database
Platform เข้าสู่ระบบ Big data (ดาเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
ั ญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความ
- กรมป่าไม้ ดาเนินการสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปญ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่ประสบความสาเร็จในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จานวน ๕ แห่ง และเผยแพร่องค์ความรู้ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิ่นดังกล่าวผ่านระบบจัดการ
ฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ ซึ่งการดาเนินการไปแล้วจานวน 2 แห่ง
สาเร็จร้อยละ ๔๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดตั้งธนาคารอนุรักษ์เมล็ดพันธุพ์ ชื ที่ถูกคุกคาม
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมที่ ๓ จัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมที่ ๔ จัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน))

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นปฏิรูป
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- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้จัดทา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ” พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยเมื่อตุลาคม ๒๕๖๐ และได้นาเรียน รมว.ทส เพื่อพิจารณาสั่ง
การ รวมทั้ง สพภ.ได้ส่งมอบต่อไปยัง สผ ขณะนี้ (กันยายน ๒๕๖๒) อยู่ระหว่าง ที่สผ.
ดาเนินการจัดทา “ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ”

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ ปฏิรปู ระบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
กิจกรรมที่ ๑ ขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ให้ครบทุก - สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์
ตาบลทั่วประเทศให้เกิดการดาเนินงานตามศาสตร์พระราชาและแนวทางประชา และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ชุมชน
รัฐ รวมถึง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และ
ภายใต้การสนับสนุนของ สพภ. เป็นต้นแบบด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพควบคู่
เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศและภูมิภาค
กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ขยายแนวคิดการดาเนินงานตามหลักการ BEDO
Concept และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในการดาเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ จานวน ๑๐ ศูนย์
ประกอบด้วย (๑) ศูนย์เรียนรู้ฯ ตาบลน้าเกี๋ยน อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน : เป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนด้านการผลิตสารสกัดชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากทรัพยากรชีวภาพ (เวชสาอางค์)
(๒) ศูนย์เรียนรู้ฯ ตาบลกุดบาก อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร : เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม (๓) ศูนย์เรียนรู้ฯ ตาบลระบา อาเภอลานสัก จังหวัด
อุทยั ธานี : เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด และการจัดการป่าชุมชน ป่า
ครอบครัว (๔) ศูนย์เรียนรู้ฯ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก : เป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย (๕) ศูนย์
เรียนรู้ฯ ตาบลสาราญ อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านผลิตภัณฑ์
บารุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพร (๖) ศูนย์เรียนรู้ฯ ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ : เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (๗) ศูนย์เรียนรู้ฯ
ตาบลบ่อ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี : เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านผลิตภัณฑ์จากขลู่และผ้ามัด
ย้อมสีธรรมชาติจากป่าชายเลน (๘) ศูนย์เรียนรู้ฯ ตาบลกึ๊ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ :
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (๙) ศูนย์
เรียนรู้ฯ ตาบลพระธาตุ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก : เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการพัฒน
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (๑๐) ศูนย์เรียนรู้ฯ ตาบลถ้าสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร : เป็นศูนย์
เรียนรู้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟ พร้อมทั้งขยายศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ครอบคลุมทุก
ภูมิภาค อีก ๓ ศูนย์

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.
กระทรวงสาธารณสุข)
กระทรวงมหาดไทย
(จังหวัด กรมการพัฒนา
ชุมชน (สถาบันการพัฒนา
ชุมชน) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาล)
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) /
สานักงานทรัพยากรฯ
จังหวัด)
กระทรวงศึกษาธิการ
(กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยฯ)
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
กระทรวงพาณิชย์
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
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หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ สร้างและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศใน
เชิงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
บุคลากรในท้องถิ่นและชุมชน
กิจกรรมที่ ๓ ผลักดันให้เกิดการเพิ่มส่วนงาน ตาแหน่ง เส้นทางอาชีพ และความ
มั่นคงของบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
รวมถึงงบประมาณรองรับ

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กระทรวงการคลัง
(สานักงบประมาณ)
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อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 35

กระทรวงศึกษาธิการ
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อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q2/64
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภพ. กรมป่า
ไม้)
กระทรวงสาธารณสุข
(กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยฯ)
กระทรวงวัฒนธรรม
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

การดาเนินการในระยะต่อไป
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ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ ปฏิรปู ระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที ๑ จัดทาแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมที่ ๑ จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้องตาม อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ความต้องการของหน่วยงาน และจัดการฝึกอบรมและดูงานด้านอนุกรมวิธาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๓ รวบรวมข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ของชุมชน
- กรมป่าไม้ ดาเนินการสารวจและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความ
ท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่ประสบความสาเร็จในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างถ่ายทอดไปยังผู้มี ชีวภาพ ๕ แห่ง และเผยแพร่องค์ความรู้ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิ่นดังกล่าวผ่านระบบจัดการฐานความรู้
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระหว่างประเทศ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ ซึ่งการดาเนินการไปแล้วจานวน 2 แห่ง สาเร็จ
ร้อยละ ๔๕
- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้เก็บรวบรวมและจัดทาบัญชีรายการพืช สัตว์
และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งกาเนิดหรือพบได้ ในประเทศรวมทั้งภูมิปญ
ั ญาของชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาของชุมชนและท้องถิ่นโดย จานวนความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ มากกว่า ๑๑,๑๔๑ รายการ แบ่งเป็น(๑)
สมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (๒) ข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรมด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐกิจจานวน ๑๐ ชนิด (๓) ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ สพภ. ใน
www.thaibiodiversity.org มีข้อมูล ณ ๓๐ ก.ย. ๖๑ คือ ๑) พืช จานวน ๓,๘๓๐ รายการ ๒)
สัตว์ ๔,๖๗๑ รายการ และ (๓) จุลินทรีย์ ๒,๖๔๐ รายการ (๔) ข้อมูลการจาแนกเห็ดด้วยดีเอ็น
เอ ๒๐๐ตัวอย่าง และศึกษาความเป็นพิษของเห็ด ๔๐ ตัวอย่าง โดยสามารถเพิ่มโอกาสทาง
วิชาการและการพัฒนาเศรษฐกิจ จากการเข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ๒๖,๐๐๐ รายและ สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติระดับชุมชน (Community Bio Bank) จานวน ๑๒ แห่ง ในพื้นที่ ๖ ภูมินิเวศ

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ สร้างสังคมการเรียนรู้ แบ่งปันผ่านการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่สาธารณชนในทุกระดับ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 36

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประเด็นย่อยที ๒ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และดารงไว้ซึ่งองค์ความรู้
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิ่นหรือความรู้
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พื้นบ้านด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ทางานของคนสามวัย (ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน วัยทางาน และเยาวชน)
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โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เทศบาล)
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
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กิจกรรมที่ ๗ สนับสนุนให้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล มี
การสร้างสรรค์องค์ความรู้และแนวทางปฏิบตั ิที่ดี (best practices) ในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ
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กิจกรรมที่ ๖ สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทนั สมัย ทั้งในและนอกระบบการศึกษา อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ผลักดันให้เกิดหลักสูตรของท้องถิ่น เพิ่มเติม/บูรณาการเนื้อหาในส่วนของสห กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการไว้ในสาระของการเรียนการสอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/65
กระทรวงศึกษาธิการ
(สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ฯ ฯลฯ)
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัด เทศบาล)
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มีบทบาทสาคัญ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
และมีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการ ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษาทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ แบบครบวงจรด้วยการ
จัดสรรทุนการศึกษาควบคู่กับการกาหนดสัดส่วนและกาหนดตาแหน่งงานใน
หน่วยงานระดับท้องถิ่นรองรับผู้สาเร็จการศึกษา และพิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับสาขาที่ขาดแคลน รวมถึงนักอนุกรมวิธาน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงการคลัง
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กิจกรรมที่ ๓ กาหนดกลไกและแนวทางการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพกลับสู่การอนุรักษ์
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- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้ประกาศใช้ BEDO Concept เป็นหลักการ
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยมีหนึ่งในหลักการสาคัญคือ เมื่อมีรายได้จาก
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องปัยรายได้กลับไปอนุรักษ์ ทั้งนี้ สพภ. ใช้เครื่องหมายส่งเสริม Bio
Economy Promotion Mark เป็นเครื่องมือสาคัญ โดยรายได้ภาพรวมของขุมชน ณ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๒ จานวน ๖๐.๒๕ ลบ. จาแนกรายได้จากชุมชน ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ชุมชนรหัส
๖๑ จานวน ๕๐.๐๗ ลบ. (๒) ชุมชนรหัส ๖๒ จานวน ๑๐.๑๘ ลบ.(เริ่มเก็บนับรายได้ เม.ย ๖๒)
รายได้รวมทั้งสิ้น ๖๐.๒๕ ลบ. อนี่ง ชุมชนรหัส ๖๐ มีรายได้ รวม ๔๑.๓๗ ลบ. (สานักงานไม่
นามาคิดรวมเป็นรายได้ในปี ๒๕๖๒ นี้)
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หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กิจกรรมที่ ๒ สร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งต้นน้า
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้
กลางน้า ปลายน้า รวมถึงในเมือง เข้าสู่กระบวนการผลิตและบริโภคในทุกภาค ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ส่วน โดยเฉพาะ ภาคเกษตร ประมง ท่องเที่ยว โดยกลไกประชารัฐ

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน))
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย (กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินการในระยะต่อไป
Q4/65

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๖ ปฏิรปู ระบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ ๑ ผลักดันให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ
แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบต่อ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๐

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ด้าน สิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดให้มปี ระสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที ๑ ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด : มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและนากลับมาใช้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการ
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
ประโยชน์ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศโดยสร้างแรงจูงใจบนหลักการ
(๑) จัดทาถังขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ในแต่ละครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือนขององค์กรปกครอง สอดคล้องกับกิจกรรม
“เปลี่ยนขยะที่ไม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ โดย (๑) องค์กร ส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด ซึ่งปัจจุบนั มีจังหวัดที่ดาเนินการจัดทาขยะอินทรีย์ (ถังขยะเปียก) หรือ
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหาช่องทางการนา จัดการขยะเปียกวิธีอื่น ๆ ครบ ๑๐๐ % ของทุกครัวเรือนแล้ว จานวน ๔๘ จังหวัด
ขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์และพัฒนา
(๒) มีการระดมจากองค์กรภาคีทกุ ภาคส่วน ภาคประชาชนร่วมกับท้องถิ่น
ระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน ร้าน
เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้เกิดมูลค่าและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้
สะดวกซื้อ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพิ่มประเภทขยะที่จะรับซื้อคืน (๒) ให้
ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการรักษา พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชน
ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ในท้องถิ่นพึ่งตนเองและการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และสมดุล
รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตร การเรียนการ
(๓) จัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน ให้บคุ ลากร
สอน (๓) จัดตั้งศูนย์กลางคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะที่นามาใช้ประโยชน์ได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ จานวน ๑๐ หลักสูตร รุ่นละ
อย่างน้อยครอบคลุมทุกภูมิภาค
ประมาณ ๗๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาแผนดาเนินการคัดแยกขยะ
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนิน (๑) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคน
โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่งรวมถึงระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบ ในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ ความ
แยกประเภท และดาเนินการตามแผนดังกล่าว
เข้าใจ ในการจัดการขยะตามหลักการ ๓ Rs โดย ๑) การสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้าน
ขยะและสิ่งแวดล้อม ๒) สร้างจิตสานึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ ๓ จัดทาปฏิทนิ การเก็บขยะแต่ละประเภท คู่มือการแยกประเภท ๓) การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย ๔) การเสริมศักยภาพองค์
แบบง่ายสาหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ เมือง
ความรู้ ๕) และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๖) การส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ด้านการ
อุตสาหกรรม และเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน
จัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste)๗. การส่งเสริมกลไกบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มี
ปริมาณขยะที่มีการนากลับไปใช้ประโยชน์ได้ จานวน ๖๑,๑๔๒ ตัน (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ๓R ประชารัฐ โดย ๑) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ๓Rs
ประชารัฐ พัฒนาศักยภาพจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) อบรมเพิ่มศักยภาพการ
จั
กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงการพัฒนาแผนและระบบดังกล่าวกับตัวชี้วัดผลการ ดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ ๓Rs ประชารัฐ จานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเทพนคร และชุมชนบ้านสวัสดี จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒
ดาเนินงานบริหารจัดการขยะ
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๕๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ และ
กิจกรรมที่ ๕ ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลองค์กร
ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จังหวัดลาพูน ผลการดาเนินงาน มีอปท. เข้าร่วมโครงการในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบ
ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ๓R ประชารัฐในพื้นที่ จานวน ๘๘ แห่ง เพื่อเป็น อปท. ต้นแบบด้าน
แยกประเภทและเชื่อมโยงตัวชี้วัดและการจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับ
การจัดการขยะที่ต้นทาง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง จานวน ๗๓,๐๗๖
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว
คน สามารถคัดแยกขยะนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ๖๑,๑๔๒ ตัน (๓) การบริหารจัดการข้อมูล
ั นาระบบบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ ๖ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง และสารสนเทศด้านขยะมูลฝอยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พฒ
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ตราการผลิตขยะ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
และการคัดแยกขยะนาขยะกลับมาใช้ใหม่จากทุกกิจกรรมภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน พร้อม
กิจกรรมที่ ๗ ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ทั้งการคานวณก๊าชเรือนกระจกจากปริมาณขยะที่คัดแยก และการสังเคราะห์องค์ความรู้
การพัฒนาระบบและคู่มือ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

สานักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/61

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ผลจากการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องจากตัวอย่างที่
ดีและกรณีศึกษาเหล่านั้น มานาเสนอเพื่อการปรับใช้ในแต่ละระดับของสังคม ซึ่งการดาเนินการ
โครงการนี้ นอกจากสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินผลการดาเนินงานและการกาหนดทิศทาง
และพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานของหน่วยงานแล้ว ก็จะส่งผลต่อรายงานในระดับกระทรวง
เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดการขยะในภาพรวมของประเทศ จากการร่วม
ดาเนินการจัดการขยะของประชาชนต่อไป
- กรมควบคุมมลพิษได้ดาเนินการ (๑) ฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (๒) ยกร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง ระดับความเป็นเลิศของสถานที่
กาจัดขยะโดยการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ(๓) ลงพื้นที่ร่วมกับสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ๑๖ เพื่อฝึกปฏิบตั ิ ตรวจสอบ และ เฝ้าระวัง สนับสนุนจังหวัดและ อปท.
ในการจัดการของเสียอันตรายชุม และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการจาแนก ควบคุม
และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ในการควบคุมการนาเข้าส่งออกของของเสียอันตราย และการจัดการของเสีย
อันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(๔) ดาเนินงานความร่วมกับ GIZ ดาเนินโครงการการ
จัดการของเสียแบบผสมผสานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก(รวมแผนงานเกี่ยวกับการลดขยะอาหาร)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมให้เอกชนสร้างมูลค่ากับสินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้
โดยเฉพาะ up-cycle ให้มีราคาสูง โดยเพิ่มมูลค่าเรื่องการออกแบบโดย
สะท้อน environmental value และเน้นตลาดที่เป็น high end รวมถึง
การสร้างกระแสในระดับบน

ก่อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านวิชาการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 39

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวจากประกาศ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยภายใต้พรบ รักษาความสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นย่อยที ๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง: มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎระเบียบ/ปรับปรุงกฎหมายที่ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาเนินโครงการโรงกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวจากประกาศ ระเบียบ
เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระแสไฟฟ้าที่มีความสามารถดาเนินการได้ระยะแรก (Quick Win Projects) จานวน ๑๑
กระทรวงมหาดไทยภายใต้พรบ รักษาความสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภท รวมทั้งออกกฏหมายที่เอื้อต่อการ
โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้า รวม ๘๓.๐๔ MW ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ลงทุนของภาคเอกชนในการสร้างระบบการจัดการขยะหรือระบบที่ใช้ขยะ ไทยและมีโครงการที่รอการพิจารณาได้แก่ (๑) โครงการโรงกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
เป็นวัสดุดิบในการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยภาคเอกชนสามารถ (๑) กระแสไฟฟ้า ๒๐ โครงการ (๒) โครงการโรงกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่มอบหมาย
วางแผนลงทุนในการใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภทได้ และ (๒) พัฒนา ให้เอกชนดาเนินการหรือร่วมดาเนินการกาจัดมูลฝอยจานวน ๖ โครงการ
แผนบริหารจัดการขยะทุกประเภทอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ครัวเรือนถึง
- กรมควบคุมมลพิษได้ (๑) ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ๑๕ แห่ง
ปลายทางโดยสามารถใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภทอย่างเต็มที่
และจัดทาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิชาการ ๑๑ แห่ง ให้กับ อปท. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(๒) จัดฝึกอบรมการแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้กับ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๖ แห่ง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖
จังหวัด สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย ๑๙๗ แห่ง (๓) จัดทาประกาศเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยให้แก่ทอ้ งถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง
ระดับความเป็นเลิศของสถานที่กาจัดขยะ โดยการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ
(๔) จัดทารายงานสถานการณ์สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ๒๕๖๑(๕)จัดทาคู่มือ
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการตามแนวทางข้างต้น โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่ แนวทางการดาเนินงานลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวจากประกาศ ระเบียบ
เมืองอุตสาหกรรม และ/หรือเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยภายใต้พรบ รักษาความสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

Q4/65

Q4/65

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 40

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q4/65

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการคลัง

Q4/63

กิจกรรมที่ ๔ ศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บของภาษี/ค่าธรรมเนียมกับ
สินค้าถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยากโดย
พิจารณาถึงประเภท ขนาด วัสดุที่ใช้ และอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียมและ
ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว
กิจกรรมที่ ๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการใช้สินค้าดังกล่าว
(baseline data) เพื่อการติดตามและประเมินผล

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

Q4/62

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมโรงงานที่มีมาตรการลด/เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่ - กรมควบคุมมลพิษ ผลักดันนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มน้าดื่ม (No Plastic Bottle Cap ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก ขวดน้าพลาสติกที่มีพลาสติกหุ้มฝา (cap seal) Seal) โดยเริ่มจากบริษทั ผู้ผลิตน้าดื่มรายใหญ่ จานวน ๕ ราย ประกอบด้วย ๑) บริษทั บุญรอด สอดคล้องกับกิจกรรม
รวมทั้งถุงพลาสติกใส่สินค้าและแก้วน้าพลาสติกสาหรับเครื่องดื่ม
เทรดดิ้ง จากัด ผู้ผลิตน้าดื่มสิงห์ ๒) บริษทั เสริมสุขจากัด มหาชน (จากัด) ผู้ผลิตน้าดื่มคริสตัล
๓) บริษทั ไทยดริ้งค์ จากัด ผู้ผลิตน้าดื่มช้าง ๔) บริษทั เนสท์เล่ (ไทย)จากัด ผู้ผลิตน้าดื่มเนสท์เล่
เพียวไลฟ์ และ ๕) บริษทั คาราบาวกรุ๊ฟ จากัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้าดื่มคาราบาว ได้เลิกใช้แคป
ซีลในไลน์การผลิตเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดการขยะพลาสติก (ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)

กระทรวงพาณิชย์

Q4/61

กิจกรรมที่ ๒ ทาข้อตกลงกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในการลด
การแจกถุงพลาสติกใส่สินค้าและลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจาก
วัสดุย่อยสลายยาก รวมทั้งขวดน้าพลาสติกที่มีพลาสติกหุ้มฝา (cap seal)
และพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดาเนินโครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม การ ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กิจกรรม “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” สอดคล้องกับกิจกรรม
เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและลดใช้โฟม โดยรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก มุ่งเน้น
การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ สามารถลดถุงพลาสติกได้กว่า ๒,๐๐๐ ล้านใบ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน
สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน
Q4/61

ประเด็นย่อยที ๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก : มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดให้หน่วยงานราชการ
- กรมควบคุมมลพิษ ดาเนิน (๑) กิจกรรม “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถึง
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงสถานศึกษาของรัฐเลิกใช้กล่องโฟม พลาสติก” เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและลดใช้โฟมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับ สอดคล้องกับกิจกรรม
บรรจุอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยากและขวดน้าพลาสติกที่มีพลาสติก ภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน จานวน ๔๗ แห่ง ในห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อตั้งแต่ ๑๗
หุ้มฝา (cap seal) รวมทั้งกาหนดให้ร้านค้าในสถานที่ราชการคิดราคา
ก.ค. ๖๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๒ สามารถลดถุงพลาสติกได้กว่า ๒,๐๐๐ ล้านใบหรือประมาณ ๕,๗๕๕
ถุงพลาสติกใส่สินค้าและแก้วน้าพลาสติกสาหรับเครื่องดื่ม
ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนดให้ “การลด และคัดแยก ขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2562
จัดฝึกอบรม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” จัดทา Facebook : ทา
ความดี ด้วยหัวใจ ติดตามผลการดาเนินงานตามการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
จานวน 228 แห่ง เป็นประจาทุกเดือน สนับสนุนการดาเนินงานตามแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยตามโครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ปัจจุบนั พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดทั้งหมด ๒๐๐ หน่วยงาน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 41

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

Q4/65

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q4/65

ประเด็นย่อยที่ ๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้าเสีย
กิจกรรมที่ ๑ หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติการก่อสร้างอาคาร
- กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐานสาหรับ ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
บ้านเรือน สถานประกอบการ หรือโรงงาน หน่วยงานอนุมัต/ิ อนุญาตนา
บังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบาบัดน้า
หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (รวมทั้งมาตรฐานน้าเสีย) ไปเป็นเงื่อนไข
เสียด้วย
ประกอบการอนุมัต/ิ อนุญาต และดาเนินการติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะใน
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องกาหนดให้มีการจัดทาแบบ
รายงานดาเนินการออกแบบระบบบาบัดน้าเสียเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตโรงงาน
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงแนวทางที่เหมาะสม ในการนา อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
ระบบ Third Party Inspection มาใช้เพื่อสนับสนุนการติดตามและ
สอดคล้องกับกิจกรรม
ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบดังกล่าว

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q4/63

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q4/63

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q4/63

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๔ ติดตามการดาเนินการตามระบบที่ได้รับการพัฒนา

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q4/62

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๓ เร่งออกอนุบญ
ั ญัติภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดการซาก
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ข้างต้นเพื่อให้พระราชบัญญัติได้นาไปบังคับใช้ได้ทนั ที

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๔ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดให้ภาคเอกชนผู้จัดจาหน่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ
- กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการ
อันตรายจากครัวเรือน (รวมถึงน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว) พัฒนาระบบจัดการ
บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัด
สินค้าดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางโดย (๑) จัดทาระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (๒) ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสาหรับองค์กร
กาหนดช่องทางการรับคืนรวมทั้งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าว ปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชน” ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) ใช้กลยุทธในการเรียกคืนขยะอันตรายเหล่านั้นเข้าสู่ช่องทางการกาจัดที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรายงานปริมาณการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซาก
ถูกต้อง โดยยึดหลักการ “สร้างมูลค่า/ราคา”ให้กับขยะดังกล่าว (๔) ร่วมมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขนย้าย จัดเก็บ ทาลาย หรือนา
ขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
กิจกรรมที่ ๒ เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ การจัดการซากผลิตภัณฑ์
- กรมควบคุมมลพิษ จัดทามาตรการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะอนุกรรมการกากับการดาเนินงานตาม
ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
ถูกต้อง ซึ่งเป็นการจัดการของเสียอันตรายชุมชนประเภทหนึ่งและแยกออก ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการ
จากการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

Q4/63

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย

Q4/61

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 42

กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นให้ประชาชนให้อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีจิตสานึกในการ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q4/61

Q4/65

Q4/63

ไม่ระบุเวลา

Q4/65

Q4/65

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

การดาเนินการในระยะต่อไป

- กรมควบคุมมลพิษ จัดทาเกณฑ์ข้อกาหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
จานวน ๕ เกณฑ์ ได้แก่ ตลับหมึกพิมพ์ซ้า ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดพื้นผิว ตลับหมึก
สอดคล้องกับกิจกรรม
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และปริ๊นเตอร์ (จากที่มีการกาหนดแล้วทั้งหมด ๓๓ รายการ
ประกอบด้วย สินค้า ๒๖ ประเภท บริการ ๖ บริการ และฉลากลดโลกร้อน ๑ ฉลาก)
กลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐาน G Green ดังนี้ ๑) ผู้ผลิต OTOP (Green Productio จานวน ๕๐
แห่ง ๒) โรงแรม (Green Hotel) จานวน ๗๔ แห่ง ๓) อุทยานแห่งชาติ (Green National
Park) จานวน ๒๔ แห่ง ๔) สานักงาน (Green Office) จานวน ๑๗๖ แห่ง ๕) ภัตตาคารและ
ร้านอาหาร (Green Restaurant) จานวน ๑๕ แห่ง ๖) มีเกณฑ์ภตั ตาคารที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) เพิ่มขึ้น ๑ เกณฑ์
กิจกรรมที่ ๓ ให้สิทธิประโยชน์และสนับสนุนโรงงานที่สนับสนุนการผลิตที่ อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโรงงานที่ใส่ใจชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะโรงงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และโรงงานในพื้นที่เมือง

กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
รายละเอียดสินค้าและการตรวจสอบ

ประเด็นย่อยที่ ๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาต อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ให้บริษทั และร้านค้าสามารถหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษีนิติ
บุคคลได้ ในกรณีที่เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ตระ
กร้าเขียว และอื่นๆ ที่รับรองการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจาก
กลุ่มสินค้าที่ก่อมลพิษสูงก่อน รวมทั้งผนวกรายการสินค้าดังกล่าวให้อยู่ใน
บัญชีจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้าเสียที่
แหล่งกาเนิดและลดการระบายน้าเสียสู่สิ่งแวดล้อมตามคู่มือการจัดการน้า
เสียภาคประชาชนโดยให้เงินสนับสนุนชุมชน (community grant) ในการ
ดาเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติผ่านระบบกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๖ พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้าเสียที่แหล่งกาเนิด
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการพิจารณาเก็บค่า อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
อนุรักษ์คุณภาพน้าจากองค์กรผู้ใช้ทรัพยากรน้าเพื่อการประปาหรือจากภาค
ส่วนต่างๆ โดยอาจพิจารณารวมไว้ในค่าน้าประปาตามหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) และ/หรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้
จ่าย (Beneficiary Pays Principle: BPP) สาหรับเป็นเงินงบประมาณสมทบ
เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการน้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
เน้นไปที่ระบบจัดการและระบบบาบัดน้าเสียรวมก่อนปล่อยสู่แหล่งน้า
สาธารณะ
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงแก้ไข/ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
แนวทางดังกล่าว
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินการตามกฏหมายที่ได้รับการออกประกาศใช้
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/63

Q4/65

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานดินที่
ปรับปรุงใหม่ จะนาไปใช้ประกอบการยก (ร่าง) ประกาศฯและปรับแก้ (ร่าง)
ประกาศ กก. วล. เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตามผลการรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอ กก.วล. ต่อไป

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/65
กระทรวงการคลัง

Q4/65

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 43

กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลสารทดแทนหรือ - กรมวิชาการเกษตรได้ดาเนินโครงการการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผลิต
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สารชีวภาพทางเลือกสาหรับสารเคมีที่ได้รับการยกเลิก/ควบคุม
ขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชื ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยใช้ได้จริง เพื่อการผลิต สอดคล้องกับกิจกรรม
พืชปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชื
เป้าหมาย ๒๔ แห่งใน ๒๒ จังหวัด และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เป้าหมาย ๒,๕๐๐
รายใน ๓๓ จังหวัด

- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการรับรองกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐาน G Green
ดังนี้ (๑) ผู้ผลิต OTOP (Green Production)จานวน ๕๐ แห่ง (๒) โรงแรม (Green Hotel)
จานวน ๗๔ แห่ง (๓) อุทยานแห่งชาติ (Green National Park) จานวน ๒๔ แห่ง (๔)
สานักงาน (Green Office) จานวน ๑๗๖ แห่ง (๕) ภัตตาคารและร้านอาหาร (Green
Restaurant)จานวน ๑๕ แห่ง
กิจกรรมที่ ๔ เผยแพร่ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการติด อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เครื่องหมายรับรองการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นย่อยที่ ๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม : มลพิษจากสารเคมีภาคการเกษตร
กิจกรรมที่ ๑ ยกเลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ (๑) อนุสัญญาระหว่าง - กรมควบคุมมลพิษ ดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากสารอันตราย โดย
ประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ยกเลิก (๒) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทาง
สนับสนุนการดาเนินงานยกเลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่
วิทยาศาสตร์บง่ บอกถึงอันตรายต่อสุขภาพประชาชน
เกี่ยวข้อง กาหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ..... ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศ กก. วล. เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตามผล
การรับฟังความคิดเห็น โดยได้ (๑) จัดทา (ร่าง) ข้อมูลทาเนียบสารพิษตกค้างยาวนาน (สาร
POPs) (๒) จัดทาแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบตั ิตามอนุสัญญาสตอกโฮล์ม (๓) จัดทา
โครงการImplementation of the POPs Monitoring Plan in the Asian Region (๔)
จัดทา (ร่าง) มาตรฐานดินกาหนดโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ..... เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ในวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
- กรมวิชาการเกษตรได้ดาเนินโครงการพัฒนาและขยายผลการลดใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร
โดยได้จัดทาแผนปฏิบตั ิการ ตามขั้นตอนการจากัดการใช้สารเคมี (พาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอร์ไพริฟอส) และ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขา
หัวโล้น ภูทบั เบิก (ทับเบิกโมเดล)

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงการติด
สัญลักษณ์ของมาตรฐานต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมลงในผลิตภัณฑ์ เพื่อ
แสดงถึงความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการติดเครื่องหมาย
รับรองการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสินค้าต่าง ๆ

กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ

ประเด็นย่อยที่ ๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อกาหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาความเหมาะสมและปรับปรุงมาตรฐาน
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ครอบคลุมถึงข้อกาหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยอิงจากมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว เช่น ฉลากเขียว/
ตระกร้าเขียว และเริ่มจากการพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ที่ก่อมลพิษสูงก่อน

กิจกรรมที่ ๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline data)
สาหรับสินค้าดังกล่าวเพื่อการติดตามและประเมินผล

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- กรมวิชาการเกษตรได้ดาเนินโครงการการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผลิต
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
ขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชื ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยใช้ได้จริง เพื่อการผลิต สอดคล้องกับกิจกรรม
พืชปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตและแหล่งกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพชื
เป้าหมาย ๒๔ แห่งใน ๒๒ จังหวัด และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เป้าหมาย ๒,๕๐๐
รายใน ๓๓ จังหวัด

- กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานการพัฒนาระบบและจัดทา
ทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในจังหวัดที่ถูกกาหนดเป็นพื้นที่สาคัญโดยจัดทา
รายงานการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกาเนิดปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
แหล่งกาเนิด จานวน ๓ แหล่ง คือ บ้านเรือน การเกษตร และการก่อสร้างในพื้นที่เป้าหมาย ๓
จังหวัด คือ จ.ระยอง จ.สมุทรปราการ และ จ.ชลบุรี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
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กิจกรรมที่ ๒ ระยะยาว ศึกษาแนวทางในการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
กับการจัดการขยะ เช่น พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ และ กระทรวงมหาดไทย
การผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที ๑ กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทามาตฐาน ให้คาแนะนา ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน : มลพิษจากขยะ
กิจกรรมที่ ๑ ระยะสั้น ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดบทบาท
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
อานาจและหน้าที่ของหน่วยงานที่จะทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานกลางในการ กระทรวงมหาดไทย
สอดคล้องกับกิจกรรม
จัดการขยะทุกประเภท รวมทั้งติดตามและตรวจสอบการดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยึดตามมาตรฐาน
กลางที่ได้รับการกาหนดสาหรับการบริหารจัดการขยะ

กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการตามกฎหมายที่ได้รับการประกาศใช้

ประเด็นย่อยที่ ๑๐ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
กิจกรรมที่ ๑ ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดให้เอกชนเข้ามา
- กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานสนับสนุนให้มีระบบการจัดการซากบรรจุภณ
ั ฑ์สารเคมี เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รับผิดชอบ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดย (๑) ทางการเกษตร ได้ดาเนินการปรับแก้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการซากบรรจุ
จัดทาระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สารเคมีนาเข้าเพื่อการเกษตรตั้งแต่ต้นทาง ภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร และร่างระบบ/รูปแบบการเรียกคืนซากบรรจุภณ
ั ฑ์สารเคมีทาง
(๒) จัดทาระบบข้อมูลการจาหน่ายสารเคมีในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล
การเกษตรตามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมหารือร่างแนวทางการจัดการ
และเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ (๓) พัฒนาแนวทางในการให้ความรู้กับ ซากบรรจุภณ
ั ฑ์สารเคมีทางการเกษตร เสนอต่อผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ
เกษตรกรในการใช้สารเคมีที่เหมาะสมนอกเหนือการให้ข้อมูลตามฉลาก
- กรมวิชาการเกษตรจาดาเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมกากับวัตถุอันตราย ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์สารเคมี (๔) ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคืนซากบรรจุภณ
ั ฑ์เข้าสู่ช่อง
โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการกาจัดที่ถูกต้อง โดยยึดหลักการ “สร้างมูลค่า/ราคา”ให้กับซากบรรจุ
ภัณฑ์สารเคมีที่ไม่ใช้แล้วหรือสารเคมีคงค้างเสี่อมสภาพ (๕) ร่วมมือกับหน่วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขนย้าย จัดเก็บ ทาลาย

กิจกรรมที่ ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบและจริงจังสาหรับ
เกษตรกร

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q4/65

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

Q4/65

Q4/61

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

Q4/63

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/63
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

Q4/63

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตสาหกรรม
กระทรวงอุ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม

Q4/63
Q4/61

Q4/63

Q4/61

เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมปศุสัตว์จะมีการปรับปรุง พัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ ๓ ทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั และศึกษา - กรมปศุสัตว์ได้ดาเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบมลพิษ ด้านการปศุสัตว์ ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะดาเนินการได้ภายในกันยายน ๒๕๖๓
เทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นยาและครอบคลุมมากขึ้น
โดยนี้อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
เทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นยาและครอบคลุมมากขึ้น
- กรมควบคุมมลพิษ (๑) ฝึกอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ กทม. มีผู้เข้าร่วมอบรม
๑๔๕ คนผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 91 (๒) ฝึกอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม ๖๔ คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ ๑๐๐ (๓) จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ (Unit School) จานวน ๕ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายประเภทโรงงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อุตสาหกรรม ที่ต้องติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
และคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมที่ ๒ ระยะยาว (หลังจาก ๕ ปี) กาหนดให้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับ
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงาน
ประเด็อุนตย่สาหกรรม
อยที ๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เร่งพัฒนาระบบ “Third Party Inspection” เพื่อกระจาย
- สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะดาเนินการพัฒนาศักยภาพองค์กร
งานตรวจสอบให้เอกชนที่ได้รับอนุญาตในการดาเนินการ
(CB/IB) ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการ - กรมปศุสัตว์ได้ดาเนิน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานผล ด้านสิ่งแวดล้อมของ
ปล่อยมลพิษของสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความเข้มงวดและรัดกุม เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานของระบบ
- กรมวิชาการเกษตร ได้ดาเนินโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการลดการตกค้าง ของซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ในลาไยเพื่อการส่งออก โดยทดสอบการส่งออกไปต่างประเทศและมีการรายงานผล
ข้อมูลการยอมรับถึงต้นทาง และประเมินผลการยอมรับของผู้ประกอบการ ประเมินผลการ
ยอมรับที่ต้นทางและปลายทาง

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กระทรวงอุตสาหกรรม

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

ประเด็นย่อยที ๓ จัดทาทาเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ระยะสั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาระบบทาเนียบการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ให้ครอบคลุมโรงงานประเภท
สาคัญในพื้นที่ที่กาหนดและเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที ๒ กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการน้าเสียตามหลักวิชาการ: มลพิษจากน้าเสีย
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยงาน
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการ กระทรวงมหาดไทย
จัดการน้าเสียในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้
กิจกรรมที่ ๒ ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดบทบาท อานาจ และ
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน้าที่ของหน่วยงานหลักที่จะทาหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่ กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการจัดการน้าเสียในภาพรวม เพื่อให้เกิดการบูรณา
การในการทางานและความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบในการจัดการน้าเสีย

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กรมปศุสัตว์ดาเนินโครงการพัฒนากฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม การฆ่าสัตว์เพื่อการ ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
จาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิจารณาแล้วว่า โทษเดิมรุนแรงแล้ว ซึ่งหากมีการแก้ไขเพิ่ม สอดคล้องกับกิจกรรม
โทษอาญาเข้ามาจะรุนแรงเกินความจาเป็นผิดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที ๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต: มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินกิจกรรมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาค
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
ประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนากลไกขับเคลื่อนเครือข่าย สอดคล้องกับกิจกรรม
ทสม.จานวน ๗๕๐ คน (๒) ประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร
จานวน ๘๙๕ คน (๓) สนับสนุนให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด (๔)
พัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
(๕) จัดกิจกรรมเนื่องในวันทสม.แห่งชาติ และประชุมเครือข่าย ทสม. แห่งชาติประจาปี
เพื่อร่วมกันแสดงพลังของเครือข่าย ทสม. จานวน ๗๕๐ คน
- กรมควบคุมมลพิษ ดาเนินการ (๑) จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกาเนิดมลพิษในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนน้าใสให้คลองแสนแสบ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๕๐
คน มีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ (๒) จัดอบรมให้ความรู้กับแหล่งกาเนิด
กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายในการบังคับใช้
มลพิษประเภทหน่วยงานภาครัฐ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๖๖๒ คน เกินกว่าเป้าหมายที่กาหนด (๓๐๐ ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวในโครงการ/แผนงานที่
คน) และมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังการอบรม ร้อยละ ๘๑.๖๘ (๓) จัดอบรมให้ความรู้ สอดคล้องกับกิจกรรม
กับแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทสถานประกอบการเอกชน มีผู้เข้าร่วมอบรม ๔๕๗ คน เกินกว่า
เป้าหมายที่กาหนด (๒๐๐ คน) และมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังการอบรม ร้อยละ ๘๒.๕๕
(๔) ลงพื้นที่ให้คาแนะนาด้านเทคนิควิชาการให้กับแหล่งกาเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ในการระบายน้าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ๕๖ แห่ง
- กรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดกวดขันตรวจสอบรถบรรทุกและรถโดยสารณ สานักงาน
ขนส่ง ทั่วประเทศไม่ให้ปล่อยควันดาเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดโดย (๑)
เข้มงวดการตรวจสภาพ (๒) ส่งผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดารถบรรทุกและรถโดยสารบนถนน

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงบทลงโทษภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความ
รุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบนั

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที ๕ กากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระทาผิดกฏหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น: มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน - กรมปศุสัตว์ดาเนินโครงการพัฒนากฎระเบียบรายงานข้อกาหนดสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การชี้แจงระเบียบในสถาน
การบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระทาผิดกฎหมายเพื่อลด
โดยได้จัดทาระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ ประกอบการ เผยแพร่ระเบียบบนเว็ปไซด์ เป็นต้น
ความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจของเจ้าหน้าที่
HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ.๒๕๖๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้ว
- กรมควบคุมมลพิษ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรงคมนาคม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน
Q4/61

Q4/63

Q4/63

Q3/63

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

Q4/63

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....ในการกาหนดให้มีฐานข้อมูลดังกล่าว
รวมทั้งการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเปิดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณะ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

Q4/63

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ

Q4/65

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q3/64

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

สานักนโยบายและแผนฯ จะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายด้านกาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ: การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สผ. ได้จัดทาคาของบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นดังกล่าวด้วย ก่อนนา (ร่าง) พ.ร.บ. ไป
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายตามนัยมาตรา ๗๗ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/63

ประเด็นย่อยที ๒ เร่งรัดจัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมที่ ๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อย - สานักงานนโยบายและแผนฯ ดาเนินโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการ
๕ ภาคส่วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๘ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือน
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสาหรับประชาชนและ กระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System:
หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อ TGEIS) โดยปี ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการ (๑)เจ้าหน้าที่ สผ. พร้อมด้วยที่ปรึกษาจัดประชุมหารือผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดาเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินโครงการฯ
(๒)ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๒ และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าว (๓)ปรึกษาส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report)เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าว

กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามบทบัญญัติ โดยศึกษา
แนวทางและพัฒนาเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้รว่ มแก้ปญ
ั หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ประเด็นย่อยที ๑ กาหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดทามาตรการรองรับ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
- สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการโครงการเสนอ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....เพื่อกาหนดให้โครงการลงทุนภาครัฐ
(ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทา
ขนาดใหญ่ (เงินงบประมาณมากกว่า...ล้านบาท) ต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบ กรอบกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ต่อและ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดทา ของภาครัฐต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อ และ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
มาตรการรองรับก่อนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ภูมิอากาศ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กิจกรรมที่ ๒ กาหนดให้สถาบันการศึกษาทุกระดับผนวกเรื่องการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดาเนินโครงการที่
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อาทิ โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเด็นย่อยที ๔ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ภาคประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ สร้างความตระรู้ ความรู้ และความเข้าใจของประชาชนอย่าง - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริม
ต่อเนื่องเกี่ยวกับแบบอย่างการดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่จะช่วย
ศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
แก้ปญ
ั หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อและประชาสัมพันธ์ใน
แผน ปฏิบตั ิการด้านการปฏิบตั ิการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งโครงการสร้างแรงจูงใจ
จานวน ๑๐๐ คน (๒) ประชุมหารือแนวทางเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั ิการเสริมพลัง
ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจาเดือน ส.ค. ๖๒ จานวน ๔๕ คน (๓)
ประชุมจัดทาร่างแผนปฏิบตั ิการด้านการปฏิบตั ิ การเสริมพลังความร่วมมือด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจาเดือน ก.ค ๖๒ จานวน ๓๓ คน รวมถึงผลิตและเผยแพร่
สารคดีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเผยแพร่ในช่วงที่มีการประชุมอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP ๒๔) โดยดาเนินการ
สื่อสารใน ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) เผยแพร่สารคดีข่าวการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP ๒๔) ณ เมืองคาโตวีเซ่ ประเทศโปแลนด์ ผ่าน
ทางเครือข่ายรายการข่าว ๓ มิติ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ Facebook Fanpage
Youtube และเว็บไซต์ช่อง ๓ จานวน ๕ ข่าว (๒) เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยและประชาคมโลก ผ่านทางสื่อข่าวออนไลน์ Facebook และเว็บไซต์ Greennews
จานวน ๑๔ ข่าว และอินโฟกราฟฟิกจานวน ๖ เรื่อง

กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการศึกษาแนวทางและรูปแบบที่ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้หลังจาก ๕ ปี ที่
พระราชบัญญัติ ได้รับการประกาศใช้

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที ๓ กาหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ภาคเอกชน
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....ในการกาหนดกลไกที่เหมาะสมในการ สิ่งแวดล้อม
สร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่าง เช่น การกาหนดระดับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของแต่ละสาขาการผลิต รวมถึงการจัดสรรสิทธิการ
ปล่อยของแต่ละสถานประกอบการและการอนุญาตให้มีการซื้อขายสิทธินั้น
ได้ (cap and trade system)

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ

Q4/65

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)

Q4/65

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)

Q4/63

Q4/65

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑)

กิจกรรมที่ ๔ เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบับปรับปรุงให้คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาพิจารณา และ
ประกาศใช้

กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินการตาม ม.๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

- สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินโครงการการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.
๖๑) โดยดาเนินการจัดทากฎหมายลาดับรองแล้วเสร็จ จานวน ๕ ฉบับ และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามขั้นตอนอีก จานวน ๔ ฉบับ และได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงฯ ให้แก่ภาคส่วน
ต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานในข้อ ๑ , สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
กฎหมายด้านผังเมือง กฎหมายกรมโรงงาน ฯลฯ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ด้าน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ ปฏิรปู ระบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทากรอบการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการจัดทารายงาน EIA - สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดาเนินการ
และ EHIA
โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
ดาเนินการ ดังนี้ (๑) ประกาศกระทรวงทรัพฯ เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๒) ประกาศกระทรวงทรัพฯ
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้อง
จัดทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๓) ประกาศกระทรวงทรัพฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ ที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาเมื่อได้รับอนุญาตให้ดาเนินโครงการ
หรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) ดาเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักต่อเจ้าของโครงการ
และศักยภาพของประชาชน ในการมีส่วนร่วม ในจังหวัดในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๗
จังหวัด / จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด / จังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการ
พิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ๑๑ จังหวัด / จังหวัดที่มี
การดาเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งระบบราง (รถไฟรางคู่และรถไฟ
ความเร็วสูง) ๑๐ จังหวัด

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

Q1/61

Q2/61

Q3/61

Q4/62

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๖ นาระบบ EIA และ EHIA ที่ปฏิรูปไปสู่การปฏิบตั ิ และมีการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของกฎระเบียบ
ต่าง ๆ

กิจกรรมที่ ๕ จัดทากฎหมายลาดับรอง (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง) เพื่อรองรับการนาระบบ EIA และ EHIA ที่ปฏิรูปไปสู่การ
ปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
ดาเนินการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวน ๔ ฉบับได้แก่ (๑) พระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชานาญการและค่าตอบแทนของ
บุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ พ.ศ.
….. (๒) ประกาศ ทส. เรื่อง การแต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่งก่อนครบ
วาระ การประชุม และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิด (๓) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้ และเพิก
ถอนใบอนุญาต เป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
…. (๔) ประกาศ กก.วล. เรื่อง กาหนดประเภทโครงการหรือกิจการ และ
คุณสมบัติของบุคคล หรือสถาบัน ที่คณะกรรมการผู้ชานาญการจะ
พิจารณามอบหมายให้ทาความเห็นประกอบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จต่อไป
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- สานักงานนโยบายและแผนฯ ได้ดาเนิน(๑) โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย๑. ดาเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความ
ตระหนักต่อเจ้าของโครงการ และศักยภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
๒. ดาเนินการจัดอบรมผู้ใช้งานระบบ ให้ครอบคลุมทุกประเภทโครงการพร้อมติดตามและ
ประเมินผลการใช้งาน (๒)ทบทวนประกาศกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดทา และ
เสนอรายงาน IEE/EIA/EHIA รายงาน Monitor และการยื่นขอรับใบอนุญาตผู้มีสิทธิทารายงาน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ (๓) พัฒนาศูนย์ข้อมูล EIA ของประเทศ
(Web Application และ Mobile Application “SmartEIA” โดย ๑)มีการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
EIA อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการแสดงผลผ่าน Web Application และ Mobile Application
“SmartEIA” เป็นปัจจุบนั ๒) ปัจจุบนั สผ. อยู่ระหว่างดาเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูล EIA เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
EIA กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการจัดทา (๑)
ประกาศ ทส. เรื่อง กาหนดโครงการกิจการ หรือการดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๒) ประกาศกระทรวงทรัพฯ เรื่อง กาหนดโครงการกิจการ หรือ
การดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (๓) ประกาศกระทรวงทรัพฯ เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทารายงานผล
การปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ผู้ดาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทาเมื่อได้รับอนุญาตให้ดาเนินโครงการหรือกิจการแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) ประกาศ กก.วล. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการมอบหมายหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นปฏิบตั ิหน้าที่แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการดาเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผล
การปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (๕) ประกาศ กก.วล.เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและอยู่ระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนจานวน ๔ ฉบับ

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q4/63

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/62
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- สศช. ได้ดาเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้มีความเหมาะสม
ซึ่งได้มีการจัดทากิจกรรมที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑. การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่ว
ประเทศ จานวน ๖ ครั้งๆ ละ ๕ วัน ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๒
ประกอบด้วย ๑) ภาคกลาง ที่ จ. พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๘ - ๑๒ ก.ค. ๖๒ ๒) กรุงเทพ วันที่
๒๔ - ๒๖, ๓๐ -๓๑ ก.ค. ๖๒ ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ ๕-๙ ส.ค. ๖๒ ๔)
ภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ ๑๙-๒๓ ส.ค. ๖๒ ๕) ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๖-๒๐ ก.ย. ๖๒ ๖)
กรุงเทพ วันที่ ๓-๔, ๗-๙ ต.ค. ๖๒
๒. การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ข้อเสนอการจัดทา SEA และ
แนวทาง SEA จานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม และ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

การประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บคุ คลทั่วไปเรื่องการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ
โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร (ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กิจกรรมที่ ๓ การจัดทา SEA ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้งยุทธศาสตร์รายสาขา และ - สศช. ได้ดาเนินการ (๑) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สาหรับ
สศช. จะดาเนินการจัดทาโครงการนาร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่แตกต่างกันในแต่ละ SEA ทั้ง พื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยกระทรวงพลังงาน (๒) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือในพื้นที่เมืองและพื้นที่เฉพาะ
หน่วยงานรัฐ ประชาสังคม ชุมชน อปท. และหน่วยงานอื่น ๆ
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย สผ. (๓) โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่ลุ่มน้า ๕ แห่ง (ลุ่มน้าชี ลุ่มน้ามูล ลุ่มน้าสะแกกรัง ลุ่มน้า
ปราจีนบุร-ี บางปะกง ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก) โดย สทนช. (๔) โครงการนาร่อง SEA กับการ
พัฒนาเชิงพื้นที:่ จังหวัดระยอง โดย สศช. ร่วมกับ ADB

กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับ SEA ให้กับภาคส่วนต่างๆ
โดยเฉพาะภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคมในจังหวัด
ต่าง ๆ

ประเด็นปฏิรูป

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Q4/62

Q4/62

ความคืบหน้าการปฏิรูป
กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
แผน
หลักตำมแผน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ จัดทากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบ SEA ซึ่งครอบคลุมถึงการรับรองสิทธิ กลไกการพัฒนาระบบ SEA การสนับสนุนการดาเนินงาน SEA ที่เป็นรูปธรรม กรณีศึกษาที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการทา SEA รวมทังความเชื่อมโยงกับระบบ EHIA/EIA
- สศช. อยู่ในระหว่างดาเนินการปรับปรุงข้อเสนอการจัดทา SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA
Q4/61
คณะกรรมการเพื่อการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบ SEA ซึ่งครอบคลุมถึง
นาข้อเสนอการจัดทา SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA ที่ได้มีการปรับปรุง
พัฒนาที่ยั่งยืน
การรับรองสิทธิ กลไกการพัฒนาระบบ SEA การสนับสนุนการดาเนินงาน SEA ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องทางวิชาการ ชัดเจนและเหมาะสมในการนาไปปฏิบตั ิ เพื่อ เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อ กพย. และครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สานักงานสภาพัฒนาการ
ที่เป็นรูปธรรม กรณีศึกษาที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เสนอต่อ กพย. พิจารณาต่อไป โดยการประมวลจากผลการศึกษา โครงการนาร่อง SEA กับการ ต่อไปตามลาดับ
พัฒนาเชิงพื้นที:่ จังหวัดระยอง โดย สศช. ร่วมกับ ADB และโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในการทา SEA รวมทั้งความเชื่อมโยงกับระบบ EHIA/EIA
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ สศช. ในปี ๒๕๖๒
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
- สานักนโยบายและแผนฯ ได้ดาเนินการ (1) กาหนดกรอบการดาเนินงานในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ประโยชน์ที่ดิน และเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ (2) วิเคราะห์ปญ
ั หาอุปสรรคในการใช้
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ในภาพรวมของประเทศและพื้นที่ต้นแบบ (3) ประมวลผลจาก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรตาม
นโยบายและแผนงาน (4) จัดทาทางเลือกแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ในพื้นที่ต้นแบบ (5) ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกแนวทางการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ในพื้นที่ต้นแบบกาหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สาเร็จร้อยละ ๘๐

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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นาเสนอ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ ต่อ กพย. และ ครม.
พิจารณาต่อไป

- สศช. อยู่ระหว่างหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอ กพย. พิจารณาต่อไป

กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๖ จัดตั้งกลไกเชิงสถาบัน เพื่อการดาเนินการและพัฒนาระบบ SEA
ที่มีหน้าที่ครอบคลุมถึง การเสริมสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับ SEA ให้การ
สนับสนุนการดาเนินการและการมีส่วนร่วมใน SEA รวมทั้งให้ข้อเสนอและ
ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA อย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการในระยะต่อไป

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ SEA ในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสศช. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๒. นาเสนอร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งด้าน กลไก การดาเนินงานและ
พัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ต่อ กพย. และครม.
ตามลาดับ
- สศช. อยู่ระหว่างหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน นาเสนอ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิน
การพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่มีนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ ต่อ กพย. และ ครม.
มอบหมายเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอ กพย. พิจารณาต่อไป พิจารณาต่อไป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
- สศช. ได้ดาเนินการ (๑) เตรียมสร้างความเข้าใจและอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ SEA ในระดับผู้บริหารของหน่วยงงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของ สศช ที่ต้อง
ยกระดับความเข้าใจและการใช้ SEA กับหน่วยงานอื่นๆในลักษณะของผู้ให้ความรู้ และอานวย
ความสะดวกในการขับเคลื่อน SEA (Facilitator & Trainer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒) อยู่
ระหว่างยกร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
พ.ศ. ... เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งด้าน กลไก การ
ดาเนินงานและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

กิจกรรมที่ ๔ กลไกสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง SEA ต่างๆ และภาค
ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการความขัดแย้งในระบบ SEA และมีการพัฒนา
ข้อเสนอแนวทาง รวมทั้งการออกแบบเชิงสถาบันที่เหมาะสม สาหรับการ
ดาเนินการและพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Q4/62

Q4/63

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/62
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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- กรมควบคุมมลพิษ อยู่นะหว่างจัดการหารือข้อเสนอการดาเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ ๓ พื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เสนอ
คณะอนุกรรมการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัด
๓ จังหวัดประกอบด้วย ๑.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ๒. จ.ระยอง และ ๓. อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มกลไกในการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเป็นผู้
กากับดูแลการดาเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๖๐ ตาม
แผนปฏิบตั ิการเพื่อลดและขจัดมลพิษ โดยการเพิ่มรูปแบบและวิธีการของการ
สั่งการต่อเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินแผนงานฯ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อาทิ การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอพื้นที่เป้าหมายที่จะยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษ และมีการกาหนดมาตรการและแผนงานควบคุม ลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หามลพิษ ปัญหามลพิษหลักและพื้นที่ที่มีปญ
ั หา
มลพิษ สาเหตุของปัญหา และแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

กิจกรรมที่ ๒ ทบทวนผลจากการปฏิบตั ิตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ
และจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษในทุก
พื้นที่ โดยให้มีการทบทวน ปัจจัยอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการ
รองรับด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๗ การประเมินผลระบบ SEA และจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา - สศช. อยู่ระหว่างปรับปรุง ข้อเสนอการจัดทา SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA ซึ่งประกอบด้วย ๑. นาเสนอ ข้อเสนอการจัดทา SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA ฉบับ
ระบบ SEA ในระยะต่อไป
แนวทางการจัดทา SEA การติดตามประเมินผล และการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศไทยใน ปรับปรุง ให้ความถูกต้องทางวิชาการ และเหมาะสมในการนาไปปฏิบตั ิ ต่อ
ระยะต่อไป
กพย. พิจารณาต่อไป
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่องการจัดทา SEA ผ่านการฝึกอบรม และ/หรือ เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการการจัดทา SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของ SEA ในกระบวนการวางแผน กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน/แผนงาน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึง
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการ
๓. จัดทาฐานข้อมูลด้าน SEA และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล
และพัฒนาระบบ SEA
๔. ติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดทา SEA ของหน่วยงานต่างๆ ที่
ดาเนินการในปี ๒๕๖๒ เพื่อวิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค และเสนอแนว
ทางแก้ไขในการพัฒนาระบบ SEA ต่อไป
๕. พัฒนากลไกลเฃิงสถาบันที่จะรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. หารือกับสานักงบประมาณในการสร้างแรงจูงใจในการนา SEA มาใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาเชิงสาขาและเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ
งบประมาณของประเทศ
๗. หารือกับสานักงานกพ. ในการบรรจุเรื่อง SEA ในหลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้บริหารระดับสูง
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ ปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาเกณฑ์ในการทบทวนภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมด และสร้าง
- กรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกพื้นที่เขต
วิธีการในการดาเนินการ
ควบคุมมลพิษ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและหน่วยงานระดับนโยบายที่
เกี่ยวข้องจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ฯ

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย

Q2/61

Q4/61

Q4/63

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/63
คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

Q2/64

Q4/65

Q4/65

กิจกรรมที่ ๘ ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้สาเร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
ตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด
อนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๙ กาหนดรูปแบบความจาเป็นในการปรับใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสม อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
ในปี ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)
อนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๑๐ พิจารณาเพิ่มเติมการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ อนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อยู่ในเขตควบคุมมลพิษ
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กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

Q4/65

กิจกรรมที่ ๗ ประสานติดตามการดาเนินการตามมาตรการที่ได้รับการปรับปรุง - กรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่างประสานและสนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกากับ
แล้วในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ
ดูแลและติดตามผลการดาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัด ๑๓ จังหวัด เพื่อกากับ
และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนและมาตรการลดและขจัดมลพิษของเขตควบคุมมลพิษ
แต่ละพื้นที่ โดย (๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ๒ ครั้ง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร
สระบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต (๒)จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ๑ ครั้ง ในพื้นที่ ๗
จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กระบี่ เพชรบุรี ระยอง นนทบุรีสมุทรปราการ และสงขลา (๓)ยังไม่ได้
จัดประชุมคณะอนุกรรมการในจังหวัด ปทุมธานี

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

Q4/63

กิจกรรมที่ ๖ สร้างความชัดเจนของมาตรการในการลงโทษและการเปรียบเทียบ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
ปรับในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายจนนาไปสู่การก่อมลพิษต่อส่วนรวม
อนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/62
กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q2/63

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๕ ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และกาหนด อนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วิธีการใช้งบประมาณที่สามารถกลับมาดาเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่
เขตควบคุมมลพิษนั้น

กิจกรรมที่ ๔ กาหนดวิธีและขั้นตอนของการขอจัดตั้งงบประมาณที่เพียงพอ
สาหรับการลดและขจัดมลพิษ เช่น การใช้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
(มาตรา ๖๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
สานักงานจังหวัด
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
สานักงานจังหวัด
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

Q4/64

Q4/64

Q4/65

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาแบบศูนย์กลางย่อย (Sub-center) ในบริเวณที่ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
มีระบบขนส่งเชื่อมโยง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาที่ดิน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาที่ดิน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมที่ ๔ บูรณาการแผนการดาเนินงานตามผังเมืองระบบนิเวศโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ

กิจกรรมที่ ๕ ติดตามผลการปฏิบตั ิตามผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และเพิ่มมาตรการลงโทษ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ ๒ จัดทากระบวนการเก็บข้อมูล และการสื่อสารสาธารณะเชิงรุก
ก่อนการวางผังเมือง

Q4/61

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาที่ดิน

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมพัฒนาที่ดิน

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/62

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ ปฏิรปู การผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๑ การวางผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษและระบบนิเวศท้องถิ่นกับ - กรมพัฒนาที่ดินได้ดาเนินการจัดทาแผนการใช้ที่ดินใน ๖ จังหวัดแล้ว
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
- สานักนโยบายและแผนฯ (๑) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการจัดทาแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะยาว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของภาคีการพัฒนา ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาระดับภูมิภาค ๕ ภาค
และการประชุมสัมมนาระดับประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ๑ ครั้ง ซึ่ง (ร่าง) แผนแม่บทฯ
(ฉบับสมบูรณ์) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาตร์ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบตั ินอกจากนี้ ได้พฒ
ั นาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ประกอบด้วย ๑๓ กลุ่มข้อมูลหลักที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ โดยผ่านการ
รับฟังความเห็นจากหน่วยงาน องค์กร และชุมชนที่จะนาไปใช้ประโยชน์ (๒) ผลการดาเนิน
โครงการผลักดันการจัดทาผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลผลิตที่สาคัญ ดังนี้ ๑) ผังชุมชนสาหรับเมือง จานวน ๖ เมือง ได้แก่
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ (จังหวัดนครปฐม) เทศบาล
เมืองบ้านฉาง เทศบาลตาบลบ้านฉาง (จังหวัดระยอง) และเทศบาลตาบลหัวสาโรง (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา) ๒) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยชั้นข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง ๓) แนวทางการจัดทานโยบายการส่งเสริมและผลักดัน
ให้มีการจัดทาผังชุมชน (๓)ผลการดาเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลผลิตที่สาคัญ
ดังนี้ ๑) ข้อริเริ่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองสาหรับภูมิภาค
อาเซียน ใน ๒ มิติหลัก ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและมิติด้านพื้นที่สีเขียวชุมชน
เมือง ๒) ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban:
TGU) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวโดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มเติม
ขนาดพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตาบล จานวน ๓๑๘ แห่ง สาเร็จร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q4/63

Q4/65

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Q4/61

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การดาเนินการในระยะต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง

Q4/62

Q4/62

Q4/64

Q4/64

Q4/64

Q4/65

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง

กิจกรรมที่ ๗ ศึกษาเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ด้านกฎหมาย จากการ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง
ดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแนวทางการจัดตั้ง “สถาบันการโอนสิทธิการ
พัฒนาพื้นที่เบื้องต้น” ที่ดาเนินการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
กลไกกลางในการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ ๘ จัดตั้งสถาบันการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๖ กาหนดขั้นตอนและอัตราส่วนการโอนสิทธิ (Procedures and
Transfer Ratio ) และประโยชน์อื่นๆที่เป็นแรงจูงใจให้มีการโอนสิทธิ

กิจกรรมที่ ๔ ศึกษา วิเคราะห์ด้านการตลาดและการสารวจข้อคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทั้ง Sending Areas และ Receiving
Area เพื่อประเมินความต้องการการโอนสิทธิ (Transfer of Development
Rights :TDR) เบื้องต้น
กิจกรรมที่ ๕ ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดหน่วย (Credits) เพื่อการโอนสิทธิ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 56

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง

- กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ การนามาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of development rights : TDR) มา
ใช้บงั คับในผังเมืองรวม

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง

Q4/62

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษา วิเคราะห์และสารวจพื้นที่ ศักยภาพที่มีแนวโน้มความ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง
ต้องการพัฒนาเพิ่มความหนาแน่นจากที่ผังเมืองรวมกาหนดไว้และพื้นที่ต้องการ
ลดความหนาแน่นหรือพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ พร้อมการจัดทาฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบดิ
จิท่ ลั ๓ วิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนด ย่าน(โซน) พื้นที่ที่ต้องการ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง
กิจกรรมที
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้า (Sending Areas) และ ย่าน (โซน) พื้นที่ที่
ส่งเสริมการพัฒนาและหรือเพิ่มความหนาแน่น (Receiving Area)

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/62

ประเด็นย่อยที่ ๓ การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้าด้วยระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่(Transfer of Development Rights :TDR)
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการศึกษาทบทวนผังเมืองรวมที่ได้มีการประกาศใช้และ/ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือ กาลังดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
๒๕๕๘ รวมถึงการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม
แนวโน้มการพัฒนาเมืองที่คาดว่าจะนามาใช้ในการกาหนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
ดารงรักษาพื้นที่สีเขียว พื้นที่ชุ่มน้าและพื้นที่รองรับน้า

กิจกรรมที่ ๓ จัดทาแผนปฏิบตั ิการตามผังเมืองระดับท้องถิ่นชุมชนที่ได้จัดทา
(ตามข้อ ๒) โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา และบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ สรุปบทเรียนและขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายกรณีศึกษาเมือง
ต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น ชุมชน

ประเด็นย่อยที่ ๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ๑ จัดทากรณีศึกษาเมืองต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิ่น ระดับ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ท้องถิ่น ชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาบุคลากร ในการวางและจัดทาผังเมืองระดับท้องถิ่นชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ให้มีความเป็นอิสระและเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ ปฏิรปู เครือ่ งมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดสรรสิทธิการใช้น้า การซื้อขายน้า และ
ค่าชดเชยน้าท่วม

ประเด็นปฏิรูป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 57

๔) โครงการด้านการจัดการขยะ ของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา จานวน ๒
โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างบูรณาการ ของเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น และ ๒.โครงการ ๓Rs ภาคีเครือข่าย
จัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ตาบลป่าพลู อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ของมูลนิธิหมอ
เสมพริ้งพวงแก้ว และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา
คาร จังหวัดน่าน
การดาเนินการตามแผนระยะยาว
๑) ปรับแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการอบที่ ๒ ทั้งนี้ ได้มีการประชุม
หารือภายใน เพื่อพิจารณาการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียมการชี้แจงการ
ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยได้มีการประชุม
จานวน ๔ ครั้ง ๒) ศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่งอยู่
ระหว่างการจัดทาผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผล
การศึกษาโครงการ “การศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จานวน ๒ ครั้ง ผลการศึกษาเบื้องต้นได้
เสนอแนวทางในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๒
ทางเลือก ได้แก่

- สานักนโยบายและแผนฯ แบ่งการดาเนินงานเป็น ๒ ระยะ
การดาเนินการตามแผนระยะสั้น
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการการจัดการขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย
ในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ดาเนินการเสร็จสิ้น หรืออยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) ดังนี้ ๑) โครงการด้านการจัดการน้าเสีย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินโครงการเสร็จสิ้น จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียรวมฯ เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ และ
โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียระยะที่ ๔ เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต ๒)โครงการด้าน
การจัดการน้าเสีย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ จานวน ๑
โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง ๓)
โครงการด้านการจัดการขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑.
โครงการร้องกวางน่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใสเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ยั่งยืน ของเทศบาล
ตาบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ ๒. โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตาบลบ้านด่านนาขาม
อาเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นควรรอความชัดเจนในกิจกรรมเกี่ยวกับค่าชดเชยน้าท่วมที่ได้มี
บทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการแบ่งส่วนความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
กรมชลประทาน
สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

Q4/61

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

Q4/62

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

- กรมประมงดาเนินโครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตทาการประมงอิเล็กทรอนิกส์
(e-License) โดย ข้อมูล ณ ๑๖ ก.ย. ๖๒ได้ดาเนินการออกใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
จานวน ๑๐,๔๘๑ ฉบับ (ใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอน จานวน ๑๘๑ ฉบับ )
หน่วยงานที่ระบุไว้ไม่ได้มีภารกิจตรงกับกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบใบอนุญาตการจับปลาเชิงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

Q4/61
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สานักงบประมาณ

Q4/61

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนแม่บท
อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
(Program-Based Budgeting) และระบบงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area-Based ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
Budgeting) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็
ระบบและบู
กิจนกรรมที
่ ๔ ปรัรบณาการ
บทบาทหน้าที่ และเสริมศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด กับ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินงานโครงการที่
ภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อาทิ โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทากินในหน้าที่
ฝ่ายปกครอง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Q4/61

กรมป่าไม้
กระทรวงการคลัง
กรมประมง
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการคลัง

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างแผนแม่บท แผนปฏิบตั ิการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q4/65

Q4/63

Q4/63

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/62

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๖ ปฏิรปู องค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครือ่ งมือบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดปรับความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการระดับชาติ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน-ที่ดิน, น้า , ป่า, ทะเล, แร่,
สิ่งแวดล้อม, ผังเมือง, โลกร้อน ฯลฯ) และ ระหว่างคณะกรรมการด้าน
สิ่งแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ กับคณะกรรมการด้านการพัฒนาสาขาต่างๆ
(ท่องเที่ยว, พลังงาน , เกษตร, อุตสาหกรรม ฯลฯ)

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างภาษีคาร์บอน (น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน)

หน่วยงานที่ระบุไว้ไม่ได้มีภารกิจตรงกับกิจกรรม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ทางเลือกที่ ๑ (สาหรับการแก้ไขปัญหาระยะสั้น)
๑) คงสถานะทางกฎหมายและปรับโครงสร้างใหม่ เป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบคุ คล สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อปรับปรุงแหล่งที่มาของรายได้ให้กว้างขึ้น เช่น การกันเงิน
ค่าธรรมเนียมน้าบาดาล และปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินตามมาตรา ๒๓ ให้คลอบคลุม
ถึงการป้องกัน ลด กาจัด หรือบริหารจัดการมลพิษหรือภาวะมลพิษ ๓) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่อปรับการจัดสรรเงินกองทุนให้ครอบคลุมการจัดการมลพิษและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๔) ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ...
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยกองทุนสิ่งแวดล้อม๕) ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการ
ภายในเรื่องการจัดสรรเงินของกองทุนและปรับอัตรากาลังให้มีความเหมาะสม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินการ
ทางเลือกที่ ๒ (สาหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว)
๑) ยกสถานะของกองทุนให้เป็นนิติบคุ คล เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน โดยมี
สานักงานบริหารกองทุนภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม๒) ยกร่างพระราชบัญญัต/ิ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ... ๓) ขยายภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวทางสากล ๔) ปรับปรุงแหล่งที่มาของรายได้ให้กว้างขึ้น
เพียงพอและยั่งยืน และปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนให้คลอบคลุมภารกิจที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนากองทุนป่าไม้และกลไกพันธบัตรป่าไม้

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๕ จัดตั้งหน่วยงานบังคับคดีสิ่งแวดล้อมในสานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานคดีสิ่งแวดล้อมในสานักงานอัยการสูงสุด และศาลสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานพิเศษขึ้นในส่วนกลาง
กิจกรรมที่ ๖ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและการประเมินเพื่อการ
รับรองผู้พพิ ากษาและบุคลากรด้านยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และดาเนินการตาม
หลั
กสูตร ่ ๗ จัดทากฎระเบียบวิธีพจิ ารณาคดีสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง เช่น คดีปา่
กิจกรรมที
ไม้ที่ดิน คดีมลพิษ คดีแรงงานสิ่งแวดล้อม คดีอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้ามชาติ
ฯลฯ
กิจกรรมที่ ๘ ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีถัดไป

กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทา

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง

Q4/62
Q4/65
Q4/61

Q4/64
Q4/65

อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยคณะทางานฯ

อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยคณะทางานฯ
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Q4/64

อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยคณะทางานฯ

ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
สานักงานอัยการสูงสุด

ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
สานักงานอัยการสูงสุด

Q4/64

อยู่ระหว่างการดาเนินการโดยคณะทางานฯ

Q4/63

Q4/62

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Q4/62

ท้องถิ่น

กำหนดแล้วเสร็จตำม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
แผน
หลักตำมแผน
Q4/64
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการ
พักรมส่
ฒนาระบบราชการ
Q4/65
งเสริมการปกครอง

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบกระบวนการ
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/62

คณะทางานฯ จัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 5
ข้อ ได้แก่
กิจกรรมที่ ๓ พิจารณาจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่
1.
วิจัยและพัฒนาระบบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการ ระบบสอบสวนทางสิ่งแวดล้อม
2. ระบบการบังคับโทษทางอาญาและการคุมประพฤติทางสิ่งแวดล้อม
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
3. ระบบการบังคับคดีทางสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และ 4. ระบบการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อเสนอในภาพรวมเพื่อการปรับปรุงกฎหมาย
5. โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนสารบัญญัติ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอข้อเสนอดังกล่าวแก่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรต่างๆ และการจัดการมลพิษ การป้องกัน และการฟื้นฟูเยียวยา ฯลฯ และสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมพิจารณา ให้ความ
โดยรวบรวมจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
เห็นชอบ เพื่อดาเนินการต่อไป

กิจกรรมที่ ๙ ปฏิรูประบบการเสริมสร้างความตระหนักและจิตสานึกด้าน
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ
่
ง
แวดล้
อ
ม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๗ ระบบยุตธิ รรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม จัดตั้งคณะทางานร่วมด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว โดย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
เพื่อทาหน้าที่จัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ตามคาสั่ง ที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

กิจกรรมที่ ๖ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามภารกิจที่ได้รับการกระจาย
อานาจและถ่ายโอน
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม (ดิน ที่ดิน น้า ป่า ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ
สุขภาพ ) และระบบสนับสนุนการกาหนดตัดสินใจทางนโยบาย (Decision
Support System: DSM )
กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
ผังเมือง ผังการใช้ที่ดิน ผังการพัฒนาลุ่มน้า ผังคมนาคม ผังทะเล ฯลฯ

กิจกรรมที่ ๕ จัดปรับโครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่
เกี่ยวข้องในระดับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เช่น กรมควบคุมมลพิษ ,
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด , สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค , สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค , หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

Q2/61

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรม อาทิ การสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่ ๔ จัดทากฎระเบียบที่ชัดเจนรองรับกระบวนการจัดทาข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 60

กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Q4/65

- กระทรวงคมนาคมได้จัดทาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ..... โดยอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กิจกรรมที่ ๓ จัดทากฎหมายรองรับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

สานักนายกรัฐมนตรี

Q4/64

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักตำมแผน

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ - กระทรวงคมนาคมได้ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และเพิ่มบทบัญญัติ
ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
- กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่
๗๑ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว โดยให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กำหนดแล้วเสร็จตำม
แผน
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินการในระยะต่อไป
Q4/61

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๘ ปฏิรปู กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทากฎหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๙ กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ ร่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสุขภำพจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ใน และนอกกระทรวงสำธำรณสุข
ภำคเอกชน และประชำชน

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ต่อ คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข ทุก ๓ เดือน

ด้ำนสำธำรณสุข - 1

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ

กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ กำรสือ่ สำร ประชำสัมพันธ์ ทัง้ ภำยใน/ภำยนอก
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำ website เพือ่ ใช้สอื่ สำรและ
กระทรวงสำธำรณสุขและทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชำสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ ติดตำม กำกับ ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนปฏิรูป อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๘ ทบทวน/ยกร่ำงกฎหมำย

จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมเห็น

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q3/62

Q4/65

Q3/63
Q3/63

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

Q4/61

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรช้ำกว่ำแผน เนือ่ งจำกพระรำชบัญญัตินโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
ยังไม่มีกำรประกำศใช้
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

Q4/61

Q4/61

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรช้ำกว่ำแผน เนือ่ งจำกพระรำชบัญญัตินโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
ยังไม่มีกำรประกำศใช้

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

Q4/61

อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ได้ดำเนินกำรจัดตัง้ คณะทำงำนร่วมเพือ่ กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรแล้วเสร็จ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

กิจกรรมย่อยที่ ๗ บริหำรงำนตำมรูปแบบทีป่ ฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ตัง้ คณะทำงำนร่วมเพือ่ กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำร
เพือ่ เสนอรูปแบบโครงสร้ำง องค์ประกอบ ระบบงำนระบงบประมำณของ
กลไกนโยบำยระดับชำติ และระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ กลไกสนับสนุนติดตำม
ประเมินผล
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ทบทวนบทบำทโครงสร้ำงของหน่วยงำนในกระทรวง
สำธำรณสุขเพือ่ ทำหน้ำทีส่ ำนักงำนเลขำนุกำรของกลไกระดับชำติ กลไก
ระดับเขต กลไกสนับสนุน
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ทบทวนระบบแผนและงบประมำณของหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องเพือ่ กำร บูรณำกำร
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ศึกษำรูปแบบเพือ่ ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพ
ในรูปเขตสุขภำพ ๑-๒ เขต (โดยใช้อำนำจบริหำร)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ขยำยผลเพือ่ ให้ครอบคลุมทุกเขต (รวม กทม.)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ เตรียมกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงใหม่/ภำยใต้กฎหมำย
ใหม่

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ

- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข
- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร
- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข
- กระทรวงสำธำรณสุข
- คณะอนุกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข
- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
สำธำรณสุข
- กระทรวงสำธำรณสุข

- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข
- กระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

Q4/65

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำรปรับบทบำทและโครงสร้ำงของกระทรวงสำธำรณสุข
* กิจกรรมย่อย เหมือนกับ ประเด็นย่อยที่ ๑
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำระบบบันทึกสุขภำพดิจทิ ัล Digital Health Record (DHR) และ กำรสนับสนุน Digital Transformation ของระบบบริกำรสุขภำพ
กิจกรรมย่อย ๑ กำรพัฒนำ DHR
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรพัฒนำหน่วยงำนของตนไปสู่
กำรใช้ดิจิทัลมำกขึน้ แต่ยังไม่สำมำรถขยำยกำรดำเนินกำรไปสูก่ ำรพัฒนำในภำพของ
ประเทศได้

ประเทศด้ำนสำธำรณสุข ทุก ๓ เดือน

กิจกรรมย่อยที่ ๙ กำรสือ่ สำร ประชำสัมพันธ์ ทัง้ ภำยใน/ภำยนอกกระทรวง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำ website เพือ่ ใช้สอื่ สำรและ
สำธำรณสุขและทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชำสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ ติดตำมกำกับควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนปฏิรูป อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ต่อคณะกรรมกำรปฏิรูป

ประเด็นย่อยที่ ๔ ปฏิรูประบบบริหำรสถำนบริกำรของกระทรวงสำธำรณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศึกษำรูปแบบของเครือข่ำยสถำนบริกำรของกระทรวง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรช้ำกว่ำแผน เนือ่ งจำกพระรำชบัญญัติ นโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
สำธำรณสุข (สป.สำธำรณสุข/กรมต่ำงๆ)
ยังไม่มีกำรประกำศใช้
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ทบทวนบทบำทกระทรวงสำธำรณสุขในกำรสนับสนุน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรช้ำกว่ำแผน เนือ่ งจำกพระรำชบัญญัติ นโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
เครือข่ำยสถำนบริกำร
ยังไม่มีกำรประกำศใช้
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ดำเนินกำรบริหำรเครือข่ำยในรูปแบบใหม่ ๑-๒ เขต
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ขยำยผลกำรดำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๕ เตรียมกำรบริหำรเครือข่ำยสถำนบริกำรในรูปแบบใหม่ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๖ บริหำรเครือข่ำยสถำนบริกำรในรูปแบบใหม่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๗ ทบทวนยกร่ำงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๘ กำรรับฟังควำมเห็นต่อทำงกำรปฏิรูปสถำนบริกำรใน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมเห็น
กระทรวงสำธำรณสุขทัง้ ใน/และนอกกระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องภำคเอกชน และประชำชน

Q4/65

Q4/65
Q4/65

Q4/65

Q3/63
Q3/63
Q4/65
Q3/62
Q4/65

Q3/62

Q3/61

Q3/61

คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข

Q4/65

- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

- อนุกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข

- อนุกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข
- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข
- กระทรวงสำธำรณสุข

- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข
- กระทรวงสำธำรณสุข

คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

การดาเนินการในระยะต่อไป

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๒ กำรกระจำยอำนำจโดยกำรตั้งเขตสุขภำพ คณะกรรมกำรเขตสุขภำพ และกองทุนเขตสุขภำพ
* กิจกรรมย่อย เหมือนกับ ประเด็นย่อยที่ ๑
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขได้จัดทำยุทธศำสตร์เทคโนโลยี
สำรสนเทศสุขภำพกระทรวงสำธำรณสุข แต่ไม่ใช่แผน/ยุทธศำสตร์ในระดับชำติ

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นย่อยที ๒ ระบบและองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปและกำรบูรณำกำรสำรสนเทศสุขภำพของชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรจัดตัง้ และดำเนินกำรคณะกรรมกำรสำรสนเทศ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขดำเนินกำรผ่ำนกำรจัดตัง้ หน่วยงำน
สุขภำพแห่งชำติ
ภำยในของ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรกำหนดองค์กรหลักและดำเนินกำรสนับสนุนกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขดำเนินกำรผ่ำนกำรจัดตัง้ หน่วยงำน
ขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสุขภำพของประเทศ ภำยในของ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรจัดตัง้ องค์กรมหำชนทำหน้ำที่ National Health
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขดำเนินกำรผ่ำนกำรจัดตัง้ หน่วยงำน
Data Clearing House และทำมำตรฐำนส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ภำยในของ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๔ กำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขได้จัดทำยุทธศำสตร์เทคโนโลยี
แห่งชำติ National Health IT Master Plan
สำรสนเทศสุขภำพกระทรวงสำธำรณสุข แต่ไม่ใช่แผน/ยุทธศำสตร์ในระดับชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๕ กำรปรับปรุงกฎหมำย และกฎระเบียบด้ำนสำรสนเทศ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สุขภำพและด้ำนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๖ กำรพัฒนำมำตรฐำนและจัดกำรมำตรฐำนระบบข้อมูล
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บริกำรสำธำรณสุขของประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๗ กำรบูรณำกำรสำรสนเทศ สุขภำพระดับประเทศ และ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรสุขภำพ
ส่งเสริมกำรนำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สำธำรณะ
แห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๘ กำรพัฒนำกำลังคนด้ำนสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๙ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกรสุขภำพ และวิชำชีพสุขภำพ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อย ๒ กำรปรับระบบบริกำรสูร่ ะบบดิจิทัล

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/62

Q4/65

Q4/65

Q4/65

Q4/62

Q4/61

Q4/61

Q4/61

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

- องค์กรหลัก
- มหำวิทยำลัย
- สภำวิชำชีพ
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงศึกษำธิกำร

- องค์กรหลัก
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
สำธำรณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมย่อยที่ ๔ กำรขับเคลือ่ นกำรเชือ่ มโยงและบูรณำกำรสำรสนเทศ
บุคลำกรสุขภำพ

กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำ สภำวิชำชีพ กระทรวง
สำธำรณสุขและสถำนพยำบำลต่ำงๆ ในภำครัฐและเอกชน ทำฐำนข้อมูล
บุคลำกรดิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรสนับสนุนสถำนพยำบำลและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องให้
มีกำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรบุคคลแบบดิจิทัล
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
สังเครำะห์รูปแบบกำรดำเนินงำน โดยมีกิจกรรมจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นเพือ่
ถอดบทเรียน ตรวจเยีย่ มพืน้ ทีเ่ พือ่ สังเครำะห์และถอดบทเรียน

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กาลังคนสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดตั้งกลไกระดับชำติในกำรพัฒนำและกำหนดนโยบำย
กิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดตัง้ และดำเนินกำร คณะกรรมกำรกำลังคนสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดตัง้ และดำเนินงำนหน่วยงำนหลัก เพือ่ สนับสนุนกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อยูร่ ะหว่ำงจัดตัง้ หน่วย
ขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำระบบกำลังคนสุขภำพของประเทศ
ประสำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำลังคน เพือ่ ทำหน้ำทีห่ น่วยงำนหลัก โดยเกลีย่
อัตรำกำลังภำยในจำนวน ๑๒ อัตรำ
ประเด็นย่อยที่ ๒ พัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพในระบบดิจทิ ัล
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรวิจัยเพือ่ พัฒนำและกำหนดมำตรฐำนข้อมูล
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
สำรสนเทศกำลังคนด้ำนสุขภำพของประเทศ
และสังคม

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำรสนับสนุนกำรวิจยั และพัฒนำเพื่อส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรวิจัยและกำรพัฒนำกลไกกระบวนกำร และเครื่องมือ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข มีกำรสนับสนุนทุนวิจัยที่
เพือ่ กำรสนับสนุน Digital Transformation
เกีย่ วข้องกับกำรพัฒนำสำรสนเทศสุขภำพของประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรวิจัยทีจ่ ะสนับสนุนกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปด้ำน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข มีกำรสนับสนุนทุนวิจัยที่
สำรสนเทศสุขภำพของประเทศ
เกีย่ วข้องกับกำรพัฒนำสำรสนเทศสุขภำพของประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรสำรวจสุขภำพประชำชนและกำรเก็บตัวอย่ำงชีวภำพ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
เพือ่ สนับสนุนกำรทำ National Biobank
มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรบูรณำกำรจีโนมิกส์ประเทศไทย ทีร่ วมถึงประเด็นกำรทำ
National Biobank
กิจกรรมย่อยที่ ๔ กำรสนับสนุนให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำก
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช. )มีกำรจัดทำ
สำรสนเทศสุขภำพในทุกระดับ
แผนปฏิบัติกำรบูรณำกำรจีโนมิกส์ประเทศไทย ทีจ่ ะนำสำรสนเทศสุขภำพมำใช้ใน
กำรพัฒนำทัง้ กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรรักษำพยำบำล

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่ำงจัดทำ Website
https://hdcservice.moph.go.th เพือ่ แสดง
สำรสนเทศสุขภำพทีส่ ำมำรถสืบค้นได้ตงั้ แต่ระดับ
ตำบลจนถึงระดับประเทศ รองรับกำรเรียกใช้ข้อมูล
ได้จำกภำยในและภำยนอก กระทรวงสำธำรณสุข

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

- องค์กรหลัก
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
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- องค์กรหลัก
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- องค์กรหลัก
- หน่วยงำนหรือภำคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- องค์กรหลัก
- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- องค์กรหลัก

Q4/64

Q4/65

Q4/65

Q4/63

คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข

Q4/65
Q4/65

Q4/65

Q4/65

- สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ
- สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
- สำนักงำนกองทุนสนับสุนงำน
วิจัย
- สำนึกงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

Q3/63

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
- กรุงเทพมหำนคร

Q4/65

กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวและกำรพัฒนำ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ระบบปฐมภูมิระดับเขต
กิจกรรมย่อยที่ ๔ จัดตัง้ ศูนย์กำรเรียนรู้เวชศำสตร์ครอบครัวและกำรพัฒนำ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ระบบปฐมภูมิระดับจังหวัด

Q4/65

- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
- สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
- สถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล
-สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ

Q4/65

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำรูปแบบบริกำร มุง่ สูเ่ ป้ำหมำย Triple aim

- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

- องค์กรหลัก
- กระทรวงสำธำรณสุข
- สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

Q4/65

Q4/65

Q4/64

Q4/64

Q4/63

Q3/63

Q4/63

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

- สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
- สำนักงำนวิจัยแห่งชำติ

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำรกระจำยอำนำจและกำรสร้ำงสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร
กิจกรรมย่อยที่ ๑ วิจัยแนวทำงและรูปแบบกำรกระจำยอำนำจกำรจัดกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บุคลำกรสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำแบบจำลองถ่ำยโอนอำนำจกำรบริหำรจัดกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บุคลำกรสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบทรัพยำกรบุคคลด้ำน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ทดลองกำรถ่ำยโอนอำนำจตำมแบบจำลองใน ๒ เขต
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๕ วิจัยและพัฒนำ รูปแบบกำรจ้ำงระบบกำรประเมิน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สมรรถนะ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๖ พัฒนำระบบกำรประเมินผูบ้ ริหำรสถำนพยำบำล
โรงพยำบำลของรัฐ
กิจกรรมย่อยที่ ๗ วิจัยส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
พัฒนำกำลังคน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบบริการปฐมภูมิ
กิจกรรมที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพบริกำรและกำรวัดประเมินผลแนวใหม่(Quality service & Evaluation)
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนำรูปแบบบริกำรปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข กำหนดรูปแบบวิธีกำรจ่ำยค่ำบริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ พร้อมประเมินสถำนะกองทุน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนำกำลังคนสุขภำพด้ำนปฐมภูมิ (HEALTH WORKFORCE)
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวรองรับกำรปฏิรูประบบ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บริกำรปฐมภูมิ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและใน อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สังกัดอืน่ เช่น กรุงเทพฯ เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดทำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะตอบสนองเป้ำหมำย
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ระยะยำว Triple Aim สำหรับแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวและทุกสหสำขำ
วิชำชีพครอบคลุม
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- สำนักสนับสนุนระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิ
- สำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วม
ผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชำวชนบท
- กรุงเทพมหำนคร
- แพทยสภำ

Q4/65
Q4/65

- โรงเรยนแพทย์สภำ

- สำนักสนับสนุนระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิ
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
- กรมบัญชีกลำง
- สำนักงำนประกันสังคม

- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
- สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ
- กรุงเทพมหำนคร

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

Q4/65

Q4/65

Q4/61

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กรมบัญชีกลำง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรจัดตัง้ กองทุนบริกำรปฐมภูมิ จัดทำแนวทำงกำรนับส และสำนักงำนประกันสังคม
นุนงบประมำณ

มีกำรลงทะเบียนประชำชนในพืน้ ทีต่ ้นแบบ ๕๐
แห่ง

Q4/65

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

Q4/61

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข ทดลองนำ Application ไปใช้ใน
พืน้ ทีต่ ้นแบบ ๕๐ แห่ง

กิจกรรมย่อยที่ ๓ นำ Application กำรดูแลสุขภำพ สำหรับทุกช่วงกลุม่ วัย
ไปใช้ใน ๕๐ พืน้ ทีต่ ้นแบบ และสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชน
กิจกรรมที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนกำรเงินกำรคลัง
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนำชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit package) และต้นทุน
บริกำรของคลินิกหมอครอบครัวและหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

ได้จัดทำคูม่ ือกำรดำเนินงำน

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กรมบัญชีกลำง
และสำนักงำนประกันสังคม

อยูร่ ะหว่ำงดำเนิน โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องสังเครำะห์รูปแบบกำรดำเนินงำน โดยมี
กิจกรรมจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นเพือ่ ถอดบทเรียน ตรวจเยีย่ มพืน้ ทีเ่ พือ่
สังเครำะห์และถอดบทเรียน

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจัดทำคูม่ ือกำรดำเนินงำน - สรุป
Standard data set

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดทำ Data Center เชือ่ มข้อมูลกับหน่วยบริกำรระดับ
อืน่ ๆรวมถึงหน่วยงำนภำคสังคมอืน่ ๆนอกเหนือจำกหน่วยงำนภำคสุขภำพ

กิจกรรมที่ ๒ กำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนำระบบ Electronics record ในคลินิกหมอ
ครอบครัว(E-PCC) และกำรลงทะเบียนชือ่ แพทย์คปู่ ระชำชน “Global
medical record” (GMR)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมที่ ๓ คณะอำนวยกำรขับเคลือ่ นแผนกำรปฏิรูประบบปฐมภูมิ

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
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พระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำกลไกกำรอภิบำลระบบ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
และจัดตัง้ หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบระบบบริกำรปฐมภูมิในทุกระดับ

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนำกลไกอภิบำลระบบ (Governance)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิและกฏหมำยลูก

กิจกรรมย่อยที่ ๕ พัฒนำสำขำต่อยอดสำหรับแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
โดยร่วมมือกับสถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ ๔กำรคงคนไว้ในระบบจัดทำกลไกสร้ำงแรงจูงใจสำหรับ
บุคลำกรในคลินิกหมอครอบครัวทัง้ ในรูปแบบ Incentive และ
non-incentive

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
การดาเนินการในระยะต่อไป

- กลุม่ กฎหมำยกระทรวง
สำธำรณสุข
- กระทรวงสำธำรณสุข
- สำนักสนับสนุนระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิ
- สำนักปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
- กรุงเทพมหำนคร
- กระทรวงสำธำรณสุข

Q4/65
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- สำนักสนับสนุนระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิ
- สำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วม
ผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชำวชนบท
- กรุงเทพมหำนคร
- แพทยสภำ

Q4/65

Q4/61

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- สำนักสนับสนุนระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิกองยุทธศำสตร์และ
แผนงำน กระทรวงสำธำรณสุข
- สำนักสนับสนุนระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิ
- กลุม่ กฎหมำยกระทรวง
สำธำรณสุข
- กลุม่ กฎหมำยกระทรวง
สำธำรณสุข
-สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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Q3/61

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงสาธารณสุข
1. พัฒนาโรงงานสารสกัดสมุนไพรของประเทศ
1.1 จัดตัง้ โรงงานสารสกัดสมุนไพร อยูร่ ะหว่างสารวจพืน้ ทีจ่ ัดตัง้ โรงงานสารสกัด
สมุนไพรและโรงงานแปรรูปวัตถุดิบเพือ่ จัดทาแบบโรงงาน และจัดจ้างปรับปรุงโรงงาน
2. การพัฒนามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บัวบก กัญชา สมุนไพรอืน่
และ/หรือตารับยาแผนไทยทีม่ ีมูลค่าและความต้องการของตลาด
2.1 จัดทาร่างมาตรฐานสารสกัดบัวบกเพือ่ สนับสนุนการผลิตสารสกัดสมุนไพรลด
การนาเข้าและส่งออก
2.2 จัดทามาตรฐานสารสกัดสมุนไพร 4 รายการ ได้แก่ ขมิน้ ชัน ฟ้าทะลายโจร
กระชายดา และไพล

- กรรมกำรแพทย์แผนไทย
ร่วมกับองค์กำรเภสัช
- สภำอุตสำหกรรม

- กรรมกำรแพทย์แผนไทย
ร่วมกับองค์กำรเภสัช
- สภำอุตสำหกรรม

โครงกำรที่ ๓ โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสำรสกัด

- กรรมกำรแพทย์แผนไทย
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสภำ
อุตสำหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
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กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
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การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
๑. กำรเจรจำคูธ่ ุรกิจในประเทศและต่ำงประเทศ
๑.๑ มีกำรเจรจำกำรค้ำธุรกิจระหว่ำงผูน้ ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จำนวน ๓๘๖ คู่
๑.๒ มีกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงผูน้ ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จำนวน ๔๒บริษทั
๑.๓ เจรจำกำรค้ำระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรไทย จำนวน ๖๘บริษทั
๒. ส่งเสริมผูป้ ระกอบกำรสมุนไพรตำม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑ จัดตัง้ ศูนย์ให้คำปรึกษำผูป้ ระกอบกำรสมุนไพรครบวงจรรูปแบบ One Stop
Service ณ กองพัฒนำยำแผนไทยและสมุนไพร จังหวัดปทุมธำนี โดยให้คำปรึกษำได้
จำนวน ๕๐๐ คน

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข. จัดตัง้ คณะทำงำน Big Data ด้ำน
สมุนไพร และประชุมร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๑ แต่งตัง้ คณะทำงำน Big Data ด้ำนสมุนไพร และประชุมเพือ่ กำหนดทิศทำง
และกรอบกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสมุนไพร พัฒนำเครือข่ำย Big Data ด้ำนสมุนไพร
ระดับประเทศ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ จัดทำพืน้ ทีจ่ ัดเก็บข้อมูลสมุนไพร (Data Lake) ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
สมุนไพร (Big Data)
๑.๓ พัฒนำตลำดกลำงวัตถุดิบสมุนไพรออนไลน์ (Herbify) ร่วมกับบริษทั ทิปโก้ ไบ
โอเท็ค จำกัด
๑.๔ จัดทำกรอบ เชือ่ มโยงชุดข้อมูลควำมต้องกำรวัตถุดิบ พืน้ ทีเ่ พำะปลูกกำรใช้ยำ
สมุนไพร โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

โครงกำรที่ ๒ โครงกำรจัดตัง้ ตลำดกลำงวัตถุดิบ สำรสกัดสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้คำปรึกษำผูป้ ระกอบกำรสมุนไพรครบวงจร

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ ๑ประเด็นอุตสำหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
โครงกำรที่ ๑ โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสมุนไพร (Big Data)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

โครงกำรที่ ๒ พัฒนำตำรำอ้ำงอิงมำตรฐำน (Standard Textbook) ด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย
โครงกำรที่ ๓ พัฒนำแหล่งฝึกภำคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัด และ
แหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำ

ประเด็นย่อยที่ ๓ ระบบกำรศึกษำกำรแพทย์แผนไทย
โครงกำรที่ ๑พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตและเพิม่ พูน
ทักษะวิชำชีพแพทย์แผนไทย

ประเด็นย่อยที่ ๒ ประเด็นระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทย
โครงกำรที่ ๑ พัฒนำรูปแบบบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและติดตัง้
บริกำรร่วมกับสหวิชำชีพใน Primary Care Cluster (PCC)
โครงกำรที่ ๒ จัดตัง้ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์พนื้ บ้ำน
ไทย ภำคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
โครงกำรที่ ๓ พัฒนำมำตรฐำนนวดไทยในระดับสำกลเพือ่ รองรับกำร
ประกำศเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของมวลมนุษยชำติ ของ UNESCO

โครงกำรที่ ๔ โครงกำรสร้ำงควำมเชือ่ มัน่ และภำพลักษณ์ทดี่ ีของสมุนไพร
ไทย

ประเด็นปฏิรูป
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๑. จัดทำแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำกำรนวดไทย พ.ศ.2562-2565
๑.๑ รวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์นวดไทย เพือ่ จัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
และพัฒนำนวดไทย ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และประชำพิจำรณ์
๑.๒ ประชำพิจำรณ์ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำนวดไทย ปี ๒๕๖๒๒๕๖๕ และอยูร่ ะหว่ำงแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอ โดยปรับชือ่ เป็น "ร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำนวดไทย : นวดไทย มรดกไทย มรดกโลก"
๒. จัดทำมำตรฐำนนวดไทยในระดับชำติ (National Standard) พร้อมทัง้ หลักเกณฑ์
แนวทำงกำรประเมินมำตรฐำน
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- กรรมกำรแพทย์แผนไทย
ร่วมกับสภำบันกำรศึกษำทีผ่ ลิต
บัณฑิตกำรแพทย์แผนไทย

Q4/61

- กรรมกำรแพทย์แผนไทย
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

- กรรมกำรแพทย์แผนไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- กรรมกำรแพทย์แผนไทย
ร่วมกับกระทรวงพำณิชย์
- สภำอุตสำหกรรม

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกรมกำรแพทย์แผนไทย

Q2/61

Q4/61

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/61

- กรรมกำรแพทย์แผนไทย
ร่วมกับสภำบันกำรศึกษำทีผ่ ลิต
บัณฑิตกำรแพทย์แผนไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/61

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
๑. จัดตัง้ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์พนื้ บ้ำนไทยประจำ
ภำค
๑.๑ กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกจัดทำหนังสือขออนุญำตใช้
พืน้ ทีโ่ รงพยำบำลทัง้ ๔ แห่งในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ ๑)
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๒) โรงพยำบำล
พระปกเกล้ำ จังหวัดจันทบุรี ๓) โรงพยำบำลห้วยยอด จังหวัดตรัง และ ๔)
โรงพยำบำลพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก เพือ่ ก่อสร้ำงเป็นโรงพยำบำลกำรแพทย์
แผนไทยในส่วนภูมิภำค โดยอยูร่ ะหว่ำงรอหนังสือตอบกลับอย่ำงเป็นทำงกำร
๒. จัดตัง้ ศูนย์ควำมเป็นเลิศกรุงเทพมหำนคร

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขศึกษำดูงำนกำรให้บริกำรแพทย์แผน
ไทยในคลิกนิคหมอครอบครัว
ได้ดำเนินกำรจัดตัง้ โรงพยำบำลกำรแพทย์
แผนไทยแล้วเสร็จ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจัดทำแผนแม่บทว่ำด้วยกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรนวดไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๓ โครงสร้ำงและกลไกกำรประสำนงำนด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขในภำวะโรค/ภัยสุขภำพ

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกรมควบคุมโรคมีกำรหำรือร่วมกันในกำรปรับระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ด้ำนกำรแพทย์ เพือ่ ให้เป็นระบบบัญชำกำรณ์หลัก ทีส่ ำมำรถ
ตอบสนองได้ทุกภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภำวะ และสอดคล้องไปกับแผน บก.ปภ.ชำติได้
อย่ำงรำบรื่น

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรพัฒนำระบบบริกำร
เพือ่ ลดควำมแออัดของห้องฉุกเฉิน ณ ปัจจุบัน ได้มีกำรดำเนินกำรโดยจัดบริกำร
คลินิกพิเศษเฉพำะทำงนอกเวลำรำชกำร (SMC) จัดมำตรฐำนคุณภำพและกำร
บริกำรห้องฉุกเฉิน และกำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละสำขำวิชำชีพให้เพียงพอ ควำม
ปลอดภัยเจ้ำหน้ำทีท่ หี่ อ้ งฉุกเฉินไม่ถูกคุกคำม

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๒ สนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรนอกเวลำสำหรับผูป้ ่วยไม่
ฉุกเฉินเพือ่ ลดควำมแออัดในห้องฉุกเฉินโรงพยำบำลรัฐบำล

กิจกรรมที่ ๒ ระบบบริกำรกำรแพทย์ฉกุ เฉิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ทุกกรณี )ทีม่ ีมำตรฐำนโดย
ดำเนินงำนภำยใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแยกศูนย์สงั่ กำรและ
อำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขทีม่ ีมำตรฐำน อยูใ่ ต้กำร
ดำเนินงำนของกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๕ สำมกองทุนสุขภำพหลักกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน และวิธีกำรชดเชยบริกำรตำมชุดสิทธิประโยชน์

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
กิจกรรมที่ ๑ โครงสร้ำงบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉกุ เฉิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ทบทวนบทบำทหน้ำทีข่ องหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กำรแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมย่อยที่ ๒ มีคณะกรรมกำรนโยบำยระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ระดับชำติและระดับเขต (National and Regional ECS Board)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กองทุนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต
อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร ร่วมกับคณะทำงำนปฏิรูปด้ำนสำรสนเทศ
เพือ่ พัฒนำชุดข้อมูลมำตรฐำนทีท่ ำให้ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินทัง้ ในระยะก่อนถึง
โรงพยำบำล ระยะในโรงพยำบำล (ห้องฉุกเฉิน) และกำรส่งต่อผูป้ ่วยฉุกเฉินระหว่ำง
โรงพยำบำล เป็นข้อมูลชุดเดียวกันและสำมำรถใช้ร่วมกันได้ทงั้ ประเทศ ซึ่งหมำยถึง
สำมำรถใช้ได้แม้ในช่วงภัยพิบัติ ในทุก ๆ พืน้ ทีข่ องประเทศ ในขณะที่ กระทรวงสำ
ธำรสุขโดยสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้มีนโยบำยให้โรงพยำบำลในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงฯ และโดยกรมกำรแพทย์ให้โรงพยำบำลในสังกัดกรมกำร
แพทย์ ใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์ (Thai Refer) เพือ่ ใช้ในกำรประสำนกำรส่งต่อให้เป็น
รูปแบบเดียวกันและเชือ่ มโยงข้อมูลผูป้ ่วยเข้ำด้วยกันด้วยเลขประจำประชำชน (๑๓
หลัก) และอยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ ง
กิจกรรมย่อยที่ ๔ มีระบบสำรสนเทศสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพระบบ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขกำหนดชุดสิทธิประโยชน์เพือ่ ผูป้ ่วย
กำรแพทย์ฉุกเฉินทีบ่ ูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยำบำล ฉุกเฉินในปัจจุบัน คือโครงกำรภำยใต้ชอื่ UCEP. ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์คือให้
กำรบริกำรในห้องฉุกเฉิน กำรส่งต่อผูป้ ่วยและกำรจัดกำรสำธำรณภัยด้ำน ประชำชน สำมำรถเข้ำรับกำรรักษำได้ทุกโรงพยำบำลทีใ่ กล้ทสี่ ุดและเหมำะสมกับ
กำรแพทย์
อำกำรหรือควำมเจ็บป่วยวิกฤตนัน้ ๆ ได้

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/63

Q4/63

Q4/63

Q1/65

Q1/65

Q4/63

Q4/62

Q4/62

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

ไม่ระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ

- กระทรวงสำธำรณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมย่อยที่ ๒ สร้ำงระบบให้เกิด fiscal accountability ขององค์กร
มหำชน – ทัง้ ตัวผูบ้ ริหำร (เช่น ตำแหน่งผูจ้ ัดกำร เลขำธิกำร เป็นต้น) และ
บอร์ดบริหำร

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
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กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงระบบงบประมำณของงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ ให้กำรจัดสรรงบประมำณของ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงกำรคลัง กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำน
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องมีควำมเชือ่ มโยงกับทิศทำง/นโยบำย/ยุทธศำสตร์/
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ลำดับควำมสำคัญของงำนตำมที่ NHPB กำหนด

- กระทรวงกำรคลัง
- สำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
- กระทรวงสำธำรณสุข

Q4/61

Q4/61

Q4/61

- สำนักนำยกรัฐมนตรี
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร

Q4/61

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
- กรมอนำมัย
- กรมควบคุมโรค

- กระทรวงสำธำรณสุข

ไม่ระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
- กรมอนำมัย
- กรมควบคุมโรค
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร

Q4/61
Q4/61
Q4/61

Q4/62

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

Q2/61

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

กิจกรรมย่อยที่ ๖ ปรับปรุงกฎระเบียบของ กพ. และ กพร. ให้มีควำมยืดหยุน่ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำน กพ. และ สำนักงำน กพร.

กิจกรรมย่อยที่ ๔ กำหนดให้บทบำทของ pcc ต้องเน้นด้ำน p&p ให้
มำกกว่ำงำนด้ำนกำรรักษำ
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ทบทวนบทบำทภำรกิจ และสัมฤทธิผลขององค์กร
มหำชนทีเ่ กีย่ วข้อง

กิจกรรมที่ ๓ กำลังคนด้ำนกำรแพทย์ฉกุ เฉิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ แผนผลิตและธำรงรักษำบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินให้ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
เพียงพอแก่ควำมต้องกำรในระยะ ๑๐ ปี
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
กิจกรรมที่ ๑ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรทำงำนด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
กิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดตัง้ NHPB
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ปรับโครงสร้ำงภำยในกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ทีร่ ะดับเขต/จังหวัด/อำเภอ พิจำรณำปรับโครงสร้ำง และ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
จำนวนบุคลำกรด้ำน p&p

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค

กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรลงทุนเพือ่ พัฒนำระบบกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขตำมแผนฯ ทีไ่ ด้จัดทำไว้แล้ว

พัฒนำระบบบริกำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรค
เชือ่ มโยงข้อมูลกับผูป้ ระกอบกำรผ่ำนระบบ
National Single Window (NSW) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำระบบสื่อสำรสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ มีระบบกำรคุม้ ครองด้ำนกำรสือ่ สำรโดยมีหน่วยงำนกลำง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องจัดทำระบบ RRHL เชือ่ มกับระบบ พัฒนำประสิทธิของระบบ RRHL ให้สำมรถตอบโต้
คัดกรองข้อมูลด้ำนสุขภำพ ข้อมูลข่ำวสำรทีจ่ ำเป็น ถูกต้อง และทันกำรณ์ Fake News ของรัฐบำล และปรับปรุงคลังข้อมูลควำมรู้สำหรับประชำชนให้เข้ำใจง่ำย ได้อย่ำงแม่นยำและรวดเร็ว
เข้ำถึงง่ำย สำมำรถนำไปใช้จัดกำรสุขภำพตนเองและครอบครัวได้

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค

กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำระบบวิจัย

กิจกรรมที่ ๔ กำรพัฒนำกำลังคนด้ำน P&P
กิจกรรมย่อยที่ ๑ competency mapping ของตำแหน่งต่ำง ๆ ด้ำน p&p อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย และกรมควบคุมโรค
ทัง้ ระบบ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ค่ำตอบแทนสำหรับบุคลำกรสำขำขำดแคลนพิเศษ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย
และกรมควบคุมโรค
กิจกรรมที่ ๕ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ Public Health Laboratory & Research Laboratory อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนกำรป้องกันโรคติดเชือ้ ใน
โรงพยำบำลของโรงพยำบำลทีร่ ับดูแลผูป้ ่วยจำกต่ำงประเทศ (Medical
Hub)

กิจกรรมที่ ๓ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกลไกทำงกำรเงิน เพือ่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรคลัง
สนับสนุนให้องค์กรทุกภำคส่วนรับผูส้ ูงอำยุเข้ำทำงำน (Active aging) ตำม สำนักนำยกรัฐมนตรี
สมรรถนะทีเ่ หมำะสม

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ ให้งบประมำณ P&P ของ สปสช. อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ต้องอยูใ่ นกำรดูแลกำกับของโรงพยำบำล สำธำรณสุขจังหวัด และ
สำธำรณสุขอำเภอ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

Q4/61

- กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- กระทรวงสำธำรณสุข

- คณะกรรมกำรวิชำกำรกรม
ควบคุมโรค
- คณะกรรมกำรวิชำกำรกรม
อนำมัย
- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข

Q4/64

Q4/65

- คณะกรรมกำรวิชำกำรกรม
ควบคุมโรค
- คณะกรรมกำรวิชำกำรกรม
ควบคุมโรค
- คณะกรรมกำรวิชำกำรกรม
อนำมัย

Q4/65

Q2/61

- สำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
- กรมอนำมัย
- กรมอนำมัยควบคุมโรค

- กรมควบคุมโรค
- กรมกำรแพทย์
- กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

Q2/61

Q4/64

- กระทรวงแรงงำน
- กระทรวงกำรคลัง
- สำนักนำยกรัฐมนตรี

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/61

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยดำเนินกำรร่วมกับช่อง ๙ อสมท. และ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
การดาเนินการในระยะต่อไป

ถอดบทเรียนและขยำยผลให้ครบ

- กระทรวงสำธำรณสุข

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร
- มหำวิทยำลัย
- หน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด

Q4/65

Q4/65

Q4/65
Q4/65

กิจกรรมย่อยที่ ๔ center of health literacy รวบรวมงำนวิจัยและองค์ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
ควำมรู้วิชำกำร
ประเด็นย่อยที่ ๔ พัฒนำกำลังคนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ดำ้ นสุขภำพ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำชุดสมรรถนะหลักและรูปแบบ หลักสูตร กำรฝึกอบรม มีหลักสูตรควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ สำหรับผูบ้ ริหำร นักวิชำกำรและพยำบำล
สำหรับบุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับ (๓๕,๐๐๐คน)

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำหลักสูตรและผลิตนักศึกษำด้ำนส่งเสริมควำมรอบรู้ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำทีม่ ีคณะสำธำรณสุข
ด้ำนสุขภำพ (๒,๐๐๐ คน)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ เพิม่ กำรทำงำนเชิงกำรขับเคลือ่ นมำกกว่ำกำรให้บริกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด
และให้ควำมรู้หรือสอน

พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับ
เพือ่ ให้มีสมรรถนะด้ำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

- คณะกรรมกำรจัดทำชุดสิทธิ
ประโยชน์

Q4/65

กิจกกรมย่อยที่ ๓ จัดทำต้นทุน (Unit cost) สำหรับกำรสนับสนุนด้ำน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กำรเงินตำมชุดสิทธิประโยชน์ทปี่ รับจำกกำรให้สุขศึกษำและปรับพฤติกรรม
สุขภำพ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดย ประสำนควำมร่วมมือกับสมำคมส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพไทยม.มหิดลและสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

- หน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด

กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรวิจัยกำรทำงำน ด้วยฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำร
ทำงำน(Evidence Based ทีเ่ รียกว่ำ Implementation science
research Practice

Q4/64

- สศช.ทุกระทรวง

Q4/65

- สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

- หน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด
- สถำนศึกษำทุกสังกัด

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ

Q4/65
Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

Q4/64

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำรศึกษำวิจยั เชิงประเมินผล
กิจกรรมย่อยที่ ๑ สำรวจควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประชำชนไทยทุก ๓ ปี อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยร่ำงผลกำรสำรวจควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพร่วมมือของคณะ ประชุม หำรือกับสำนักงำนสถิติแห่งชำติ วำง
๕ ปี ๑๐ ปี
สำธำรณสุข ม.มหิดล สำนักงำนสถิติแห่งชำติ HiTAPP และสถำบันวิจัยระบบ
แผนกำรเก็บข้อมูลสำรวจครั้งที่ ๒ ปี๒๕๖๕
สำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนำระบบวัฒนธรรมและควำมเชือ่ (หมูบ่ ้ำน) ๗๕,๐๓๒ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร สูงเนินโมเดลและสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ รอบรู้
แห่ง
สุขภำพ ๑๖ แห่ง โครงกำร ๑๐ packages เพือ่ คนวัยทำงำน รวมถึงกำรดูแล
สุขภำพพระสงฆ์ด้วยกลไกวัดรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

ประเด็นย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำ ๓ ระบบใหญ่
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำระบบกำรสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพกระทรวงสธ. และกรุงเทพมหำนคร ขยำยผลไปยังหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทีจ่ ะช่วยยกระดับกำรรู้หนังสือ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยควำมร่วมมือของกรมอนำมัยและกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ โรงเรียนรอบรูส้ ุขภำพ ๓,๐๐๐ โรง
และทักษะสุขภำพนำไปสูก่ ำรปรับวิธีกำรสอนและหลักสูตรด้วยกระบงน
กำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพด้วย v-shape

กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิม่ ช่องทำงสือ่ สำรมวลชนสำธำรณะทำงสุขภำพและ
แนวทำงเขียนสือ่ สุขภำพ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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Q4/65

Q4/65

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

- กระทรวงสำธำรณสุข
- องค์กรวิชำชีพ
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ

- กระทรวงสำธำรณสุข
- กระทรวงเกษตร
- กระทรวงเกษตร
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค

- กระทรวงสำธำรณสุข

Q4/65

Q4/65

- คณะกรรมกำสร้ำงเสริมควำมรู้ฯ

- สำนักนำยกรัฐมนตรี

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- มหำวิทยำลัยเครือข่ำยสมำคม
ภำคเอเชียและยุโรบ

Q4/65

Q4/61

Q4/61

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักสำหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์เสริม และมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ยตำมชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินสำหรับกำรจัดหลักประกันสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำชุดสิทธิประโยชน์หลักพร้อมประมำณกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวิชำชีพ สำนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดระบบกำรเยียวยำผูเ้ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รับผลกระทบจำก
กำรบริกำรด้ำนสุขภำพ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม เหมำะสม และ
ทันท่วงที โดยมีเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นย่อยที่ ๓ ผูร้ ับบริกำรด้ำนสุขภำพมีควำมรู้เท่ำทัน เกีย่ วกับกำร
คุม้ ครองบริกำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนต่ำง ๆ เช่น ผลลัพธ์ของกำร
ให้บริกำร ควำมเสีย่ งต่อผลกระทบทีเ่ กิดจำกำรให้บริกำร กำรเตือนภัยด้ำน
สุขภำพทีค่ วรระวัง เป็นต้นโดยมีเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ พัฒนำต่อยอดนำเสนอผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยนำเสนอผลงำน ในเวทีอำเชียน ทุกปี
ด้ำนสุขภำพโดยร่ววมือกับสถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๕ พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนควำม รอบรู้ดำ้ นสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประกำศกำรปฏิรูปควำมรอบรู้ของประชำชนเป็นวำระ
แห่งชำติ (National Agenda)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ คณะกรรมกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้และสือ่ สำรสุขภำพ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
แห่งชำติโดยคำสัง่ สำนักนำยกรัฐมนตรี
กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนำต่อยอดนำเสนอผลงำนด้ำนวิจัยด้ำนกำรส่งเสริม อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรรสุข เตรียมกำรให้เกิดสถำบันส่งเสริม
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพโดยร่วมมือกับสถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศ
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพทีเ่ ป็น Agile Organization
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทบทวน ออกแบบ โครงสร้ำง กระบวนกำร และ กฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้ำนสุขภำพ จัดทำข้อเสนอ แผนแม่บท
แผนปฏิบัติกำร แผนกำกับ ติดตำม ทีเ่ หมำะสม เกิดประโยชน์สูงสุดที่
เหมำะสม เป็นธรรม ต่อผูร้ ับบริกำร และ ผูใ้ ห้บริกำร โดยมีเป้ำหมำยกำร
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ
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- สำนักงำนประกันสังคม
- กรมบัญชีกลำง
- สถำนพยำบำล

Q4/65

กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรปรับปรุงกลไกกำรจ่ำยเพือ่ ใช้ร่วมกันในระดับประเทศ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

- กระทรวงแรงงำน
- กระทรวงมหำดไทย
-กระทรวงกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- กระทรวงสำธำรณสุข
- องค์กรวิชำชีพ
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
- กรมบัญชีกลำง
- สถำนพยำบำล
- ภำคประชำสังคม
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
กำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
- กระทรวงสำธำรณสุข
- องค์กรวิชำชีพ
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
- กรมบัญชีกลำง
- สถำนพยำบำล
- ภำคประชำสังคม

- กระทรวงกำรคลัง
- กระทรวงสำธำรณสุข
- สำนักงำนกลำง
- องค์กรวิชำชีพ
- สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ

Q4/65

Q4/63

Q4/65

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

Q4/61

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนำกลไกหลักในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรคลังสุขภำพระดับประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรจัดตัง้ สำนักงำนกลำงทำหน้ำทีพ่ ฒ
ั นำมำตรฐำนและ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงกำรคลัง
กำรจัดกำรสำรสนเทศ โดยเฉพำะกำรเบิกจ่ำยค่ำบริกำร

ประเด็นย่อยที่ ๒ กำรคุ้มครองด้ำนสุขภำพแก่บุคคลที่มปี ัญหำสถำนะและสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชำชนไทย รวมถึงแหล่งเงิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำหนดแผนกำรจัดระบบควำมคุม้ ครองแก่บุคคลทีม่ ี
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงแรงงำน กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำร
ปัญหำสถำนะและสิทธิ รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ม่ใช่ประชำชนไทย
ท่องเทีย่ วและกีฬำ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรปรับปรุงกฎหมำยและจัดทำร่ำงกฎหมำยสำหรับกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดหลักประกันสุขภำพและแหล่งเงินสำหรับคนต่ำงชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรดำเนินกำรนำร่องดำเนินกำรระบบประกันสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
สำหรับคนต่ำงด้ำว บุคคลทีม่ ีปัญหำสถำนะและสิทธิ รวมทัง้ นักท่องเทีย่ ว
ต่ำงชำติ

กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรพัฒนำชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๒ พร้อมประมำณกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวิชำชีพ สำนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๑ พร้อมประมำณกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวิชำชีพ สำนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

Q = ไตรมำสตำมปีงบประมำณ
* มีหน่วยงำนสนับสนุนเพิ่มเติมตำมที่ระบุในแผนกำรปฏิรูปฯ

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดกำรจัดหำแหล่งเงินเพิม่ เติม
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อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข

ประเด็นย่อยที่ ๘ กำรศึกษำและขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มแหล่งเงินสำหรับบริกำรสุขภำพที่ภำครัฐมีสว่ นร่วม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดทำข้อเสนอแนะแหล่งเงินเพิม่ เติมสำหรับบริกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
สุขภำพทีภ่ ำครัฐมีส่วนร่วม
กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดตัง้ คณะทำงำนศึกษำควำมเป็นไปได้ของแหล่งเงิน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
เพิม่ เติมภำยใต้บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง และกำรปรับปรุงกระบวนกำร
งบประมำณ หรือแก้ระเบียบและกฎหมำยทีจ่ ำเป็น

ประเด็นย่อยที่ ๗ กำรเพิ่มควำมรอบรู้ดำ้ นสุขภำพแก่ประชำชน
กำรเพิม่ ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน

ประเด็นย่อยที่ ๖ กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดบริกำรแบบเพิ่มควำมคุ้มค่ำและได้รับกำรชดเชยอย่ำงเหมำะสม และกำรขยำยผลไปสู่เรื่องอื่น
กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดบริกำรแบบเพิม่ ควำมคุม้ ค่ำและได้รับกำรชดเชย อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อย่ำงเหมำะสม และกำรขยำยผลไปสูเ่ รื่องอืน่

ประเด็นย่อยที่ ๔ จัดทำกฎหมำยสำหรับกำรอภิบำลกำรคลังระบบหลักประกันสุขภำพ
จัดทำกฎหมำยสำหรับกำรอภิบำลกำรคลังระบบหลักประกันสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ประเด็นย่อยที่ ๕ ระบบสำรสนเทศทำงกำรคลังระบบบริกำรสุขภำพและมำตรฐำนสำรสนเทศทำงกำรคลัง
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำมำตรฐำนรำยงำนต้นทุนกำรจัดบริกำร กำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ทดลองใช้และขยำยผลให้ทุกหน่วยบริกำรทัง้ รัฐและเอกชนดำเนินกำร
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติสำหรับกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
คลังสุขภำพและเศรษฐกิจสุขภำพเพือ่ ใช้จัดทำดัชนีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำ
มำณบริ
กิและปริ
จกรรมย่
อยที่ ก๓ำรกำรพัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ประกันภัยและเศรษฐ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
มิติทำงกำรคลังบริกำรสุขภำพ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

Q4/65

Q4/65

ไม่ระบุระยะเวลา

Q4/65

- คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระทรวงสำธำรณสุข

- กระทรวงสำธำรณสุข
-สำนักงำนประกันสังคม
-กรมบัญชีกลำง
-สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
-สถำนพยำบำล
-ภำคประชำสังคม
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

- กระทรวงสำธำรณสุข
-สำนักงำนประกันสังคม
-กรมบัญชีกลำง

- กระทรวงสำธำรณสุข
-กระทรวงพำณิชย์
- กระทรวงสำธำรณสุข
-สำนักงำนประกันสังคม
-กรมบัญชีกลำง
-กรมบัญชีกลำงสถำบันวิจัย

Q4/65
Q4/65

- กระทรวงสำธำรณสุข

ไม่ระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

Q4/65

ไม่ระบุระยะเวลา

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ - 1

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงาน เช่น
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
๑. โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มคี วามสามารถในการรู้เท่า สอดคล้องกับกิจกรรม
ทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้
จัดทาสคริป์เนื้อหารายการ โดยการจัดทารายละเอียดเนื้อหารายการรู้เท่าทัน
สื่อสาหรับผู้บริโภค 4 รูปแบบ จานวน 21 ตอน และ ได้ดาเนินการผลิต
รายการ โดยได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ณ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 (มีนาคม
2562) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการแพร่ภาพออกอากาศผ่านทีวดี จิ ติ อล
และสื่ออินเทอร์เน็ต
๒. โครงการวางแผนรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน โดยกรม
ประชาสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ของ Net
Idol และคนดัง (Celebrities) ที่มชี ื่อเสียงและข้อมูล ข่าวสาร ที่ผลิตเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีเนื้อหาหลักคือ Fake news
และ Cyberbullying

การดาเนินการในระยะต่อไป
Q๔/๖๕

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
๑. โครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภาครัฐ สอดคล้องกับกิจกรรม
โดยกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศราฐกิจและสังคม จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ถงึ ประโยชน์และสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเน้ตประชารัฐที่
พัฒนาขึ้น นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวติ และการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
รวมถึงหลักสูตรออนไลน์สาหรับการเรียนรู้ดา้ นดิจทิ ัลหรือความรู้พื้นฐาน
สาหรับประชาชน และเผยแพร่บน ThaiMOOC พร้อมทั้งจัดทาคู่มอื
ประกอบการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และ
สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
๒. โครงการ Social Media Smart Page Award โดยสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เป็นโครงการจัดประกวดการจัดทาสื่อดิจทิ ัลที่ให้องค์ความรู้ในเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ โดยอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดกิจกรรมการ
ประกวด Social Media Smart Page Award จนได้เพจรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศที่ได้รับรางวัลและได้รับการส่งเสริมให้ดาเนินการและติดตามเพจ
ต่อเนื่องไปอีก ๑ ปี

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ ใช้คนดัง (Celebrities) ในแวดวงบันเทิงและกีฬา
เป็นผู้นาเสนอ (presenters) ในการเชิญชวนให้ประชาชนรู้จกั
เลือก ที่จะบริโภคสื่อที่มคี ุณภาพและมีคุณค่า ทั้งนี้ พิจารณา
นาเสนอให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลาที่เหมาะสม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจทิ ัล
ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธกี ารประชาสัมพันธ์ ที่
หลากหลาย โดยให้มกี ารวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชดั เจน
เป็นกรอบในการทางาน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
- องค์กรสื่อ
- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
- กรมประชาสัมพันธ์
- กองงานโฆษก
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงวัฒนธรรม

- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
- องค์กรสื่อ
- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
- กรมประชาสัมพันธ์
- กองงานโฆษก
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
๑. โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สาหรับเยาวชนในโรงเรียน สอดคล้องกับกิจกรรม
และมหาวิทยาลัย โดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มกี ารจัดการประชุมเพื่อส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กบั ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ๔
ภาค โดยได้จดั การประชุมครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการวางแผนรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน โดยกรม
ประชาสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ของ Net
Idol และคนดัง (Celebrities) ที่มชี ื่อเสียงและข้อมูล ข่าวสาร ที่ผลิตเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีเนื้อหาหลักคือ Fake news
และ Cyberbullying

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

นาร่าง พระราชบัญญัติ ที่ทาการแก้ไขตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เสนอต่อรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ - 2

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทาร่าง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมจริยธรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ โดย ร่างพระราชบัญญัติ ได้ผา่ นการพิจารณา
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายโดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการแก้ไขตามความเห็นสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กิจกรรมที่ ๔ การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีการประชุมหารือแนวทางการดาเนินการระหว่าง ดาเนินการเตรียมการจัดทาเนื้อหลักสูตร "การรู้เท่าทันสื่อ" ตาม
ในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทสด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ขั้นตอนของกระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า และเป็นวิชาพื้นฐานระดับอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ในวันที่
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมที่ ๓ การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ใน
โรงเรียนและในมหาวิทยาลัย และในสถานที่สาธารณะสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษา ทั้งในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

Q๔/๖๑

Q๔/๖๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๓/๖๓

- คณะกรรมการดาเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- องค์กรสื่อ
- กรมประชาสัมพันธ์

- กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
- กระทรวงศึกษาธิการ

ดาเนินการพิจารณาทบทวนความสอดคล้องของร่างแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์
ชาติ จานวน ๒๓ แผน เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเทิศ
ทางและเป้าหมายของร่างแผนดังกล่าว

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ - 3

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จดั ทาประกาศ สานักงานคณะกรรมการกิจการ
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดาเนินการจัดสรรการใช้ประ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง
โยชนืคลื่นความถี่ให้คุ้มค่า
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ฉบับราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง หน้า ๑๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ ให้ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณา
เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่าหรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมที่มมี ลู ค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กสทช. มีความก้าวหน้าดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
ฉบับที่ ๒ ใหม่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และ 1. มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนร่างแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 โดยได้แลกเปลี่ยนรับฟัง
เป็นไปตามสภาวะความต้องการในการใช้คลื่นความถี่ใน
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ รวมทั้ง ได้
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน
ทบทวนความสอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องแล้ว
2.ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ พิจารณาแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ โดยได้จดั ทาข้อมูล
ความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องระหว่างร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 กับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติจานวน 23
แผน รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานฯ 9 ประเด็นและ
พิจารณาความเชื่อมโยงของร่างแผนแม่บทฯกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ 2 สาหรับปรับปรุงแผนระดับ 3 (ร่างแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2) ตามมติคณะรัฐมนตรีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
3.พิจารณาแผนระดับ 3 (ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ 2) ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้ดาเนินการศึกษา
เปรียบเทียบและสรุปประเด็นการเปลี่นแปลงหรือเพิ่มเติม รวมทั้งการสอบ
ทาน สรุป และจัดทาข้อมูลความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 กับกฎหมายและแผนระดับชาติที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นในการปรับปรุงร่างกฎหมายให้สมบูรณ์ เพื่อนาเสนอ
ต่อรัฐสภาต่อไป

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4

กิจกรรมที่ ๒ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายประมวลรัษฎากร อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยร่างแก้ไขประมวลรัษฎากรอยู่ในการพิจารณาของ
เพื่อให้ครอบคลุมการเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์ตา่ งประเทศ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์
กิจกรรมที่ ๑ การจัดตั้งส่วนงานหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ใน
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการ
การประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ในและต่างประเทศ จัดตัง้ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดงั กล่าว คือ สานักงานคณะกรรมการการรักษา
ให้มลี กั ษณะ Official Point of Contact
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งได้ถกู กาหนดให้จดั ตั้งโดย
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการ

ดาเนินการจัดตั้ง สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคม
แห่งชาติ ติดตามการดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ในการ
ตอบสนองต่อกิจกรรมดังกล่าว

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มกี ารประชุมหารือกับสถานีโทรทัศน์ เช่น NBT ททบ.
๕ อสมท. Thai PBS ในการพิจารณาจัดแบ่งผังเวลาให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมผลิตรายการด้วย ร้อยละ ๓๐

กิจกรรมที่ ๕ พิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการโทรทัศน์ที่
เป็นของรัฐ องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ เช่น สถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT) องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียง
เพื่อสาธารณะ (Thai PBS) บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
(MCOT) สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
(ททบ.๕) เพื่อให้เป็นการใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์ตอ่
สาธารณะที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
โทรทัศน์ของชุมชนตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑

นาโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการ
ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่ามี
โครงการจัดตั้งเครือข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ (NT) เป็นการควบกิจการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) และบริษัท TOT จากัด
มหาชน โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ พิจารณาจัดตั้งโครงข่ายแห่งชาติ เพื่อบริหาร
จัดการโครงข่ายวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ทั้งโครงข่าย
เคเบิล โครงข่ายดาวเทียม และโครงข่ายภาคพื้นดิน เพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะ
เป็นการลดภาระผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์

การดาเนินการในระยะต่อไป

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
มีปัญหา เนื่องจาก สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
สารสนเทศ และ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือชี้แจงว่า หากวิธกี าร
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทาการหารือ
Beauty Contest ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธกี ารประมูลแล้ว สานักงาน
เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการตามกิจกรรม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ก็สามารถดาเนินการด้วยวิธนี ี้ได้ แต่หากมิใช่แล้วก็ตอ้ งแก้ไขประเด็น
นี้ใน พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

กิจกรรมที่ ๓ ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธกี ารประมูลคลื่นความถี่
สาหรับกิจการวิทยุและโทรทัศน์จากการใช้ราคาสูงสุดเป็น
เกณฑ์ตดั สิน เป็นการใช้คุณสมบัตแิ ละข้อเสนอในเชิงคุณภาพ
รายการของผู้เข้าประมูล (Beauty Contest)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวงการคลัง

Q๔/๖๒

- สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย
- สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
- สถานีโทรทัศน์ อ.ส.ม.ท.
- สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง
๕
- สถานีโทรทัศน์รัฐสภา

Q๔/๖๕

- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

Q๔/๖๑

Q๔/๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์เพื่อการกากับดูแลสื่อ
ออนไลน์ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัตกิ ารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(CSOC) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอให้กรรมการตรวจรับ
ปรับข้อมูลเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านให้สอดคล้องกับสัญญาของบริษัท

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ดาเนินการจัดทา ร่างแก้ไขกฎหมายอาญาในการกระทาผิดต่อ
เด็กทางออนไลน์ และ ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็กโดยใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ...

การดาเนินการในระยะต่อไป

- กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

Q๔/๖๓

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย

Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

กิจกรรมที่ ๓ กากับดูแล ติดตามทุกหน่วยงานในการดาเนินการ ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากแผนพัฒนาดังกล่าวหมดระยะเวลาดาเนินการแล้ว พิจารณาทบทวนความจาเป็นของกิจกรรม โดยอาจปรับปรุงให้
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลฯ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
เข้ากับแผนอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบัน
๒๕๖๑) ในมิตคิ วามมั่นคงของชาติ ด้านความปลอดภัย
สาธารณะ ภัยธรรมชาติ และภาวะวิกฤต

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษบกิจและสังคม ตาม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๒

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ดาเนินการจัดทากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ จัดทากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้กรอบในระดับสากล

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

Q๔/๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๒

Q๔/๖๑

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
กิจกรรมที่ ๑ ผลักดันร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการรักษาความ พระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ ได้มผี ลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
ดาเนินการแล้วเสร็จ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... กฎหมายคุ้มครอง
๒๕๖๒
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้มผี ลบังคับใช้

กิจกรรมที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการกากับตรวจสอบการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๓ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัตคิ ุ้มครอง มีปัญหา เนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี
เด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ให้ครอบคลุมการใช้สื่อออนไลน์
ความเห็นว่า ในการคุ้มครองเด็กจากภัยทางสื่อออนไลน์ควรมีการดาเนินการ
ให้ครอบคลุม โดยการแก้ไขบทลงโทษในกฎหมายอาญา ให้ครอบคลุมการ
คุกคามเด็กและเยาวชนทางช่องทางออนไลน์ และ ทาการร่าง พระราชบัญญัติ
สาหรับคุ้มครองเด็กทางออนไลน์โดยเฉพาะ นาไปสู่การจัดทา ร่างแก้ไข
กฎหมายอาญาในการกระทาผิดต่อเด็กทางออนไลน์ และ ร่าง
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็กโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ พ.ศ. ...
กิจกรรมที่ ๔ มาตรการเสริมการลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์มอื ถือ มีการดาเนินโครงการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบเติมเงิน / จัดทาศูนย์กลางข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้โทรศัพท์มอื ถือ ด้วยอัตลักษณ์ (๒ แชะ) เสร็จสิ้นแล้วโดย สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุกกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวง
มหาไทย ปัจจุบัน ได้ดาเนินการอบรมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จสิ้น
แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ กาหนดหลักสูตรอบรม / จัดอบรมสัมมนาเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และการสื่อสารสาธารณะ ให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ
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ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกรมประชาสัมพันธ์ มีการปรับโครงสร้างการ
ดาเนินการทดลองใช้โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันการ
บริหารงานสถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยอยู่ในระหว่างการทดลองใช้
ประชาสัมพันธ์ และการจัดทาเนื้อหาหลักสูตรการสื่อสารในยุค
โครงสร้างการบริหารงานภายใน และมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้าน ดิจทิ ัลให้มคี วามสมบูรณ์
การพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ใน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๖๒ โดยมีรองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานการประชุม การ
ประชุมมีความคืบหน้าในการจัดทารายละเอียดของแต่ละรายวิชา และประวัติ
วิทยากรผู้สอนโดยสังเขป รวมถึงแนวทางการจัดกรอบร่างแผนต่าง ๆ นามา
เสนอในการประชุมเพื่อรับรองในครั้งต่อไป

ดาเนินการจัดทาการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้แล้ว
เสร็จ และดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอแผนเข้าสู่การ
พิจารณาของ ครม. ต่อไป

กิจกรรมที่ ๒ ปรับบทบาทของสถาบันการประชาสัมพันธ์ให้
ดาเนินการในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารในยุค
ดิจทิ ัล เพื่อบรรจุในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐของ
หน่วยงานต่าง ๆ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้มเี ค้าโครงร่างรายงาน
กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการด้านการ การศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ของประเทศ เพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์และแนวทางการพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์ ในการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2566 - 2570) และโครงสร้างของแบบการ
สนทนากลุ่ม (Structure of Discussion Guide) 2. มีกรอบการศึกษา
วิเคราะห์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็นต้น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ สานักงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จดั ทา ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ (ร่าง) แผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการตาม
โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกันจัดทาแผนแม่บท เพื่อนา
เพื่อนาเทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้นการสื่อสาร ขั้นตอนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ต่อไป
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน และโทรคมนาคม เพื่อภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการ
การสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อภารกิจป้องกันและบรรเทาสา กาหนดให้กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานกลางในการ
ธารณภัย
บริหารจัดการ การใช้คลื่นความถี่วทิ ยุสาหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินหรือภัยพิบัติ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักปลัดสานักนายก
- กรมประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยวงานภาครัฐ

- สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
- กรมประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยวงานภาครัฐ

- สถาบันอบรมหลักสูตรผู้บรื
หารระดับสูง
- สถาบันการประชาสัมพันธ์
- สถาบันพระปกเกล้า

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
แผน
- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
- สานักงานตารวจแห่งขาติ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงสาธารณสุข
Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๔ พัฒนาการออมภาคบังคับ

กอช. จะการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงการบริหาร
กอช. โดยผลักดันการเพิ่มจานวนสมาชิกอย่างต่อเนื่องผ่านวิธีการ อาทิ
การลงพื้นที่เพื่อผลักดันการออม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและธนาคารหน่วยรับสมัครสมาชิก การส่งเสริมการออม
แรงงานนอกระบบ เด็ก/เยาวชน

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านสังคม - 1

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ดาเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ ยังไม่มีความการดาเนินงานในระยะต่อไปตามข้อเสนอดังกล่าว
การส่งเสริมการออมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลเรือ่ งรายได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
เป็นเกณฑ์ และนาค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(VAT ร้อยละ 7 ) มาคืนประชาชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับ 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณะสุข
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการลดความเหลื่อมล้าใน
การให้บริการทางสังคมตามข้อเสนอในแผนการปฏิรูปฯ ซึ่งคาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562

1. มีร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ โดย
หลังจากปรับแก้แล้วเสร็จกระทรวงการคลังจะนาร่างกฎหมายดังกล่าว
กระทรวงการคลังได้มีการยกร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนบาเหน็จ
ไปจัดทาประชาพิจารณ์ และเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
บานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบ ครม. แล้ว แต่
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนรัฐบาล ร่างกฎหมายจึงถูกส่งกลับ
2. ปัจจุบันกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้รายละเอียด
เรือ่ งเงินสมทบกองทุนในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการและ
สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับประโยชน์สูงสุด
(สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง)

กิจกรรม ๓ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้ 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 29
เหมาะสมและเป็นธรรม
คณะภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ อันจะ
นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ วิธีการทางาน
ของคณะอนุกรรมการ และประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายจะได้รับ
เพื่อลดความซ้าซ้อนของการดาเนินงาน

กิจกรรม ๒ การสร้างระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญหลังพ้น
วัยทางาน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออม
ปัจจุบันพบว่ามีสมาชิก กอช. กว่า 2,215,534 คน เงินกองทุนรวม
แห่งชาติ
6,336.95 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2562) ซึ่งเกินค่า
เป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่กาหนดไว้จานวน 1
ล้านคนภายในปี 2561

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/62

Q4/63

Q4/62

Q4/6๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
กิจกรรม ๑ ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ/ ระบบราง

กิจกรรม ๗ ให้วัดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น

ประเด็นปฏิรูป

กระทรวงมหาดไทย กาลังปรับแก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561 เพื่อขยายขอบเขตการตั้งงบสมทบให้กว้างขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะดาเนินการจัดทากฎหมายลาดับรอง
ตาม พระราชบัญญัติ และแต่งตั้ง ผอ. สานักงานฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านสังคม - 2

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายที่ให้การก่อสร้างขนส่งสาธารณะทุก
ติดตามการดาเนินการของกระทรวงคมนาคมที่มีนโยบายให้การ
โครงการมีการออกแบบเพื่อคนทุกวัย (UD) ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ ก่อสร้างขนส่งสาธารณะทุกโครงการมีการออกแบบเพื่อคนทุกวัย (UD)
ดาเนินการเรือ่ งดังกล่าวหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท BTS ได้มีแผนใน
การติดตั้งลิฟท์สาหรับผู้พิการฯ ให้ครบทุกสถานี รวมถึง กทม. มี
นโยบายในการก่อสร้างลิฟท์สาหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

1. สช. ได้ดาเนินการขยายผลและร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนา ดาเนินโครงการขยายผลการสร้างพระนักพัฒนา
ให้วัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมด้าน สาธารณ
สงเคราะห์ตามแนวทางของธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ
2. พศ.ร่วมกับ สปสช. พัฒนาให้วัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งปัจจุบัน
มีวัดส่งเสริมสุขภาพแล้วจานวน 4,007 แห่ง และมีพระคิลานุปัฏฐาก
แล้วจานวน 3,796 รูป (ข้อมูล ณ 28 มิ.ย. 62)

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรม ๕ ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม
มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 และมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ สถานะปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ โดยกรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม ในฐานะหน่วยงานชั่วคราว
ตามบทเฉพาะการของ พระราชบัญญัติฯ ได้ดาเนินการ อาทิ จัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดทากฎหมายลาดับรองตาม
พระราชบัญญัติ ฯ เสร็จสิ้นแล้ว 11 ฉบับจากทั้งสิ้น 26 ฉบับ ทั้งนี้
ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนแล้วจานวน 103 แห่ง (ข้อมูล ณ 8 ต.ค.
62)
กิจกรรม ๖ เสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้าง
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
พื้นฐานทางสังคม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมเพื่อการ การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พัฒนาสังคม
พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้ อปท. ตั้งงบสมทบโดยเฉพาะในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ยังไม่มีการดาเนินการตามข้อเสนอประเด็น
ปฏิรูปและวิธีการที่กาหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
รวมทั้ง การศึกษาและการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางสังคมหรือเสนอการระดมทุนให้ อปท. กู้ยืม

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/62

Q4/61

Q4/6๑

กระทรวงคมนาคม

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ

กาหนดแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ
หลักตามแผนฯ
ไม่กาหนดเวลา กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
(สสว.)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

๒. ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กิจกรรม ๑ สนับสนุน/เสริมสร้างศูนย์บริการคนพิการและ
ปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใช้เงินของกองทุนส่งเสริม/
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กิจกรรม ๓ ปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานที่กากับเกี่ยวกับการ
ออกแบบเพื่อคนทุกวัย (UD)

ประเด็นปฏิรูป

ด้านสังคม - 3

1) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไปทั่วประเทศแล้ว จานวน จานวน 2,273 ศูนย์ (ข้อมูล ณ 24
ก.ค. 62)
2) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดสรรกรอบ
วงเงินสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อดาเนินงานและการ
จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
3) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ โดย
ร่วมมือกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์
และ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาอาชีพผ่านโครงการ Smile Farm
4) มติสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ประจาปี ๒๕๖๒ สนับสนุนการจัดตั้ง
คกก. วิสาหกิจเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมสาหรับคนพิการ

ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในเรือ่ ง UD

เร่งจัดทามาตรฐานศูนย์บริการคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศึกษาระบบบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของ
กองทุนฯ
ประสานกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อร่วมกันพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สาหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กาลังผลักดันกฎหมายการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(Accessibility for All Act : AAA) หรือยุทธศาสตร์ AAA ซึ่งเป็นผล
จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรม ๒ ปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานบริการขนส่งสาธารณะ 1. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ยึดหลักการออกแบบขนส่ง
ติดตามการดาเนินการของกระทรวงคมนาคมที่มีนโยบายให้การ
ทุกระบบ
สาธารณะให้เอื้อต่อทุกคน (UD) อาทิ โครงการก่อสร้างสิ่งอานวยความ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะทุกโครงการมีการออกแบบ
สะดวกสาหรับผู้พิการ (ห้องน้า ทางลาด ป้าย)
เพื่อคนทุกวัย (UD)
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ดาเนินการทา MOU ร่วมกับทุกกระทรวงเพื่อติดตาม
นโยบาย และแผนการสนับสนุน การจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการ การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สาหรับคนทั้งมวล “Smile City
For All” โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการภายใต้แนวคิดการจัด
สภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
(Accessibility for All Act : AAA)

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/64

Q4/64

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/
กระทรวงการคลัง

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ

กาหนดแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ
หลักตามแผนฯ
Q4/64
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงคมนาคม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านสังคม - 4

กิจกรรม ๒ แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ผู้สูงอายุสามารถรับ กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ ง ขอความ
งานเป็นชิ้นงาน
ร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทา เมื่อ 8 มี.ค. 2562
เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ว่าจ้างผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ซึ่งมิได้ทางานประจาหรือทางานบางช่วงเวลา จ่ายค่าตอบแทนอย่าง
น้อยชั่วโมง 45 บาท จ้างงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และกาหนด
ระยะเวลาการทางานไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทางานที่บ้าน พ.ศ. 2553 กาหนดให้ผู้รับงานไป
ทาที่บ้านทางานเวลาใดก็ได้ และต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้ว่าจ้างอย่าง
เป็นธรรม โดยได้รับค่าตอบแทนตามผลงานที่ทาและเป็นรายชิ้น ซึ่ง
ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถรับงานไปทาที่บ้าน

๓. การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทางาน
กิจกรรม ๑ กิจกรรมขยายอายุเกษียณราชการ จาก ๖๐ ปี เป็น ยังไม่มีการแก้ไข พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญให้ขยายอายุเกษียณ
๖๓ ปี (โดยใช้เวลา ๖ ปี คือ ๒ ปี ขยาย ๑ ปี) เพื่อเป็นต้นแบบใน ราชการเป็น 63 ปี สถานะปัจจุบัน โดยสานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่าง
การขยายเวลาการทางาน
การศึกษาความเหมาะสมของตาแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณและ
ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางได้นาผลการศึกษางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อ ก.พ. 62
เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรือ่ งดังกล่าวแล้ว
2. รับฟังความคิดเห็นของ อ.ก.พ. กระทรวง และผู้บริหารส่วนราชการ
เกี่ยวกับการจาแนกตาแหน่งตามลักษณะงานเพื่อการกาหนดอายุ
เกษียณ และสารวจความคิดเห็นออนไลน์เกี่ยวกับการปรับปรุงการ
เกษียณอายุตามลักษณะงานเพิ่มเติม
3. ออก กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 และมีผล
บังคับใช้ในวันดังกล่าว

ประเด็นปฏิรูป

ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยจัดทา MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การส่งเสริมการมีงานทาให้ผู้สูงอายุภายใต้โครงการ“รวมพลังประชารัฐ
ส่งเสริมการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน

1. รอผลการศึกษาเพื่อนาไปประกอบการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาทิ พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญ พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและข้อเสนอการปรับปรุง
การเกษียณอายุราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมร่างกฎหมาย
3. เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการตรา พระราชบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย 2560

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/61

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/กระทรวง
พาณิชย์/กระทรวง
อุตสาหกรรม

สานักงาน กพ./
สานักงาน กพร.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค (ฉบับที่ เตรียมการจัดทากฎหมายลูก
4) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สถานะปัจจุบัน
จัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการตามที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ พระราชบัญญัติ กาหนด ภายใน 1 ปี
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 และมีผลบังคับใช้เมื่อ
พ้น 90 วันนับแต่วันประกาศ โดยมีหลักการสาคัญคือการปรับปรุง
องค์ประกอบ/อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กาหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย และให้
เลขาธิการ สคบ. มีอานาจดาเนินคดีแทนผู้บริโภค และ อปท. ได้รับ
ค่าปรับจากการดาเนินการในส่วนของตน รวมถึงการปรับอัตราโทษ
ปรับให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่ได้มีการระบุให้ สคบ.ไปสังกัดหน่วยงาน
กระทรวงที่บังคับใช้กฎหมายตามข้อเสนอปฏิรูปฯ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านสังคม - 5

กิจกรรม ๒ เสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภค 1. มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค เร่งดาเนินการตามภารกิจรับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของ
โดยอาศัยเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ 22 พ.ค. 62 และมีผล
ผู้บริโภคให้เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติ กาหนด
บังคับใช้เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้
ประชาชนมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกัน
จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐตามมาตรา 46
ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560
2. เปิดช่องทางระบบร้องทุกข์ออนไลน์ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคผ่านเว็ปไซต์
แอพลิเคชั่นร้องทุกข์ชื่อ "CCAP: Consumer Complaint
Application" และร่วมมือกับภาคเอกชน เปิดให้ผู้บริโภคร้องเรียน
ปัญหาผ่านทางร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๔. ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค
กิจกรรม ๑ พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพของ สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเพิ่มอานาจทางปกครอง
ให้กับ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/63

Q4/62

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

สานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

สานักงาน กพ./
สานักงาน กพร./
สานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค/
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงยุติธรรม/
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านสังคม - 6

1. กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการปกครองปรับแก้ พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 62 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
15 เม.ย. 62 เป็นต้นไป โดยกาหนดสิทธิในการยื่นคาร้องขอมีสัญชาติ
ไทยของเด็กที่ไร้รากเหง้า ไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน โดย กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการออกกฎหมายลาดับรองตาม พระราชบัญญัติ ดังกล่าวแล้ว
3 ฉบับ
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ สารวจและจัดทาข้อมูลคนพิการไร้รากเหง้า โดยจะ
ดาเนินการขึ้นทะเบียนให้ได้รับสิทธิ ภายในปี 2564
๖. การเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต
กิจกรรม ๑ แก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญที่ทา มติ ครม. เมื่อ 2 ม.ค. 62 เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ให้ประเทศไทยมีประชากรในแต่ละกลุ่มอายุที่ไม่สมดุล
ปฐมวัยแห่งชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแล
พัฒนา/จัดการศึกษา/การดาเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน และ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 61 เพื่อกาหนดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนสาหรับ
บุตรตั้งแต่คนที่ 2 ให้มีผลบังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี
2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการให้
สิทธิการลดหย่อนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานสาหรับ
การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยอนามัยเจริญพันธุใ์ ห้ผู้มีบุตรยากตามข้อเสนอ
ในแผนการปฏิรูปฯ
๗. การเสริมพลังสตรี
กิจกรรม ๑ กิจกรรมเพิ่มสัดส่วนของสตรีในตาแหน่งบริหารของ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
องค์กร
อยู่ระหว่างจัดทาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งได้มีการกาหนดแนวทางการส่งเสริมให้สตรี
มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัจจุบันประเทศไทยมี
สัดส่วนสตรีที่มีส่วนร่วมทางการเมืองร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็นอันดับที่
184 ของโลก (ข้อมูลจาก UN Women อ้างในThe Standard 8
พ.ย. 61) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการดาเนินการในส่วนของการแก้
กฎหมายและการจัดมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี

๕. ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร
กิจกรรม ๑ ติดตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแก้ไขใหม่

ประเด็นปฏิรูป
Q4/64

Q4/65

Q4/65

คณะกรรมการปฏิรูปฯ ติดตามการดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการปฏิรูปฯ ติดตามการดาเนินการเนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

ออกกฎหมายลาดับรองอื่นๆ ภายใต้ พระราชบัญญัติ การทะเบียน
ราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ยังไม่มีการดาเนินการตามข้อเสนอในแผนปฏิรูปฯ

คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างพิจารณาวิธีการให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ สสส. ดาเนินโครงการรวบรวม เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จจะดาเนินการประเมินผลความสาเร็จเพื่อ
จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลทุกมิติ ที่จัดเก็บโดยหน่วยงานในระดับ ต่อยอดการพัฒนาในระดับนโยบายต่อไป
พื้นที่ เพื่อนามาจัดทาแผนพัฒนาในพื้นที่ ตามนโยบาย one plan one
policy ของ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวล
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านสังคม - 7

กิจกรรม ๓ พัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่ คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอขยายระยะเวลาดาเนินการถึงปี
ช่วยเหลือของรัฐ
จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยนาผู้มีรายได้ทุกคนเข้าระบบภาษีและให้ผู้ที่มี 2565
รายได้ถึงเกณฑ์ทุกคนชาระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ของภาครัฐ และคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวล
รัษฎากร (ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย) มี
ข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายสรรพกร อาทิ กาหนดให้ผู้ที่มีอายุครบ 18
ปียื่นแบบภาษี ลดเพดานภาษีบุคคลจากร้อยละ 35 เหลือไม่เกินร้อย
ละ 25 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมสรรพกรยังไม่มีแนวคิดในการ
ดาเนินการเรือ่ งดังกล่าว

กิจกรรม ๒ จัดลาดับความสาคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชน
ต้องการทราบ และสร้างการรับรู้

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ดา้ นสังคม
กิจกรรม ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้เก็บและ
บริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและตาบล

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q1/64

Q4/65

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

กระทรวงการคลัง

สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน)*/กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

๒.๒ แก้ไข พระราชบัญญัติสภาองค์ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้านสังคม - 8

มีร่างแก้ไข พระราชบัญญัติสภาองค์ชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่ง
สถานะปัจจุบัน มีร่างแรกของการแก้ไข พระราชบัญญัติ สภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 แล้วเมื่อ ส.ค. 62

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่
๑.๑ กาหนดให้ตาบลเป็นพื้นที่การพัฒนาอย่างบูรณาการ โดย
1. มีร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชน
ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง มีร่างระเบียบฯ และเสนอ ครม. พิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม
เข้มแข็ง
มีคาสั่งให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ไปทบทวนตามความเห็นของ สคก. ในประเด็นความซ้าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น ซึ่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ดาเนินการทบทวน
ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่นและหารือร่วมกับหน่วยงานร่วม
รับผิดชอบแล้ว (สช./สศช.)
2. เกิดกลไกประชารัฐระดับจังหวัดที่เข้มแข็งมีการจัดตั้งบริษัท ประชา
รัฐรักสามัคคี ครอบคลุมทุกจังหวัด
3. เกิดกลไกประชารัฐระดับตาบลมีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกตาบล
กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ.
2562 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.
62 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระดับอาเภอและระดับตาบล โดยการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
4. อยู่ระหว่างติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท
ชุมชนหรือธรรมนูญชุมชน
5. อยู่ระหว่างติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS ตาบล
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน
๒.๑ จัดทา พระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและบุคคลตาม
มีร่าง พระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนฯ ซึ่งสถานะปัจจุบัน มีร่าง
มาตรา ๔๓ (๒) ในรัฐธรรมนูญฯ
กฎหมายโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทาใหม่
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ได้จัดทาขึ้นและ
ส่งให้ รนม.วิษณุฯ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคณะอนุกรรมการฯ ได้ยุติการดาเนินการแล้ว
และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากรัฐบาลชุดใหม่

ประเด็นปฏิรูป

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะดาเนินการนาร่างแรกของ การแก้ไข
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนฯ ไปรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชนอีกครัง้ หนึ่ง ก่อนเสนอคณะกรรมการ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อพิจารณา

ไม่สามารถติดตามจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินการถึงปี 2565

ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนพัฒนาตาบล/หมู่บ้าน/ชุมชน

ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อยู่
ระหว่างรายงานความคืบหน้า/อุปสรรคในการออกร่างระเบียบ
ดังกล่าวต่อ รมว. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคมทราบ ตามลาดับ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/65

Q4/63

Q4/65

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการพิจารณา
เสนอกฎหมายที่
จาเป็นต้องจัดทาใหม่เพือ่
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรปู ประเทศ/
สานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรปู กฎหมาย

สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.)/
สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/
สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

๒.๔ ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ โดย
จัดทายุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันฯ และ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

๒.๓ ยกระดับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จากองค์การมหาชน
ให้มี พระราชบัญญัติ รองรับ

ประเด็นปฏิรูป

ด้านสังคม - 9

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ไม่มีร่าง พระราชบัญญัติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ซึ่ง
สถานะปัจจุบัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่
และทบทวนภารกิจของสถาบัน ผ่านการแต่งตั้งคณะทางานและการ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ผลการรับฟังความ
คิดเห็นพบว่า 1) บางส่วนเห็นว่าบทบาทและภารกิจในปัจจุบันของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ 2) บางส่วนเห็นควรให้ยกระดับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้มีพระราชบัญญัติรองรับ ทั้งนี้ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน เห็นว่ากฎหมายการจัดตั้งสถาบันที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบันยังไม่มีอุปสรรคในการดาเนินงาน เว้นแต่งานด้านการ
ต่างประเทศที่ไม่สามารถดาเนินการได้ภายใต้อานาจของ พระราช
กฤษฎีกา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีแผนพัฒนาระบบและโครงสร้างการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน ซึ่ง
สถานะปัจจุบัน สภาองค์กรชุมชนมีแผนพัฒนาผู้นาสภาองค์กรชุมชน
แผนการส่งเสริมให้สภาองค์กรชุมชนจัดทาแผนชุมชนที่ดาเนินการใน
ทุกๆ ปี และมีการสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนนาแผนของตนเองไป
ประสานกับแผนท้องที่ ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีร่างแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 –
2564 สถานะปัจจุบัน สมช. อยู่ระหว่างการปรับแก้ร่างแผนส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มีกรอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาว
ไทยกลุ่มชาติพันธุ์ สถานะปัจจุบัน วธ. โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้
ตั้งคณะทางานยกร่างกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 1) ทีมยกร่าง
กฎหมาย 2) ทีมวิชาการ และ 3) ทีมสื่อสารสังคม เพื่อนาผลการ
ศึกษาวิจัยสภาพปัญหา/สถานการณ์ของวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุใ์ น
ประเทศไทย มาจัดทาร่าง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่ากฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกับการให้สิทธิแก่กลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ
พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่กาหนดเกณฑ์การให้
สิทธิแก่กลุ่มชาติพันธุแ์ ต่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจะหารือร่วมกับ วธ. เพื่อหาแนวทาง
ขับเคลื่อนกฎหมายดังกล่าวต่อไป

เสนอร่างแผนดังกล่าวต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และนาแผนไปปฏิบัติใช้ต่อไป

สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนให้จัดทาแผนพัฒนาชุมชนในระยะ 3 ปี
และ 5 ปี

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อยู่ระหว่างรายงานผลการศึกษา ผลการ
รับฟังความคิดเห็น และรายงานความคืบหน้า/อุปสรรคในการยกระดับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้มี พระราชบัญญัติรองรับ ต่อ รมว.
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทราบ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/6๑

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ
Q4/65

สานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ
สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้าขนาดเล็กของชุมชน มีกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้าขนาด
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เล็กฯ ซึ่งสถานะปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการแหล่งน้าขนาดเล็ก อาทิ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สร้างแม่ข่าย
การจัดการทรัพยากรน้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย
สนับสนุนให้ชุมชนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Q4/61

Q4/61

ขยายผลการดาเนินงานไปยังพื้นที่เป้าหมายที่เหลือ โดยปรับรูปแบบ
การส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ อาทิ รูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน

คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินการ
ให้ถึงปี พ.ศ.2565

Q4/62

คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ

คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง

กาหนดแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ
หลักตามแผนฯ
Q4/62
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงการคลัง สนับสนุนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนให้มี
ที่ดินทากิน และสนับสนุนการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
มีร่าง พระราชบัญญัติ ยุติธรรมชุมชน สถานะปัจจุบัน ยกเลิก
กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างปรับแก้หลักการของร่าง พระราชบัญญัติ
ข้อกาหนดในการดาเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในร่าง พระราชบัญญัติ ยุติธรรมชุมชนที่เน้นการส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชน และตรวจสอบ
ยุติธรรมชุมชนให้ดาเนินการผ่าน พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อ
ความจาเป็นในการออกกฎหมายตาม ม.77 แห่งรัฐธรรมนูญฯ
พิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22
พ.ค. 62

กิจกรรมที่ ๓ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: ทรัพยากรและทุนชุมชน
มีร่าง พระราชบัญญัติ ธนาคารที่ดินฯ ซึ่งสถานะปัจจุบัน
๓.๑ ผลักดัน พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน
กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่าไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากอาจมี
ความซ้าซ้อนกับกลไกภาครัฐในการช่วยเหลือปัญหาความมั่นคงทาง
ที่ดินแก่ประชาชนที่มีอยู่แล้ว อีกทั้ง ผลการศึกษาของ
กระทรวงการคลัง พบว่า การจัดตั้งธนาคารที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่
จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง กระทรวงการคลัง จึงให้การสนับสนุน
มาตรการภาษีแก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
โดยการออก พระราชกฤษฎีกา ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การกาหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 660) พ.ศ.
2561 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 แทนการออก พระราชบัญญัติธนาคาร
ที่ดินฯ
๓.๒ พัฒนาการดาเนินงานนโยบายการจัดการที่ดินแปลงรวมที่ มีกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดินแปลงรวม ซึ่ง
เน้นบทบาทของชุมชน/กระบวนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งไป สถานะปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ดาเนิน
พร้อมๆ กัน
นโยบายการจัดสรรที่ดินแปลงรวม โดยมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
ของชุมชนผ่านรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อการเข้าถึงเงินทุนและการฝึก
อาชีพ ดาเนินการแล้ว 127 พื้นที่ 58 จังหวัด จากเป้าหมาย 919
พื้นที่ 70 จังหวัด ในปี 2563 (ณ 27 ก.ย.62)

๒.๕ จัดทา พระราชบัญญัติ ยุติธรรมชุมชน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

๓.๖ ส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และวัฒนธรรมชุมชน ให้เข้มแข็ง

๓.๕ จัดทากฎกระทรวงเรือ่ งหลักประกันทรัพย์สินอื่นตามที่
กาหนดใน พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
และจัดทา พระราชบัญญัติ ธนาคารต้นไม้

๓.๔ แก้ไข พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และ
พระราชบัญญัติอื่นๆ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรูป

กระทรวงพาณิชย์จะหารือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อผลักดันให้
ธนาคารพาณิชย์ใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน

กรมป่าไม้อยู่ระหว่างจัดทากฎหมายลาดับรองเพื่อออกใบรับรองการ
เคลื่อนย้ายและ การขายไม้ยืนต้นมูลค่าสูง

การดาเนินการในระยะต่อไป
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การเกิดเครือข่ายวิชาการฯ สถานะปัจจุบัน มีการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สวทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การจัดการความรูแ้ ละการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างติดตามการดาเนินงาน เนื่องจาก
หน่วยงานดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าวเป็นภารกิจปกติแล้ว

มีร่าง พระราชบัญญัติ ธนาคารต้นไม้ฯ สถานะปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้ยกร่าง
พระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ พ.ศ. .... แล้ว แต่ยังไม่มี แนวทางการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานที่ชัดเจน
การมีแผนแม่บทฯ สถานะปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างติดตามการดาเนินงาน เนื่องจาก
ได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าวเป็นภารกิจปกติแล้ว
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มีพันธกิจหลักในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ สมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ การให้บริการ
ทางวิชาการทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การวิจัยความรูน้ วัตกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน/
ท้องถิ่น

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว สถานะปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
ได้มีการออกพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 และมีผลบังคับใช้
เมื่อ 17 เม.ย. 62
มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน
พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สถานะปัจจุบัน กระทรวง
พาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน
พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 5 พ.ย. 2561
และมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าว ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อโดยใช้ไม้ยืนต้น
เป็นหลักประกันแล้ว จานวน 5 ราย ผ่านสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และพิ
โกพลัส อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการดาเนินการให้สินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์กลางในการประเมินราคาต้นไม้

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/65

Q4/62

เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ/เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราช
มงคล/ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย/สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงการคลัง/
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

กาหนดแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ
หลักตามแผนฯ
Q4/62
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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มีแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมผ่านการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
พิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้านการ พ.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 2564)” ตามข้อกาหนดในแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3

๔.๒ จัดทา พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชา มีร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
นามติ ครม. ดังกล่าวเข้าหารือต่อที่ประชุม คสป. เพื่อพิจารณาแนว
สังคม พ.ศ. .... และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
พ.ศ. .... โดยมติ ครม. เมื่อ 15 ม.ค. 62 เรือ่ ง การขอจัดตั้งทุน
ทางการจัดทา พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชา
องค์กรภาคประชาสังคม
หมุนเวียนตามมติ คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
สังคม พ.ศ. .... ต่อไป (ภายใน พ.ย. 2562)
ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อ 28 พ.ย. 61 ในส่วนของการจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
ครม. มีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจากกองทุนฯ มีรายได้หลักจากเงิน
งบประมาณและดาเนินงานในลักษณะจ่ายขาด โดยไม่มีรายได้กลับเข้า
มาสมทบเป็นรายรับของกองทุนฯ วัตถุประสงค์ ลักษณะ ขอบเขต และ
เป้าหมายในการดาเนินงานยังขาดความชัดเจนและมีความซ้าซ้อนกับ
ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว การขอจัดตั้งกองทุนฯ ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ รมว.กระทรวงการคลัง เสนอ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔ : การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: สวัสดิการชุมชน
๔.๑ แก้ไข พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. มีร่างแก้ไข พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อยู่ระหว่างการหารือของผู้บริหาร
๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยกระทรวงการพัฒนา หน่วยงานถึงแนวทางการดาเนินการขั้นต่อไป
สังคมฯ ได้ดาเนินการจัดทาร่าง พระราชบัญญัติ ฯ ฉบับแก้ไขแล้ว และ
ได้รับฟังความคิดเห็นเมื่อ ม.ค. 2562 อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นที่
ขัดแย้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชนภายใต้
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้
ชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ตามข้อเสนอจากเวทีการรับฟัง
ความเห็น

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q4/63

Q4/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ออกกฎหมายลาดับรอง เพื่อรองรับการดาเนินการ ตาม พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะดาเนินการจัดทากฎหมายลาดับรอง
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว (เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ตาม พระราชบัญญัติ และแต่งตั้ง ผอ. สานักงานฯ
วันที่ประกาศ) และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมพัฒนา
สวัสดิการและสังคม ในฐานะหน่วยงานชั่วคราวตามบทเฉพาะการของ
พระราชบัญญัติฯ ได้ดาเนินการ อาทิ จัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม จัดทากฎหมายลาดับรองตาม พระราชบัญญัติ ฯ เสร็จสิ้น
แล้ว 11 ฉบับจากทั้งสิ้น 26 ฉบับ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน
แล้วจานวน 103 แห่ง (ณ 8 ต.ค.62)

๕.๓ จัดทา พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นกฎหมาย
ส่งเสริมการทางานเพื่อสังคมโดยใช้การทางานเชิงธุรกิจ

๕.๔ ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทเพื่อเสริมสร้างความ มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
เข้มแข็งของชุมชน ป้องกันความเสี่ยงและอุปสรรคต่างๆ โดยการ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 และมีผลบังคับใช้
ปรับปรุง พระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62) แต่ยังไม่ได้ออกกฎหมายระดับรองเพื่อ
ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติ อาทิ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนาย
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด พ.ศ. 2562

ไม่มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบสัมมาชีพทั้งระบบ ยังไม่มีการจัดทา
จัดทาโครงการส่งเสริม Matching model ระหว่างภาคธุรกิจเอกชน
แผนพัฒนาระบบสัมมาชีพทั้งระบบ เนื่องจาก สถาบันพัฒนาองค์กร กับชุมชน
ชุมชน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลใน
ปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดทา
โครงการศึกษาและปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจและ ทุนชุมชน
หลักสูตรแผนธุรกิจเพื่อชุมชน คานงัดการพัฒนาที่ยั่งยืน Community
Business Model Canvas: CBMC

๕.๒ พัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนในลักษณะ Matching model
ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๕ : การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน
๕.๑ เร่งรัดการจัดทา พระราชบัญญัติ สถาบันการเงินประชาชน 1. มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.
ออกระเบียบรองรับเพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนสถาบันการเงิน
2562 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประชาชนได้ภายในปี 2562
2. พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 28
ส.ค. 2562 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนออกประกาศที่เกี่ยวข้อง 5 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามกฎหมายดังกล่าว

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

Q2/63

Q4/61

Q4/65

Q4/61

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
(สสว.)

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน)/กระทรวง
พาณิชย์

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

๒.๒ ฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย

กิจกรรมที่ ๒ สร้างพลังแผ่นดิน
๒.๑ ปฏิรูประบบอาสาสมัครในพื้นที่

๑.๒ โครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

ประเด็นปฏิรูป

คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ปรับเพิ่มตัวชี้วัด โดย
กาหนดจานวนจิตอาสาและขยายผลการดาเนินงานทั้งในภาคราชการ
และประชาชนทุกภาคส่วน

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้านสังคม - 14

ยังไม่มีการปรับแก้ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 จากการ
คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินการ
สอบถามกรมธนารักษ์ พบว่ายังไม่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงาน ถึงปี พ.ศ. 2565
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ มีการอบรมลูกเสือในหลักสูตรการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาและการอบรมสาหรับบุคคลทั่วไป และ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร/จัดฝึกอบรม
ลูกเสือเป็นประจาทุกปี

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินการ
อาสาสมัครและภาคประชาสังคม เพื่อการจัดสวัสดิการ และจัดให้
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565
ระบบฐานข้อมูล อพม./ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงาน อพม.และกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ อพม. โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ
ม. ทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ
2. กระทรวงสาธารณะสุข มีการจัดทาแอปพลิเคชัน อสม. Online
เพื่อยกระดับคุณภาพ การทางาน และการสื่อสารให้บุคลากรด้าน
สาธารณสุขชุมชนดียิ่งขึ้น

สช. ดาเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ โดยประชุม
ดาเนินการระดับจังหวัดและจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนเครือข่าย
สารวจ/จัดทาฐานข้อมูลและแผนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะ
ลาบากและข้อมูลภูมิศาสตร์รับมือภัยธรรมชาติ รวมถึงจัดการความรู/้
ถอดบทเรียนการดาเนินงาน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมที่ ๑ สร้างพลังจิตอาสา
๑.๑ โครงการจิตอาสา “เราทาดีด้วยหัวใจ”
กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา ตั้งแต่เดือน
พ.ย. 60 – ต.ค. 62 จานวน 37,574 ครัง้ จิตอาสาทั้งหมดจานวน
5,634,689 คน แบ่งเป็นประเภทกิจกรรมต่างๆ อาทิ พัฒนาแหล่ง
น้า ทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ สร้างฝายชะลอน้า ปลูกต้นไม้
และกิจกรรมสาธารณสุข

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

ไม่กาหนดเวลา

ไม่กาหนดเวลา

ไม่กาหนดเวลา

ไม่กาหนดเวลา

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(สช.)/
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามแผนฯ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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1. จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ทั่วประเทศ มีจานวน
คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินการ
18,814 แห่ง (มีการยุบรวมศูนย์ฯ) โดยรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี (ข้อมูล ถึงปี พ.ศ. 2565
ณ พ.ย. 62)
2. มท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อาทิ การจัดทามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ครม.
เห็นชอบ เมื่อ 2 ม.ค.62) การอบรมพัฒนาศักยภาพครูเด็กปฐมวัย

๓.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ ศพอส. ให้
อปท. ตามแผนการกระจายอานาจ
คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างติดตามการดาเนินงาน เนื่องจาก
หน่วยงานดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าวเป็นภารกิจปกติแล้ว

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดาเนินการดังนี้ จัดให้มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในทุกจังหวัด ทุก
อาเภอ และมีแผนการขับเคลื่อนงาน ศพอส. ให้ครบทุกตาบลในปี
2565 / ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกจังหวัด
/ จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามที่สาธารณะเนื่องในวัน
สาคัญต่างๆ / นาร่องโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจาคลองเปรม และ
เรือนจากลางลาปางร่วมกับกรมราชทัณฑ์ / ประสานขอความร่วมมือ
อปท. ดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ

1. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินการ
ระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนาชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็น
ถึงปี พ.ศ. 2565
ต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นการพัฒนา
คลังข้อมูลวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบแนะนาการชม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผ่าน Mobile application
2. กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งแหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนเพื่อสร้างโอกาส
เรียนรูต้ ลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิต
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีมาตรการสนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดพื้นที่ทางสังคม และพัฒนาระบบการระดมทุนเพื่อ
กิจกรรมทางสังคม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดาเนินการดังนี้ โครงการส่งเสริมความ
คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างติดตามการดาเนินการ เนื่องจาก
เข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับ หน่วยงานดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าวเป็นภารกิจปกติแล้ว
ตาบล/ อาเภอ/ จังหวัด และระดับประเทศ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิง
จิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

๓.๒ ขับเคลื่อนคลังปัญญาผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ ๓ พลังสร้างสรรค์
๓.๑ สร้างศูนย์การเรียนรูท้ ักษะชีวิต

๒.๓ ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

ไม่กาหนดเวลา

ไม่กาหนดเวลา

ไม่กาหนดเวลา

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/กระทรวง
วัฒนธรรม

กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
กระทรวงศึกษาธิการ/
OKMD

กาหนดแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ
หลักตามแผนฯ
ไม่กาหนดเวลา กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงศึกษาธิการ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

๔.๒ โครงการ Citizen Watchdogs

กิจกรรมที่ ๔ พลังภูมิคุ้มกัน
๔.๑ จัดทามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์

๓.๔ ขยายเครือข่ายวิทยุ/การสื่อสารให้ชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
สาธารณะ: วิทยุชุมชน

ประเด็นปฏิรูป
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กระทรวงดิจิทัลฯ จัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติในการคุ้มครองเด็ก/เยาวชน
จากสื่อดิจิทัล และกิจกรรมส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจดิจิทัล (Digital
Literacy) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการดาเนินการในส่วนของการพัฒนา
ระบบที่ให้ประชาชนเป็นอาสาสมัครและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ข่าวสาร และพัฒนาระบบเฝ้าระวังสื่อในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่ม
สตรี และระบบ watch dog ในระดับชุมชน

คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินการ
ถึงปี พ.ศ. 2565

กรมประชาสัมพันธ์จัดทาเว็บไซต์รทู้ ันสื่อ เพื่อสร้างความตระหนักรูแ้ ก่ คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างเสนอให้ขยายระยะเวลาดาเนินการ
ประชาชน พร้อมเผยแพร่รายการชัวร์หรือมั่วนิ่ม รายการชัวร์ก่อนแชร์ ถึงปี พ.ศ. 2565
และจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์
20 กระทรวงและกลุ่มไลน์ของคณะทางานปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการดาเนินการร่วมมือกับผู้ผลิตสื่อจัด rating สื่อ
ออนไลน์ เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีหน้าที่ในการกากับดูแล
สื่อออนไลน์ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทา
มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ได้
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดาเนินการตาม มติ ครม. เมื่อ 6 มิ.ย. 60
ที่เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและ
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กรมประชาสัมพันธ์ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน คณะกรรมการปฏิรูปฯ อยู่ระหว่างติดตามการดาเนินงาน เนื่องจาก
โดยจัดตั้ง/บริหารจัดการเครือข่ายวิทยุชุมชนระดับเขต การจัดประชุม หน่วยงานดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าวเป็นภารกิจปกติแล้ว
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยุประชารัฐ และจัดประกวดวิทยุ
ชุมชนดีเด่น

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม

ไม่กาหนดเวลา

ไม่กาหนดเวลา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม/
สานักงาน กสทช.

กรมประชาสัมพันธ์/
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

กาหนดแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ
หลักตามแผนฯ
ไม่กาหนดเวลา กรมประชาสัมพันธ์/
กระทรวงมหาดไทย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ประเมินฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน และพัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์
ดาเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือเชื่อมโยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๔/๖๕

Q๔/๖๔
มีกาหนดจัดทา Roadmap แล้วเสร็จ ๒๕๖๓

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

ด้านพลังงาน - 1

กิจกรรม ๖ กรณีผลประเมินเห็นควรให้แยกออกจาก พน. อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการ
ให้ยกร่างกฎหมายและระเบียบเพื่อดาเนินการจัดตั้งศูนย์ ศึกษาความเหมาะสม
ต่อไป

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

Q๔/๖๕

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

กระทรวงพลังงาน

Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

กระทรวงพลังงาน
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน*

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการ
ศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมายที่ทาให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล
ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ หรืออานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านพลังงาน และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบองค์กร
ของศูนย์ฯ

กิจกรรม ๔ จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน ดาเนินการแล้ว โดยจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใต้สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กิจกรรม ๕ ศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการ
อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)
ดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
แผนที่นาทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัตกิ าร ของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

กิจกรรม ๓ ศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมายที่ทาให้เข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูล

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
กิจกรรม ๑ ประเมินฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษา
และพัฒนาฐานข้อมูลให้มคี วามสมบูรณ์
กิจกรรม ๒ ดาเนินงานเชื่อมโยงกับ Big Data หรือ
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีการพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Web Service
เชื่อมโยงระบบ IT กับหน่วยงานภายนอก
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และอยู่ระหว่าง
การพัฒนาร่วมกับ กฟผ. และกระทรวงพาณิชย์

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้ดาเนินการด้านศูนย์บริการ ลดขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ กรมโรงงาน
เบ็ดเสร็จ (OSS) เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประกาศ พระราชบัญญัตโิ รงงาน อุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมาย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒

กิจกรรม ๓ ปรับลดระยะเวลาการอนุมตั ิ/อนุญาต

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการดาเนินงานที่
เหมาะสมควบคู่ไปด้วยหากจาเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรใหม่

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยการลดความซ้าซ้อนบทบาท ภารกิจ นโยบายทบทวนตามข้อเสนอของสานักนายกรัฐมนตรี โดยกาหนดให้กระทรวง
กากับ-ปฏิบัติ (Code of Conduct) มีการประชุมและกาหนดบทบาทชัดเจน พลังงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
ขึ้นแล้ว
เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน แทน
การกาหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การดาเนินงานและการกากับติดตามประเมินผล

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างการดาเนินการ
โดยมีการตั้งกองบริหารสัญญา PSC และได้รับอัตรากาลังเพิ่มเติม โดยเริ่ม
ดาเนินงานแล้วในลักษณะกองภายในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามคาสั่ง กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

กิจกรรม ๒ สร้างกติกา (Code of Conduct) เพื่อ
กาหนดขอบเขตการปฏิบัตงิ านระหว่างหน่วยนโยบายหน่วยกากับ-หน่วยปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
กิจกรรม ๑ ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรด้าน
พลังงานเพื่อรองรับการปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

กระทรวงมหาดไทยนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

กิจกรรม ๓ การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชมุ ชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนากาลังไฟฟ้าของประเทศไทยไปดาเนินการ
แล้ว

กิจกรรม ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนา
กาลังไฟฟ้าของประเทศไทยไปดาเนินการ

ปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มคี วามทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าในอนาคต
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จัดทาแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มคี วามทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission
and Distribution) โดยมีการประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่งแล้ว

กิจกรรม ๓ ปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มี
ความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต
(Grid Modernization of Transmission and
Distribution )

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (PDP๒๐๑๘) เมื่อ
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๒

กิจกรรม ๒ จัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

กิจกรรม ๔ ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกองค์กร

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสร้างธรรมาภิบาลอย่างเท่าเทียม เช่น การลดความ สร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร
ทับซ้อน การร่วม EITI การขึ้นทะเบียน NGOs ปรับปรุง พรบ.การมีสว่ นร่วม
การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับ มีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจนา
ร่องในมาบตาพุด
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า
กิจกรรม ๑ ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตที่ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษา ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตที่เหมาะสม
เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

คณะกรรมการ พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติ เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นชอบ
การจัดสรรค่าภาคหลวงที่ ๒๐:๒๐:๒๐:๐ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา

ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโครงการโดยกาหนดกลไกการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีสว่ นร่วม และภาครัฐทุกส่วนดาเนินการร่วมกัน

จัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม มีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อรัฐอย่างเป็นทางการ

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๒ ปฏิรูปให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา การเสนอพื้นที่ มีการยกร่างคาสั่งคณะอนุกรรมการกาหนดพื้นที่เหมาะสมใน
โครงการโดยกาหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชน การจัดตั้งโรงไฟฟ้าแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารพิจารณา
มีสว่ นร่วม และภาครัฐทุกส่วนดาเนินการร่วมกัน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
กิจกรรม ๑ ปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการให้ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูป คณะที่ปรึกษา ต่อรัฐอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้เสนอร่างคณะกรรมการภาคประชาสังคม แล้ว
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

Q๒/๖๓

กระทรวงพลังงาน
สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผิต
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

Q๔/๖๒

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)

Q๔/๖๕

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

Q๔/๖๕

Q๔/๖๓

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน*

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน (แต่งตั้งคณะทางาน /จัดทาร่าง
ระเบียบ /ประกาศใช้ระเบียบ)
ปรับรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับ
กิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
จัดทาระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access และการ
ส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ดาเนินการส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading
Hub

การใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
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มีผลการศึกษาการนาก๊าซไปยังพื้นที่ตา่ งๆ (LNG Satellite) แล้ว เพื่อ
สนับสนุนการนาก๊าซมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการส่งเสริมการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต
มีผลการศึกษาการนาก๊าซ และการสร้างโอกาสให้ไทยเป็น Regional LNG
Trading Hub แล้ว

กิจกรรม ๓ การนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๔ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบ
ธุรกิจพลังงาน
กิจกรรม ๕ การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น
Regional LNG Trading Hub

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

อยู่ระหว่างการสรรหาที่ปรึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ เช่น ทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐาน การกาหนด
Roadmap ของภาคใต้และตะวันตก

กิจกรรม ๒ การใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้อง
กับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด

ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
กิจกรรม ๑ การจัดก๊าซธรรมชาติให้มคี วามต่อเนื่องและไม่ การจัดหาก๊าซให้มคี วามต่อเนื่อง เช่น มีการเปิดประมูลและได้รับผู้รับ
เกิดการหยุดชะงัก
สัมปทานแหล่งเอราวัณ บงกช คือ บริษัท ปตท. สารวจและผลิต เอนเนอร์ยี่ ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด แล้ว รวมทั้งมีกรมกิจการชานแดนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General
Border Committee: GBC) ไทย – กัมพูชา เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ใน
การพัฒนาแหล่งพื้นที่ทับซ้อนไทย - กัมพูชา

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
กิจกรรม ๑ การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน กรณีที่ไม่สามารถโอนย้าย คณะกรรมการฯ เสนอให้จดั ทาแผนบูรณาการการลงทุนพัฒนาระบบ
กระทรวงพลังงาน
๓ การไฟฟ้า มาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนการลงทุนและ
แผนปฏิบัตกิ ารด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างเหมาะสม มีการ
สร้างและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย
กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ ๓ การไฟฟ้า

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
กิจกรรม ๑ การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ( อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยการศึกษาปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับ
แต่งตั้งคณะทางาน /จัดทาร่างระเบียบ /ประกาศใช้
Prosumer และการคัดเลือกโครงการ Sandbox เพื่อส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรี
ระเบี
ย
บ)
ที
่ใช้พลังงานทดแทนในชุมชน และการทา TPA ของระบบส่งและจาหน่าย
กิจกรรม ๒ รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ
และอยู่ระหว่างการศึกษา Prosumer
ไทยที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรม ๓ ระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party
Access และการส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

Q๔/๖๕

Q๓/๖๓

Q๔/๖๓

Q๑/๖๓

Q๔/๖๕

Q๒/๖๒

Q๔/๖๔

Q๒/๖๓

Q๒/๖๓

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กรมเชื้อเพลิงพลังงาน
บ.ปตท.

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน*

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๘ ดาเนินการตัดไม้โตเร็วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
และปลูกไม้โตเร็วทดแทนในส่วนที่ตดั ไปใช้งาน

Q๔/๖๓

Q๓/๖๓

กิจกรรม ๕ สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
การเกษตร ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
กิจกรรม ๖ กาหนดมาตรฐานและราคากลางของ
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
กิจกรรม ๗ ออกมาตรการ/ระเบียบเพื่อสนับสนุนให้
โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ Firm

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีว
มวลแล้วเสร็จ 10 แห่ง กาลังติดตั้ง 16 แห่ง และรับสมัครใหม่ 8 แห่ง
จัดทามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล แล้วเสร็จ

Q๔/๖๕

Q๓/๖๒

Q๑/๖๒

Q๔/๖๑

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กิจกรรม ๔ สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ
และคาแนะนาในการปลูกไม้โตเร็วให้กบั เกษตรกร/ชุมชน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔
นาผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔
กิจกรรม ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและ อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาที่ปรึกษาเพื่อว่าจ้างการศึกษาการพัฒนา
เคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนา
กิจกรรม ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก และการกาหนด
พื้นที่ใหม่สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
กิจกรรม ๓ การกาหนดพื้นที่ใหม่สาหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว
กิจกรรม ๔ การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
กิจกรรม ๑ บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้โต กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งข้อมูลพื้นเป้าหมายที่ตอ้ งการให้สง่ เสริมการ
เร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปลูกไม้โตเร็ว ไปยังกรมพัฒนาที่ดนิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การ
กิจกรรม ๒ กาหนดพื้นที่สาหรับปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรก อุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่
ต่าง ๆ ส่วนโครงการอื่นๆ เช่น มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล วิสาหกิจชุมชน
พิจารณาพื้นที่ปลูกใกล้โรงไฟฟ้าเดิมที่มเี ชื้อเพลิงไม่
ได้รับงบดาเนินการแล้ว และมีการเข้าหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพียงพอก่อน)
แล้ว
กิจกรรม ๓ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร็ว เช่น ยูคา
ลิปตัส สนประดิพัทธ์ สะเดา กระถินณรงค์ กระถินเทพา
ขี้เหล็ก เป็นต้น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน*
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สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและ
ตรวจสอบผลการดาเนินการ
-

กิจกรรม ๕ สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีสว่ นร่วม อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน
ในการตัดสินใจและตรวจสอบผลการดาเนินการ
กิจกรรม ๖ ลดขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าลงทุน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการคลัง
ในโครงการพลังงานขยะ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

เสนอทางเลือกเทคโนโลยีที่มปี ระสิทธิภาพในการกาจัดและใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุดจากขยะและไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมมาตรการ
ในการดาเนินงาน

กิจกรรม ๔ เสนอทางเลือกเทคโนโลยีที่มปี ระสิทธิภาพใน อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีโครงการการศึกษาและการประเมินวัฏจักรชีวติ
การกาจัดและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากขยะและไม่
ของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย ตามที่ได้รับงบประมาณ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมมาตรการในการ
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ดาเนินงาน

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

-

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน

Q๔/๖๕

กิจกรรม ๓ ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชนที่มปี ระสบการณ์
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีกลไกให้เอกชนสามารถร่วมลงทุนได้อยู่แล้วใน
และความพร้อมด้านการเงิน มาลงทุนในโครงการจัดการ ระดับพื้นที่ อยู่ระหว่างการส่งเสริมการลงทุน
ขยะแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน*

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

Q๔/๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๒ ออกกฎหมายให้มกี ารคัดแยกขยะตั้งแต่ตน้
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยประสานหน่วยงานจัดทารายละเอียดมาตรการที่
ทาง ระหว่างทาง ปลายทาง และก่อนการนาไปกาจัดทุก เกี่ยวข้อง กับกระทรวงมหาดไทย
เทคโนโลยี เพื่อ Recycle ให้ได้ประโยชน์สงู สุดและลด
มลพิษ จึงควรมีการฝังกลบเฉพาะขยะไม่ยอ่ ยสลาย (Inert
Waste) เท่านั้น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
กิจกรรม ๑ ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดลาดับ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างดาเนินการ Quick
ความสาคัญของกลุ่มพื้นที่เร่งด่วนที่มศี ักยภาพในการนา win projects 86.4 MW ในกลุ่มพื้นที่เร่งด่วนที่มศี ักยภาพในการนาขยะเป็น
ขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

เชิญชวนให้ตดิ ตั้งโซลาร์รูฟ

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

จัดตั้งหน่วยงาน One Stop Service ที่สามารถออกใบอนุญาตการผลิต
ไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟได้

แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่ายจาหน่าย

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

กิจกรรม ๕ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟ
กับระบบของฝ่ายจาหน่าย
กิจกรรม ๖ เชิญชวนให้ตดิ ตั้งโซลาร์รูฟ

กิจกรรม ๘ จัดตั้งหน่วยงาน One Stop Service ที่
สามารถออกใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟได้

แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องพลังงานควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟที่มี
ขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงานควบคุม

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

กิจกรรม ๔ แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องพลังงาน
ควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟที่มขี นาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp
ไม่เป็นพลังงานควบคุม

-

ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มกี ารเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่

กิจกรรม ๓ ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มกี ารเก็บ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
สะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟและนากลับมาใช้
ใหม่

กิจกรรม ๗ ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัด อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยปัจจุบันหน่วยงานสามารถดาเนินการได้โดยไม่มี
จ้างให้หน่วยงานราชการสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ข้อจากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการในหลากหลาย
รูปแบบ

ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัตกิ าร
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการกาหนดอัตราค่าบริการ ในการ
ใช้หรือการเชื่อมต่อที่เหมาะสม และเป็นธรรม สาหรับโซลาร์รูฟเสรี

ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๒ ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การใช้ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
บริการ และการปฏิบัตกิ าร ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว
รวมถึงการกาหนดอัตราค่าบริการ ในการใช้หรือการ
เชื่อมต่อที่เหมาะสม และเป็นธรรม สาหรับโซลาร์รูฟเสรี
(การมีผลบังคับใช้ ให้เป็นไปตามความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
กิจกรรม ๑ ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เห็นชอบหลักการ โดยเห็นว่า
รูฟเสรี
การดาเนินการควรมีความชัดเจนภาคนโยบาย เพื่อให้การดาเนินการ
สอดคล้องกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

กรมบัญชีกลาง

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

Q๑/๖๒

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน*

Q๔/๖๓

Q๔/๖๕

Q๑/๖๒

Q๑/๖๒

Q๑/๖๒

Q๑/๖๒

Q๑/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

ดาเนินการจัดทาโครงการ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้า ระบบความร้อน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้าสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และการจัดทาแนว
ทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม
(Factory Energy Code) ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ภายใต้ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ จากกองทุนอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามแผน

-

อยู่ระหว่างดาเนินการช้ากว่าแผน เนื่องจากรอกฎหมายบังคับใช้

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๒ ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่

ด้านพลังงาน - 7

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ การใช้ข้อบัญญัตเิ กณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
กิจกรรม ๑ บังคับใช้กฎหมายอาคารก่อสร้างใหม่
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยการจัดทา ร่างกฎกระทรวงข้อบัญญัตเิ กณฑ์
รอสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) อยู่ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา พพ. ได้
เข้าประชุมชี้แจงกฤษฎีกาแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และ
ดาเนินการในขั้นตอนถัดไป

กิจกรรม ๒ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรม ๓ กาหนดแนวทางการดาเนินการและมาตรการ
ลดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม
กิจกรรม ๑ กลไกคณะทางานร่วม มีการบูรณาการทางาน ดาเนินการบูรณาการทางานร่วมกันในภาครัฐระหว่างกระทรวงพลังงานและ
ร่วมกันในภาครัฐระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี
กิจกรรม ๑ การปรับข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน กาหนดแนวทางการดาเนินการและมาตรการลดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ปัจจุบัน (ความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ทางเลือก (AEDP) และทบทวน แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan)
(BAU))
ให้สอดคล้องกับประมาณการความต้องการใช้น้ามัน (BAU) แผนอนุรักษ์
กิจกรรม ๒ ปรับแผน AEDP และ Oil Plan โดยกาหนด พลังงาน และรองรับผลกระทบจากการปรับปรุง พระราชบัญญัตกิ องทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งตามหลักแนวคิด

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๑/๖๓

Q๑/๖๓

Q๑/๖๓

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน*

จัดทาระเบียบการใช้มาตรการ ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐ รวบรวม
ข้อมูล การศึกษากฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการ
ดาเนินการ

การดาเนินการในระยะต่อไป
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Q๔/๖๕

กิจกรรม ๓ ดาเนินการแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริม
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๒/๖๓

Q๒/๖๓

Q๔/๖๕

Q๒/๖๓

Q๒/๖๓

Q๓/๖๒

Q๒/๖๒

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

Q๓/๖๔
Q๔/๖๕

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน*

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

กิจกรรม ๒ ปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงาน ได้แก่
PDP, EEP ให้มกี ารนาระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ

กิจกรรม ๒ รัฐบาลประกาศเป้าหมายการพัฒนาและการ รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะสั้น ปานกลาง ยาว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
กิจกรรม ๓ ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหา
แล้วเสร็จตามแผน
พลังงานเพื่อรองรับ
กิจกรรม ๔ จัดทาแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
แล้วเสร็จตามแผน
อุตสาหกรรมยานยนต์ให้ภาคเอกชน
กิจกรรม ๕ ดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร
แล้วเสร็จตามแผน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
กิจกรรม ๑ จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพช. ศึกษา อยู่ระหว่างการหารือว่ามีแนวทางการดาเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานในประเทศไทย
โอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการ
เพื่อดาเนินการร่วมกันต่อไป
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานและจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
กิจกรรม ๑ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ศึกษากาหนด สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมยาน
ทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและจัดทาแผนปฏิบัติ ยนต์ไฟฟ้า (EV) เรียบร้อยแล้ว
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่ชดั เจน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม ๑ จัดทาระเบียบ
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาระเบียบ ESCO แล้ว
และจัดทาระเบียบการใช้มาตรการ ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐ อยู่
กิจกรรม ๒ นาร่อง/ ดาเนินการ
ระหว่างการรวบรวมข้อมูล การศึกษากฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
กิจกรรม ๓ ฝึกอบรม
แนวทางการดาเนินการ เพื่อจะได้นาผลไปหารือกับกรมบัญชีกลาง สานัก
งบประมาณต่อไป
กิจกรรม ๔ ประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 1

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ได้เตรียมดาเนินการกิจกรรมขับเคลือ่ นพลัง
ทุจริตแห่งชาติ ได้เริ่มดาเนินการกิจกรรมบูรณาการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชา
เครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม ภูมิภาค ใน
สังคม เพือ่ เฝ้าระวังการทุจริต กรุงเทพมหานคร ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑.๓ จัดการอบรมเครือข่ายแจ้งเบาะแส
การทุจริต

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การไต่สวนคดีร่ารวยผิดปกติ" ประจาปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๓)
และ (รุ่นที่ ๔) ซึ่งได้จัดอบรมไปเรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่ ๓ ดาเนินการระหว่างวันที่
๑๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรม ๔๐ คน ตามทีต่ งั้ เป้าไว้ และผูเ้ ข้า
รับการอบรมมีความรู้เพิม่ ขึน้ ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รุ่นที่ ๔ ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมจานวน
๗๑ คน ตามทีต่ งั้ เป้าไว้ และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้เพิม่ ขึน้ ๗๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ และโครงการเสริมสร้างทักษะเทคนิคเฉพาะด้านสายงานปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย
วิธีการพีส่ อนน้อง (Coaching) ในหัวข้อ การใช้คมู่ ือการไต่สวนกรณีการทุจริต
เกีย่ วกับเอกสารสิทธิทดี่ ิน ได้ดาเนินโครงการในพืน้ ทีป่ ระจาภูมิภาค ซึ่งดาเนินการ
แล้วเสร็จทัง้ หมด ๔ ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒ ภาคอีสาน
แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ภาคใต้ แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ ๓ พ.ค. ๖๒ ภาคกลาง
แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิจกรรมที่ ๑.๑ ปรับปรุงการดาเนินการของสถาบันป้องกันและ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นสถาบัน
แห่งชาติ ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปแล้ว ๓ ไตรมาส เบิกจ่ายงวดที่ ๑
วิชาการต่อต้านการคอร์รัปชันมีภารกิจในการจัดทาระบบการบริหาร
จานวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (เดือน มกราคม ๒๕๖๒) เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จานวนเงิน
จัดการความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ประกอบด้วย การได้มา ๑๐๘,๐๐๐ บาท (๕ เมษายน ๒๕๖๒) เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จานวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
ซึ่งความรู้ การจัดระบบความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยให้ปรับเปลีย่ นสถาบันฯ และพิพธิ ภัณฑ์ต่อต้านคอร์
รัปชันเป็นองค์การมหาชน (ตาม UNCAC ข้อ ๖ และข้อ ๖๐)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร
- ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน
- คณะกรรมกำรกลำงด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต

Q2/65

Q2/65

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q2/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 2

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้จัดทาคูม่ ือแนวทางการดาเนินการตามมาตรา ๖๓ จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
และวิดิทัศน์แนวทางการดาเนินการตามมาตรา ๖๓ จานวน ๑ เรื่อง เพือ่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชา
สังคมในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ทัง้ นีไ้ ด้
ดาเนินการจัดส่งคูม่ ือและวิดิทัศน์ให้แก่สานักงาน ปปท. เขต ๑ - ๙ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑.๘ ให้เร่งกาหนดมาตรการและกลไกในการให้ความรู้
ประชาชน ในการเสริมสมรรถนะในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ กาหนดแผนการดาเนินการไว้ในปี ๒๕๖๓
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้เริ่มดาเนินการจัดทาโครงการบูรณาการการพัฒนาหมูบ่ ้าน/ชุมชนสุจริต
(ป.ป.ช.) ภายใต้การบูรณาการยุทธศาสตร์ต้นแบบการสร้างสังคมสุจริต ในไตรมาสที่
๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑.๖ การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ต่อต้าน
คอร์รัปชันและหอจดหมายเหตุ
กิจกรรมที่ ๑.๗ ให้เร่งรัดสนับสนุนการดาเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา โดยมีชุมชน (หมูบ่ ้าน) ศาสน
สถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด) และหน่วยการศึกษา (บวร) เป็นแกนการ
ขับเคลือ่ นโดยการสนับสนุนขององค์กร-มูลนิธิฯ ทีม่ ีเจตนาต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เกิดหมูบ่ ้านช่อสะอาดกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะเริ่มดาเนินการตามแผนกิจกรรมหลัก (๔๙
แห่งชาติ ได้จัดทาโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (โครงการต่อเนือ่ งและ จังหวัด) ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
สร้างเป้าหมายใหม่เพิม่ เติม) เพือ่ ปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ยกระดับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การรับรู้การทุจริตของชุมชน และเพือ่ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการดาเนินการร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. ภาค ๑ - ๙ ซึ่งเป็น
แม่ข่ายหลักในการดาเนินการลงสูร่ ะดับปฏิบัติในพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัด ๔๙ จังหวัด ทัง้ นี้
กาลังดาเนินการอยูใ่ นช่วงแผนงานที่ ๓ งานสนับสนุนการบริหารโครงการและการ
ติดตามประเมินผลของไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมวิทยากร เพือ่ สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้สามารถเป็น
วิทยากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เป็นวิทยากรเพือ่ ถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะเริ่ม
ดาเนินการในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑.๕ ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพือ่ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

กิจกรรมที่ ๑.๔ ผลิตวิทยากรต่อต้านคอร์รัปชัน

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปจ.)
- องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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Q4/65

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ
- ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

จะดาเนินการจัดตัง้ เครือข่ายทุกจังหวัด อาเภอ
และหมูบ่ ้าน/ชุมชนและจะมีการดาเนินการขยาย
ศูนย์ประสานงานฯ ในระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด
และในเขตกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 3

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้ดาเนินการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยสูแ่ นวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย มีกลุม่ เป้าหมาย
คือ (๑) นักลงทุนชาวต่างชาติ (๒) นักลงทุนชาวไทย (๓) ประชาชนทัว่ ไป (๔) บุคคล
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:
CPI) ของประเทศไทย (๕) ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (๖) นักวิชาการ/ผูเ้ ชีย่ วชาญที่
เกีย่ วข้อง และ (๗) ผูแ้ ทนสานักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรมที่ ๑.๑๒ ภาคชุมชนและรัฐมีการกาหนดการขับเคลือ่ นประเด็นที่
สาคัญ ทีเ่ ป็นนโยบายการพัฒนาของรัฐทีล่ งไปสูช่ ุมชนโดยให้ชุมชนมี
บทบาทหน้าที่ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพือ่ ให้การปฏิบัตินโยบายของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยรัฐ
จะสนับสนุนในด้านนโยบาย การอานวยความสะดวกการตรวจสอบต่าง ๆ

กิจกรรมที่ ๑.๑๑ มีสถาบันทางวิชาการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัย
ปัญหาและพัฒนามาตรการทีส่ าคัญอย่างชัดเจน

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้จัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จานวน ๑,๒๑๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑ ซึ่งสูงกว่าจานวนเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ คือ ๑,๐๐๐ คน ซึ่งมี
เป้าหมายให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้จัดทาโครงการประชุมทางวิชาการระดับประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้จัดประชุมเมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เพือ่ นาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทไี่ ด้จากการศึกษาวิจัย มาปรับ
ใช้เป็นแนวทาง/มาตรการ/แนวปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทัง้ นาฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของ
การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบทรัพย์สิน การสร้างเครือข่าย ฯลฯ มาปรับใช้ใน
การขับเคลือ่ นภารกิจของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติและหน่วยงานอืน่ ให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตมากยิง่ ขึน้

กิจกรรมที่ ๑.๑๐ รวมกลุม่ จัดตัง้ ภาคชุมชน ประชาชนในพืน้ ที่ ทัง้ ใน
ระดับจังหวัด อาเภอ และหมูบ่ ้าน/ชุมชนรังเกียจการทุจริต ให้มีบทบาท
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๑.๙ สร้างทัศนคติ ความรู้ และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทุกระดับให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์ แห่งชาติ ซึ่งทีผ่ ่านมาสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รัปชันต่อประเทศชาติ
แห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกันดาเนินการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ภายใต้โครงการลูกเสือช่อ
สะอาด ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ทัง้ นี้ ได้เริ่มดาเนินการติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา วิจัย พัฒนาหลักสูตร
ลูกเสือช่อสะอาด จัดทาสือ่ การเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลูกเสือช่อสะอาด
และผลิตเครื่องหมายและวัสดุสาหรับฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาดในไตรมาสที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงมหำดไทย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 4

กิจกรรมที่ ๒.๒ ให้มีมาตรการในการคุม้ ครอง ปกป้องประชาชนจากการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ถูกกลัน่ แกล้ง
ในภาครัฐ ได้เตรียมดาเนินการจัดการประชุมเพือ่ หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องด้านการคุม้ ครองพยานในการกาหนดมาตรการปกป้องประชาชนในการถูก
กลัน่ แกล้งจากการเป็นผูแ้ จ้งเบาะแสคดีทุจริตในภาครัฐและเสริมสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับงานคุม้ ครองพยานระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐกับหน่วยงานอืน่ ทัง้ นี้ จะเริ่มดาเนินการจัดประชุมหารือในไตร
มาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชีเ้ บาะแสเมือ่ พบเห็นการกระทาความผิด
กิจกรรมที่ ๓.๑ จัดให้มีระบบการจดแจ้งเครือข่าย (ตามร่างกฎหมายตาม อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญฯ)
ในภาครัฐ ได้ดาเนินการแต่งตัง้ และจัดประชุมคณะทางานเพือ่ พิจารณาความต้องการ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ออกแบบและประมวลผลการ
สารวจความคิดเห็นของความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการ
ทุจริต และสัมภาษณ์เชิงลึกเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ในไตรมาสที่
๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากนัน้ ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ชีแ้ จง
และระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้าน
การทุจริต ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๒ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี มีผเู้ ข้าร่วมจานวน
๒๘ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ทัง้
ในส่วนกลางและเขตพืน้ ที่ โดยระดมความคิดเห็นจากผูป้ ฏิบัติงานด้านเครือข่ายฯ
เพือ่ ให้ทราบถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานด้าน
เครือข่าย และได้จัดทารายงานผลการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชา
สังคมต่อการพัฒนาศักยภาพสูก่ ารเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ จานวน
๑ เรื่อง เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี
กิจกรรมที่ ๒.๑ ให้เร่งบัญญัติกฎหมายในการรองรับการรวมตัวของ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชาชนเพือ่ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกาหนดบทบาทของ ในภาครัฐ ได้จัดทาร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุม้ ครองประชาชน
รัฐให้เป็นผูส้ นับสนุนและอานวยความสะดวก
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และเมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างฯ ดังกล่าว ตามทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑) เสนอ ทัง้ นี้ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุม้ ครองประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่างการนาเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพือ่ พิจารณา

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

- รัฐบำล
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q๔/6๓
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 5

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผใู้ ดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูป้ กครอง
กิจกรรม สร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผใู้ ดโกงเพือ่ ต่อต้านการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูป้ กครอง
แห่งชาติ ได้มีการจัดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมกิจกรรมด้วยการอบรมแกนนาวิทยากรการสร้างสังคมทีไ่ ม่ทน
ต่อการทุจริต และการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยมีเป้าหมายให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นวิทยากรในการเยแพร่
ความรู้เกีย่ วกับการสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต และการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน และมีค่า
คะแนนในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๕

กิจกรรมที่ ๓.๕ จัดระบบการกลัน่ กรองข้อมูลเบาะแส
ตามหลักความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลการข่าวกรองและ
ความไว้วางใจของแหล่งข่าว

กิจกรรมที่ ๓.๓ จัดทาแบบรายงานข้อมูลขัน้ ต้น ของการแจ้งเบาะแสการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย ๑. วิเคราะห์ ศึกษาระบบ การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้ง
ทุจริตประพฤติมิชอบ
เบาะแสทุจริตในภาครัฐ เพือ่ หาแนวทางปรับปรุง การดาเนินงานในเรื่องดังกล่าว ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ ๒. จัดตัง้ คณะทางาน เพือ่ พิจารณาผล
การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดรูปแบบในการดาเนินงาน ๓. สรุปผลการศึกษา
วิเคราะห์และรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมที่ ๓.๔ จัดวางระบบการรักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแส ตาม ในภาครัฐ เพือ่ เห็นชอบให้ดาเนินการ
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมที่ ๓.๒ จัดวางระบบสือ่ สาธารณะทีม่ ีความเชือ่ ถือได้สูง โดยการ
เปิดรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลทัว่ ไป และมีระบบสัญญาณผ่านสาหรับ
เครือข่ายทีจ่ ดแจ้ง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- องค์กรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
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- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงศึกษำธิกำร
- องค์กรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
- หน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- หน่วยงำนของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
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- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
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กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

พิพธิ ภัณฑ์ต่อต้ำนกำรทุจริต
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กิจกรรมที่ ๕.๓ จัดกิจกรรมสมัชชาประชาชนต่อต้านการทุจริต ควบคูก่ ับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ต่อต้านการทุจริตตามระยะเวลาอันเหมาะสมในทุก ในภาครัฐ
พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 6

- คณะกรรมกำร
ธรรมำภิบำลจังหวัด
- ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
- ศูนย์อำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แห่งชำติ

กิจกรรมที่ ๕.๒ ทบทวนบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยให้เป็นส่วนหนึง่ ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
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หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐได้ประชุมหารือร่วมกับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณา
ทบทวนบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ สรุปผลการหารือได้ ดังนี้ ๑. ประเด็นเรื่องการพิจารณาทบทวนบทบาทและ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เห็นว่าในขณะนีย้ ังไม่มีความจาเป็นที่
จะต้องแก้ไขหรือเพิม่ เติมอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด แต่
อาจยกระดับการทางานเพือ่ ให้การปฏิบัติหน้าทีม่ ีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะนาเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไป ๒. ประเด็นเรื่องการบูรณา
การร่วมกันระหว่างสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเห็นควรให้มีการบูรณาการร่วมกันใน
ลักษณะงานทีเ่ ป็นงานเครือข่ายในพืน้ ทีโ่ ดยใช้กลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเป็นเครือข่ายให้กับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

- ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต

การดาเนินการในระยะต่อไป
Q4/65

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งกับองค์กรเครือข่ายต่อต้านทุจริตที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นนิติบุคคล
แห่งชาติ ได้ดาเนินโครงการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้เพือ่ ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงาน องค์กร ผูป้ ระกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
องค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงาน องค์กร ผูป้ ระกอบการภาค
ธุรกิจเอกชน มีแนวทางต่อต้านการทุจริตร่วมกันในภาคธุรกิจเอกชน และเกิดความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับภาคเครือข่าย

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล
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กิจกรรมที่ ๑.๓ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ร่วมกันกาหนด
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและการ
ดาเนินการด้านจริยธรรมและวินัยทีม่ ีมาตรฐานเดียวกัน

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 7

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้มีการ
ปรับปรุงระบบการสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสาหรับข้าราชการทุกประเภท และ
มีการแก้ไขกฎหมายเพือ่ ให้สามารถดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการทีอ่ อกจาก
ราชการไปแล้ว ทัง้ ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน
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กิจกรรมที่ ๑.๒ ให้จัดทาตัวชีว้ ัดและวิธีการประเมิน “สัตบุรุษ” เพือ่ ใช้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ดาเนินการ
เป็นส่วนหนึง่ ในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ โดยเฉพาะบุคคลที่ อยู่ ๒ ลักษณะ คือ การจัดทาแบบประเมินคุณสมบัติผบู้ ริหารเพือ่ ประกอบการแต่งตัง้
เข้าสูต่ าแหน่งผูบ้ ริหาร
ซึ่งอยูร่ ะหว่างการพัฒนาเครื่องมือ และการจัดทาแบบประเมินคุณสมบัติผบู้ ริหาร
เพือ่ ประกอบการแต่งตัง้ ซึ่งอยูร่ ะหว่างการพัฒนาเครื่องมือ และการจัดทาแบบ
ประเมินคุณสมบัติผบู้ ริหารเพือ่ ประกอบการแต่งตัง้ ซึ่งต้องมีการรับรองโดยหัวหน้า
ส่วนราชการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ทุกส่วนรำชกำร

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

Q4/65

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม (๑)
กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลทีเ่ ป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง”
กิจกรรมที่ ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพือ่ เชิญชวนให้ข้าราชการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับหลักปรัชญา
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถี - สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงครั้งต่อไป ในไตรมาสที่ ๔
ชีวิต
และสังคม ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกจิตสานึกการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสานักงาน
เพือ่ เชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครอง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐิจและสังคม
ตนจนเป็นวิถีชีวิตซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการลดความโลภอันเป็นต้นเหตุของการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และ
ซึ่งอยูร่ ะหว่างการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีผลการดาเนินการในไตรมาสที่ ๔ ดาเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดและ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในการปฏิบัติ
ในกากับของกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
เกีย่ วข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวน ๙ ครั้ง และมีการจัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยกรมส่งเสริม
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรม นาองค์กรสูค่ วามสาเร็จอย่าง การปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
ยัง่ ยืน” เมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดและในกากับของกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมสามารถน้อมนาเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวัน
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในการปฏิบัติราชการบน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมทัง้ หมด จานวน ๕๒๘
คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในโครงการนี้ (เป้าหมายกาหนดไว้ จานวน
๕๐๐ คน) และผ่านเกณฑ์การทดสอบ จานวน ๔๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๑

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จะดาเนินการจัดการประชุมชีแ้ จง ทาความเข้าใจ
กับข้าราชการสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในส่วนกลาง
เมือ่ ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ และจัดการประชุม
ชีแ้ จง ทาความเข้าใจกับข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติแต่ละภาค โดยการประชุมทางไกล
(Video Conference)

การดาเนินการในระยะต่อไป
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กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
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- คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลต่ำง ๆ

ทุกส่วนรำชกำร

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 8

กิจกรรมที่ ๒.๒ ปลุกจิตสานึกให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(Integrity) โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ ในภาครัฐ ได้ดาเนินการศึกษาเพือ่ สร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิ
ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายอย่างดีทสี่ ุด) และซื่อตรงต่อประชาชน
บาลหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้แต่งตัง้ คณะทางาน
ศึกษาเพือ่ สร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
ได้จัดทารูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ในด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ภายใต้ชอื่ “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”
และได้เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. อนุมัติให้หลักสูตรดังกล่าวเป็น
หลักสูตรหลักประจาของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักธรรมาภิบาล และความรู้ที่
เกีย่ วข้องกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐบรรจุใหม่และ
หน่วยงานภาครัฐทีส่ นใจทัว่ ประเทศเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ (วธ.)
- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- ศูนย์คุณธรรม(องค์กำรมหำชน)

กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หวั หน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผูบ้ งั คับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซือ่ ตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย
ไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
Q4/65
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดทาร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้าน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ในภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ ปป ๐๐๐๒/๑๔๔๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ) ต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนาเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติดาเนินการต่อไป

กิจกรรมที่ ๑.๕ ปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๖ ก ลงวันที่ ๑๓
คุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มีหน้าทีแ่ ละ
กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อานาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ทุกองค์กร เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับ
ตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๑.๔ การบริหารงานภาครัฐต้องมีการกาหนดคุณสมบัติประจา ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตาแหน่ง
แห่งชาติ ได้มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการประจาไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ
(Job Specification)
๒๕๖๒ โดยได้นาเสนอ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพือ่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล พิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมือ่
วันที๑่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนในการเสนอร่างระเบียบฯ ต่อ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 9

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- คณะรัฐมนตรี
- องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของส่วน
รำชกำร

Q4/65

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งได้จัดประชุมชีแ้ จงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment ITA) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีทราบ เพือ่ มีส่วนรวมในการเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวร่วมกัน ทัง้ นี้
ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี มีระดับผลการประเมินที่ ๘๖.๗๔ คะแนน

กิจกรรมที่ ๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ตามระเบียบที่
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กาหนดเป็นประจาทุกปี หากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ ๘๐% หัวหน้า
ส่วนราชการอาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากตาแหน่ง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- ทุกหน่วยงำน
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ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่ วันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๑)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วนรำชกำร

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

กิจกรรมที่ ๒.๕ จัดทากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ ง

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- ทุกหน่วยงำนของรัฐ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี จะ
ดาเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่
บุคลากรของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ได้รับทราบถึงคะแนนการประเมินทุกปี และจัดทา
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมทีม่ ีการประเมินใน
ระดับผลลัพธ์ (รายปีงบประมาณ) ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างรอการแจ้งเวียนผลคะแนน ITA จาก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานทราบ หากได้ผล
คะแนนดังกล่าวแล้วศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตจะได้เร่งดาเนินตามขัน้ ตอนต่อไป

การดาเนินการในระยะต่อไป
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมทัง้ ๓ กิจกรรม ภายใต้โครงการจัดทามาตรการ/
แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
จัดทามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่
สร้างองค์ความรู้ในการจัดทามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของ
สานักงาน ป.ป.ท. และ ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ สร้างองค์ความรู้ในการจัดทา
มาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยมีการติดตามผลการจัดทามาตรการฯ ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่าทุกหน่วยงาน
มีการจัดทามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่ไตรมาสที่ ๓

กิจกรรมที่ ๒.๔ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐนามาตรการควบคุมภายในที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เหมาะสมสาหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศ และเจ้าพนักงานขององค์การระหว่าง
ประเทศมาใช้

กิจกรรมที่ ๒.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบ
ให้มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กาหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ ง

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๓.๔ เมือ่ ได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานจากหน่วยงานตรวจสอบหรือภาคประชาชน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้ง

ประเด็นปฏิรูป

หน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ของทุกหน่วยงำน

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- ศูนย์ปฏิบตั ิกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของทุก
หน่วยงำน

- หัวหน้ำส่วนรำชกำร
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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จะดาเนินการจัดการประชุมชีแ้ จงทาความเข้าใจ
กับข้าราชการสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่ละภาค โดย
การประชุมทางไกล (Video Conference)

การดาเนินการในปัจจุบันและระยะต่อไป
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะเผยแพร่
ขัน้ ตอนกรอบการพิจารณาข้อร้องเรียนให้
สาธารณะชนได้รับทราบ ผ่านสือ่ ช่องทางทีก่ าหนด
และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานทีม่ ีการ
ประเมินในระดับผลลัพธ์ (รายปีงบประมาณ) ซึ่งมี
ระยะเวบาดาเนินการตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของทุก
หน่วยงำน

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
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กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะกาหนดให้มีการ
สอบทานการบันทึกข้อมูลด้านงบประมาณใน
ระบบสารสนเทศ ทัง้ นี้ แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กาหนดให้มี
การตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ด้านงบประมาณในระบบสารสนเทศไว้แล้ว

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 10

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับการรักษาความลับของผูแ้ จ้ง
เบาะแสตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องมี
ความรู้ความเข้าในและตระหนักในการรักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแสอย่างเคร่งครัด
และประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อมาตรการรักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแสอีกทัง้
ทาให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้รวดเร็วและเข้าถึงข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องรวดเร็วขึน้ เนือ่ งจากมีผแู้ จ้งเบาะแสให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นประโยชน์มากขึน้
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
ได้จัดทาโครงการ "การพิจารณากรณีสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน" ซึ่งจะจัดให้มีการเผยแพร่ขนั้ ตอนกรอบการพิจารณาข้อร้องเรียนให้
สาธารณะชนได้รับทราบ ผ่านสือ่ ช่องทางทีก่ าหนด ทัง้ นี้ สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีมีคมู่ ือการจัดการเรื่องร้องเรียน เพือ่ ให้ผรู้ ้องทราบถึงกรอบระยะเวลา
การดาเนินเรื่องร้องเรียน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
กิจกรรมที่ ๓.๑ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยูเ่ สมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่
ในภาครัฐ ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มี
สาคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกากับดูแลด้วยตนเอง
ประสิทธิผล ซึ่งตามกาหนดระยะเวลาของโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล กาหนดให้มีการเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กาหนดกิจกรรมในการดาเนินโครงการฯ
คือ ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดาเนินการขออนุมัติดาเนินการ และในไตรมาสที่ ๓ - ๔
ดาเนินการประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการขอสิทธิการใช้งานในระบบสารสนเทศ
เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๓.๒ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลัก อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คุณธรรมภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
แห่งชาติ ได้จัดทาระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และต้องยึดหลักการกระจายอานาจการ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศใน
บริหาร
ราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และได้มีการจัดการประชุมชีแ้ จง
ทาความเข้าใจกับข้าราชการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติในส่วนกลาง เมือ่ ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้
กิจกรรมที่ ๓.๓ วางระบบการประเมินความเสีย่ งต่อการทุจริตประพฤติมิ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชอบในส่วนราชการเป็นประจาทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อ
ในภาครัฐ กาหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทาการประเมินความเสีย่ งในกระบวนงาน
ผูบ้ ังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ของหน่วยงาน และได้มีการกาหนดในแบบประเมิน ITA

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทุกหน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำนของรัฐ

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร

ทุกส่วนรำชกำร

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
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กิจกรรมที่ ๔.๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขัน้ ตอน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตทีก่ าหนดว่าเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีหรือไม่

กิจกรรมที่ ๔.๕ ให้ส่วนราชการต้องมีการกาหนดมาตรการลดการใช้ดุลย อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด ด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทางการ ในภาครัฐ กาลังดาเนินการศึกษาข้อมูล และยกร่างมาตรการ
ใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐอยูเ่ สมอ และ
ประกาศให้ประชาชนทราบผ่านสือ่ สาธารณะ

กิจกรรมที่ ๔.๖ ให้หวั หน้าส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบการขออนุมัติหรือขอ ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อนุญาตต่าง ๆ กากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามที่
ในภาครัฐ ได้จัดทาโครงการ "การลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าทีข่ องบุคลากร
กฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" ซึ่งได้มี
มีการประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดการใช้ดุลพินิจในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน หลักฐาน ได้
ดาเนินการตามคาสัง่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่
๘๐๑/๒๕๖๐ มติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
ระเบียบไต่สวนข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้ดุลพินิจทีด่ ีอยูแ่ ล้ว โดย
ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้นาแผนผังการรับเรื่องร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง เผยแพร่
ทางเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้จัดทาคูม่ ือประชาชนจานวน ๕,๐๐๐ เล่ม แล้ว
กิจกรรมที่ ๔.๓ ให้พจิ ารณากาหนดวิธีการยืน่ คาขออนุมัติ อนุญาต หรือ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แทนการมา แห่งชาติ ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการยืน่ คาขออนุมัติ อนุญาต Online (คาขอ
ยืน่ คาขอด้วยตนเองในทุกกรณีทสี่ ามารถปฏิบัติได้
คัดสาเนาเอกสาร) ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยูใ่ นขัน้ ตอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพือ่ ทา
ระบบดังกล่าว

Q4/65

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

กิจกรรมที่ ๔.๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาคูม่ ือสาหรับประชาชน

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร
- ทุกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรอนุญำต

การดาเนินการในระยะต่อไป
Q4/65

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการลดการใช้ดลุ ยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อานาจรัฐทีไ่ ด้รับมอบ
กิจกรรมที่ ๔.๑ หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย เพือ่ ยกเลิกการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
อนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอืน่ แทนการอนุญาตให้เหลือเท่าทีจ่ าเป็น

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักนายกรัฐมนตรี ได้ดาเนินโครงการศึกษากฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการให้สินบนและรางวัลจากการปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้า
พนักงานของรัฐ โดยการศึกษาข้อมูลรายละเอียดข้อมูลแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และศึกษาติดตามการ
ดาเนินงานของหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

กิจกรรมที่ ๕.๓ ปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการให้สินบนและรางวัลจาก
การปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานของรัฐ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

โดยในระยะต่อไป จะดาเนินการวิเคราะห์/ศึกษา/
ทบทวนมาตรการหน่วยงานเกีย่ วกับการป้องกัน
การทุจริตทุกปี และจัดทารายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมทีม่ ีการประเมินในระดับผลลัพธ์ (ราย
ปีงบประมาณ)

มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน
ช่องทางสือ่ ต่าง ๆ ของหน่วยงานเช่น
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

การดาเนินการในระยะต่อไป
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กิจกรรมที่ ๕.๔ ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ทเี่ กิดขึน้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานัก
ทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านัน้
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทามาตรการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงกฎหมายระเบียบทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด ซึ่งในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ได้มีการประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแล้ว

กิจกรรมที่ ๕.๒ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์
ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่

กลยุทธ์ที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รับโดยไม่คานึงถึงอามิสสินจ้าง
กิจกรรมที่ ๕.๑ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตสานึกจิตบริการ ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานัก
ให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ และเน้นย้าให้ตระหนักว่างานบริการประชาชน นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นหน้าที่
ตระหนักเพือ่ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ พบว่า สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีไม่พบเรื่องเกีย่ วกับกรณีการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทีท่ างาน บ่งชีว้ ่า บุคลากรในสานักงานฯ มีจิตสานึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ด้วยความดี
งาม ความถูกต้องเหมาะสม เกิดสมดุลในการดารงชีพอย่างพอเพียง และปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ทุกหน่วยงำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน
- องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล
- หน่วยงำนของรัฐ

ทุกหน่วยงำน

- ทุกหน่วยงำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
- กระทรวง
กำรคลัง
- ทุกหน่วยงำน
- กระทรวง
กำรคลัง

Q4/65

Q4/65

Q4/65

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กองกำรเจ้ำหน้ำทีข่ องทุกหน่วยงำน

เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ

Q4/65

Q4/65

- องค์กลำงบริหำรงำนบุคคล
- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน

Q4/65

กิจกรรมที่ ๗.๓ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีเ่ จ้า
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวง
พนักงานของรัฐอืน่ ปฏิบัติงานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ ดิจิทลั เพือ่ เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
พลเรือน กาหนดมาตรการทางวินัยสาหรับเจ้าพนักงานของรัฐอืน่

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 13

หน่วยงำนของรัฐ

Q4/65

กิจกรรมที่ ๗.๒ ดาเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมตามทีร่ ัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๗๖ บัญญัติอย่างเคร่งครัด

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม อยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินการขออนุมัติกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เนือ่ งจาก
มีการประกาศพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจา
นุเบกษาเมือ่ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน
- หน่วยงำนของรัฐ

(Integrity) เกิดประโยชน์ตอ่

- ทุกหน่วยงำน
- คณะรัฐมนตรี
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

กลยุทธ์ที่ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอืน่ (ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน ) นอกจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ ตรง
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
Q4/65
กิจกรรมที่ ๗.๑ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวง
ทุจริตแห่งชาติ จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละอบรมปฐมนิเทศการ
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐแก่ผเู้ ข้าดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานของ
รัฐ รวมถึงการให้คาแนะนาแจ้งเตือนเพิม่ เติมเมือ่ มีพฤติกรรมส่อว่าจะเป็น
การใช้อานาจหน้าทีโ่ ดยทุจริต

กิจกรรมที่ ๖.๓ เจ้าพนักงานของรัฐทีล่ ะเลยไม่ยนื่ บัญชีทรัพย์สินและ
หนีส้ ินต่อผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย

กลยุทธ์ที่ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐทีเ่ ปิดเผย ตรวจสอบได้
กิจกรรมที่ ๖.๑ ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนทีไ่ ม่ต้องยืน่ บัญชีทรัพย์สิน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ทัง้ นี้ มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบ
และหนีส้ ินต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่
แห่งชาติ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินตามใบแบบทีก่ าหนดต่อ
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีข้าราชการ
ประสงค์ยนื่ แบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ เกิน
กิจกรรมที่ ๖.๒ เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานบริหารงานบุคคลของหน่วย
กว่าเป้าหมายเชิงผลผลิตทีก่ าหนดให้ไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๘๐ ของจานวนข้าราชการของ
รับผิดชอบการเก็บบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หากมี
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทัง้ หมด
เรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ารวยผิดปกติซึ่งผ่าน
- สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จ้างทาการศึกษาวิจัยแล้วเห็นว่า ใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงขัน้ ต้นแล้วว่ามีมูล ให้นาเสนอผูบ้ ังคับบัญชาเพือ่
ส่วนของข้าราชการพลเรือนต้องให้ราชการมีหน้าทีย่ นื่ บัญชีฯ แต่มีนโยบายว่าจะต้อง
เสนอให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ไม่สร้างภาระเกินควรและมีระบบจัดเก็บทีด่ ี เป็นความลับ โดยสานักงาน
แห่งชาติ ดาเนินการและเปิดผนึกซองบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินเพือ่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับไปดาเนินการ
ตรวจสอบ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
-สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

ทุกหน่วยงำนของรัฐ
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กิจกรรมที่ ๑.๓ กาหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มกี ารสารวจและวิจยั
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ผลกระทบที่
ได้จากการคอร์รัปชัน ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 14

กิจกรรมที่ ๑.๔ ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลแผนงานตามนโยบาย
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
แผนการลงทุนของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุนที่ได้รับ ทุจริตแห่งชาติ
อนุมตั จิ ากผู้มอี านาจ กรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุนที่ได้รับการ
จัดสรรแต่ละปี ทุกประเภทรายการจากทุกแหล่งที่มา พร้อมรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานทุกสิ้นไตรมาส (ทุก ๓
เดือน) เพื่อเผยแพร่ถงึ การบริหารงบประมาณของส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐให้เป็นปัจจุบัน

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จดั ทาโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ ผลกระทบที่ได้จากการคอร์รัปชัน ภาพรวมการแก้ไขปัญหาคอร์
รัปชัน ซึ่งเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการวิจยั โดยขอ
อนุมตั ปิ รับเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิมข้างต้น เป็น "โครงการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิการรรับรู้ขา่ วสาร การรับรู้การทุจริตแะผลกระทบและ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตต่อประชาชน"

กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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กิจกรรมที่ ๑.๒ เร่งรัดให้มดี จิ ทิ ัลแพลตฟอร์ม เพื่อทาหน้าที่ในการ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
เผยแพร่ขอ้ มูลสาธารณะ เรื่องร้องเรียน การให้บริการประชาชน
ทุจริตแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวบรวม และเปิดเผยข้อมูลการร้องเรียน ความพึงพอใจ และความ
โปร่งใสของการให้บริการของหน่วยงานรัฐให้ประชาชนสามารถ
สะท้อนความเห็นเกี่ยวกับบริการที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐด้วยการ
รวบรวมเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากเครื่องมือการป้องกันทุจริตที่
มีอยู่ เช่น โครงการ Citizen Feedback และนามาเปิดเผยเพื่อให้มี
การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

Q4/6๓

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ด้านการป้องปราม (๒)
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ตอ้ งร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๙,๒๕๓)
กิจกรรมที่ ๑.๑ รัฐต้องตรากฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบ อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐตามที่บัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๙
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๒๕๓ ภายใน ๒ ปีนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 15

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดแี ละมีสว่ นร่วมในแนวร่วมปฏิบัตภิ าคเอกชนต้านทุจริต (CAC)
กิจกรรมที่ ๒.๑ สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรในภาคเอกชน อยู่ระหว่างดาเนินการโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และ
ที่มวี ตั ถุประสงค์ในการเสริมสร้างระบบการกากับกิจการที่ดี เพื่อให้
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทเอกชนทุกองค์กรที่รับสัมปทานจากรัฐ เป็นคู่สญ
ั ญาของรัฐ และ
ให้บริการประชาชน มีมาตรฐานการทางานอย่างมีความรับผิดชอบ
และพร้อมรับผิดตามหลักธรรมาภิบาล
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- องค์กรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

- สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
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กิจกรรมที่ ๑.๘ กาหนดให้ขอ้ มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐที่ถกู เปิดเผย ให้อา้ งอิงหลักการเปิดเผยตาม
แนวทางเดียวกับของภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) เพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส ให้อานาจภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐ
และฝ่ายต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดังกล่าวจะต้องเปิดเผยใน
รูปแบบดิจทิ ัลแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถสืบค้นและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ได้

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยคณะรัฐมนตรี ได่มมี ติอนุมตั หิ ลักการร่าง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... ปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) ได้
พิจารณาการตรวจร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับ
ฟังความคิดเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทางเว็บไซต์

- กระทรวงยุตธิ รรม
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

กิจกรรมที่ ๑.๗ กาหนดมาตรการอานวยความสะดวกให้ประชาชน
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงยุตธิ รรมและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทาหรือการละ
เว้นการกระทาของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของ
รัฐ

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

ศูนย์ดำรงธรรม (มท.)

การดาเนินการในระยะต่อไป
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษีกา ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๑.๖ กาหนดมาตรการในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ตอ่
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยศูนย์ดารงธรรม (มท.)
หน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว หากพบว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมประพฤติมชิ อบให้รายงานต่อ ป.ป.ช. ทันที

กิจกรรมที่ ๑.๕ ปรับปรุงพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มหี ลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ภาคประชาชน
ร้องขอในทุกกรณี เอกสารใดที่เป็นความลับของทางราชการและ
ความลับส่วนบุคคลให้ระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยกาหนดเวลา
ในการให้ขอ้ มูลกับประชาชนไว้ดว้ ย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้มนี โยบายและแนว
ทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม มีการกาหนด
มาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มตี ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา
๑๒๓/๕ และพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๙ โดย
จะต้องมีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและสร้าง
มาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
การจ่ายสินบน แต่หากการจัดซื้อจัดจ้างมีมลู ค่าสูง ขอให้
ผู้ประกอบการนั้นมีมาตรการการป้องกันการจ่ายสินบนที่เข้มข้นขึ้น
เช่น ให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต หรือให้ผา่ นมาตรฐานสากลการป้องกันการจ่ายสินบน เช่น
ISO ๓๗๐๐๑ (ยึดเป็นเป้าหมายหลัก) เพื่อให้มกี ารประกอบธุรกิจที่
สุจริต เน้นการแข่งขันด้วยระบบกลไกตลาด ทั้งนี้ ให้ภาครัฐจัดหาสิทธิ
ประโยชน์ในการเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานรัฐให้แก่บริษัทที่ผา่ นการ
รับรอง เช่น การวางหลักประกันการทาสัญญากับหน่วยงานรัฐ

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
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อยู่ระหว่างดาเนินการ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จดั ทา
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กบั ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งจะดาเนินการจัดทาคู่มอื การเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจะดาเนินการจัดการอบรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับภาคี
เครือข่าย
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จดั ทา
โครงการจัดทาหลักสูตรให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการกาหนดมาตรการป้องกัน
การจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งจะเริ่มดาเนินการศึกษา วิเคราะห์
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทางานเพื่อ
พิจารณาจัดทาหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์
จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง ในไตรมาสที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒.๒ สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่ตอ้ งการรับสัมปทานและ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
คู่สญ
ั ญากับรัฐหรือติดต่อใช้บริการจากรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ ถึง
ทุจริตแห่งชาติ ภายใต้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการ
อันตรายของการให้สนิ บนหรือสนับสนุนให้มกี ารทุจริตและประพฤติมิ บูรณาการความร่วมมือเพื่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจตามบันทึกข้อตกลง
ชอบในภาครัฐ โดยเน้นให้เห็นถึงความจาเป็นที่ตอ้ งปฏิบัตงิ านอย่าง
ความร่วมมือ (MOU) ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนา
รับผิดชอบและตรงไปตรงมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practice) ของคู่ค้ารัฐวิสาหกิจที่มคี วาม
โดดเด่นในการนโยบายต่อต้านการทุจริต

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงกำรคลัง
- องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศ
ไทย) (ACT)
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงกำรคลัง
- ศูนย์อำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แห่งชำติ
- องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศ
ไทย) (ACT)
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กระทรวงกำรคลัง

Q4/65

กิจกรรมที่ ๓.๓ ให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
มาตรการป้องกันการทุจริตโดยประชาชนมีสว่ นร่วม อาทิ ข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) รวมถึงมาตรการการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๒ การมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 17

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการคลัง

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงกำรคลัง
- หน่วยงำนกลำงระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคเอกชน

Q4/65

กิจกรรมที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสัญญาคุณธรรม (Integrity and
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
Transparency) ให้มปี ระสิทธิผล และเสริมสร้างจิตสานึกของ
ทุจริตในภาครัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตระหนักและร่วมมือกับภาคเอกชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยให้ภาคเอกชน ประชาชน และภาค
ประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment –
ITA) ของหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง

- กระทรวงกำรคลัง
- ศูนย์อำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แห่งชำติ (ศอตช.)
- องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศ
ไทย) (ACT)
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

- หน่วยงำนกลำงระหว่ำงภำครัฐ
และภำคเอกชน
- องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศ
ไทย) (ACT)

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

Q4/65

กลยุทธ์ที่ ๓ ให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล
กิจกรรมที่ ๓.๑ จัดตั้งหน่วยงานกลางร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ภาคเอกชนเพื่ออานวยความสะดวกและพัฒนาบุคลากร (Facilitation ทุจริตในภาครัฐ
Body) ที่มคี ุณสมบัตแิ ละสมัครใจเข้าร่วมเป็นผู้สงั เกตการณ์อสิ ระ
(Independent Observer) ให้สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมี
มาตรฐาน มีความรู้ และกระบวนการอย่างเหมาะสม และแสวงหา
มาตรการการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒.๔ รัฐและภาคเอกชนร่วมกันกาหนดบัญชีดา (Black List) อยู่ระหว่างดาเนินการ ของกระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการป้องกัน การจัดทาบัญชีดา และติดตาม ประเมินผล และ
ห้ามทาธุรกรรมกับภาครัฐสาหรับบริษัท ห้างร้าน นิตบิ ุคคลที่มี
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งได้มกี ารตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
สรุปรายงาน อยุ่ระหว่างการดาเนินการของ
พฤติกรรมให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและสนับสนุนการทุจริตใน
ดาเนินงานตามคาสั่งคณะกรรมการอานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ คณะอนุกรรมการ คณะที่ ๑
ภาครัฐ
๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑ และมีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯแล้ว ๑ ครั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑ มีหน้าที่ศึกษา
วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางและรูปแบบการกาหนดบัญชีดา (Black List)
ห้ามทาธุรกรรมกับภาครัฐสาหรับบริษัท ห้างร้าน นิตบิ ุคคลที่มพี ฤติกรรมให้สนิ บน
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและสนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทา
คาสั่ง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกรมบัญชีกลาง คณะทางานตรวจสอบข้อมูล ผู้แทน
สานักงานคลังเขต และสานักงานคลังจังหวัด ได้ทาการลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการ
ก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๒
จานวน ๑๐ โครงการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบข้อมูลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงานผล การตรวจสอบข้อมูลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้
เผยแพร่รายงานฯ ต่อสาธารณะต่อไป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) และภาคี
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 18

กิจกรรมที่ ๓.๖ พัฒนาระบบการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนเมื่อมี อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
การร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐด้วยการให้หน่วยงานของรัฐที่รับ ทุจริตในภาครัฐ
เรื่องร้องเรียนมีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม โดยกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการหลังจากรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (Time to
action) และมีการสืบสวนเรื่องร้องเรียนแบบมีระยะเวลาที่แน่นอน
(Responsetime) ตลอดจนให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการ
ปรับปรุงและเปิดเผยสถานะเรื่องร้องเรียนบนดิจทิ ัลแพลตฟอร์มให้
ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าถึง และติดตามเรื่องร้องเรียนเพื่อ
มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านภาครัฐ และให้มกี ารกาหนด
KPI วัดผลการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนให้เป็นตัวชี้วดั ผลการดาเนินการของหน่วยงานตามที่บัญญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญฯ ม. ๔๑ (๒)

กิจกรรมที่ ๓.๕ โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการใดที่อยู่ในความ
สนใจของประชาชนหรืออาจเกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ให้นาหลักการของข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) หรือระบบความโปร่งใสในงานก่อสร้าง
(Construction Sector Transparency Initiative – CoST) ที่
ปราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ โดยจัดให้มกี าร
เปิดเผยรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างตามคุณลักษณะของ
โครงการที่คล้ายคลึงและเทียบเคียงกันได้ เพื่อให้สามารถติดตาม
มาตรฐานการก่อสร้างโครงการที่ดาเนินการอยู่เป็นประจาโดยให้การ
ก่อสร้างถนนที่มคี ุณภาพเป็นโครงการนาร่องเพื่อให้บุคคลภายนอก
ติดตามการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่รัฐและการใช้เงินแผ่นดินอย่าง
โปร่งใส ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๓.๔ พัฒนาระบบการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบภาครัฐตามหลักวิชาการด้วยการนามาตรการจาก
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐ
ให้มปี ระสิทธิผลและคุ้มค่า โดยแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงกำรคลัง

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- ทุกหน่วยงำนของรัฐ
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- องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) (ACT)
- ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

- องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศ
ไทย) (ACT)
- สื่อมวลชน

Q4/65

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)

กิจกรรมที่ ๔.๔ จัดการรณรงค์เพื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่มพลังสร้างข้อ
รังเกียจทางสังคม (Social Sanction) ต่อบุคคลที่มพี ฤติกรรมทุจริต
และประพฤติมชิ อบในทุกรูปแบบตามหลักคิด “เราไม่คอร์รัปชันและ
จะไม่ยอมให้ผู้ใดคอร์รัปชัน”
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- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศ
ไทย) (ACT)
- หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของทุก
หน่วยงำน

Q4/65

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้จดั ทาโครงการ
"การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ" เพื่อให้มมี าตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้
สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกรูปแบบ โดยผลการ
ดาเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๒๑ ฉบับ มีรายงานผลการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
จานวน ๖ โครงการ และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิณผลประจา
สานักนายกรัฐมนตรีพิจารณา (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) รวม ๑๒
ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการตามตัวชี้วดั ผลลัพธ์

กิจกรรมที่ ๔.๓ พัฒนาแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพื่อใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้
สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกรูปแบบ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศ
ไทย) (ACT)

Q4/65

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

กิจกรรมที่ ๔.๒ ปรับปรุงกระบวนการทางานของภาครัฐและ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ภาคเอกชนให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ทุจริตแห่งชาติ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
สังคม และไม่ตดิ ต่อค้าขายกับบุคคลที่ทุจริตเช่นเดียวกับการรวมตัว
ของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดย
มีมาตรการลงโทษทางกฎหมายกับผู้ฝา่ ฝืนด้วย

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศ
ไทย) (ACT)

จะดาเนินการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารวจ
ความพึงพอใจการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ผ่านระบบออนไลน์ (QR code) พร้อมจัดทา
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบภายใน

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

กลยุทธ์ที่ ๔ ทาให้การให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทา
กิจกรรมที่ ๔.๑ จัดให้มมี าตรการ กลไกส่งเสริมความร่วมมือและ
อยู่ระหว่างดาเนินการโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
รวมตัวของภาคเอกชน เพื่อสร้างทัศนคติร่วมกันที่จะปฏิเสธและ
รังเกียจคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๓.๗ พัฒนามาตรฐานการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เป็นที่ อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ยอมรับและสามารถเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือและการ ทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) จัดกิจกรรมเพื่อ
and Development - OECD) ได้
เสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ศปท.ระดับกระทรวง กรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น เพื่อดาเนินการจัดทา
เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สจุ ริตของประเทศไทย
(Thailand Integrity Review) ระยะที่ ๒

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๕.๓ กาหนดนโยบายและมาตรการในการลดการใช้เงินสดใน
การใช้จ่ายเงินของประชาชนให้เหลือน้อยทีส่ ุด และแสวงหามาตรการ
ป้องกันการเก็บเงินสดจานวนมากนอกระบบการเงินของประเทศ
โดยเฉพาะการเคลือ่ นย้ายไปประเทศทีม่ ีข้อยกเว้นทางภาษี
กิจกรรมที่ ๕.๔ กาหนดมาตรการในการป้องกันการเคลือ่ นย้ายเงินทีไ่ ม่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ การทาธุรกิจ โดยเฉพาะการเคลือ่ นย้ายเงินไปประเทศที่
ไม่มีระบบป้องกันการฟอกเงินทีม่ ีประสิทธิภาพหรือการทาธุรกรรมอา
พรางและกาหนดวงเงินในการนาเงินสดเข้า-ออกประเทศ ให้เหลือเพียง
การใช้จ่ายเงินส่วนบุคคลเท่านัน้

ประเด็นปฏิรูป

- สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย

กระทรวงกำรคลัง

- กระทรวงกำรคลัง
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย

- กระทรวงกำรคลัง
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย
- สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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Q4/65

Q4/65

Q4/65

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยูก่ าลังดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ในการผลักดันการใช้เงินอิเลคทรอนิกส์ เพือ่ ลดการพิมพ์ธนบัตร ไม่ว่าจะส่งเสริม
E-Banking, E-Wallet และอืน่ ๆ โดยการลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดย
๑. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ดาเนินการ
จัดทาและมีระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในตราสารสกุลเงินต่างประเทศ Foreign
Investment Allotment สาหรับการลงทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้ต้องลงทุนผ่านผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดสรรวงเงิน
ของระบบดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกาหนดทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้
สานักงานเป็นผูจ้ ัดสรรวงเงิน
๒. สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดาเนินการแล้ว โดยมีการออก
กฎหมายควบคุมการย้ายเงิน โดยวงเงินเกิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท จะต้องมีการสาแดง
เพือ่ รายงานต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากพบเจอการ
ลักลอบนาเงินออกนอกประเทศ ศุลกากรสามารถอาญัติเงินไว้ตรวจสอบทีม่ าได้
๓. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กาหนดมาตรการในการนาเงินสดออกนอกประเทศ
โดยกากับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ ีกาหนดไม่เกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการไม่ว่าจะนาเงิน
เข้า หรือออก จะต้องสาแดงเหตุจานงว่าจะนาเงินนัน้ ไปทาอย่างไร ในการโอนเงิน
ออก จะต้องไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ครั้ง
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การดาเนินการในระยะต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๕ ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและกากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้
กิจกรรมที่ ๕.๑ จัดให้มีระบบการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึงสาหรับธนาคาร ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกาหนดกฎเกณฑ์ ตาม
สถาบันการเงินซึ่งมิใช่ธนาคาร ทัง้ ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทีม่ ี หลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกาหนด
การบริการเกีย่ วกับการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน ทัง้ อยูใ่ นระบบและนอก
อยูแ่ ล้ว
ระบบ รวมถึงหน่วยอืน่ ๆ ทีม่ ีความสุม่ เสีย่ งต่อการฟอกเงิน เพือ่ เป็นการ
ยับยัง้ และสืบเสาะการฟอกเงินทุกรูปแบบ โดยกาหนดให้สถาบันการเงิน
และผูใ้ ห้บริการทางการเงินสามารถระบุข้อมูลสาคัญของลูกค้า การเก็บ
รักษาข้อมูลดังกล่าว และการรายงานธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย
กิจกรรมที่ ๕.๒ กาหนดวงเงินทีป่ ระชาชนซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีกฎหมาย
สังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องแจ้งทีม่ าของเงินและการเสียภาษีเงินได้ของเงินนัน้ รองรับการทาธุรกรรมการเงิน เมือ่ นาเงินสดเกิน ๒ ล้านบาท มาซื้ออสังหาริมทรัพย์
ซึ่งหากมีธุรกรรมทีต่ ้องสงสัย ต้องแจ้งต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินทันที แต่กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) ยังไม่มีนโยบายในการแจ้งบัญชี
ทรัพย์สินในการนาเงินมาซื้ออสังหาริมทรัพย์

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบการชาระเงินผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยมีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ เพิม่
ความรวดเร็ว คล่องตัวของการหมุนเวียนเงินในระบบและเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ และมีคุณลักษณะของการมีข้อมูลทีต่ รวจสอบได้

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร
- กระทรวงกำรคลัง
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย
- สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับกับวินัย การ
รักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของราชการ
สานักงาน ป.ป.ช. โดยอนุโลม เท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศกาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง จึงต้องเป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กิจกรรมที่ ๑.๓ กรณีทเี่ ป็นการผิดวินัยร้ายแรง ให้หวั หน้าหน่วยงานของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
รัฐตัง้ คณะกรรมการสอบสวนภายใน ๗ วันทาการ โดยกาหนดให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จใน ๖๐ วัน หลังจากรับทราบคาสัง่ แล้วรายงานให้
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ
พร้อมรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความจาเป็นสามารถขอขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ วัน

กิจกรรมที่ ๑.๒ เมือ่ มีข้าราชการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมหรือกระทาผิดวินัย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องตัง้
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงภายใน ๗ วันทาการ โดยกาหนดให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากมีความจาเป็นสามารถขอ
ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน โดยระบุเหตุผลและ
ความจาเป็นไว้เป็นหลักฐานด้วย

- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน
- กองกำรเจ้ำหน้ำทีข่ องทุกหน่วยงำน

หัวหน้ำหน่วยงำนทีม่ ีอำนำจบรรจุแต่งตัง้
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ด้านการปราบปราม (๑)
กลยุทธ์ที่ ๑ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งดาเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดทีถ่ ูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
Q4/65
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
กิจกรรมที่ ๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถนิติกรของหน่วยงานของรัฐให้มี อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
ความสามารถในการดาเนินการในระบบไต่สวน กรณีทเี่ จ้าพนักงานของ ในภาครัฐ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
รัฐของหน่วยงานกระทาผิดหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือกระทาผิด
เรือน
วินัยอย่างมีประสิทธิผล และปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างมืออาชีพเป็นกลาง ไม่
เลือกปฏิบัติ

กิจกรรมที่ ๕.๖ พัฒนาระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชือ่ ถือ เพือ่ ลดการใช้เงินสด และรัฐ
สามารถควบคุมการเคลือ่ นย้ายเงินตราทัง้ ภายในและภายนอกประเทศได้
อย่างมีประสิทธิผล

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๕.๕ ปรับปรุงหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้จัดให้การมี
Intelligence Unit – FIU) เพือ่ เป็นศูนย์กลางแห่งชาติในการรวบรวม
การออกกฎหมายการฟอกเงิน โดยการแสดงตนในการทาธุรกรรมทางการเงินแล้ว
วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการฟอกเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้ โดยทางธนาคารจะต้องรายงานการทาธุรกรรมทีต่ ้องสงสัยต่อสานักงานป้องกันและ
มีประสิทธิผลและรวดเร็ว และนามาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

Q4/65
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สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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กิจกรรมที่ ๓.๒ จัดทากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าพนักงานของรัฐ
ติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... อยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

Q4/6๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กลยุทธ์ที่ ๓ ให้มีกฎหมายกาหนดความผิดจากการกระทาโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐทีท่ จุ ริตต่อหน้าที่ การใช้อานาจโดยมิชอบ และการร่ารวยผิดปกติทชี่ ดั เจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (อนุวัตกิ ารตาม UNCAC ๒๐๐๓)
Q4/6๒
- สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
กิจกรรมที่ ๓.๑ จัดทากฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
กันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
พ.ศ. .... อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๒.๓ ติดตามและจัดทารายงานกรณีมีการกระทาทุจริตของ
หัวหน้าส่วนราชการทีต่ ้องใช้อานาจบริหารงานบุคคลของรัฐของผูด้ ารง
ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเหนือบุคคลผูน้ นั้

กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิตบิ คุ คลของรัฐเพื่อให้มีผรู้ ับผิดชอบและมีอานาจในการดาเนินคดีเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๒.๑ กาหนดหลักเกณฑ์การใช้หลักความเป็นนิติบุคคลของ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานของรัฐ
ภาครัฐ
กิจกรรมที่ ๒.๒ ชีแ้ จงทาความเข้าใจในการใช้หลักความเป็นนิติบุคคล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานของรัฐ เพือ่ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดของ ภาครัฐ
หัวหน้าส่วนราชการ

Q4/6๓

- ผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
- ผูบ้ ริหำรพรรคกำรเมือง
- บุคลำกรในองค์กรอิสระ
- องค์กรตุลำกำร
- หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ซึ่งกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูด้ ารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทัง้ ผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงาน
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนตาแหน่งอืน่ ๆ มี
กฎหมายว่าด้วยวินัยและมาตรฐานทางจริยธรรม
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คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

กิจกรรมที่ ๑.๖ ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
และบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ และหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยพึงประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด รวมถึงผูบ้ ริหารพรรคการเมืองและองค์กรอิสระต่าง ๆ
ควรประกาศเจตจานงทีจ่ ะยึดมัน่ ในการรักษาเกียรติภมู ิแห่งสถาบันของ
ตนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างแท้จริง

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

- นักกำรเมือง
- บุคลำกรในองค์กรอิสระ
- หัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำน

การดาเนินการในระยะต่อไป
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๑.๕ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประกาศ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
เจตนารมณ์ให้การรักษามาตรฐานวินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระ
สาคัญ “สัญญาประชาคม” ขององค์กรทีบ่ ุคลากรทุกคนต้องยึดมัน่ ยึดถือ
และให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมที่ ๑.๔ กรณีทหี่ วั หน้าหน่วยงานของรัฐรู้เห็นเป็นใจ หรือเป็นผู้
ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการตามอานาจหน้าทีท่ ันที

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกองกฎหมาย สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ได้จัดทาโครงการแก้ไขเพิม่ เติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมายและอนุบัญญัติที่
เกีย่ วข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งได้มีการ
ดาเนินการยกร่างกฎหมายและสอบทานความถูกต้องเพือ่ ให้สอดคล้องกันทัง้ ฉบับ
(ในชัน้ สานักงาน) และจัดรับฟัง ความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง และสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น

กิจกรรมที่ ๓.๓ จัดทากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดย
มิชอบและใช้อิทธิพลเพือ่ ให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ

กิจกรรมที่ ๓.๔ จัดทากฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร การรับของขวัญของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และการร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

กิจกรรมที่ ๓.๕ ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

กิจกรรมที่ ๓.๖ จัดทากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
ในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงำนกลำงด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลต่ำง ๆ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน
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กิจกรรมที่ ๓.๗ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับ ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
การเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการ ให้เป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ใช้บังคับเมือ่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)
มาตรฐานเดียวกัน (ยกเว้นบุคลากรเหล่าทัพและบุคลากรในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติและข้าราชการการเมือง ให้ใช้ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานบุคคลตามทีก่ ฎหมายกาหนดขึน้
เป็นการเฉพาะ) ทีง่ า่ ยต่อการทาความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง
โดยกาหนดสภาพบังคับ ความรับผิด ตลอดจนขัน้ ตอนการพิจารณาและ
กระบวนการลงโทษทีร่ วดเร็วและชัดเจน

กิจกรรมที่ ๓.๘ พัฒนาขีดความสามารถนิติกรของหน่วยงานของรัฐ ให้มี อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการ ในภาครัฐ
ไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดถูกกล่าวหาว่ากระทา
การทุจริต หรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือกระทาผิดวินัยให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าทีใ่ นการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ พิสูจน์ความบริสุทธิห์ รือความผิดตามข้อ
กล่าวหาได้อย่างมืออาชีพ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 23

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
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กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

การดาเนินการในระยะต่อไป
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ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

องค์กรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรและฝ่ำยอัยกำร

- กระทรวงกำรคลัง
- สภำวิชำชีพบัญชี
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กิจกรรมที่ ๔.๓ จัดให้มีคณะกรรมการประสานงาน (Clearing House) อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ (สานักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพือ่ ร่วมกันทาหน้าทีค่ วบคุม กากับ
ไม่สามารถดาเนินการได้)
ดูแล และติดตามประเมินผล เพือ่ กาหนดมาตรการ แนวทางทีเ่ หมาะสม
ในการปฏิบัติ รวมทัง้ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้รูปแบบการบูรณาการร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ พัฒนาสมรรถนะในกระบวนการปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งกลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรจากสานักงาน ป.ป.ช.
สานักงานอัยการสูงสุด สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ง. สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) และสมาคมธนาคารไทย

กิจกรรมที่ ๔.๔ จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐด้านนิติกรระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ เพือ่ ให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ทางานด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมที่ ๔.๕ ดาเนินมาตรการเพือ่ เสริมสร้างความมีคุณธรรมและ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ป้องกันโอกาสในการทุจริตในหมูข่ ้าราชการฝ่ายตุลาการ และฝ่ายอัยการ แห่งชาติ
อาจรวมถึงกฎเกณฑ์เกีย่ วกับความประพฤติของข้าราชการฝ่ายตุลาการ
และฝ่ายอัยการ ทัง้ นี้ โดยเป็นไปตามหลักการพืน้ ฐานของระบบกฎหมาย
ของรัฐนัน้ และไม่กระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมที่ ๔.๖ ดาเนินมาตรการในการป้องกันการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาคเอกชน เพิม่ พูนมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีในภาคเอกชน
และในกรณีทเี่ หมาะสม จัดให้มีการลงโทษทางแพ่ง ทางปกครอง หรือ
ทางอาญาทีม่ ีประสิทธิผล ได้สัดส่วน และเป็นการห้ามปรามยับยัง้ การ
ทุจริต

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 24

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงกำรคลัง
- สภำวิชำชีพบัญชี

กิจกรรมที่ ๔.๒ ดาเนินมาตรการในการป้องกันการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาคเอกชน เพิม่ พูนมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีในภาคเอกชน
และในกรณีทเี่ หมาะสม
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ประเด็นปฏิรูป

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
ความคืบหน้าการปฏิรูป
กำหนดแล้วเสร็จ
การดาเนินการในระยะต่อไป
ตำมแผน
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระทาผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย
Q4/65
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๔.๑ ดาเนินมาตรการทางแพ่งและทางปกครองเท่าทีอ่ าจ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จาเป็นเพือ่ รักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก
รายงานการเงิน หรือเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
ได้ดาเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว และอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ จัดทาผังกระบวนการการดาเนินการทางวินัย
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการของ สานักงาน ป.ป.ช.
การดาเนินการในระยะต่อไป

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65
ทุกหน่วยงำน

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

- ทุกหน่วยงำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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กิจกรรมที่ ๖.๓ เป็นธรรม (๑) หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาทีก่ าหนด และแจ้งให้ผรู้ ้องทราบ
ทันทีพร้อมรายงานต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทราบและเป็นข้อมูลหรือ
ดาเนินการต่อไป (๒) หากพบว่าเป็นกรณีทไี่ ม่พบพฤติการณ์ว่าเป็น
ผูก้ ระทาความผิดก็ให้เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะทราบ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 25

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป)

- ทุกหน่วยงำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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กิจกรรมที่ ๖.๒ เด็ดขาด (๑) หากพบเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาความผิด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต้องดาเนินการลงโทษทันทีภายในเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด (๒) หาก ในภาครัฐ
พบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยูใ่ นตาแหน่งหน้าทีต่ ่อไปจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสัง่ ให้พน้ จากหน้าที่
พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน (๓) กรณีเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมืองหรือผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ให้สร้างกลไกเพือ่ ติดตาม
พฤติการณ์ เปิดเผยข้อมูลและดาเนินการทันที หากปรากฏว่ามีมูลให้พกั
การปฏิบัติหน้าที่

- คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ
- คณะรัฐมนตรี
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
- ทุกหน่วยงำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ ๖.๑ รวดเร็ว (๑) การกาหนดเวลาในการดาเนินการให้รวดเร็ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็นความบกพร่องของผูบ้ ังคับบัญชา (๒) บังคับใช้ ในภาครัฐ
มาตรการทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็วเท่าทีอ่ าจจาเป็นเพือ่
รักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน
หรือเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐและเพือ่ ป้องกัน
การปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว

กิจกรรม ผลักดันให้มีการกาหนดกลไกมาตรการทางกฎหมายทีช่ ัดเจนใน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักมาตรการป้องกันการทุจริต สานักงาน
การคัดกรองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีล่ ะเลย ละเว้น รู้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาลังดาเนินการศึกษา
เห็นเป็นใจ หรือมีสถานะเป็นผูถ้ ูกกล่าวหา และบังคับใช้การดาเนินการ ข้อมูล และยกร่างมาตรการ
อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ ๕ กรณีทหี่ วั หน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ หรือมีสถานะเป็นผูถ้ ูกกล่าวหาในกรณีทจุ ริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป .ป.ช. ดาเนินการตามอานาจหน้าทีโ่ ดยแจ้งให้ผมู้ ีอานาจในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนใช้อานาจทาง
ปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที

กิจกรรมที่ ๔.๗ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ คยถูกดาเนินการทางวินัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทุจริต ให้มีผลต่อการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายด้วย

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 26
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- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
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กิจกรรมที่ ๑.๕ กาหนดแนวทางในการประสานคดีกับอัยการและ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการเร่งรัดคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม แห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทาและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน
กิจกรรมที่ ๒.๑ ป.ป.ช. จัดตัง้ หน่วยงานบริหารคดี
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
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ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้มีการดาเนินการมาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดนมีผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ คือ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เกิด
มาตรการการสืบสวนข้อเท็จจริงตามแผนการปฏิบัติรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

องค์กรกลำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
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กิจกรรมที่ ๑.๔ กาหนดมาตรการหรือแนวทางในการดาเนินการกรณี
ประพฤติมิชอบกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

- องค์กรกลำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
- สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
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กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการจัดทาคูม่ ือหน่วยงานของรัฐทีม่ ี
หน้าทีแ่ ละอานาจเกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดาเนินการแทน
ในเรื่องทีม่ ิใช่เป็นความผิดร้ายแรงหรือทีเ่ ป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐบาง
ระดับ ซึ่งอยูร่ ะหว่างพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ ทีม่ ีหน้าทีแ่ ละ
อานาจเกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ... เพือ่ นาไปประกอบ
เป็นข้อมูลในการจัดทาคูม่ ือ

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดให้มีกฎหมายวิธีการดาเนินการด้านวินัยของเจ้า
พนักงานของรัฐทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรมที่ ๑.๓ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมถึง
กาหนดมาตรการหรือแนวทางทีจ่ ะทาให้การปฏิบัติหน้าทีม่ ีประสิทธิภาพ
เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเทีย่ งธรรม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ด้านการปราบปราม (๒)
กลยุทธ์ที่ ๑ ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ให้มีขนั้ ตอนเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดให้มีประมวลความประพฤติ (Code of Conducts) อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคล และสานักงาน
ของเจ้าพนักงานของรัฐประเภทต่าง ๆ ทีก่ าหนดการกระทาผิดทีเ่ ชือ่ มโยง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ระหว่างความผิดทางจริยธรรม ความผิดวินัยและกฎหมายอย่างชัดเจนใน
รูปแบบของการกาหนดให้กระทาและไม่ให้กระทา

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงกำรคลัง
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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กิจกรรมที่ ๓.๓ ใช้มาตรการตรวจสอบทางภาษีรายได้สาหรับผูถ้ ูก
กล่าวหาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ เพือ่ ให้เกรงกลัวไม่ก่อคดีทที่ าให้รัฐ
เสียหาย

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 27

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้จัดทาโครงการประชุมหารือการใช้มาตรการตรวจสอบทางภาษีรายได้
สาหรับผูถ้ ูกกล่าวหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพือ่ ให้เกรงกลัวไม่ก่อคดีทที่ าให้รัฐ
เสียหาย ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาข้อสรุปผลการหารือเกีย่ วกับการใช้มาตรการ
ตรวจสอบทางภาษีรายได้สาหรับผูถ้ ูกกล่าวหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพือ่ ให้
เกรงกลัวไม่ก่อคดีทที่ าให้รัฐเสียหาย

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน
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สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

กิจกรรมที่ ๓.๒ พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินดาเนินการกับทรัพย์สินที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกองกฎหมาย สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้นาหลักฐานการได้มา เงิน ได้จัดทาโครงการแก้ไขเพิม่ เติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมายและอนุบัญญัติที่
ซึ่งทรัพย์สินนัน้ ตามกฎหมายและความชอบธรรมเพือ่ รับคืน
เกีย่ วข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งได้มีการ
ดาเนินการยกร่างกฎหมายและสอบทานความถูกต้องเพือ่ ให้สอดคล้องกันทัง้ ฉบับ
(ในชัน้ สานักงาน) และจัดรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง และสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น
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กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

- คณะรัฐมนตรี
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q4/65

กลยุทธ์ที่ ๓ เร่งรัดติดตามนาทรัพย์สินทีเ่ กิดจากการกระทาผิดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๓.๑ พิจารณาตรากฎหมายกาหนดเงื่อนไขในการประกันตัว อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผูต้ ้องหาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นการควบคุมตัวในสถานทีท่ ี่
แห่งชาติ
เหมาะสม (House Arrest) รวมถึงมาตรการป้องกันผูถ้ ูกกล่าวหาหลบหนี
ออกนอกประเทศ

กิจกรรมที่ ๒.๓ ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดทาสรุปผลของ
คดีและข้อเสนอแนะในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตต่อหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะ

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดทาสือ่ สาธารณะเปิดเผยความคืบหน้าของเรื่อง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ร้องเรียนและการดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทุจริตแห่งชาติ กาหนดแผนการดาเนินการไว้ในปี ๒๕๖๓

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โครงการศึกษาและเสนอแก้ไขกฎหมายเพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ

กิจกรรมที่ ๓.๖ กาหนดให้มีกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระทา
ความผิดทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (Conspiracy Law) (ตาม
อนุสัญญา UNCAC)

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๔.๒ พัฒนาองค์กรทีร่ ับผิดชอบการคุม้ ครองพยานและผูแ้ จ้ง
เบาะแสให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 28

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมือ่ พบเห็นการกระทาทุจริตทุกช่องทาง รวมทัง้ การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่ทาตามอานาจหน้าทีท่ รี่ ัฐธรรมนูญบัญญัตไิ ว้
กิจกรรมที่ ๔.๑ หน่วยงานของรัฐทีร่ ับแจ้งเบาะแสหรือเกีย่ วข้องกับการ ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒ กิจกรรม
ดาเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต้องให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยปกปิดชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูแ้ จ้ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๕ - ๑๒๕, มาตรา ๑๗๒
เบาะแสและพยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นความลับ
๒) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ
ตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โครงการศึกษาและเสนอแก้ไขกฎหมายเพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้จัดทาโครงการประชุมหารือกาหนดความผิดของนิติบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผูร้ ่วมกระทาผิด ซึ่งสานักงานคณะ
กรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้มีคาสัง่ ที่ ๒๓๖/๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เเต่งตัง้ คณะทางานร่วมเพือ่ ศึกษาการจัดทากิจกรรมตาม
แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
เพือ่ ดาเนินการศึกษา รวบรวม เเละวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับการกาหนดความผิดของ
นิติบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผูร้ ่วมกระทาผิด จากนัน้ ได้มีการ
ประชุมคณะทางานร่วมฯ เเละประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
พิจารณากาหนดเเนวทางการดาเนินงานร่วมกัน กรณีการกาหนดความผิดของนิติ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผูร้ ่วมกระทาผิด และได้ได้ยกร่าง
กฎหมายเเก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๑๗/๑ เเห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันเเละปราบปรามการทุจิรต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งปัจจุบันร่างกฎหมาย
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

กิจกรรมที่ ๓.๕ การกาหนดให้มีกฎหมายเพือ่ บังคับต่อนิติกรรมหรือ
สัญญาทีม่ ีการทุจริตให้เป็นโมฆะ (อนุวัติการตาม UNCAC ข้อ ๓๔)

กิจกรรมที่ ๓.๔ กาหนดความผิดของนิติบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริต
ประพฤติมิชอบ และผูร้ ่วมกระทาความผิด

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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- คณะรัฐมนตรี
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

Q4/65

Q4/65

- คณะรัฐมนตรี
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงกำรคลัง
- กระทรวงพำณิชย์
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- ศูนย์อำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แห่งชำติ (ศอตช.)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๕.๓ เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่ วกับการพยายามกระทา
ความผิด การเตรียมการกระทาความผิดฐานทุจริต (Conspiracy
Theory) เป็นความผิดทางอาญา (อนุวัติการตาม UNCAC ข้อ ๒๗)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 29

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงกลไกทีเ่ หมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน
กิจกรรม ให้มีคณะกรรมการประสานนโยบายระดับสูงทีป่ ระกอบไปด้วย อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และศูนย์
ผูน้ าฝ่ายบริหารผูน้ าองค์กรทีท่ าหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อานาจรัฐและ
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผูน้ าภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพือ่ บูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๕.๒ เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์ที่ ๕ ในกรณีทยี่ ังไม่มีกฎหมายทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัตเิ พิ่มเติม
กิจกรรมที่ ๕.๑ มีหน่วยงานรับผิดชอบการอนุวัติการและการดาเนินการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC
แห่งชาติ
๒๐๐๓) และการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิก OECD

กิจกรรมที่ ๔.๔ จัดให้มีระบบค่าตอบแทนและชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผูแ้ จ้ง อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เบาะแสและองค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อาจ แห่งชาติ
พิจารณาเป็นร้อยละของค่าเสียหายทีร่ ัฐได้รับคืน)

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔.๓ พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขูผ่ แู้ จ้งเบาะแส อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยนาแนวคิดของ Anti-Slapp Law มาประยุกต์ใช้ รวมถึงบทบัญญัติ แห่งชาติ
ห้ามหน่วยงานของรัฐทีถ่ ูกร้องเรียนฟ้อง ผูแ้ จ้งเบาะแส และการห้าม
หน่วยงานของรัฐผูถ้ ูกกล่าวหาฟ้องประชาชนทีแ่ จ้งเบาะแส หรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ ีหน้าทีแ่ สวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวหาจนกว่า
การดาเนินการตามอานาจหน้าทีเ่ สร็จสิน้

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

- คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
- กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

Q4/65

Q4/65

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
Q4/65

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 30

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบตั ติ ามอนุสัญญา
กิจกรรมที่ ๔.๑ ทบทวนบทบาทหน้าทีใ่ นการเป็นเจ้าภาพหลักตาม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
พันธกรณีต่าง ๆ ว่าการดาเนินการควรมอบรัฐบาล โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลักในการอนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณี
ดังกล่าวโดยเร่งด่วน

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดตัง้ สถาบันการสร้างเสริมสมรรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute)
กิจกรรม ผลักดันให้มีกฎหมายการจัดตัง้ สถาบันฯ เป็นการเฉพาะ (ระดับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
พระราชบัญญัติ/ให้มีสภาพนิติบุคคล) (คล้ายคลึงกับ สสส.)
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กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

- รัฐบำล
- สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

Q4/65

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๒.๔ จัดให้มีคณะทางานประสานคดีในสานักงาน ป.ป.ช.
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- หน่วยงำนด้ำนกำรตรวจสอบกำรทุจริต
- ศูนย์อำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
แห่งชำติ (ศอตช.)

Q4/65

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๒.๓ กาหนดกลไกประสานการขับเคลือ่ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต โดยมีผแู้ ทนฝ่ายตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ และผูแ้ ทนหน่วยงานในฝ่ายบริหารทีบ่ ังคับใช้กฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Clearing House)

กิจกรรมที่ ๒.๕ ให้สานักงาน ป.ป.ท. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประสานนโยบายและคณะทางานประสานคดี และ
เสนอแนะการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รัฐบำล
- ทุกหน่วยงำน

Q4/65

กิจกรรมที่ ๒.๒ การปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะเริ่มดาเนินการ
หน้าทีข่ องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ
กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์ ถอดบทเรียน เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าทีข่ อง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และกลุม่ งานทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน

หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต

กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
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ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลือ่ น นโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
กิจกรรมที่ ๒.๑ ปรับปรุงกลไกประสานขับเคลือ่ นนโยบายและ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ในฝ่ายบริหาร
แห่งชาติ ได้จัดทาโครงการประเมินผลสาเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
"ยกระดับดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" ซึ่งปัจจุบันได้เสนอขอ
อนุมัติดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๒ และอยูร่ ะหว่างลงพืน้ ทีส่ ังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทารายงาน
ประเมินผล

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๔.๔ ให้สานักงาน ป.ป.ช. แจ้งข้อมูลการปฏิบัติตามพันธกรณี
ต่อสหประชาชาติ และประชาสัมพันธ์ให้ประเทศต่าง ๆ ทราบ รวมถึง
ประสานงานและกากับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณี หากมีปัญหา
ข้อขัดข้องให้รายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการตามข้อ ๔.๒ เพือ่ หา
แนวทางแก้ไข

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ - 31

ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๔ กิจกรรม
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการ
คุม้ ครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓๑, ๑๓๗
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกองทุน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบีน้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอืน่ และ
ค่าตอบแทนของพยานบุคคลและผูซ้ ึ่งช่วยพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๖๑

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔.๒ ให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามอนุสัญญา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ในภาครัฐ ได้มีการดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption - UNCAC)
ซึ่งขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างการประเมินรอบที่ ๒ ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ประเมินผล
การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ หมวดที่ ๒ เรื่องมาตรการป้องกัน (Preventive
Measures) และหมวดที่ ๕ เรื่องการติดตามทรัพย์สินคืน (Asset Recovery) (๑) ใน
ฐานะรัฐผูป้ ระเมิน ไทยได้รับมอบหมายให้ประเมินกัมพูชาร่วมกับราชอาณาจักรเอ
สวาตินี ซึ่งในขณะนี้ ไทยได้ดาเนินการตามกระบวนการประเมินติดตามเสร็จสิน้ แล้ว
กิจกรรมที่ ๔.๓ ให้หน่วยงานตามกระบวนการยุติธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับคดี อยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนการจัดทารายงานประเทศ (Country Report) ฉบับสมบูรณ์
ทุจริตและประพฤติมิชอบนาข้อกาหนดในอนุสัญญาฯ ไปกาหนดใน
(๒) ในฐานะรัฐผูถ้ ูกประเมิน ไทยได้รับการประเมินโดยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
หลักการปฏิบัติ
และราชอาณาจักรภูฏาน ขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างดาเนินการจัดทาร่างรายงานประเทศ
และเตรียมจัดการประชุมประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ใน
ขัน้ ตอนการเยือนประเทศ (country visit) ณ กัมพูชา
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ของสานักงาน ป.ป.ช. โครงการศึกษาและเสนอแก้ไขกฎหมาย
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องตำมกระบวนกำร
ยุติธรรม

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

Q4/65

- สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผน
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กำหนดแล้วเสร็จ
ตำมแผน
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑.๒ การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
กิจกรรม ๑ การจัดทาข้อเสนอว่าด้วย บทบาทขององค์กร
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

ประเด็นปฏิรูป

ด้านการศึกษา - 1

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑.๑ การมีพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม การจัดทา แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย ให้
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒ เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี ๑. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาทบทวนเหตุความ
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. จาเป็นที่ตอ้ งตราเป็นพระราชกาหนดฯ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อน
.... เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทใน เสนอรัฐสภาต่อไป
การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ๒. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
แห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาใน
วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายการศึกษาให้สอดคล้อง
อนาคต โดยมีความเชื่อมโยงกับร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับการจัดตั้ง
กับรัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามคาสั่ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ซึ่งผ่านความ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เห็นชอบของสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติแล้ว จึงเป็นกรณีฉกุ เฉินที่มคี วามจาเป็น ที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์
รีบด่วนที่จะต้องตราเป็นพระราชกาหนดตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญ จัดทาข้อเสนอการแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ
ราชกาหนดดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนเหตุความจาเป็นที่ตอ้ งตราเป็นพระ เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอต่อเลขาธิการสภาการศึกษา
ราชกาหนด และให้รับความเห็นของกลุ่มองค์กรวิชาชีพครูตา่ ง ๆ เกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้วไปยังประธานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ โดย
เห็นว่า (๑) ไม่ควรเปลี่ยนชื่อตาแหน่ง “ผู้อานวยการสถานศึกษา” เป็น
“ครูใหญ่” (๒) ให้ยกเลิกตาแหน่ง “ผู้ชว่ ยครูใหญ่” และให้เป็น “รอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา” ดังเดิม (๓) ไม่ควรเปลี่ยนคาว่า “ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู” (๔) ควรเปิดโอกาสให้ผู้
มีสว่ นได้เสียได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ และ (๕) ควรชะลอร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวจนกว่าจะมีรัฐสภา
ชุดใหม่ ไปพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ ก่อนเสนอรัฐสภา
ต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Q๔/๖๓

Q๓/๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรม ๒ การจัดทาข้อเสนอว่าด้วยการเพิ่มบทบาทของ
๑. ประสานงานกับองค์การยูเนสโก (UNESCO) และสานักงานเลขาธิการ
เอกชนในการจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ และการกากับดูแลที่ รัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) เพื่อประสาน
เหมาะสม
ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ และผู้กาหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลการดูแลและการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของไทย อาทิ การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อรายงานต่อสานักงานสถิตกิ ารศึกษาแห่ง
สหประชาชาติ (UIS) ซึ่งเรียกว่าระบบ ISCED ๑ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ครอบคลุมถึงจานวนเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) จานวนสถานเลี้ยงดูเด็กและสถานดูแล
เด็กก่อนวัยเรียนตามช่วงอายุ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการ
ให้บริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานคานวณประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของประเทศไทยในระดับโลก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานคานวณ
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกรอบการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDG) ของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ ๔.๒ การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
๒. เผยแพร่สรุปประเด็นสนทนารายการรอบรั้วเสมาช่วงผู้บริหารสนทนา
สถานีวทิ ยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็น “ไข
สมรรถนะใหม่...เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑”
๓. การเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมนโยบาย “อาชีวะสร้างชาติ”
และ “เรียนจบแล้วมีงานทา” ทางเว็บไซต์สานักงานฯ (www.onec.go.th)

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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Q๓/๖๒

กิจกรรม ๔ การจัดทาข้อเสนอว่าด้วย แนวทางสนับสนุน
จัดประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซียด้านการจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
งบประมาณและงบลงทุนให้สถานศึกษาเอกชนในรูปแบบ
ความสามารถพิเศษและการวิจยั ได้จดั ประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซียฯ ครั้งที่
ความร่วมมือรัฐและเอกชน สาหรับเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียน
กาเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง เพื่อระดมความคิดและประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียในการจัดการศึกษาสาหรับผู้มคี วามสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นที่มาของแผนความร่วมมือระหว่าง
สถาบันและหน่วยงานทางการศึกษาของไทยกับรัสเซีย อาทิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ฝ่ายรัสเซียมีกาหนดจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซียฯ (ครั้งที่ 2) ใน
เดือนตุลาคม 2562

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๓/๖๒

Q๓/๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๓ การจัดทาข้อเสนอว่าด้วย แผนความร่วมมือใน
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการ
คลัง และผู้จดั การศึกษา

ประเด็นปฏิรูป

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กระทรวงศึกษาธิการ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๒ การจัดทาดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของการศึกษาไทย (Thailand Lifelong Education Index:
TLEI)
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑.๓ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
กิจกรรม ๑ การจัดทาข้อเสนอว่าด้วยการจัดทาและ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑

Q๔/๖๔

Q๓/๖๒

Q๔/๖๓

กิจกรรม ๗ การจัดทาและขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนว
ทางการสร้างและเพิ่มสัดส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษา

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๓

Q๔/๖๓

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๖ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยภาคเอกชนตามข้อเสนอว่าด้วยการเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ การ
กากับดูแลที่เหมาะสม

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรม ๕ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ได้ประสานความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามข้อเสนอว่า พิจารณาปรับแก้ไขกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ ของ
ด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในประเด็นการจัด
การศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน

ประเด็นปฏิรูป

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้แห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ด้านการศึกษา - 4

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑.๔ การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรม ๑ การจัดทาข้อเสนอเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง ๑. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ให้สอดคล้อง ๒๕๗๙ กับแผนต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ
กับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทในด้านที่เกี่ยวข้อง คือ ด้านการ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวติ และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ร่าง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและ
กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อ
กิจกรรม ๒ การจัดทาหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการจัดทา และ
ปรับแก้ตามความคิดเห็นของที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษา
ระยะเวลาบังคับใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาต่อไป
๒. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙ ตามประเด็นสาคัญ อาทิ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากคะแนน
O-NET การบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้จงั หวัดเป็นฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แนวทางการบริหารการจัดการศึกษา
โดยใช้จงั หวัดเป็นฐาน และการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ระดับภาค เป็นต้น รวมทั้งจะนาผลการติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อเป็นข้อมูล
กิจกรรม ๓ การปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้อง
ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
จัดทาโครงการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษาของชาติ เพื่อทบทวนแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
เชิงพื้นที่ตามศักยภาพและภูมสิ งั คมของแต่ละกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม ๔ ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการ
ศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ

กิจกรรม ๓ การบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ ในลักษณะเครือข่ายความ
ร่วมมือ

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

Q๔/๖๓

Q๔/๖๓

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๓

Q๔/๖๓

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๔

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

กิจกรรม ๓ จัดทาระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลสาหรับเด็กที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ
กิจกรรม ๔ การจัดทาแนวทาง การพัฒนาในช่วงรอยเชื่อมต่อ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(transition period) ระหว่างวัย ๒ - ๖ ปี

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมอนามัย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๒ จัดทาแนวทางการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยวิธกี ารที่เหมาะสมกับช่วงวัย

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑.๕ การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรม การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ สั่ง
ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการ
จัดทาข้อเสนอต่อเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
กิจกรรม ๑ การขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็ก
๑. เตรียมดาเนินการจัดทากฎหมายลาดับรองที่ออกตามความ
ปฐมวัย
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “ความ
ร่วมมือแห่งอนาคต : ความท้าทายของระบบราชการ ๔.๐ (Collaboration
for the Future : Challenges for Government 4.0)” เพื่อรองรับ
บทบาทด้านการพัฒนาปฐมวัย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.)
๓. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การ
วิเคราะห์เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลพัฒนาความร่วมมือ
ระบบราชการ ๔.๐ รองรับบทบาท พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ.๒๕๖๒” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
สิปปนนท์ เกตุทัต สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ประเด็นปฏิรูป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๒ เสริมสร้างรากฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๑ การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กิจกรรม ๑ ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ
ยากจนให้มคี วามเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสาเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามศักยภาพ

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒.๒ การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านการศึกษา - 6

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

กิจกรรม ๗ การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่
เผยแพร่สรุปประเด็นสนทนารายการรอบรั้วเสมาช่วงผู้บริหารสนทนา สถานี
สอดคล้องกับหลักการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็ก วิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็น “อ่าน ท่อง ร้อง
ปฐมวัย
เล่น” เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางเว็บไซต์สานักงานฯ
(www.onec.go.th)

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q๔/๖๕

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. เผยแพร่ขอ้ มูล เรื่อง สาคัญที่พ่อแม่ควรรู้ หากส่งลูกไปสถานรับเลี้ยงเด็ก
ทาง Facebook Page Feed เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. เผยแพร่สกู๊ปข่าว เรื่อง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทาง
Workpoint ช่อง ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กิจกรรม ๖ การจัดทาข้อเสนอแผนปฏิบัตกิ ารว่าด้วยการ
ยกระดับคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก

กิจกรรม ๕ การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารร่วมกันระหว่าง
กระทรวงหลัก ๔ กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประเด็นปฏิรูป

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมอนามัย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมอนามัย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านการศึกษา - 7

Q๔/๖๕
Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๔ สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ
กิจกรรม ๕ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
กิจกรรม ๖ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิจกรรม ๗ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรม ๓ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ จัดทารายงานการวิจัย เรื่อง “อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
สร้างครูรุ่นใหม่สาหรับพื้นที่ห่างไกล
” ทีม่ งุ่ เน้นการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล (๑) ทิศทางการพัฒนาใน
ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกันใน
อาเซียน ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ๒๐๒๕ : มุง่ หน้าไปด้วยกัน
แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นาโขง
้ ๖
ประเทศ และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซียไทย (๒) ทิศทางการพัฒนาในประเทศไทย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ Thailand
๔.๐ โมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทยสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับอนาคตภาพของการผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทัง้ นีส้ ถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสาคัญในการผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา โดยการดาเนินการดังนี้
๑. จัดทาหลักสูตรให้มีคุณภาพโดยร่วมกับสถานประกอบการให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาวิชานัน้ ๆ
๒. การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีต้องมีทิศทางทีช่ ัดเจน ในการเอือ้ ต่อ
สถานประกอบการทีจ่ ะให้ความร่วมมือ
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมุง่ ฝึกทักษะกลุม่ วิชาชีพต่างๆ
โดยดึงผูเ้ ชีย่ วชาญ (Professional) ในอาชีพนัน้ มาช่วยสอน ฝึก และแนะนา
ร่วมกับครูผสู้ อน
๔. ต้องพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนระดับ ปวช. และ
ปวส. โดยเฉพาะการปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ

ประเด็นปฏิรูป

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กระทรวงศึกษาธิการ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๒ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มคี วามสามารถพิเศษ และบุคคลที่ตอ้ งการการดูแลเป็นพิเศษ
กิจกรรม ๑ พัฒนาระบบคัดกรองบุคคลพิการบุคคลที่มี
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มคี วามต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษษธิการ
(สพฐ.)

Q๔/๖๒

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษษธิการ
(สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษษธิการ
(สพฐ.)

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

Q๔/๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๖ พัฒนาการเรียนการสอนบุคคลพิการบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ และผู้ที่มคี วามต้องการการดูแลเป็น
พิเศษอย่างมีระบบและมาตรฐาน

กิจกรรม ๔ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศการบริหาร
จัดการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นเอกภาพ
กิจกรรม ๕ ส่งเสริมนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้สาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มี ความสามารถ
พิเศษ และบุคคลที่มคี วามต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

กิจกรรม ๒ จัดทาข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาผู้มคี วามสามารถพิเศษและผู้ที่มคี วามต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษและสร้างเสริมศักยภาพให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชี
อย่างมั้ค่นวามเข้
คง าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่ว จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสาหรับ
กิจกรรม ๓ สร้พาได้งความรู
ประเทศ
เด็กพิการและเด็กทีค่ วามต้องการจาเป็นพิเศษ และอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์
รายงาน

ประเด็นปฏิรูป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๕ สนับสนุนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางให้สามารถเข้าถึงการ
สนับสนุนทางวิชาการ

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๔ พัฒนาระบบจูงใจให้ครูกระจายตัวไปยังโรงเรียน
ที่มคี วามขาดแคลน

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

กิจกรรม ๓ พัฒนาระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจาย อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวออกไปในพื้นที่ที่มคี วามขาดแคลนครู

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Q๔/๖๕

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

Q๔/๖๕

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๒ นาข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๓ การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ตอ้ งมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กใน ๑. แต่งตั้งคณะทางานศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
พื้นที่ห่างไกล และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาด ตามความจาเป็นของสถานศึกษาและผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
กลางที่ตอ้ งการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
และผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
อย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยการดาเนินงานเน้นกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่จดั
การศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ในระบบ) ใน
พื้นที่ที่มคี วามยากลาบากในการเดินทางและการจัดการศึกษา
๒. คณะทางานฯ ได้จดั ทาแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ศึกษาภาคสนาม และจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ซึ่งได้จดั ทาเกณฑ์การคัด
กรองโรงเรียนที่ยากลาบาก โดยพิจารณาจากสภาพภูมศิ าสตร์/ที่ตั้งโรงเรียน
(ความยากลาบากในการเดินทาง) และความพร้อมในการจัดการศึกษา
(สาธารณูปโภค การสื่อสารโทรคมนาคม การจัดกิจกรรมที่แตกต่างจาก
โรงเรียนทั่วไป) เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
เพิ่มเติมให้แก่กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ตามความจาเป็น ภายใต้หลักความ
พอเพียง เสมอภาค และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตัวแปรที่จะใช้ในการเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จาแนกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ คุณภาพ โอกาส
และประสิทธิภาพ ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทาข้อเสนอแนวทางการสนับสนุน
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มคี วามยากลาบากในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ข้อเสนอ
นี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขความไม่เพียงพอของงบประมาณในการจัด
การศึกษาสาหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในเบื้องต้น

ประเด็นปฏิรูป

Q๔/๖๔
Q๔/๖๕
Q๔/๖๕
Q๔/๖๕
Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๕ จัดทาหลักสูตรการผลิตครู

กิจกรรม ๖ มีหลักเกณฑ์การรับอาจารย์ที่สอนในสถาบันผลิต
ครู
กิจกรรม ๗ กาหนดหลักสูตรการผลิตครูเน้นการเสริม
สมรรถนะทางวิชาชีพครู
กิจกรรม ๘ ร่วมมือกับคณะที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาใน
การผลิตครูเฉพาะทาง
กิจกรรม ๙ กาหนดระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือก
บุคคลที่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้าเป็นครู
กิจกรรม ๑๐ กาหนดหลักเกณฑ์การออกใบประกอบวิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๑๓ กาหนดอัตราบรรจุครูอาชีวศึกษาและบุคลากร
สายสนับสนุน

กิจกรรม ๑๑ ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นครูฝกึ อาชีวศึกษา
กิจกรรม ๑๒ จัดทาหลักสูตรการผลิตครูอาชีวศึกษา

Q๔/๖๒

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๓/๖๓

Q๓/๖๓

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๓ จัดทาระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลการผลิต
การใช้ และการคาดการณ์อตั รากาลังครูในสาขาที่ขาดแคลน
กิจกรรม ๔ จัดทากรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครู
และกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา
(Competency – based Curriculum)

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา

สานักงานกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา

Q๑/๖๓

Q๔/๖๕

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๒ กาหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่าน
แผนการผลิตและพัฒนาครู
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๑ การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มคี ุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจติ วิญญาณของความเป็นครู
กิจกรรม ๑ ประเมินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ ๑ เพื่อจัดทาข้อเสนอสาหรับจัดทาแผนผลิตและพัฒนาครู
ระยะต่อไป บูรณาการและจัดทาแผนผลิตและพัฒนาครู ระยะ
๑๐ ปี

ประเด็นปฏิรูป
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Q๑/๖๓

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๓ เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมคี วามก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
กิจกรรม ๑ กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัตงิ านครู อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๒/๖๔

Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๒ แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู

Q๓/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๒/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๒/๖๕

Q๔/๖๒

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๔/๖๒

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๓/๖๓

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๓/๖๕

Q๒/๖๓

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๑/๖๓

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๔

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๙ สร้างครูพี่เลี้ยงเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน
กิจกรรม ๑๐ จัดทาระบบในการประเมินการปฏิบัตงิ านและ
สมรรถนะหลักสาหรับครูชานาญการ
กิจกรรม ๑๑ จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform
(NPTP)

กิจกรรม ๗ กาหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้
ในสถานประกอบการ
กิจกรรม ๘ จัดตั้งศูนย์ฝกึ อบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา

กิจกรรม ๕ จัดทาระบบและกลไกใหม่เพื่อให้ครูมกี ารพัฒนา
ตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม ๖ กาหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครูแนะแนว ครู
การศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และให้
ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๒ การพัฒนาวิชาชีพครู
กิจกรรม ๑ จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการ
พัฒนาทางวิชาชีพให้กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม ๒ วิเคราะห์สมรรถนะครูที่มคี วามจาเป็นสาหรับใช้
ในการพัฒนาครู
กิจกรรม ๓ จัดกลไกดูแล และช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับครู
กิจกรรม ๔ จัดทาระบบ National Professional Teacher
Platform (NPTP) เพื่อพัฒนาครูประจาการและผู้บริหาร

ประเด็นปฏิรูป

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๔ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
กิจกรรม ๑ การจัดทาข้อกาหนดสมรรถนะหลัก และ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของผู้บริหาร

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๕ องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม ๑ กาหนดบทบาทหน้าที่และอานาจของคุรุสภา
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม ๒ กาหนดบทบาทหน้าที่และอานาจขององค์การค้าของอยูสกสค.
่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ
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Q๔/๖๕
Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารุ่นนาร่อง ผ่าน
Digital Learning Platform

กิจกรรม ๓ กาหนดบทบาทหน้าที่และอานาจของ ก.ค.ศ. โดย อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เน้นระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
กิจกรรม ๔ กาหนดบทบาทหน้าที่และอานาจของ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

Q๔/๖๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๔ ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหาร ให้มี
สมรรถนะหลักและได้มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของผู้บริหาร

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

Q๔/๖๓

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๓ การจัดทาแผนอัตรากาลังและการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร

กระทรวงศึกษาธิการ
ครุสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Q๔/๖๒

คุรุสภา
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
คุรุสภา
สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
คุรุสภา

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
คุรุสภา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

Q๔/๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๒ การยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการยก
สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตาม
ร่างฯ
มาตรา ๕๑ ของร่าง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
....

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรม ๖ ยกร่างพระราชบัญญัตคิ ุรุสภา พ.ศ. .... / ยกร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย
พระราชบัญญัตอิ งค์การจัดการสิทธิและนวัตกรรมทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา พ.ศ. .... (กาหนดสถานะองค์การค้าของสานักงาน การศึกษา ตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ สั่ง
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอการแก้ไข
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)) / ยกร่าง ปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ และพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
ศึกษา พ.ศ. .... / ยกร่างพระราชบัญญัตสิ วัสดิการครูและ
๒๕๔๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ เพื่อ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ประกอบการจัดทาข้อเสนอต่อเลขาธิการสภาการศึกษา

Q๑/๖๓

กิจกรรม ๕ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency -based curriculum)
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Q๔/๖๒

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๔ จัดให้มศี ูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๔/๖๒

กิจกรรม ๓ สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชาเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๒ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัด อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และ
สมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้าน
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้านการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑และด้านบทบาทของครูในยุค
ใหม่

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กิจกรรม ๑ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ให้มุ่งเน้นสมรรถนะหลักที่
จาเป็นสาหรับผู้เรียน

ประเด็นปฏิรูป

สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๒ ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
กิจกรรม ๓ จัดทาจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่ง อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัตอิ ย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏและครูในระดับต่าง ๆ โดยมีการจัดประชุมวันที่ 10
มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ที่ มรภ.พระนครเพื่อสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มอธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดีมหาวิทยาลัย38 แห่ง รวม 160 คน หลังจากการ
ประชุม ได้บริการจัด workshop ให้ 1 - 2 วัน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจ เพื่อให้แนวทางในรายละเอียดในเชิงปฏิบัตแิ ก่
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ได้แก่ มรภ.ราชนครินทร์ , มรภ.
ลาปาง (มี มรภ.เชียงราย ,เชียงใหม่,พิบูลสงคราม เข้าร่วมด้วย) มรภ.
นครสวรรค์ ,มรภ.เพชรบุรี (มีมรภ.นครปฐม กาญจนบุรี และหมู่บ้านจอมบึง
เข้าร่วมด้วย) มรภสงขลา, มรภ. ภูเก็ต มรภ.อยุธยา มรภ.อุดรธานี และ
มรภ.อุบลราชธานี มรภ.พิบูลสงคราม ,มรภ.ราไพพรรณี, มรภ.สวนสุนันทา,
มรภ.นครราชสีมา, มรภ. สุราษฎร์ธานี และ มรภ. นครปฐม รวม
มหาวิทยาลัยที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ไปแล้วทั้งหมด
จานวน ๑๖ แห่ง และร่วมเป็นเครือข่ายอีก ๓ แห่ง ซึ่งทีมงานสมรรถนะ
กล่าวว่าขณะนี้การรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะได้
เกิดขึ้นแล้วในระดับหนึ่ง ในระดับผู้สอนคือคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จานวน ๑๙ แห่ง จาก ๓๘ แห่ง คือ ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ยงั ได้
ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะให้แก่ครู อาจารย์ และ
ศึกษานิเทศก์ ในการประชุมที่จดั ขึ้นโดย สกศ. , สสวท. , หน่วยศึกษานิเทศก์
, คุรุสภา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดร้อยเอ็ด), สานักทดสอบของ
สพฐ. และราชบัณฑิตยสภาร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้งได้ร่วม
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ OECD และยูนิเซฟ ในการประชุมที่จดั โดยสานัก
วิชาการ สพฐ. รวมประมาณ ๑๐ แห่ง

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๒ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กบั ผู้เรียน

กิจกรรม ๖ การนิเทศ ติดตามประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นระยะ

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๓

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
สถาบันหลักสูตรและการ
เรียนรู้

Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๕ ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอว่าด้วยการคุ้มครองผู้เรียนใน
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องนิยาม ขอบเขต
แนวทางหรือมาตรการ การติดตามประเมินผล และหรือ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
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Q๔/๖๒

Q๓/๖๓

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๓ จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๓

Q๔/๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๒ ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร ตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการยกร่างฯ
และข้อกาหนดด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาสาหรับการ
ประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้
สถานศึกษานาไปปฏิบัตเิ พื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๔ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการศึกษาผ่านการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพ

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๓ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอว่าด้วยการปรับระบบการทดสอบ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับชาติ
กิจกรรม ๒ จัดทาข้อเสนอให้มกี ารทบทวนและปรับปรุง
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธกี ารในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและ
ประกาศใช้

กิจกรรม ๕ จัดให้มรี ะบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยง อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับ National Digital Learning Platform เพื่อเผยแพร่แนว
ปฏิบัตทิ ี่ดแี ละแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ทั้งในระบบการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระบบ และ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ ตลอดจนส่งเสริมและ
ขยายผลนาไปปฏิบัตใิ นวงกว้าง

กิจกรรม ๔ จัดทาข้อกาหนดคุณภาพการศึกษา ที่บูรณาการ
การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไว้เป็น
ส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
ตามความเหมาะสมของประเภท ระดับ และบริบทเชิงพื้นที่
ของสถานศึกษา

ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
กิจกรรม ๒ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา ที่ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง
เข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
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Q๓/๖๕

กิจกรรม ๓ จูงใจผู้เรียนโดยใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อ
การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๓/๖๕

กิจกรรม ๒ มีระบบเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยสาหรับ
อาชีวศึกษาในสาขาที่กาหนด สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา กลุ่มที่มผี ลการเรียนดี กลุ่มที่มภี ูมลิ าเนาอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล กันดาร และโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มเด็กออก
กลางคัน กลุ่มเด็กผู้หญิงเพื่อจูงใจให้เด็กสายสามัญมาเรียน
สายอาชีพ และให้ผู้เรียนกลับมาเป็นครูอาชีวศึกษา โดยมีการ
ให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาขาดแคลน
และสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๖ การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอว่าด้วยระบบค่าตอบแทนตาม
การดาเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
สมรรถนะให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ โดยมีการปรับฐาน
อาชีวศึกษาระดับภาค โดยได้ทาความร่วมมือกับสานักงานศึกษาธิการภาค
เงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐและเพิ่มค่าตอบแทน ๖ ภาคทั่วประเทศ เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการ
พิเศษให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพที่เก่งปฏิบัติ หรือมีความ
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท และความ
เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็น
ต้องการจาเป็นเชิงพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมระดมความคิดเห็นใน
ความสาคัญในกรณีที่เรียนอาชีวศึกษาและมีความสามารถ
แต่ละภูมภิ าค เพื่อรวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ต่อไป
ในทางปฏิบัตสิ ามารถได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่าผู้จบปริญญา
ตรี

Q๓/๖๕

Q๔/๖๕

กิจกรรม ๕ ส่งเสริมสนับสนุนระบบการคุ้มครองผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q๔/๖๕

กิจกรรม ๔ จัดบริการการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้าน
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกสังกัดทั่วประเทศ

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๒

Q๑/๖๓

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจในการใช้ระบบการคุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา

ประเด็นปฏิรูป

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงาน กพ.

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๔

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๑๐ ปลูกฝังและสร้างทักษะพื้นฐานในการเป็น
ผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา

กิจกรรม ๑๑ จัดหาแหล่งเงินทุน หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
เพื่อส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา
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Q๔/๖๔

กิจกรรม ๙ สนับสนุนให้สถานศึกษา/นักศึกษาหารายได้ดว้ ยตนเอง
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

Q๔/๖๔

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๘ ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษานอกระบบ สาหรับ
กลุ่มแรงงาน และกลุ่มคนพิการ

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

Q๔/๖๔

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๔

กิจกรรม ๗ จัดตั้ง Training Center และ Mobility Training อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Center ในลักษณะ PPP (Public Private Partnership)
เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝกึ อบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัตงิ าน
สาหรับนักเรียน นักศึกษาพนักงานในสถานประกอบการ ครู
อาชีวศึกษาในสาขาช่างพื้นฐาน สาขาเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร และระบบเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อ
การปฏิบัตงิ านในแต่ละภูมภิ าคที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

การดาเนินการในระยะต่อไป

Q๔/๖๔

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
อาชีวศึกษาระดับภาค โดยได้ทาความร่วมมือกับสานักงานศึกษาธิการภาค
๖ ภาคทั่วประเทศ เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการจาเป็นเชิงพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมระดมความคิดเห็นใน
แต่ละภูมภิ าค เพื่อรวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ต่อไป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๖ เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการ
ฝึกงาน และระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ

กิจกรรม ๕ ปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้มคี วามหลากหลาย และยืดหยุ่นภาครัฐ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาแก่อาชีวศึกษาเอกชน
และรัฐอย่างเท่าเทียมในฐานะหน่วยผลิตกาลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศ อย่างมี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ
เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสามารถเปิดหลักสูตรใน
สาขาที่ผู้เรียนมีความสนใจและผู้ประกอบการมีความต้องการ

กิจกรรม ๔ ปรับภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดตี อ่ อาชีวศึกษา

ประเด็นปฏิรูป

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๗ การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการจัดการศึกษา อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๕

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มคี วามเป็นอิสระในการ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการศึกษา
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Q๔/๖๕

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๕

Q๔/๖๕

กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๒

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖.๑ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
กิจกรรม ๑ การจัดทาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจาย
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อานาจการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน (วิชาการ งบประมาณ
บุคคล และบริหารทั่วไป จานวน ๒ ฉบับ)

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

Q๔/๖๕

กิจกรรม ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมและความ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือ กับภาคเอกชน และสถานประกอบการ ในการจัด
หลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุน
ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและ
จัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการวิจยั ให้แก่องค์กรภาคเอกชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๘ การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum and Learning)
กิจกรรม ๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยสถาบันหลักสูตรและ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเรียนรู้แห่งชาติ
กิจกรรม ๒ สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามภารกิจ
กิจกรรม ๓ นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรทั้งใน
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

Q๔/๖๕

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

Q๔/๖๒
Q๔/๖๕

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

Q๔/๖๕

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๔ ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจยั และการสร้างสรรค์ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบและ
กลไกของประเทศในการพัฒนางานด้านวิจยั และนวัตกรรม

กิจกรรม ๒ พัฒนาระบบการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาการ ภายใต้ความรับผิดรับ
ชอบด้านการงบประมาณ และหลัก
ธรรมาภิบาล
กิจกรรม ๓ พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑

ประเด็นปฏิรูป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
การดาเนินการในระยะต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๕
Q๔/๖๓

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

Q๓/๖๓

Q๓/๖๓

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

Q๔/๖๔

Q๑/๖๒

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน

Q๔/๖๕

Q๔/๖๒

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๑ การจัดทาข้อเสนอว่าด้วยการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านดิจทิ ัลและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
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Q๔/๖๒

กระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๓ การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจทิ ัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดจิ ทิ ัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy)ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อการรู้วธิ กี ารเรียนรู้ (learning how to learn) ในการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๒ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education)
กิจกรรม ๑ จัดทาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(Big Data In Education)
กิจกรรม 2 จัดทากฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึ
อยู่ระหว่
กษาางการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๓ ขยายเครือข่ายแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดว้ ยดิจทิ ัล อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP)

ประมวลและดาเนินการผูกรวมและนามาพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดว้ ยดิจทิ ัล

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจทิ ัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๑ การปฏิรูปการเรียนรู้ดว้ ยดิจทิ ัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดว้ ยดิจทิ ัลแห่งชาติ(Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP))
กิจกรรม ๑ จัดทาข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการ อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ทุกหน่วยงานนาสื่อดิจทิ ัลและนวัตกรรมที่มอี ยู่ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
กิจกรรม ๒และรายงานผลต่
นาผลการใช้สื่ออดิจกอปศ.
ทิ ัลและนวัตกรรมที่ได้รับมา
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม ๒ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรม
อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๓ การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม จัดทาข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และ
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย
อานาจที่สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายการศึกษา
การศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
แห่งชาติฉบับใหม่
การศึกษา ตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ๑๓๑/๒๕๖๒ สั่ง
ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานของคณะกรรมการฯเพื่อประกอบการ
จัดทาข้อเสนอต่อเลขาธิการสภาการศึกษา

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๒ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กิจกรรม ๑ ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบให้มคี วาม
คล่องตัวและเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
และการบริหารงานของโรงเรียน

ประเด็นปฏิรูป

ด้านการศึกษา - 20

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ก.ค. - ก.ย. ๖๒)
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สานักวิจัยและพัฒนา
การศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านดิจิทัล ดังนี้
๑. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
บริหารงานขององค์กรโดยได้มีการพัฒนาระบบจองห้องประชุม ระบบจอง
อุปกรณ์และระบบจองใช้รถราชการ และมีการนามาใช้งานในเดือนสิงหาคม
๒๕๖๒ นับเป็นการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของบุคลากร สกศ. ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ในวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา เพือ่ สร้างความรู้เข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบจองห้องประชุม ระบบจองอุปกรณ์และระบบจองใช้รถราชการของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอย่างถูกต้อง และสร้างแรงจูงใจในการใช้
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในการรับ-ส่งเอกสารของทางราชการ
เพิม่ ขึน้
๓. จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจในภัยร้ายด้านสารสนเทศโดยผ่านการ
สัมมนากลุม่ ย่อย การเขียนบทความวิชาการลงในวารสารการศึกษาไทยการ
ประกาศในเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (www.onec.go.th)
๔. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่ วกับกติกา มารยาท จริยธรรม
เกีย่ วกับการใช้สอื่ และการสือ่ สารบนอินเทอร์เน็ต โดยมีการประกาศนโยบาย
เว็บไซต์ นโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย นโยบายการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในเว็บไซต์สานักงาน
เลขาธิ
การสภาการศึ
อยู่ระหว่
างการดาเนิกนษา
การ(www.onec.go.th)
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Q = ไตรมาสตามปีงบประมาณ
* มีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนการปฏิรูปฯ

กิจกรรม ๓ มีการประเมินสมรรถนะด้านดิจทิ ัลและการรู้เท่า
ทันสื่อของคนไทย

กิจกรรม ๒ มีการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจทิ ัลและการ
รู้เท่าทันสื่อ

ประเด็นปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป

Q๔/๖๕

กาหนดแล้วเสร็จ
ตามแผน
Q๔/๖๕

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ตามแผน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อและสถานะกฎหมาย
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ

เสร็จ
๓
๔
๕
๘
๑๓
๑
๒
๓
๒
๔
๔๕

จานวน
๑
๑
๓
๑๑
๑
๑
๑๘

เสร็จ
๒
๑
๓

พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ
จานวน
๑
๕
๑๔
๔๐
๓๓
๓๕
๑๔
๗
๑๙
๑๖
๒๓
๗
๒
๒๑๖

รวม
เสร็จ
๓
๔
๕
๘
๑๓
๑
๒
๕
๓
๔
๔๘

๑

แผนการปฏิรูปประเทศ/ประเด็นการปฏิรูป (ตัวอักษรหนา คือ นับรวมจานวนในด้านดังกล่าว)
บริหารราชการแผ่นดิน / กฎหมาย
บริหารราชการแผ่นดิน / เศรษฐกิจ
บริหารราชการแผ่นดิน / เศรษฐกิจ
กฎหมาย/ เศรษฐกิจ / สังคม / พลังงาน
กฎหมาย / เศรษฐกิจ
กฎหมาย / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย / สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐกิจ / สังคม

กฎหมายที่มีการปรากฏในแผนการปฏิรูปประเทศ มากกว่า ๑ ด้าน หรือกฎหมายที่ใช้ขับเคลื่อนมากกว่า ๑ กิจกรรม

การเมือง
บริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม
พลังงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การศึกษา
กระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
รวม

จานวน
๑
๔
๑๔
๔๐
๓๒
๓๕
๑๔
๗
๑๖
๕
๒๒
๖
๒
๑๙๘

พระราชบัญญัติและกฎหมายว่าด้วย...

กฎหมาย
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ด้าน

เอกสารประกอบการ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒)

จัดทาใหม่
ปรับปรุง
ปีที่ให้เสร็จ
หน่วยงาน

หมายเหตุ

=
=
=
=

แผนการปฏิรูปประเทศ/ประเด็นการปฏิรูป (ตัวอักษรหนา คือ นับรวมจานวนในด้านดังกล่าว)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / พลังงาน
กฎหมาย / สังคม
เศรษฐกิจ / สังคม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง / ประเด็นที่ ๓ ด้านการปราบปราม
กระบวนการยุติธรรม / กระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
เศรษฐกิจ / การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่ ๒ ด้านการป้องปราม / ประเด็นที่ ๓ ด้านการปราบปราม

๒

กฎหมายที่แผนการปฏิรูปประเทศกาหนดให้มีการจัดทาขึ้นใหม่
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้ว และแผนการปฏิรูปประเทศกาหนดให้มีการปรับปรุงเนื้อหา
ปีที่แผนการปฏิรูปประเทศกาหนดให้กฎหมายมีผลบังคับใช้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดทา/ปรับปรุงกฎหมาย ตามที่กาหนดโดยแผนการปฏิรูปประเทศ

ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

พระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ...
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎหมาย

เอกสารประกอบการ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง

- ด้านการเมือง 1 -

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑ ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
X
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
ด้านการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสานึกความ
เป็นพลเมือง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

เร่งรัดผลักดันการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม

เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังภาครัฐ พ.ศ. ....

๔

๕

X

X

๒๕๖๒

๒๕๖๒

X

X

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง
๓ ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒

เพือ่ ให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงบประมาณเป็นสาคัญ และเพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จา่ ย
งบประมาณยิง่ ขึ้น

เพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
ราชการ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ ให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง
เคร่งครัดเพือ่ ให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ
มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยัง่ ยืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

- สานักงบประมาณ
- สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

หมำยเหตุ

พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ....
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ขอทบทวนเปลี่ยน
ชื่อเป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ระบบราชการตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจทิ ัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เป็นการจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาตขึ้นเป็นส่วน
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
ราชการในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ทา
รับคาขออนุญาต พ.ศ. ....
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคาขอตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๔
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
อนุมัติหลักการ และให้ส่ง
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา

สำระสำคัญของกฎหมำย

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล เพือ่ เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารงานและ
(องค์การมหาชน)
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล

- ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1 -

X

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชือ่ มโยงกัน ก้ำวสู่รฐั บำลดิจิทัล
๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
X
๒๕๖๑
X
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล พ.ศ. ....
(ชื่อเดิม : ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยรัฐบาล
ดิจทิ ัล พ.ศ. ....)

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ไม่มีรำ่ ง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

๒ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรำ่ ง
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน
๑ ยกร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมาย
X
๒๕๖๒
X
ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ รองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

- ด้านกฎหมาย 1 -

สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรำ่ ง ไม่มีรำ่ ง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยทีด่ ีและเท่ำทีจ่ ำเป็น รวมทัง้ มีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยทีม่ ีผลใช้บังคับแล้วเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
๑ จัดทาและเสนอร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
X
๒๕๖๑
X
เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการ
การตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย การ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพือ่
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย และการเปิดเผยผล
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประชาชน หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาของร่าง
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อย
กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบ
แปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศ
คณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และ
การกาหนดโทษอาญา เพือ่ ให้การตรากฎหมาย
เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจาเป็น ตลอดจนกาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ภายหลัง เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพือ่ พัฒนา
กฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

๒.๔ พิจารณาจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายที่มี
ผลต่อการอานวยความสะดวก ลดอุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจ เช่น
กฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

- ด้านกฎหมาย 2 -

สำระสำคัญของกฎหมำย
ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรำ่ ง ไม่มีรำ่ ง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีล่ ้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน
๒๕๖๑คณะกรรมการดาเนินการ
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
๒ ๒.๑ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
X
X
X
ที่ล้าสมัย สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความ
๒๕๖๕
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมต่อประชาชน
ที่ใช้บังคับอยูใ่ นปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมปัญหา
ที่กล่าวข้างต้นได้ และโดยที่มาตรา ๗๗ และมาตรา
๒.๒ จัดทากฎหมายเพือ่ จัดตั้ง
๒๕๘ ค. (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
“คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย
ได้กาหนดให้รัฐใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จาเป็น
ในระยะเร่งด่วน”
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น ดังนั้น
๒.๓ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็น
เพือ่ ให้กฎหมายฉบับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
อุปสรรคต่อการดารงชีวติ หรือการประกอบ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน และอานวยความสะดวกแก่
อาชีพของประชาชน โดยเฉพาะกฎหมายที่
ประชาชนอย่างแท้จริง
กาหนดขั้นตอนในการขออนุมัติ อนุญาต ฯลฯ
ซึ่งทาให้เกิดต้นทุนและขั้นตอนการดาเนินการ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมำยเหตุ

๕ ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ให้การจัดเก็บภาษีจาก
ผู้ประกอบการที่ยงั ไม่อยูใ่ นระบบภาษีหรือยัง
เสียภาษีไม่ถูกต้อง มีความรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

๔ จัดทาและเสนอร่างกฎหมายเพือ่ กาหนดให้มี
การนาเงินหรือทรัพย์สินที่ตกค้างในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ
บริษัทเอกชนและไม่มีผู้มาใช้สิทธิเรียกร้องมา
ใช้เพือ่ ประโยชน์ในการสนับสนุนการ
ดาเนินการเพือ่ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
หรือเพือ่ สาธารณประโยชน์

X

X

๒๕๖๑

๒๕๖๑

X

X

เพือ่ กาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการลดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งมี
หน้าที่และอานาจในการเสนอมาตรการเพือ่ ลดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
ให้มีการเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล้าต่อคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการดาเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

หมำยเหตุ

- ด้านกฎหมาย 3 -

- คณะกรรมการดาเนินการ เพือ่ ให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน อันจะเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร)
- กระทรวงพาณิชย์
- สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขประมวลรัษฎากร
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูป เพือ่ ให้ทรัพย์สินจานวนหนึ่งของประชาชนตกค้างอยู่
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
กฎหมายในระยะเร่งด่วน
ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ทรัพย์สินตกค้างที่อยูใ่ นความ
และไม่วา่ จะปรากฏหรือไม่ปรากฏว่ามีผู้เป็น
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าของหรือมีสิทธิเรียกร้อง แต่ไม่มีการติดตาม
เอกชน พ.ศ. .... มี ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑)
เรียกร้อง ทาให้ไม่เกิดคุณค่าและประโยชน์ในการใช้ ฉบับที่จดั ทาขึ้นโดยกระทรวงการคลัง
เป็นการสมควรที่หน่วยงานดังกล่าวจะต้อง
และ (๒) ฉบับที่จดั ทาขึ้นโดย
ดาเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทาระบบ
คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูป
บัญชีที่เหมาะสมในการแยกประเภททรัพย์สิน
กฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่ง
ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องที่จะเรียก
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคาสั่ง
ทรัพย์สินคืนได้โดยไม่อยูภ่ ายใต้อายุความหรือ
ให้กระทรวงการคลังรับร่างดังกล่าว
ระยะเวลาใด ๆ
ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดย
ให้รับความเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา
ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำระสำคัญของกฎหมำย

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรำ่ ง ไม่มีรำ่ ง
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ มีกลไกทำงกฎหมำยเพือ่ ขจัดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
๓ ให้มีการเสนอร่างกฎหมายเพือ่ ให้มีการจัดตั้ง
X
๒๕๖๑
X
“คณะกรรมการลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม” มีหน้าที่และอานาจ
ในการเสนอมาตรการเพือ่ ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๗ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม
พ.ศ. ....
X

๒๕๖๑

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
๖ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมการ
X
๒๕๖๑
ขายฝาก หรือจัดทากฎหมายที่ช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกรรมการขายฝากหรือการกาหนด
สินไถ่ที่ไม่เป็นธรรมโดยนาผลการศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

มีรำ่ ง
X

ไม่มีรำ่ ง
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- คณะกรรมการดาเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- กระทรวงการคลัง
- สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

เพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่
สังคมอันเป็นกิจการเพือ่ สังคมหรือวิสาหกิจเพือ่
สังคม สมควรได้รับการส่งเสริมให้ขยายตัวมากขึ้น
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยกาหนด
มาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจเพือ่ สังคมที่ได้รับ
การจดทะเบียน และจัดตั้งสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพือ่ สังคมเพือ่ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
วิสาหกิจเพือ่ สังคมและกลุ่มกิจการเพือ่ สังคม
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำระสำคัญของกฎหมำย
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- คณะกรรมการดาเนินการ เพือ่ กาหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพือ่
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เกษตรกรรมและที่อยูอ่ าศัย และการอานวยความ
- กระทรวงยุติธรรม
สะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่
โดยกาหนดให้ผู้ขายฝากสามารถดาเนินการได้ที่
สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจด
ทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัดกรม
ที่ดิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อาเภอมีหน้าที่และอานาจรับ
การวางทรัพย์ได้ด้วย

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการทาสัญญา
ขายฝากที่ดิน เพือ่ เกษตรกรรมหรือที่
อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

๑๐ เสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมภาษี

๙ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

X

X

๒๕๖๑

๒๕๖๑

X

คณะกรรมการดาเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม

X
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติบางประการ
ที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสถานการณ์
ปัจจุบัน สมควรเพิม่ เติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์
ในการกาหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้วย เพือ่ ให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกว้างขวางมากขึ้น แก้ไข
เพิม่ เติมองค์ประกอบและหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารสานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เหมาะสม รวมทั้งแก้ไขเพิม่ เติมหน้าที่และอานาจ
ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา
เพือ่ ให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอันจะ
ส่งเสริมให้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความ
เข้มแข็งยิง่ ขึ้น

สำระสำคัญของกฎหมำย

- ด้านกฎหมาย 5 -

กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) เพือ่ ยกเว้นเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภาษีอากร และความรับ
ผิดทางอาญาให้แก่บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
เพือ่ สนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ดังกล่าวเข้าสู่ระบบภาษี เพือ่ การพัฒนาฐานภาษีที่
ยัง่ ยืน อันเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
การจัดเก็บอากร

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

ไม่มีรำ่ ง

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรำ่ ง
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ มีกลไกทำงกฎหมำยเพือ่ เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
๘ จัดทาหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร
X
๒๕๖๑

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติยกเว้นเบีย้ ปรับ เงิน
เพิม่ ภาษีอากร และความรับผิดทาง
อาญา เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมำยเหตุ

๑๒ แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยผังเมือง

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
๑๑ เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองพืน้ ที่เกษตรกรรม
การบริหารจัดการที่ดินเพือ่ การเกษตรอย่าง
เป็นระบบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

๒๕๖๑

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
X
๒๕๖๑

X

มีรำ่ ง
X

ไม่มีรำ่ ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการ
- กระทรวงมหาดไทย
พัฒนาประเทศในด้านการใช้พนื้ ที่เพือ่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการ โดยการนาไปสู่การปฏิบัติใน
รูปแบบของผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็น
แนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพืน้ ที่
หนึ่งพืน้ ที่ใดเพือ่ การพัฒนาทางด้านกายภาพและ
การดารงรักษาเมือง กรณีจงึ มีความจาเป็นที่จะต้อง
มีกฎหมายเพือ่ กาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผัง
เมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มี
รูปแบบการดาเนินการและการบริหารจัดการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการวาง
กรอบนโยบายการพัฒนาพืน้ ที่และการใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับ
เมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอานาจใน
การวางและจัดทาผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน
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หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

สำระสำคัญของกฎหมำย
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพือ่
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการการ
กระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
และภูมิสังคม ซึ่งจะทาให้การบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยูอ่ ย่างจากัดมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม
และยัง่ ยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และลดความเหลื่อมล้าในสังคม

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

X

๑๔ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมายด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
X

มีรำ่ ง
X

ไม่มีรำ่ ง

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพือ่ กาหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ัลได้
โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ
และปลอดภัย

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

X

X

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ....

๑๗ ผลักดันกฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน

๒๕๖๑

๒๕๖๑

X

X
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กระทรวงยุติธรรม

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

เพือ่ ให้เกิดผลและสภาพบังคับในทางกฎหมายที่
รองรับการกาหนดกลไกและ กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก และเป็นกลไกช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายในระดับชุมชน

เพือ่ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทา
และเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมี
บทบัญญัติไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และยังไม่มีกาหนดกลไกการ
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอกฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๖ มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยทีม่ ีควำมสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทัง้ กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน

ออกเป็นระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีฯ

- กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจ เพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกากับ
พระราชบัญญัติ
และสังคม
ดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
- สานักงานพัฒนาธุรกรรม เป็นหลักการทั่วไป
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- สานักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ พัฒนำกระบวนกำรจัดทำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลำในกำรตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
- สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๕ ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดทาและเสนอ
X
๒๕๖๑
X
กฎหมายเพือ่ รองรับการดาเนินการตาม
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
- สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
และสังคมแห่งชาติ
- คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน

๒๕๖๑

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
X
๒๕๖๑

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
๑๓ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมายด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

X

๒๕๖๑

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้
๒๕๖๑๒๐ จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพ
X
การบังคับใช้กฎหมาย
๒๕๖๒
๒๑ จัดทากฎหมายเพือ่ ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา
X
๒๕๖๒
ให้เป็นโทษปรับทางปกครอง

๑๙ ให้มีการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจทิ ัล

X

X

X
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ เป็นกลไกในการพิจารณาคดีที่มีโทษปรับทาง
ปกครองเป็นการเฉพาะ

อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพือ่
พระราชบัญญัติ
- คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูป อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สมควร
การบริหารงานและการให้บริการ
กฎหมายในระยะเร่งด่วน
ให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการ ภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล พ.ศ. ๒๕๖๒
บริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพือ่ ยกระดับ
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยูใ่ น
ระบบดิจทิ ัล อันจะนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจทิ ัลที่มี
ระบบการทางานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชน
ได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้

สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรำ่ ง ไม่มีรำ่ ง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๗ มีกลไกให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยโดยสะดวกและเข้ำใจกฎหมำยได้งำ่ ย รวมทัง้ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย คำพิพำกษำ คำวินิจฉัย หรือกำรตีควำมกฎหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก
คณะกรรมการดาเนินการ
เพือ่ มุ่งหมายให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติ
๑๘ ร่างพระราชบัญญัติการจัดทาประมวล
X
๒๕๖๑
X
กฎหมายแบบต่อเนื่องเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึง
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้
การจัดทาประมวลกฎหมาย
ได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
ง่าย ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และทาให้ แบบต่อเนื่องเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงได้
การบริหารราชการแผ่นดินผ่านการบังคับใช้
โดยสะดวก พ.ศ. ....
กฎหมายเรื่องที่นามาประมวลกันไว้โดยหน่วยงาน
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ของรัฐเป็นไปตามครรลองแห่งธรรมาภิบาล และ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นไปโดยโปร่งใส อีกทั้งเพือ่ ให้การติดต่อ
ประสานงานระหว่างกันของหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องนั้นเป็นไปโดยสะดวกมี
ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดประสิทธิผลในการดาเนิน
กิจการบริการสาธารณะ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม

๓ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง (ฉบับที.่ .)
พ.ศ ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม
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เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภำพเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุตธิ รรม
๒ ร่างพระราชบัญญัตเิ สริมสร้างการมีส่วนร่วม
X
๒๕๖๑X
ของประชาชนและชุมชนในระบบยุตธิ รรม
๒๕๖๔
พ.ศ. ....

เพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนฟ้องคดี ระบบเจ้าพนักงานคดีอานาจฟ้องของสมาคม
มูลนิธหิ รือองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในคดีที่มผี ลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ แก้ไขหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฎกี าให้มี
ความเสมอภาคยิ่งขึ้นการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลวิธพี ิจารณาคดีมโนสาเร่ เขตอานาจ
ศาลในคดีระหว่างประเทศ การคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี
การบังคับคดี

เพื่อให้มกี ลไกเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการยุตธิ รรม

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง
หน่วยงำน
รำยละเอียดของกฎหมำย
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุตธิ รรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชำชนได้รับควำมยุตธิ รรมโดยไม่ลำ่ ช้ำ
๑ ร่างพระราชบัญญัตริ ะยะเวลาในการดาเนินงาน
X
๒๕๖๑X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มกี ารปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรมซึ่งต้อง
ของกระบวนการยุตธิ รรม
๒๕๖๔
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ให้มกี ารกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุตธิ รรมที่ชดั เจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ยุตธิ รรมโดยไม่ล่าช้า จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรม เพื่อให้ประชาชนผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องสามารถคาดการณื
และตรวจสอบได้วา่ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมจะ
พิจารณาเรือ่ งที่อยู่ในระหว่างการดาเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด
อันจะเป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับความยุตธิ รรม
โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

สถำนะ

X

๕ ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

มีร่ำง
X

X

เพื่อทบทวนบทบัญญัตเิ กี่ยวกับวิธกี ารเพื่อความปลอดภัย
แก้ไขภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความ
สงบสุขของประชาชน ให้ศาลกาหนดระยะเวลาจาคุกขั้นต่า
ก่อนมีสิทธิได้รับการลดวันต้องโทษและ พักการลงโทษ
มาตรการติดตามสอดส่องผู้กระทาผิดหลังพ้นโทษ การขึ้น
ทะเบียนผู้พ้นโทษที่เป็นอันตรายต่อสังคม การกาหนด
ความผิดฐานหลบหนีการปล่อยชั่วคราวการไม่นับระยะเวลา
หลบหนีเข้าในอายุความ กาหนดความผิดฐานขัดขวาง
บิดเบือน และแทรกแซงกระบวนการยุตธิ รรม แก้ไขเพิ่มเติม
บททั่วไปเกี่ยวกับการลงโทษเพื่อรองรับโทษปรับตาม
ความสามารถในการชาระของผู้กระทาผิดและโทษระดับกลาง

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครองโดยสะดวก
รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น
เพื่อคุ้มครองสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุตธิ รรม

เพื่อช่วยเหลือผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยกรณี การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวผู้ตอ้ งหาหรือจาเลย หรือการช่วยเหลือ
ผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยในมิตอิ ื่น ๆ

รำยละเอียดของกฎหมำย
เพื่อเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุตธิ รรม

สานักงานศาลปกครอง

กระทรวงยุตธิ รรม

หน่วยงำน
สานักงานศาลยุตธิ รรม
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ไม่มีร่ำง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม

๖ ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งศาลปกครองและ
X
๒๕๖๑X
วิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
๗ ร่างพระราชบัญญัตสิ ังคมสงเคราะห์
X
๒๕๖๑X
ในกระบวนการยุตธิ รรม พ.ศ. ....
๒๕๖๔
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
๘ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
X
๒๕๖๑X
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๔

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๔ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการไกล่เกลี่ย
พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

สถำนะ
พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๑ ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบัตเิ กี่ยวกับการกักขัง
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

๑๐ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยโทษปรับตาม
ความสามารถในการชาระของผู้กระทาผิด พ.ศ.
....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๙ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑ ๒๕๖๔

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

X

มีร่ำง
X

X

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

เพื่อการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แทนการกักขัง

เพื่อกาหนดอัตราและวิธกี ารคานวณโทษปรับในระบบใหม่
ตลอดจนการจัดทาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายได้ของจาเลย

หน่วยงำน
รำยละเอียดของกฎหมำย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อกาหนดมาตรการไกล่เกลี่ยหรือยุตคิ ดีสาหรับคดีที่
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ การจาหน่ายคดีหรือยกฟ้องคดีที่ฟ้อง
โดยไม่สุจริต การไต่สวนมูลฟูอง กาหนดให้มวี นั นัดไต่สวนเพื่อ
กาหนดโทษ กาหนดหน้าที่ให้ศาล ต้องกาหนดโทษตามแนว
ทางการกาหนดโทษที่จดั ทาตามกฎหมายระบบการกาหนด
โทษทางอาญา แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการจับ ขัง
จาคุกการปล่อยชั่วคราวการ ชันสูตรพลิกศพ แก้ไข
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฎกี าให้มคี วามเสมอภาคยิ่งขึ้น กาหนด
หลักเกณฑ์การสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการและ
พนักงานสอบสวน การกันผู้ร่วมกระทาความผิดเป็นพยาน
และหลักเกณฑ์การรับฟังพยานบุคคลซึ่งร่วมกระทาผิดที่ถกู
กันไว้เป็นพยาน เพิ่มเติมบทบัญญัตใิ ห้พนักงานอัยการมี
อานาจในการดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้เอง แก้ไขเพิ่มเติม
เรือ่ งการรับแจ้งความร้องทุกข์และให้เป็นหน้าที่พนักงาน
สอบสวนที่ตอ้ งแจ้งขั้นตอนดาเนินการและกรอบระยะเวลา
สิ้นสุดในการดาเนินการในชั้นสอบสวน สิทธิหรือหน้าที่ของ
ผู้เสียหายและผู้ตอ้ งหา รวมทั้งอายุความสาหรับคดีแต่ละ
ประเภทให้ผู้เสียหายและผู้ตอ้ งหาทราบตั้งแต่โอกาสแรก
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ไม่มีร่ำง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
สถำนะ

X

ไม่มีร่ำง

สานักงานศาลยุตธิ รรม

หน่วยงำน
สานักงานศาลยุตธิ รรม

๑๕ ร่างพระราชบัญญัตฟิ ื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยา
เสพติด (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๑๖ ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี ิจารณาคดีเพื่อการ
บาบัดผู้ตดิ ยาเสพติด พ.ศ. ....
๑๗ ร่างพระราชบัญญัตคิ ุมประพฤติ (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ....
๑๘ ร่างพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

X

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
X

X

X

X
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กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

เรือ่ งและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำนยุตธิ รรมเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม
๑๔ ร่างพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ
X
๒๕๖๑X
กระทรวงยุตธิ รรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
๒๕๖๔
วัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๖๑๒๕๖๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

X

มีร่ำง
X

เพื่อกาหนดให้ใช้ระบบประเมิณความเสี่ยงในการกระทา
ความผิดซ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดชั้นนักโทษ การลดวัน
ต้องโทษ และการพักการลงโทษ

เพื่อกาหนดให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การบาบัด ฟื้นฟู ผู้ตดิ ยาเสพติด
เพื่อกาหนดให้ศาลยุตธิ รรมมีวธิ พี ิจารณาพิเศษเพื่อบาบัดผู้ตดิ
ยาเสพติดในระบบของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
เพื่อเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ในการปฏิบัตติ ามคาสั่งศาล

เพื่อทบทวนการจาแนกประเภทยาเสพติดกับวัตถุออกฤทธิ์
เป็นระยะกาหนดให้การดาเนินมาตรการลดอันตรายจากยา
เสพติดเป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายกาหนดเงื่อนไขให้
การผลิตและจาหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิบ์ าง
ประเภท โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกระทาได้โดยชอบด้วย
กฎหมายในบางกรณีแก้ไขความผิดและกาหนดโทษ มี
มาตรการลงโทษที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้กระทาผิดแต่ละ
คน ปรับปรุงระบบการลดโทษผู้กระทาผิดที่ให้ขอ้ มูลแก่เจ้า
พนักงาน

เพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัตงิ าน และไม่สร้าง
ภาระแก่ประชาชน และเพื่อให้การดาเนินกิจการค้าใน
รูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

รำยละเอียดของกฎหมำย
เพื่อกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ถกู ปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือยินยอม
ให้ใช้อปุ กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถ
ตรวจสอบหรือจากัด การเดินทางของผู้ถกู ปล่อยชั่วคราวได้
เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๒ ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบการติดตามตัวโดยการ
X
๒๕๖๑ใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ
๒๕๖๔
ยุตธิ รรมทางอาญา พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สถำนะ

X
X

๒๖ ร่างพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง (ฉบับที)่ พ.ศ.
....

X

X

๒๕ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓ ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและ
วิธพี ิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
๒๔ ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี ิจารณาคดีจราจร
พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

X

X

๒๑ ร่างพระราชบัญญัตเิ จ้าพนักงานตารวจศาล
พ.ศ. ....

๒๒ ร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบการกาหนดโทษทาง
อาญา พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๙ ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

X

X

X

มีร่ำง

X

X

X

สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

หน่วยงำน
กระทรวงยุตธิ รรม
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ไม่มีร่ำง
X

สถำนะ

เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการกระทา
ผิดที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อแก้ไขมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่ออาอาจต่อรองในการร้อง
ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เพื่อจัดตั้งศาลหรือแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีวธิ พี ิจารณาเป็นการ
เฉพาะ
เพื่อให้มกี ารจัดตั้งศาลหรือแผนกคดีจราจร และมีวธิ กี าร
พิจารณาเป็นการเฉพาะ

เพื่อให้ผู้เสียหายที่ศาลพิพากษาให้ได้รับชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนมีบุริมสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากทรัพย์สิน
ที่จะริบในคดีฟอกเงิน

คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
มอบคณะอนุกรรมการบริหารศาล
ยุตธิ รรม พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว

เพื่อกาหนดให้มเี จ้าพนักงานศาลที่มอี านาจหน้าที่ตดิ ตาม
พระราชบัญญัติ
จับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาลและการบังคับตาม เจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลในคดีอาญา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการกาหนดโทษอาญา
กาหนดอานาจหน้าที่คณะกรรมการ ขั้นตอนการจัดทาแนว
ทางการกาหนดโทษและการติดตามประเมิณผล กาหนด
วัตถุประสงค์ในการลงโทษที่ศาลต้องคานึงในการกาหนดโทษ
ตลอดจนหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วนและการใช้โทษจาคุก
เท่าที่จาเป็น การจัดทาฐานข้อมูลการกาหนดโทษ

รำยละเอียดของกฎหมำย
เพื่อจัดให้มรี ะบบการสงเคราะห์ผู้ตอ้ งโทษหลังปล่อยตัว
มาตรการส่งเสริมให้เอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าทางาน กาหนดให้
การจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษต้องมี
ความสัมพันธ์กบั ความผิดที่ถกู ลงโทษและเปิดโอกาสให้มกี าร
ขอยกเลิกข้อจากัดสิทธิได้การลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมและจากัดสิทธิในการเข้าถึงทะเบียนประวัตฯิ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

มีร่ำง

X

สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวงยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

X

X

หน่วยงำน
สานักงานศาลยุตธิ รรม

ไม่มีร่ำง
X

เพื่อกาหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่
และทรัพย์สินเบื้องต้นสาหรับธุรกิจที่มคี วามเสี่ยงสูงที่จะถูก
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน และกาหนดหน้าที่ให้ภาคเอกชน
ต้องปฏิบัตติ ามมาตรฐานดังกล่าว

กฎหมายกลางว่าด้วยการบริหารงานยุตธิ รรมเด็กและเยาวชน

รำยละเอียดของกฎหมำย
เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและวิธกี ารขอรือ้ ฟื้นคดีอาญา โดยเฉพาะ
นิยามคาว่าพยานหลักฐานใหม่
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟู มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
มาตรการบังคับทางกฎหมายผู้จงใจไม่ชาระค่าอุปการะบุตร
ตามคาพิพากษา

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม

๓๓ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารให้บริการด้าน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มคี วามสอดคล้องกับร่าง
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม พระราชบัญญัตริ ะบบนิตวิ ทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ กำรพัฒนำระบบกำรสอบสวนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรในกำรสอบสวนคดีอำญำ
๓๑ ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ
X
๒๕๖๑X
สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อกาหนดให้พนักงานสอบสวนมีความเป็นอิสระ ตลอดจน
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ กำรปฏิรูประบบนิตวิ ทิ ยำศำสตร์เพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
๓๒ ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
X
๒๕๖๑
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ โดยให้มอี านาจ
แห่งชาติ พ.ศ. ...
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม หน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ของประเทศ จัดทาแผนบูรณาการการ
ร่วมมือกันในการปฏิบัตงิ านด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์พัฒนาและ
ยกระดับห้องปฏิบัตกิ ารให้ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย
พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพผู้ปฏิบัตงิ านด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
และที่เกี่ยวข้องให้มมี าตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
จัดตั้งหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของ
ประเทศเพื่อให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องด้านนิติ
วิทยาศาสตร์มคี วามเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
กาหนดลักษณะของพยานหลักฐานที่ตอ้ งรวบรวมเข้าสู่สานวน
ในแต่ละประเภทคดีกาหนดหลักเกณฑ์การเข้าตรวจและการ
เก็บพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุและการจัดระเบียบ
การปฏิบัตงิ านของหน่วยกู้ภยั ในสถานที่เกิดเหตุตลอดจน
วิธกี ารเก็บรักษาพยานหลักฐานหรือของกลางในคดีเพื่อให้
การตรวจพิสูจน์มคี วามถูกต้อง แม่นยา

๒๙ ร่างพระราชบัญญัตพิ ัฒนาการบริหารงาน
ยุตธิ รรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
๓๐ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันอาชญากรรม
ภาคประชาชน พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๒๗ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟื้นคดีอาญาขึ้น
X
๒๕๖๑พิจารณาใหม่ พ.ศ. ....
๒๕๖๔
๒๘ ร่างพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว
X
๒๕๖๑และวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๖๔
....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

สถำนะ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม

๔๑ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

๓๗ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการขัดแห่งกฎหมาย
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๓๘ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการซื้อขายระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๓๙ ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งศาลพาณิชย์หรือ
แผนกคดีพาณิชย์และวิธพี ิจารณาคดีพาณิชย์
๔๐ ร่างพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ....

X

X

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

X

X

X

X

X
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สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

เพื่อแก้ไขอานาจศาลและอานาจผู้พิพากษาให้สอดคล้องกับ
การจัดตั้งศาลชานัญพิเศษและมีวธิ พี ิจารณาคดีพิเศษ

เพื่อจัดทาระบบอนุญาโตตุลาการสาหรับการลงทุนระหว่าง
ประเทศ รับรองให้ชาวต่างชาติปฏิบัตหิ น้าที่อนุญาโตตุลาการ
ในคดีระหว่างประเทศ

เพื่อแก้ไขให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน
อนุวตั กิ ารตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุน
เพื่อจัดตั้งศาลพาณิชย์และมีวธิ พี ิจารณาเป็นการเฉพาะ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง
หน่วยงำน
รำยละเอียดของกฎหมำย
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอำนวยควำมยุตธิ รรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
๓๔ ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา
X
๒๕๖๑X
สานักงานศาลยุตธิ รรม
เพื่อปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลข้าราชการฝ่าย
การศาลยุตธิ รรม (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
ตุลาการศาลยุตธิ รรม
๓๕ ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่าย
X
๒๕๖๑X
สานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลข้าราชการฝ่าย
อัยการ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
อัยการ
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุตธิ รรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ
๓๖ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบังคับคดีภาครัฐ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๑X
สานักงานศาลยุตธิ รรม
เพื่อจัดให้มหี น่วยงานและเจ้าพนักงานเพื่อบังคับคดีอาญา
๒๕๖๔
และคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาซึ่งพนักงานอัยการรับดาเนินคดีให้

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติม
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

สถำนะ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

๖

ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....

X

บทนำ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีสว่ นร่วม
๔ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๕ พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๓

๒

ไม่ระบุ

X

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

X

X

X

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
บทนำ : กำรปฏิรูปด้ำนกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
๑ พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
X
ไม่ระบุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

X

X

X

X

X

เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มี
โฆษณาแล้ว สาหรับคนตาบอด คนพิการทางการ
เห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตาม
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

สำระสำคัญของกฎหมำย

- ด้านเศรษฐกิจ 1 -

กระทรวงการคลัง

สานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรการเงินชุมชนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนทาหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานที่ชดั เจนในการส่งเสริมและ
กากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มกี าร
พัฒนาที่ตอ่ เนื่องและยั่งยืน

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อให้มกี ารใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการกาหนด
และขนาดย่อม
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้วย เพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารฯ

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมำยเหตุ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
ไม่ระบุ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงการคลัง
สำระสำคัญของกฎหมำย
เป็นการให้อานาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดแู ล
เงินฝากที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป
ของประชาชนแทนสถาบันการเงิน โดยเงิน
ดังกล่าวจะถูกฝากไว้ในบัญชีคงคลัง ซึ่งประชาชน
มีสทิ ธิขอคืนได้ตลอดเวลา

- ด้านเศรษฐกิจ 2 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สนับสนุน)
๑๐ แก้ไขกฎหมายใบอนุญาต ใบ รง.๔ เพื่อเป็น
X
๒๕๖๑
X
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ประโยชน์ตอ่ การขยายและก่อตั้งวิสาหกิจขนาด
ด้านกฎหมาย
กลางและย่อม
- กระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งประมวล
X
ไม่ระบุ
X
กรมสรรพากร
รัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑
หัวข้อที่ ๑ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภำพ (Productivity)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ – หน่วยงำนดูแลควบคุมด้ำนกฎหมำยด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและตลำดเสรี (สนับสนุน)
๙ ออกกฎข้อบังคับที่ชว่ ยเสริมให้การใช้กฎหมาย
X
๒๕๖๑
X
สานักงานคณะกรรมการ
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ๒๕๖๐ สามารถ
การแข่งขันทางการค้า
บังคับใช้ได้ง่ายขึ้นและมีรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

๘

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๗ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน
พ.ศ. ….

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมำยเหตุ
ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ….
ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้กระทรวงการคลังรับร่าง
ดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
หนึ่ง โดยให้รับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ประกอบการพิจารณา ก่อนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอ่ ไป

X

X

๑๕ แก้กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
ธุรกิจและบุคลากรสตาร์ทอัพเพื่อขจัดอุปสรรค
ในการเริ่มต้นและการดาเนินธุรกิจสตาร์ทอัพใน
แต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อดึงดูดบริษัทและ
บุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ

๑๖ การปรับปรุงข้อกฎหมายในด้านการคุ้มครอง
บริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้เป็นไป
ตามมาตราฐานสากลและดึงดูดการร่วมลงทุน
ผ่านมาตรการทางภาษี

๒๕๖๑

๒๕๖๑

หัวข้อย่อยที่ ๑.๓ : ระบบนิเวศน์ดำ้ นวิจยั พัฒนำและนวัตกรรม (R&D,Innovation Ecosystem)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
๑๓ แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอนและ
X
ไม่ระบุ
ระยะเวลาการจดทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : กำรตั้งศูนย์กลำงเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตำร์ทอัพและสเกลอัพ
๑๔ สนับสนุนการแก้กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อ
X
๒๕๖๑
เพิ่มจานวนและคุณภาพของบริษัทและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

X

- ด้านเศรษฐกิจ 3 -

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
- กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

- สานักนายกรัฐมนตรี
- สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
- คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
- กระทรวงการคลัง
- สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

X

X

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

X

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - ควำมยำกง่ำยในกำรทำธุรกิจ (สนับสนุน)
๑๑ ยกเลิกหรือทบทวนกฎหมายที่ลา้ สมัย ไม่ได้
X
๒๕๖๑
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
สร้างคุณค่า หรือเป็นอุปสรรคต่อการทาธุรกิจ
ด้านกฎหมาย
๑๒ จัดทาข้อกฎหมายเฉพาะที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
X
๒๕๖๑
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
การแข่งขันทางการค้าให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ
ด้านกฎหมาย
ของไทย ทั้งในภาพรวมและในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ)

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

ไม่ระบุ

X

ไม่ระบุ

X

X

X

- ด้านเศรษฐกิจ 4 -

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : กำรส่งเสริมให้แรงงำนเข้ำถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนำทักษะ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
๒๑ ให้มกี ารตราพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายฉบับ
X
๒๕๖๑
X
รองอื่นใดตามแต่กรณี เพื่อจัดตั้ง หรือแต่งตั้ง
CSCA (Central Scholarship Coordinating
Agency ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมอื แรงงาน)

๒๐ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถเข้าถึง
Big data ภาคเกษตร ซึ่งถูกบูรณาการมาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : กำรพัฒนำระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญำ
๑๙ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถ
X
ไม่ระบุ
ปล่อยสินเชื่อแบบมีประกันภัยได้

หัวข้อที่ ๒ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีสว่ นร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ กำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวติ ในระดับบุคคล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กำรสร้ำงและใช้ Big Data ภำคเกษตร
๑๘ แก้ไขข้อกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง
X
หน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้าง
ฐานข้อมูลครบวงจรด้านภาคเกษตร และนา
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนิน
นโยบายของประเทศได้

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๗ แก้กฎหมายและระบบการจดทะเบียนประกอบ
X
ไม่ระบุ
ธุรกิจสาหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ
เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การเปิดบัญชี
ธนาคาร และการให้ Tech Visa สาหรับทั้งตัว
บุคลากรและครอบครัว

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

X

๒๕๖๑

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : กำรจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF)
๒๔ เร่งรัดการออกมาตรา ๔๔ เพื่อจัดตั้งสานักงาน
X
๒๕๖๑
บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า ภายใต้สานักนายกรัฐมนตรี

๒๓ ปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
หัวข้อย่อย ๒.๒ กำรเสริมสร้ำงพลังอำนำจชุมชน
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : กำรพัฒนำธุรกิจชุมชน
๒๒ เร่งแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจเพื่อ
X
๒๕๖๑
สังคม พ.ศ. ….

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

X

X

X
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สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

เพื่อกาหนดให้มกี ารจัดตั้งคณะกรรมการลดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งมี
หน้าที่และอานาจในการเสนอมาตรการเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
รวมถึงให้มกี ารเสนอแนะในการปรับปรุงและ
แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้าต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งในระดับชาติและในระดับจังหวัด
รวมทั้งสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่วสิ าหกิจชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนที่จดั ตั้งเป็นนิตบิ ุคคล

เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับ
การส่งเสริมเป็นพิเศษ กาหนดมาตรการในการ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจด
ทะเบียน และจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำระสำคัญของกฎหมำย

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

X

X

X

X
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สานักงบประมาณ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

หัวข้อที่ ๓ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๑ : ปฏิรูปสถำบันเพื่อกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
๒๘ ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ....
ไม่ระบุ
X
ซึ่งมีการปรับปรุงสาระสาคัญในมาตรา ๑๙
มีการปรับเพิ่มอานาจหน้าที่ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณเกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม

๒๕๖๑

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนที่ดนิ ให้กบั ประชำชน
๒๗ เร่งรัดกระบวนการการจัดตั้งและออกกฎหมาย
ลาดับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งธนาคาร
ที่ดนิ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบภำษี
๒๖ ผลักดันร่างพระราชบัญญัตภิ าษีที่ดนิ และสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : กำรบริหำรจัดเก็บภำษี
หัวข้อย่อย ๒.๓ กำรสร้ำงสมดุลระดับประเทศ
๒๕ แก้ไขบทบัญญัตหิ รือกาหนดแนวทางการ
ตีความมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรโดย
ใช้หลักการเปิดเผยเป็นหลัก และปกปิดเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมุ่งให้เกิดความ
โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บรายได้
ภาษีมากขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปรับปรุงสาระสาคัญในมาตรา ๑๙ มีการปรับ
เพิ่มอานาจหน้าที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม

กระทรวงการคลังชี้แจงว่าไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากอาจมีความซ้าซ้อนกับกลไกภาครัฐใน
การช่วยเหลือปัญหาความมั่นคงทางที่ดนิ แก่
ประชาชนที่มอี ยู่แล้ว และผลการศึกษาพบว่า
การจัดตั้งธนาคารที่ดนิ จะก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยที่สงู

เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดงั กล่าว

สำระสำคัญของกฎหมำย

พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัตภิ าษีที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
ไม่ระบุ

๓๑ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุง
กลไกให้เป็น Implementation
Collaboration Unit (ICU) ได้แก่
พระราชบัญญัตกิ ารมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๑ ให้เป็นพระราชบัญญัตบิ ริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวัตกรรม
แห่งชาติ และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม SMEs
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เป็นพระราชบัญญัตบิ ริหารการ
ส่งเสริม SMEs พ.ศ. .… และพระราชบัญญัติ
สานักงานขับเคลื่อนและประเมินผลแห่งชาติ
เป็นต้น

X

๒๕๖๒

X

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมี
เสถียรภาพและมั่นคงตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวว่าด้วยอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการดาเนินการทางการคลังและ
งบประมาณของรัฐ ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหาร
ทรัพย์สนิ ของรัฐและเงินคงคลังและการบริหาร
หนี้สาธารณะ
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- สานักงบประมาณ
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ และอานาจของ
และสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการจัดทา ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงการคลัง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบสถำบันทำงด้ำนเศรษฐกิจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์
๓๐ กฎหมายเพื่อปรับโครงสร้างและอานาจหน้าที่
X
๒๕๖๒
X
ของหน่วยงานหลัก เช่น สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก
งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นต้น

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๒๙ ร่างพระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการคลังของรัฐ
โดยมาตรา ๑๑ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
กาหนดหลักการและแนวทางการรักษาวินัย
ทางการคลัง จัดทาแผนการคลัง และกากับ
ดูแลบริหารความเสี่ยงการคลัง รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การงบประมาณ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
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๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : กำรปฏิรูปหน่วยงำนบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐ (รัฐวิสำหกิจ)
๓๒ ผลักดันให้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ าร
X
๒๕๖๒
X
- คณะกรรมการนโยบายและกากับ
พัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. .....
- สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
- กระทรวงการคลัง

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนา
การกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบ
กากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบอยู่ใน
ฐานะผู้กาหนดนโยบายและแบ่งโครงสร้างการ
กากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Regulator) ออกเป็น ๒
ส่วน คือ (๑) ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจทาหน้าที่ในการกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ และ
รัฐวิสาหกิจที่มสี ถานะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของ และ (๒) ให้จดั ตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่เจ้าของ
รัฐวิสาหกิจ (Owner) โดยมีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่สว่ นราชการ ทา
หน้าที่ในการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจใน
ฐานะผู้ถอื หุ้นของรัฐวิสาหกิจที่มสี ถานะเป็นบริษัท
(จานวน ๑๑ บริษัท) โดยมีเป้าหมายในการ
บริหารรัฐวิสาหกิจในกลุ่มนี้ให้มกี ารลงทุนในเชิง
พาณิชย์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กบั รัฐให้มคี วาม
มั่นคงและยั่งยืนในทางเศรษฐกิจ

๓๕ ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๕

X

ไม่ระบุ

X

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

- ด้านเศรษฐกิจ 9 -

หัวข้อย่อย ๓.๔ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพื่อบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SMEs
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๔ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ
๓๔ ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ/ขั้นตอนที่เป็น
X
ไม่ระบุ
X
อุปสรรคและเพื่อการอานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ โดยการ การแก้กฎระเบียบ
ของการดาเนินงานภาครัฐ ให้สามารถนา
ลิขสิทธิ์ที่ภาครัฐช่วยเหลือเป็นของ
ผู้ประกอบการ เพื่อนาไปต่อยอดทางธุรกิจได้
การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ SMEs โดย
ปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาทิ
การกาหนดสัดส่วนวงเงิน (โควตา) ที่หน่วยงาน
ต้องจัดซื้อจัดจ้าง SMEs และการกาหนด
วงเงิน/ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้เฉพาะ
SMEs เป็นผู้มสี ทิ ธิเข้าแข่งราคา (ในกรณีของ
สหรัฐฯ ร้อยละ ๒๓ และประเทศจีน ร้อยละ
๓๐ ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อจัด
จ้างจาก SMEs)

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : กำรปฏิรูปสถำบันด้ำนกำรส่งเสริมผลิตภำพ (Productivity) กำรมำตรฐำน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
๓๓ แก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารมาตรฐานแห่งชาติ
X
ไม่ระบุ
X
- กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้รองรับการจัดตั้ง
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
“สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริม
ระบบราชการ
ผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ” ให้เป็น
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานรับผิดชอบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

X

X

X

X

๓ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๕ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 -

X

X

X

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะทาการปลูกสร้างสวนป่ามี
ความมั่นใจ ในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การปลูกสร้างสวนป่า

เพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ

เพื่อกาหนดมาตรการคุ้มครองป้องกัน บารุงรักษา
และเสนอแนะมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมาย

เพื่อกาหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดิน
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่าเป็นไม้หวงห้าม จึงทาให้การ
ทาไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ และเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อ
กาหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้
หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาต

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

๒ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยำกรทำงบก
๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

X

X

X

๑๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๑ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๔๗

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

X

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย

ในการจัดรูปที่ดินอันเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

เพื่อแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ
ให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงและเน้นในส่วน
ของการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครอง
ท้เพือ่องถิส่ง่นเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ

เพื่อรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ของรัฐทั้งสองด้านนี้
โดยกาหนดให้รัฐ ต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม
ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรง
สิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกาหนดขั้นตอน กระบวนการ
และรูปแบบ ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน

- กรมชลประทาน
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้าเพื่อการ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชลประทานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
ทั่วถึง และเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์
และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่น้าในทางน้าชลประทานจาก
สาเหตุต่าง ๆ

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ เพื่อเป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐ
สิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 -

X

X

X

X

มีร่ำง
X

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๒

๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ทรัพยำกรนำ
๘ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕

๗ ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๖ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๖ กฎหมายรับรองความตกลงด้านทางทะเล
: การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
๑๗ ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๓ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๔ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๕
๒๕๖๑๒๕๖๓

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

X

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓
X
๒๕๖๑

X

สำระสำคัญของกฎหมำย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพบูรณาการความ
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงาน
และส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของชุมชน
พื้นเมืองในการ อนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เพื่อรับผิดชอบดาเนินการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และ
ประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เพื่อให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ใน
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการ
เข้าถึงทรัพยากรน้าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มี
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้งใน
ระดับชาติ
ระดับลุ่มน้า และระดับองค์กรผู้ใช้น้า

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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X

X

X

มีร่ำง

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมำยเหตุ

X

X

๒๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓

X

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
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X

X

X

มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย

เพื่อแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานใหม่ ให้เป็นไปเพียงเท่าที่จาเป็น
ลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไข
เพิ่มเติมบทกาหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และเพิ่มเติมกลไกและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการนาผ่าน การนากลับเข้ามา และการ
ส่งกลับออกไป รวมทั้งการโฆษณาวัตถุอันตราย
เพื่อป้องกันมิให้นาวัตถุอันตรายที่นาผ่านใน
ราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์หรือปล่อยทิ้งโดยไม่
สามารถหาตัวเจ้าของได้และเกิดอันตรายใน
ราชอาณาจักร

เพื่อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มี
ความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกากับดูแลการทาและการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้ชัดเจนและ
เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ สิ่งแวดล้อม
๒๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๘ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันระบบความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ....
๑๙ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

X

X

๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. ....

X

๒๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖ พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
X

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓

X

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้มีกฎหมายเพื่อหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย ด้วยวิธีทางนิติศาสตร์ และเป็นการ
อนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate
Change : UNFCCC)

เพื่อกาหนดกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการ
เฉพาะ

เพื่อปรับปรุงให้มีกลไกหรือหน่วยงานขับเคลื่อน
การบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ เพื่อให้
สามารถจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทารายงาน
และสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และเพื่อให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการดารงไว้ซึ่งการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุล
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X

X

X

มีร่ำง
X

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๒๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

X

X

X

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

๓๓ ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงมหาดไทย
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X

X

X

มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนร่วม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจริง
โดยกาหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวม
ของประชาชนในขณะเดียวกันกาหนดใหเปนหน
าที่ของหน่วยงานของรัฐในการสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

เพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผังเมืองทุก
ระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบ
การดาเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

๓๑ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ....

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
๓๐ พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๒๙ ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชื่อมโยง
ตัวชี้วัดและการจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

๓๕ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๓๔ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

เพื่อให้มีกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริม
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเพื่อแปลงนโยบาย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...
ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศน์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ของแต่ละชุมชน

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติใน
และสิ่งแวดล้อม
การทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อ
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ
การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทาให้การบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่
อย่างจากัดมีประสิทธิภาพ

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 -

X

มีร่ำง
X

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

X

X

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำลังคนสุขภำพ
๕ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ทรัพยากรบุคคล
ด้านสุขภาพ

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบบริกำรปฐมภูมิ
๖ จัดทาพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
กฏหมายลูก

X

X

๓ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน/ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศสุขภำพ
๔ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ด้านสารสนเทศสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

X

๒ แก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(เพื่อตั้งกองทุนระดับเขต)

๒๕๖๑

๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

X

X

X

- ด้านสาธารณสุข 1 -

กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

X

X

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

ไม่มีร่ำง

๗ แผนกำรปฏิรปู ประเทศด้ำนสำธำรณสุข

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ
๑ ร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างการบริหารระบบ
X
๒๕๖๑สุขภาพแห่งชาติ (เพื่อตั้งคณะกรรมการนโยบาย
๒๕๖๒
สุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขต
สุขภาพ)

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการจัดการให้เกิดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งหวัง

เพื่อให้การยกระดับของระบบสุขภาพจาเป็นต้องมี
กาลังคนเพียงพอ มีการกระจายตัวอย่างเท่าเทียม
ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงโรงพยาบาล

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลและเพิ่ม
ความคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหาร
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้กลไกการคลังเพื่อสนับสนุนการจัดบริการใน
ทุกมิติ

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
จัดตั้งเขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ

สำระสำคัญของกฎหมำย

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

X

X

๑๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภำพ
๑๔ การปรับปรุงกฎหมายและจัดทาร่างกฎหมาย
สาหรับการจัดหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงิน
สาหรับคนต่างชาติ

X

X

๑๒ ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกลไกทางการเงินเพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วนรับผู้สูงอายุเข้า
ทางาน (Active aging) ตามสมรรถนะที่เหมาะสม

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค
๑๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับ
ทิศทาง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ลาดับความสาคัญ
ของงานตามที่นโยบายระบบสุขภาพกาหนด

X

X

๙ แก้ไขพระราชบัญญัติวชิ าชีพแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงระเบียบที่เป็นอุปสรรค

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
๑๐ แก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจัดตั้ง
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต

X

๘ แก้ไขระเบียบ กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพร

๒๕๖๒๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑

๒๕๖๑

X

X

X

X

X

X

- ด้านสาธารณสุข 2 -

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สานักนายกรัฐมนตรี

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

X

X

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

ไม่มีร่ำง

๗ แผนกำรปฏิรปู ประเทศด้ำนสำธำรณสุข

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
๗ ปรับแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
X
๒๕๖๑
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เพื่อกาหนดแหล่งเงินสาหรับใช้ในการคุ้มครอง
สุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รวมทั้งผู้ที่มิใช่
ประชาชนไทย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานพยาบาลให้พร้อม
อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการต่ออายุ
ใบอนุญาติ

เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้มีมาตรการกระตุ้นให้
หน่วยงานจ้างแรงงานผู้สูงอายุเข้าทางาน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยออกกฎหมาย
สนับสนุนให้จา้ งงานผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เข้าทางาน

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง และลาดับความสาคัญ

เพื่อให้เกิดการประสานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์กาหนดและควบคุมมาตรฐานและ
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เพื่อให้โรงานสารสกัดสมุนไพรของประเทศได้
มาตรฐานสากลและสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น

เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูล (big data)
สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔ ประมวลรัษฎากร

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กำรปฏิรูปแนวทำงกำรกำกับดูแลสื่อออนไลน์
๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
X
๒๕๖๑

X

X

X

ไม่มีร่ำง
เพื่อกาหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและ
ตั้งหน่วยงานขึ้นมาทาหน้าที่กากับดูแลความ
ประพฤติของสื่อมวลชน

สำระสำคัญของกฎหมำย

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อให้ครอบคลุมการเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์
ต่างประเทศ

เพื่อแก้ไขให้ครอบคลุมการใช้สื่อออนไลน์/ยก
ร่างกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เป็นการโดยเฉพาะ

สานักงานคณะกรรมการกิจการ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการประมูลคลื่นความถี่
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ สาหรับกิจการวิทยุและโทรทัศน์จากการใช้ราคา
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน เป็นการใช้คุณสมบัติและ
ข้อเสนอในเชิงคุณภาพรายการของผู้เข้าประมูล
(Beauty Contest)

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

- ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำรปฏิรูปโครงสร้ำงอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
X
๒๕๖๕
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

X

มีร่ำง

๘ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสือ่ สำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ
๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและ
๒๕๖๑
x
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ : คณะกรรมการ
หารือกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
เปลี่ยนเป็นผลักดันร่างแก้ไข
กฎหมายอาญาในการกระทาผิด
ต่อเด็กทางออนไลน์ และร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็ก
โดยใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ....

หมำยเหตุ

๘ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสือ่ สำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ

X

X

๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการ
ดาเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. ....

๒๕๖๕

๒๕๖๒

เพื่อกากับดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
สังคม
กากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป

- ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 -

X

X

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์ / กิจกำรอวกำศ และระบบและเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ
๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
X
๒๕๖๒
X
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคาม
พระราชบัญญัติ
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....
สังคม
ทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที กาหนดลักษณะ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของภารกิจหรือบริการที่มีความสาคัญเป็น
ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศทั้ง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่จะต้อง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มี
หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ
ประสานการปฏิบัติงาน ร่วมกันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือ
สถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่าง
ร้ายแรง

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

X

๓ เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม
(พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม)
(ร่วมขับเคลื่อนกับคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ชุดอื่น/หน่วยงานอื่น)

๕ แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ผู้สูงอายุ
สามารถรับงานเป็นชิ้นงาน โดยการออก
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความ
ร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
๔ แก้ไขพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญให้ขยาย
อายุเกษียณราชการเป็น ๖๓ ปี

X

๒ กฎหมายที่กาหนดให้จัดสรรเงินจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืนผู้บริโภคเป็นเงินออมโดยตรง

X

X

๒๕๖๑

2565

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรปฏิรูปกำรออม สวัสดิกำรสังคม และกำรลงทุนเพื่อสังคม
๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
X
๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

x

X

มีร่ำง

X

X

ไม่มีร่ำง
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านรายได้
เมื่อถึงวัยเกษียณ/หลังพ้นวัยทางาน
เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการจัดสรรเงินจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มคืนผู้บริโภคในรูปแบบเงินออม
โดยตรงเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้าน
รายได้เมื่อถึงวัยเกษียณ/หลังพ้นวัยทางาน

สำระสำคัญของกฎหมำย

- ด้านสังคม 1 -

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร

เพื่อขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำรที่ว่ำจ้ำง
ผู้สูงอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมิได้ทำงำน
ประจำหรือทำงำนบำงช่วงเวลำ จ่ำย
ค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยชั่วโมง 45 บำท จ้ำง
งำนที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ และกำหนด
ระยะเวลำกำรทำงำนไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง

เพื่อให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ และ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกษียณอำยุที่ 63 ปี ในปี
2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน และสังคมของ
มั่นคงของมนุษย์
ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม

ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีงานทา ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเหมำะสมของตำแหน่งที่จะมีกำร
ขยำยอำยุเกษียณ โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเมืองและกรมบัญชีกลำงได้นำผลกำรศึกษำงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยอำยุเกษียณเสนอต่อนำยกรัฐมนตรี เมื่อ
เดือนกุมภำพันธ์ 62 และมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ อ.ก.พ.
กระทรวง และผู้บริหำรส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรจำแนก
ตำแหน่งตำมลักษณะงำนเพือ่ กำรกำหนดอำยุเกษียณ ออก กฎ
ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ขำ้ รำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบ 60
ปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มี
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถนุ ำยน ๒๕
62 และมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่ำว

พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

๒๕๖๒

๒๕๖๑

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบกำรสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง
๘ ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
X
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๒

X

๗ สนับสนุนให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคดาเนินการยกร่างบทบัญญัติตามมาตรา
๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๖ แก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

X

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง

- ด้านสังคม 2 -

สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สานักนายกรัฐมนตรี

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม

เพื่อให้มีกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคมให้เกิดความสงบสุข เป็นธรรม และ
สร้างโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้าในด้านต่างๆ ซึ่งจาเป็นต้องมีกลไก
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่

เพื่อให้สิทธิของผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง
และมีสิทธิร่วมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค
เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดย
องค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นอิสระ ผ่านการสนับสนุนจากรัฐ
เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภค ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคให้
มีอานาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานในการ
แก้ปัญหาผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๙๐ วัน
นับแต่วันประกาศ
ทั้งนี้ ไม่ได้มีการระบุให้สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ไปสังกัดหน่วยงานกระทรวงที่
บังคับใช้กฎหมายตามข้อเสนอปฏิรูปฯ

X

X

๑๒ จัดทาพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....

๑๓ จัดทาพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน

X

X

๑๐ แก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๑ พระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

๒๕๖๒

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๒

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๓

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๙ จัดทาพระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและ
บุคคล

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

x

x

มีร่ำง

x

x

x

ไม่มีร่ำง

- ด้านสังคม 3 -

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวัฒนธรรม
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอ
กฎหมายที่ต้องจัดทาใหม่เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม

เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในงานยุติธรรมชุมชนและ
รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มีกฎหมายและแผนพัฒนาระบบและ
โครงสร้างการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนให้
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้รับการ
คุ้มครองและมีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตาม
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตดั่งเดิมตาม
ความสมัครใจ

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อให้ชุมชนได้รับการรับรองสถานภาพและ
สิทธิชุมชนขั้นพื้นฐานตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
โดยให้รัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่
สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและ
ชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ดาเนินการและได้รับประโยชน์

หมำยเหตุ
มีร่างกฎหมายโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
เสนอกฎหมายที่ต้องจัดทาใหม่เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ได้จัดทา
ขึ้นและส่งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครือ
งาม) และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการฯ ได้ยุติการดาเนินการแล้ว

X

๑๖ จัดทาพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้

๑๗ แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

X

X

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๑

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๒

๑๕ กฎกระทรวงเรื่องหลักประกันทรัพย์สินอื่น
ตามพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๔ ผลักดันพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

X

X

x

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง

- ด้านสังคม 4 -

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการคลัง
- ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- กระทรวงการคลัง

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม

เพื่อกาหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นใน
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม

เพื่อส่งเสริมสร้างแรงจูงให้ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีในการปลูกและจัดการผลผลิตไม้ ภายใต้
แนวทางพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ ที่
ธนาคารต้นไม้ภาคประชาชนได้นาร่อง
ดาเนินการ และผลักดันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อเป็นกลไกของรัฐในการบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้า
ในเรื่องที่ดินทากินของประเทศ ตลอดจน
เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการมีที่ดินทา
กิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินทากินของเกษตรกร รักษาที่ดิน
เกษตรกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
เพื่อสร้างกลไกให้ต้นไม้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจและส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่า
สูงทางเศรษฐกิจ อันจะนาไปสู่การออมทรัพย์
บนดิน เพื่อความมั่นคงของประเทศ

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็น
หลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าว

หมำยเหตุ

X

๒๐ จัดทาพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน

X

๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๕๖๓

X

x

x

มีร่ำง
X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้ และกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคม
๒๒ แก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
X
๒๕๖๕

๒๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบ
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสหกรณ์สาหรับเป็นเครื่องมือ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ

X

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

๑๙ จัดทาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๘ แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ.๒๕๔๖

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

ไม่มีร่ำง

- ด้านสังคม 5 -

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม

เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ
แห่งชาติมีความคล่องตัวด้านโครงสร้างและ
งบประมาณ

เพื่อการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ และการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก ให้เป็นไป
โดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์
ต่อระบบสหกรณ์ของประเทศ

เพื่อให้มีกลไกพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนที่ชัดเจนและเกิดการพัฒนาที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะทาให้การดาเนินงาน
ของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และมี
ความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน

เพื่อให้มีกลไกและกระบวนการหนุนเสริม
องค์กรภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดสวัสดิการ
สังคมทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไป
อย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฯ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๖๐ วัน

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

X

๓ กฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างองค์กรรองรับการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC)
๒๕๖๒

X

X

X

๒๕๖๒

๒๕๖๒

มีร่ำง

ปีทใี่ ห้เสร็จ

ไม่มรี ่ำง
เพือ่ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและ
ใบอนุญาติอนื่ ที่เกีย่ วข้องอย่างเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการตามแผนฯ โดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้ดาเนินการด้าน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เพือ่ การปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)
โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ตามแผนฯ มีการตั้งกองบริหารสัญญา PSC โดยเริ่ม
ดาเนินงานแล้วในลักษณะกองภายในกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดทาระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of
Conduct ของหน่วย นโยบาย-กากับ-ปฏิบตั ิ
ด้านพลังงาน

สำระสำคัญของกฎหมำย

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน

- ด้านพลังงาน 1 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในทุกภำคส่วน เพื่อลดควำมซำซ้อนของกฎหมำยในกำรกำกับดูแลธุรกิจพลังงำน
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ การจัดสรรค่าภาคหลวงการสารวจและผลิต
๔ ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และ
X
๒๕๖๒
X
อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(คณะอนุกรรมการจัดทากฎหมาย ปิโตรเลียมสู่ชุมชนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕ ร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กร
๒๕๖๒
X
กระทรวงพลังงาน
ปกครองส่วนท้องถิน่
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ )

X

๒ ระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย
Code of Conduct ของหน่วย
นโยบาย-กากับ-ปฏิบตั ิ ด้านพลังงาน

ลำดับ
จัดทำใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรปฏิรูปองค์กรด้ำนพลังงำน
๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
X
พ.ศ. ๒๕๕๐

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

X

๙ ระเบียบและกฎเกณฑ์วา่ ด้วย Third Party
Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจกำรไฟฟ้ำเพื่อเพิ่มกำรแข่งขัน
๘ ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่
X
การแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชนและครัวเรือน

๗ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่
สังคม เศรษฐกิจ

X

ลำดับ
จัดทำใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมำย
๖ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
X
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๒

ปีทใี่ ห้เสร็จ
๒๕๖๒

X

มีร่ำง
X

สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

เพือ่ ปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third
Party Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย และ
ส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

เพือ่ การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ การแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน

เพือ่ ส่งเสริมโครงการนาร่อง “บริษทั วิสาหกิจเพือ่
สังคมมาบตาพุด ” และนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่
สังคมในการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชนโดย
ภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน

สำระสำคัญของกฎหมำย
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ กาหนดบทบาท NGOs และประชาชนใน
กระทรวงพลังงาน
กระบวนการรับฟังความเห็น โดยมติคณะรัฐมนตรี
(สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... กาหนด
บทบาท การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการกาหนด
แนวทางฏิบตั ิที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดาเนินการเพือ่
หีผ้ ู้ส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกีย่ วข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ .ศ.
.... ซึ่งการกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธกี ารดังกล่าว เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

- ด้านพลังงาน 2 -

ไม่มรี ่ำง

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน

พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

X

๒๕๖๒

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ส่งเสริมและขจัดอุปสรรค ในกำรนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ำ
๑๓ กฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
X
ระหว่างทางและปลายทาง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรเชือเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้ำชีวมวล
๑๒ มาตรการและระเบียบเพือ่ สนับสนุนให้
X
๒๕๖๒
โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่าย
ไฟฟ้าแบบ Firm

๑๑ กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการโอนย้าย การ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มาอยูภ่ ายใต้กระทรวง
พลังงาน และให้สามารถดาเนินงานได้
เหมือนเดิม

- ด้านพลังงาน 3 -

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงพลังงาน
(สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน)

ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง และก่อนการ
นาไปกาจัดทุกเทคโนโลยี เพือ่ Recycle ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ จึงควรมีการฝังกลบ
เฉพาะขยะไม่ยอ่ ยสลาย (Inert Waste) เท่านั้น พร้อม
ทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมให้เอกชน
ที่มีประสบการณ์ และความพร้อมด้านการเงิน มา
ลงทุนในโครงการจัดการขยะแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เพือ่ การออกมาตรการและระเบียบเพือ่ สนับสนุนให้
โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ
Firm สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลไม้โตเร็ว

เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการโอนย้ายการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย มาอยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงาน โดยสานัก
นโยบายพลังงานและแผนได้หารือร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจกรรมพลังงาน และ
เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานแล้ว
ซึ่งต่อไปจะมีการพิจารณาถึงแนวทางการศึกษาความ
เหมาะสมการโอนย้ายฯ ต่อไป

เพือ่ กาหนดเกีย่ วกับการเชื่อมต่อการใช้บริการ และ
การปฏิบตั ิการระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการ
กาหนดอัตราค่าบริการ (การมีผลบังคับใช้ ให้เป็นไป
ตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง )

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้านครหลวง
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
(สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน)

สำระสำคัญของกฎหมำย

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน

ลำดับ
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
มีร่ำง
ไม่มรี ่ำง
ชือ่ กฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรไฟฟ้ำ (อำจยุบรวมกันกับประเด็นปฏิรูปที่ ๕)
๑๐ ข้อกาหนดเกีย่ วกับการเชื่อมต่อ การใช้
X
๒๕๖๒
บริการ และการปฏิบตั ิการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการกาหนดอัตรา
ค่าบริการ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

X

- ด้านพลังงาน 4 -

กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)

X

เพือ่ จัดทาระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วยการ
นารูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies
(ESCO) มาใช้กบั ภาครัฐ

เพือ่ กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการออกแบบ
อาคารเพือ่ การอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy
Code: BEC)

เพือ่ ส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่

เพือ่ กาหนดการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี อยู่
ระหว่างการศึกษากาหนดนโยบายเพือ่ กาหนดการ
ดาเนินการต่อไป โดย สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน

เพือ่ ยกเว้นให้โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp
ไม่เป็นพลังงานควบคุม

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

สำระสำคัญของกฎหมำย

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ ใช้มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
X
๑๘ กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง เพือ่
๒๕๖๒
สนับสนุนการใช้มาตรการบริษทั จัด
การพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

๒๕๖๒

ไม่มรี ่ำง

กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)

X

๑๖ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟ
และนากลับมาใช้ใหม่

X

X

๒๕๖๒

๒๕๖๒

มีร่ำง

ปีทใี่ ห้เสร็จ

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ ใช้ขอ้ บัญญัตเิ กณฑ์มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (Building Energy Code : BEC)
X
X
๑๗ กฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาด
๒๕๖๒
ของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการออกแบบอาคารเพือ่ การ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....

X

๑๕ ระเบียบและข้อกาหนดว่าด้วยการส่งเสริม
กิจการโซลาร์รูฟเสรี

ลำดับ
จัดทำใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ ส่งเสริมกำรติดตังโซลำร์รูฟอย่ำงเสรี
๑๔ พระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม
X
พ.ศ. ๒๕๓๖

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

X

X

X

๔ จัดทากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๕ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าที่จาเป็น

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

X

ไม่มีร่ำง
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

สำระสำคัญของกฎหมำย

- สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาต

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทุจริต
- ทุกหน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน เพื่อกาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตในภาครัฐ และสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนและ
ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้องที่
กาหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

- คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ

รัฐบาล

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 -

X

X

X

X

๒๕๖๓

มีร่ำง

๑๑ แผนกำรปฏิรปู ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

๓ จัดทาร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้ำนกำรป้องปรำม
๒ ปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มีหน้าที่และอานาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลต่าง ๆ ทุกองค์กร

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
๑ ให้เร่งบัญญัติกฎหมายในการรองรับการรวมตัวของ
ประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
กาหนดบทบาทของรัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวย
ความสะดวก

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมำยเหตุ

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ด้ำนกำรปรำบปรำม
๘ ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยพึงประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ผู้บริหารพรรคการเมืองและองค์กรอิสระต่าง ๆ ควร
ประกาศเจตจานงที่จะยึดมั่นในการรักษาเกียรติภูมิแห่ง
สถาบันของตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยา
วิชาชีพอย่างแท้จริง

๗ รัฐต้องตรากฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ
๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ และมาตรา
๒๕๓ ภายใน ๒ ปีนับแต่รัฐธรรมนูญฯ มีผลบังคับ และ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
ภาคประชาชนร้องขอในทุกกรณี เอกสารใดที่เป็น
ความลับของทางราชการและความลับส่วนบุคคลให้ระบุ
ไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยกาหนดเวลาในการให้
ข้อมูลกับประชาชนไว้ด้วย

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๖ ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่
เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

ไม่มีร่ำง

- ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
- ผู้บริหารพรรคการเมือง
- บุคลากรในองค์กรอิสระ
- องค์กรตุลาการ
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะได้อย่างสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับทราบและตรวจสอบการดาเนินงานของ
ภาครัฐ รวมทั้ง กาหนดให้รัฐมีหน้าที่บริการข้อมูล
ภาครัฐต่อประชาชนอย่างทั่วถึง

ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- ทุกหน่วยงาน
โดยเป็นการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
- กระทรวงการคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงิน
การรับเงิน การจ่ายเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวธิ กี าร การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตร์การ
พ.ศ. ๒๕๖๒
พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานระบบการชาระเงินแบบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตลอดจนเพื่อรองรับการ
ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 -

X

มีร่ำง
X

๑๑ แผนกำรปฏิรปู ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๕

X

X

๑๓ ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๔ จัดทากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
ในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

X

X

๑๑ จัดทากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้
อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ

๑๒ จัดทากฎหมายว่าด้วยการเรีย่ ไร การรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๒๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

X

X

ไม่มีร่ำง

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อกาหนดมาตรการติดตามทรัพย์ของรัฐคืนจาก
การเอาไปโดยมิชอบเพิ่มเติมขึ้นทั้งระบบ เพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองติดตาม
ทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต
พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และกลไกในการ
ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิด
ป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็นการขัดกัน เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและ
(ร่างพระราชบัญญัติตกไป)
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และ
เป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 -

X

X

มีร่ำง
X

๑๑ แผนกำรปฏิรปู ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๒

๑๐ จัดทากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือ
การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๙ จัดทากฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

X

X

X

X

๑๖ จัดให้มีกฎหมายวิธกี ารดาเนินการด้านวินัยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๑๗ พิจารณาตรากฎหมายกาหนดเงื่อนไขในการประกันตัว
ผู้ต้องหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นการ
ควบคุมตัวในสถานที่ที่เหมาะสม (House Arrest)
รวมถึงมาตรการป้องกันผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีออกนอก
ประเทศ

๑๘ พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินดาเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทาความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้นา
หลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายและ
ความชอบธรรมเพื่อรับคืน

๑๙ การกาหนดให้มีกฎหมายเพื่อบังคับต่อนิติกรรมหรือ
สัญญาที่มีการทุจริตให้เป็นโมฆะ
(จากบทบัญญัติข้อ ๓๔ ของอนุสัญญา UNCAC)

๒๐ กาหนดกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
(Conspiracy Law)

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๕

X

X

X

X

X

ไม่มีร่ำง
X

- รัฐบาล
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- รัฐบาล
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
- องค์กรกลางด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
หน่วยงานกลางด้านการบริหารงาน
บุคคลต่าง ๆ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 -

มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย

๑๑ แผนกำรปฏิรปู ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๕ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
X
๒๕๖๑กับการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัย
๒๕๖๕
ข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

๒๕ กฎหมายจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นการเฉพาะ
(ระดับพระราชบัญญัต/ิ ให้มีสภาพนิติบุคคล)

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ด้ำนบริหำรจัดกำร
๒๔ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและ
อานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) ในทุกระดับ

๒๓ เร่งรัดการตรากฎหมายเกี่ยวกับการพยายามกระทา
ความผิด การเตรียมการกระทาความผิดฐานทุจริต
(Conspiracy Theory) เป็นความผิดทางอาญา (อนุวตั ิ
การตาม UNCAC ข้อ ๒๗)

X

X

X

๒๕๖๓๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

X

X

ไม่มีร่ำง
X

สำระสำคัญของกฎหมำย

- รัฐบาล
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- รัฐบาล
- ทุกหน่วยงาน

- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน ทุจริต
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 -

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๒ เร่งรัดการตรากฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

X

มีร่ำง

๑๑ แผนกำรปฏิรปู ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๒๑ พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขู่ผู้แจ้ง
X
๒๕๖๑เบาะแส โดยนาแนวคิดของ Anti-SLAPP Law มา
๒๕๖๕
ประยุกต์ใช้ รวมถึงบทบัญญัติห้ามหน่วยงานของรัฐที่ถูก
ร้องเรียนฟ้องผู้แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้ถูกกล่าวหา
ฟ้องประชาชนที่แจ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
หน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวหาจนกว่า
การดาเนินการตามอานาจหน้าที่เสร็จสิ้น

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ

X

X

กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
๔ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ....

X

๒ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....

๒๕๖๕

๒๕๖๓

X

X

X

- ด้านการศึกษา 1 -

- คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมประชาสัมพันธ์

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

หมำยเหตุ

จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
พระราชบัญญัติกองทุน
ลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนา
เพื่อความเสมอภาคทาง
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ

เพื่อให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและ
ดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วง
รอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
คุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง
ไม่มีร่ำง
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยลำดับรอง
๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๓
X
- กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็น
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ และแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในอนาคต

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

๒๕๖๒

X

มีร่ำง

X

ไม่มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย

พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

- ด้านการศึกษา 2 -

- กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนา พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่องในการกระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
- สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
คุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า รวมทั้งมี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
การขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น

- คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม
นานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ
ทางวิชาการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ

กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๗ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒
X

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๕ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(ตารวจ)

ชื่อกฎหมำย

๒ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา
พ.ศ. ....

๑ พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

ลำดับ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

X

X

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

X

X

มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย

สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อให้ระบบการสอบสวนคดีอาญาสามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการตารวจ

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม (ตารวจ) 1 -

ไม่มีร่ำง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม (ตำรวจ)

ร่างพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างขั้นตอนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างขั้นตอนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

หมำยเหตุ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ที่ควรเร่งรัดตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการเมือง
โรงเรียนประชาธิปไตย : ให้มีการปฏิรูปและ
พัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนหลักสูตร “การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” ในทุกระดับชั้นให้เป็นหลักสูตรภาค
บังคับ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายทอด
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเมืองการ
ปกครอง หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม การ
นาหลักธรรมคาสอนทางศาสนาทุกศาสนามาทา
การฝึกอบรมจิตใจและคุณธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้เป็นวิถีชีวิต ยิ่งไปกว่านัน้ ระบบ
การศึกษาจะต้องขัดเกลา บ่มเพาะเยาวชนให้มี
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ รวมทั้งให้ประชาชนมีความสานึกใน
ความเป็นพลเมืองคู่กับระเบียบวินยั หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการเป็นพสกนิกรของ
พระมหากษัตริย์ นอกจากนั้น ให้สถาบันทาง
การศึกษาจัดให้มีการทดสอบความรู้การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านระบบแบบ
สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O–NET)
และแบบสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง
(GAT-PAT) รวมทั้งต้อง พัฒนาโรงเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการให้เป็น
“โรงเรียนประชาธิปไตย”
-

• วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีหลักสูตร การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในทุกระดับชั้นให้
เป็นหลักสูตรภาคบังคับ ไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตร ต่อ
ปี รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ด้านการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ผ่านระบบ O-NET และ GAT-PAT รวมทั้ง
พัฒนาโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาให้เป็น
“โรงเรียนประชาธิปไตย”

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด - 1

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัดตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)
สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
กระจายอานาจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย : เร่ง
ส่งเสริมให้มีการกระจายอานาจและถ่ายโอน
ทรัพยากรและภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเป็นการกระจายโอกาส
ให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด
กาหนดให้การเลือกตั้งที่สุจริต และเที่ยงธรรม
เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
๑. กาหนดให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีสว่ นร่วมในการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปลุกเร้าสร้างกระแสความ
ตื่นตัวให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น ให้
นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีชื่อเสียง ดารา และนักร้อง
ร่วมรณรงค์ เป็นต้น
๒. ให้ประชาชนสานึกในหน้าที่ของตน ในการ
ไปเลือกคนดีมาบริหารท้องถิ่นหรือบริหารประเทศ
และให้เชื่อมั่นว่าตนเองเป็นส่วนสาคัญของ
ความสาเร็จที่ทาให้การเลือกตั้งทีส่ จุ ริตและเที่ยง
ธรรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจสร้างสานึก
ความรับผิดชอบให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยอิสระปราศจากการครอบงาไม่ว่าด้วยทางใด
และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็น
สาคัญ
๓. ให้ความรู้และกระตุ้นเยาวชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งครั้งแรกให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
และให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ซึ่งต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติ
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
-

สถานะการดาเนินงาน
-

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด - 2

สาระสาคัญ
• วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการกระจายอานาจ
และถ่ า ยโอนทรั พ ยากรและภารกิ จ สู่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การจั ด สรรทรั พ ยากรใน
ท้องถิ่นมีความเป็นธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด และท้องถิ่นของ
ตนเอง
• วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเลือกตั้งที่สุจริต และ
เที่ยงธรรมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้พรรคการเมือง
เป็น สถาบัน ทางการเมือ งที่ เข้ม แข็ งและเป็น ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง การเลือกตั้งจะต้องคัดสรร
เพื่ อ ให้ ไ ด้ นั ก การเมื อ งที่ ดี มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รั ก ษา
ประโยชน์ของชาติ

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ ๔
กระทรวง มหาดไทย
ปี ๒๕๖๕
กรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไตรมาสที่ ๔
คณะรัฐมนตรี
ปี ๒๕๖๕
สานักงาน คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง
กระทรวง มหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถาบันพระปกเกล้า
พรรคการเมือง
สื่อมวลชน ทุกแขนง
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เพื่อให้มีระบบดิจิทัลสาหรับใช้ในงานพื้นฐาน ใน
ลักษณะรวมศูนย์ เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องได้ และลดการลงทุนซ้าซ้อนของ
หน่วยงาน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๒ นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการ
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบดิจิทัล
งานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์ รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนใหญ่มีการจัดทาข้อมูลสาคัญของ
หน่วยงานในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้
กรอบการกากับดูแลข้อมูล (Data
Governance Framework) ซึ่งจัดทา
ขึ้นโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทาขึ้นดังกล่าว จะ
ได้รับการรวบรวม และวิเคราะห์โดย
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government
Big Data Institute) ที่จะจัดตั้งขึ้นโดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ระหว่างดาเนินการ สานักงาน
คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่
ระหว่างการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการ
วิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ (Government Big Data
Institute)
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงาน
กลางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการ
ให้บริการระบบดิจิทลั งานพื้นฐานของ
รัฐแบบรวมศูนย์อยู่แล้ว เช่น ระบบ
e-Budgeting (สานักงบประมาณ)
ระบบ GFMIS (กรมบัญชีกลาง) ระบบ
DPIS (สานักงาน ก.พ.) เป็นต้น และ
หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวอยูร่ ะหว่าง

๑. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer มี
อานาจหน้าที่
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
๒. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทาข้อมูลสาคัญ
ตามมาตรฐานที่กาหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภาคนอกได้

เพื่อให้มีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลทีม่ ี
ความสาคัญ จาเป็นระดับประเทศ กากับดูแลให้
ข้อมูลต่างๆ ได้รับการผลิต บริหารจัดการ และ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากล
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
ราชการแผ่นดิน และเผยแพร่ ต่อประชาชนได้

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ ๒ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ
(Government Data Analytic Center)

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดทา
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน

สานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล/กรมบัญชีกลาง/สานัก
งบประมาณ/สานักงาน ก.พ.

สานักงานสถิติแห่งชาติ/
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

สาระสาคัญ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
จัดทาหลักเกณฑ์เรื่องระบบอนุญาต
ระบบคณะกรรมการ การกาหนดกรอบ
การใช้ดลุ พินิจของเจ้าหน้าที่ และการ
กาหนดโทษทางอาญา ในการรองรับการ
ปฏิบัตหิ ลังจากพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น
กาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั
ประกาศราชกิจจานุเบกษา (๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ดาเนินการจัดทาคาแปลกฎหมายไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการกาหนด
รายชื่อกฎหมายให้จดั ทาคาแปล งวดที่
๓ โดยมีจานวนที่แล้วเสร็จ ๘ ฉบับ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ได้แก่
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๖๑

สถานะการดาเนินงาน
ดาเนินการ ปรับปรุงระบบเดิมเพือ่
ยกระดับการให้บริการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของระบบ
เช่น โครงการจัดทาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS
Thai) กรมบัญชีกลาง ดาเนินการปี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เป็นต้น
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๒. การจัดทาคาแปลกฎหมายไทยฉบับ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึง
ภาษาอังกฤษ
กฎหมายได้ง่าย
(ผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึง
กฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คา
พิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก)

ด้านกฎหมาย
๑. การจัดทาอนุบัญญัติเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาร่างกฎหมายและการ
การดาเนินการรองรับการปฏิบัติตาม
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เพื่อพัฒนาให้
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมาย เป็นกฎหมายที่ดี
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.
๒๕๖๒
(ผลอันพึงประสงค์ที่ ๑ มีกลไกให้การออกกฎหมาย
เป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกใน
การทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

ไตรมาสที่ ๑
ปี ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๑
ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

หน่วยงานรับผิดชอบ

สาระสาคัญ
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สถานะการดาเนินงาน
ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทาง
วินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน
หน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๔
(๔) พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ.
๒๕๖๑
(๖) พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๗) พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๑
(๘) พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. การจัดทาโครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การ
ไตรมาสที่ ๔
และระบบงานภาครัฐ (e-Government
และในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาชน) (สพร.) ได้ดาเนินการจัดทา
ปี ๒๕๖๓
Platform)
โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
(ผลอันพึงประสงค์ที่ ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ระบบงานภาครัฐ (e-Government
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับ
Platform) ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อ
ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
ลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิ
แพลตฟอร์มกลางที่ สพร. พัฒนาขึ้น
ชอบ)
เสร็จเรียบร้อยจานวน ๒ ชุดข้อมูล โดย
ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ชุดข้อมูล
ละ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ชุดข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
ให้บริการแก่กรมการจัดหางาน

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยกร่างกฎหมาย โดยเสนอร่าง
พระราชบัญญัตริ ะยะเวลาในการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ...
(คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง
กฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา)

สถานะการดาเนินงาน
สานักงานกิจการยุติธรรม สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ การประปานครหลวง
และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒)
ชุดข้อมูลนิติบคุ คลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ให้บริการแก่สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรม
ที่ดิน สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมการจัดหางาน และ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
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• วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดระยะเวลาดาเนินงานใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า สร้าง
ระบบการตรวจสอบ ติดตามและแจ้งความคืบหน้า
ในการดาเนินการให้ประชาชนทราบ
• ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
ประชาชนผู้มีความเกี่ยวข้องสามารถคาดการณ์
และตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน
เสร็จสิ้นเมื่อใด ทาให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม
โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อให้มีกลไกดาเนินการพิจารณาศึกษากฎหมายที่
มีผลเป็นการสร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล้าและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน

๔. Regulatory Guillotine
(ผลอันพึงประสงค์ที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายทีล่ ้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน)

ด้านกระบวนการยุติธรรม
๑. การติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ การกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดย
ไม่ลา่ ช้า

สาระสาคัญ

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วน

หน่วยงานรับผิดชอบ

๔. การนาระบบประเมินความเสี่ยงและการ
กากับดูแลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ประเด็น
ปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากลไกทางกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า

๓. การปล่อยชั่วคราวในวันหยุด
ประเด็นปฎิรปู ที่ ๓ การพัฒนากลไกทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๒. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม
และการบันทึกภาพและเสียงในการสอบ
คาให้การในการสอบสวน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและ
เพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

สถานะการดาเนินงาน
ปรับปรุงกฎหมาย โดยเสนอแก้ไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา กาหนดให้มีการบันทึกภาพและ
เสียงในการตรวจค้น จับกุม สอบสวน
ชี้ตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็นที่ไม่สามารถกระทาได้ รวมทั้ง
กาหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้การถาม
คาให้การผู้ต้องหาในคดีที่มีอัตราโทษ
สูงให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
บันทึกภาพและเสียงซึ่งสามารถนาออก
ถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้
(คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง
กฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา)
• วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ ศาลยุติธรรมจะเปิดดาเนินการรับคา
ยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้าในการ
ร้องและพิจารณาคาร้องขอปล่อย
เข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว (สอดคล้อง ชั่วคราวในวันหยุด (อยู่ระหว่าง
กับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑ ยกระดับการ
ดาเนินการ)
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา
และจาเลย โดยคานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความ
สงบสุขของสังคม)
• ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะ
ลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในการเข้าถึงสิทธิ
ที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว
• วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับการปล่อย
นาระบบประเมินความเสี่ยงและการ
ชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบประเมิน
กากับดูแลมาใช้ในการพิจารณาการ
ความเสีย่ งและการกากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวที่ ปล่อยชั่วคราวผูต้ ้องหาหรือจาเลย
มีความแม่นยาและเหมาะสมกับผูต้ ้องหาหรือ
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
จาเลยแต่ละรายมาใช้ทดแทนการเรียกทรัพย์สิน
เป็นหลักประกัน
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สาระสาคัญ
• วัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มมี าตรการเพื่อคุ้มครอง
ผู้ต้องหาและจาเลยให้เหมาะสม ครอบคลุมและ
รวดเร็ว และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่มี
ความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด หรือความ
บริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจาเลย และเป็นการ
คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจผู้
จับกุม และพนักงานสอบสวน
• ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะ
เป็นการคุ้มครองผู้ต้องหาและจาเลย มีมาตรการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจาเลยที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๔

สานักงานศาลยุติธรรม

สานักงานศาลยุติธรรม

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ ๔
ทุกหน่วยงานที่มีอานาจ ตรวจ
ปี ๒๕๖๔
ค้น จับกุม สอบสวน

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๔

สถานะการดาเนินงาน

พิจารณาดาเนินการจากคดีอาญาที่ไม่
ยุ่งยาก จาเลยให้การรับสารภาพ และ
ไม่มีประวัติการกระทาผิด เพื่อให้การ
ฟ้องคดีและการพิจารณาพิพากษาคดี
เป็นไปโดยรวดเร็ว (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การปล่อย
ชั่วคราว (เชื่อมโยงกับการปล่อย
ชั่วคราวในวันหยุด และการนาระบบ
ประเมินความเสี่ยงและการกากับดูแล
มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว) การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพักการลงโทษ
โดยอาจนาเทคโนโลยี เช่น กาไล
อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ประกอบการ
พักการลงโทษ การปรับปรุงกฎระเบียบ
เรื่องการรอการกาหนดโทษ การรอการ
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ การกักขังแทนค่าปรับ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๙,๓๐ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
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สาระสาคัญ
• ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
ผู้ต้องหาหรือจาเลย จะได้รับการปล่อยชั่วคราวโดย
มีมาตรการในการกากับดูแลหลังการปล่อยชั่วคราว
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ต้องหาหรือ
จาเลยนั้นๆ สังคมมีความปลอดภัยและสามารถลด
ปัญหาจานวนผู้ต้องขังในเรือนจา
๕. การเร่งรัดการฟ้องคดีอาญาเพื่อลดภาระและ • วัตถุประสงค์ เพื่อลดขั้นตอนในการดาเนินคดี
ค่าใช้จ่ายของประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การ อาญา โดยให้พนักงานอัยการฟ้องและศาลพิจารณา
เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่
และพิพากษาคดี ที่ไม่มีข้อยุ่งยากและจาเลยให้การ
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอานวย
รับสารภาพ ให้แล้วเสร็จในวันเดียว
ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว • ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะ
ลดภาระและขั้นตอนในการดาเนินคดี ผู้ต้องหา
หรือจาเลยไม่เสียเวลาในการเดินทางไปพบ
พนักงานอัยการหรือศาลหลายครัง้ ไม่เป็นภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายแก่ผตู้ ้องหาหรือจาเลยเกินสมควร
๖. การลดความแออัดของเรือนจา
• วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาจานวนผู้ต้องขังใน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการ เรือนจาและลดการคุมขังโดยไม่จาเป็น
บริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและ • ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
ความเป็นธรรมในสังคม
ผู้ต้องหาหรือจาเลย จะได้รับการปล่อยชั่วคราวโดย
มีมาตรการในการกากับดูแลหลังการปล่อยชั่วคราว
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ต้องหาหรือ
จาเลยนั้นๆ สังคมมีความปลอดภัยและสามารถลด
ปัญหาจานวนผู้ต้องขังในเรือนจา

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

สานักงานศาลยุติธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓ : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ ปฏิรปู สถาบันเพื่อการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๗. การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการ
กระทาความผิดประเภทองค์กรอาชญากรรม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการ
บริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ความเป็นธรรมในสังคม

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างพัฒนา
ระบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรปู ประเทศ (Electronic
Monitoring and Evaluation
System of National Strategy and
Country Reform : eMENSCR)
ร่วมกับร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อใช้ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการบูรณาการการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย
แผนงาน โครงการภาครัฐ ระบบ
สามารถทาให้เห็นภาพรวมการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นที่
จนถึงระดับนโยบาย และเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ นโยบาย (ทุก
ขั้นตอน policy cycle) และเป็นระบบ

สถานะการดาเนินงาน
ปรับปรุงกฎหมายโดยเสนอแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเพิ่มเติม
ฐานความผิดและโทษสาหรับการ
ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และ
ฐานความผิดและโทษการกระทา
ความผิดประเภทองค์กรอาชญากรรม
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
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พัฒนาระบบติดตามประเมินผลมาตรฐาน (Single
Report) ให้เป็นระบบติดตามประเมินผลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการ
รายงานผลและการเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าความสาเร็จของแผนงาน และ
มีการพัฒนาระบบประมวลผลจากชุดข้อมูล และ
นาเสนอผลลัพธ์ผ่าน Single Report

สาระสาคัญ
• วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มเติมฐานความผิดและโทษ
สาหรับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และฐาน
ความผิดและโทษการกระทาความผิดประเภท
องค์กรอาชญากรรม
• ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
สังคมจะมีความปลอดภัย ความเป็นธรรมในสังคม
เพิ่มขึ้น
ไตรมาส ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน
ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๔

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว : เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
๑ : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า : ๑.๔ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตาม
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดของ
แผนการปฏิรูปประเทศ แต่มีปัญหา
อุปสรรค งบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินงานไม่เพียงพอ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

สถานะการดาเนินงาน
ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน
ฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ
ทาให้สามารถลดขั้นตอนระหว่าง
หน่วยงาน และลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่
Digital Government ทั้งนี้ ระบบเปิด
ให้หน่วยงานนาเข้าข้อมูลตั้งแต่ไตรมาส
๒ ปี ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุง พัฒนาระบบให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
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• วัตถุประสงค์
๑. ป่าเพื่อการอนุรักษ์ สวนป่าเศรษฐกิจ และป่า
ชุมชน มีจานวนเพิ่มขึ้นที่สนองตอบต่อเป้าหมายของ
นโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศไทย
๒. พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจานวน
เพิ่มขึ้น
๓. อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
• กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ป่าเพื่อการอนุรักษ์ สวน
ป่าเศรษฐกิจทั้งในที่ดินเอกชนและที่ดินที่รัฐอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชุมชน
• ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
(๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ บนฐานทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดี
(๒) ลดความเสีย่ งของภัยพิบัตติ ่างๆ ทั้ง อากาศ ดิน
น้า เพื่อเป็นภูมิคมุ้ กันประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ
(๓) มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม

สาระสาคัญ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่
ในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า และเป็นวิชาพื้นฐาน
ระดับอุดมศึกษา : ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรปู
การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน

กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล :
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ



สถานะการดาเนินงาน

การดาเนินการล่าช้า โดยมีการประชุม
หารือแนวทางการดาเนินการระหว่าง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑๘/
๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
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• วัตถุประสงค์ : วางระบบ-กลไกในการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ร่วมในการเรียนรู้ด้านสื่อศึกษา เพื่อให้
เกิดความรู้จัก การรู้จริต และการรู้เท่าทันนวัตกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทันกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในทุกระดับ
• กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษาของรัฐและเอกชน

รูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ๕๐
พื้นที่นาร่องอยู่ระหว่างถอดบทเรียน
เบื้องต้น ได้รูปแบบการดูแลเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงแล้ว
 มีการจัดทากฎหมายรองตาม พรบ.
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
 ณ ปัจจุบันมีจานวนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว
รวม ๑,๒๐๗ คน ๑,๑๘๐ หน่วย
• วัตถุประสงค์ : เพื่อสารวจความรอบรู้ด้าน
 ผลการสารวจอยู่ระหว่าง
สุขภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนา
ประมวลผล โดยมีผลอย่างไม่เป็น
และเป็นตัวชี้วัด มีเครื่องมือและมาตรการในการ
ทางการ เช่น การเข้าถึงและใช้
พัฒนาและบริการสุขภาพมีความเหมาะสมสามารถ ประโยชน์จากข้อมูลและบริการ ใน
ใช้ได้จริง
ระบบการสาธารณสุขของไทยมีการ
เข้าถึงยากและการเข้าถึงและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และบริการสุขภาพทาได้ยาก

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
ด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิ (คลินิก • วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครือข่ายบริการคลินิกหมอ
หมอ ครอบครัว) : ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบบริการ ครอบครัวมีรูปแบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เกิด
ปฐมภูมิ
ความเป็นธรรมครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
มีหมอประจาตัวและทีมหมอครอบครัวที่ทางาน
เป็นทีมและชานาญด้านการส่งเสริมป้องกันโรค
และการสุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน

กระทรวงศึกษาธิการ

กรมอนามัย

สานักงานสนับสนุนระบบ
สุขภาพ
ปฐมภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน
ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

สถานะการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมี
การจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ดังกล่าว คือ สานักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์แห่งชาติ ซึ่งได้ถูกกาหนดให้
จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้
จัดทา (ร่าง)แผนแม่บทด้านการ
สื่อสารแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) เพื่อนาเทคโนโลยี
บอร์ดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้นการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เพื่อภารกิจการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการ
กาหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงาน
กลางในการบริหารจัดการการใช้คลื่น
ความถี่วิทยุสาหรับป้องกันและ
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โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
การจัดตั้งส่วนงานหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ใน • วัตถุประสงค์ :
การประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ใน
(๑) การพัฒนาส่งเสริมและกากับการบริหารจัดการ
และต่างประเทศ ให้มีลักษณะ Official Point
ร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้า
of Contact : ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปแนว
ระวังข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ โดยเป็นการ
ทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน
ตามแนวทางประชารัฐ
(๒) การนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบูรณาการงานด้านการแจ้งเตือนภัยออนไลน์
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสอบ และการ
ระงับการเผยแพร่ข้อมูล-ข้อความที่ผิดกฎหมาย
รวมทั้งระบบแจ้งกลับ และการเยียวยาผู้เสียหาย
จากภัยทางออนไลน์
(๓) การจัดทากลไกการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในต่างประเทศในการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้สื่อและบริการออนไลน์ / ผู้
ให้บริการสื่อออนไลน์ / หน่วยงานของรัฐและเอกชน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ สานักงาน
• วัตถุประสงค์ :
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
(๑) นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั มาสนับสนุน
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ
ร่วมกันจัดทาแผนแม่บท เพื่อนาเทคโนโลยีบรอด
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอวกาศของประเทศ
แบนด์ไร้สายมาใช้เป็น โครงสร้างพื้นฐานด้าน
(๒) บูรณาการหน่วยงานความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน
การสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อภารกิจป้องกัน
และเนื้องานงานด้านข้อมูลเพือ่ การป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัย : ประเด็นปฏิรูปที่ ๕
ธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ให้เกิดเอกภาพ
การปฏิรปู การรูเ้ ท่าทันสื่อของประชาชน
และมีประสิทธิภาพ
• กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน / หน่วยงานของรัฐ /
หน่วยงานเอกชนด้านการสารสนเทศ

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ด้านพลังงาน
BEC อาคารสีเขียว : ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ การ
ดาเนินการใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)

ด้านสังคม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การออม สวัสดิการสังคม
และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม ๒ การสร้างระบบให้คนไทยมีบาเหน็จ
บานาญหลังพ้นวัยทางาน

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยการจัดทา
ร่างกฎกระทรวงข้อบัญญัตเิ กณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)
อยู่ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนได้เข้าประชุม
ชี้แจงกฤษฎีกาแล้วเมื่อวันที่ ๑๕

มีร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญ โดยกระทรวงการคลังได้มี
การยกร่าง พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จ
บานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบ ครม. แล้ว แต่
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนรัฐบาล
ร่างกฎหมายจึงถูกส่งกลับ
 ปัจจุบันกระทรวงการคลัง
อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้
รายละเอียดเรื่องเงินสมทบกองทุนใน
อัตราที่เหมาะสมเพื่อให้
ผู้ประกอบการและสมาชิกกองทุน
สารองเลี้ยงชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับ
ประโยชน์สูงสุด (สถานะปัจจุบัน :
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
 หลังจากปรับแก้แล้วเสร็จ
กระทรวงการคลังจะนาร่างกฎหมาย
ดังกล่าวไปจัดทาประชาพิจารณ์ และ
เสนอ ครม. เพื่อพิจารณา


สถานะการดาเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งกรณีเกิด
เหตุฉกุ เฉิน หรือภัยพิบัติ
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• วัตถุประสงค์ : เพื่อกาหนดให้อาคารที่จะก่อสร้าง
หรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนาดรวมกัน
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการใช้
พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพลังงาน
ออกประกาศกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ

• วิธีการ ออกกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญในรูปแบบการออมภาคบังคับ
• ตัวชี้วัด
๑) มี พ.ร.บ.ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญใน
รูปแบบการออมภาคบังคับ ภายใน ๒ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๒)
๒) ประชาชนมีรายได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐ ของ
รายได้สุดท้ายที่ประชาชนได้รับภายใน ๑๕ ปี

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงการคลัง
กระทรวงแรงงาน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทั้ง รัฐบาลได้
กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศแล้ว รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมดังกล่าว

อยู่ระหว่างการหารือว่ามีแนวทางการ
ดาเนินการร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อดาเนินการร่วมกัน
ต่อไป

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

สถานะการดาเนินงาน
ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน
มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และ
ดาเนินการในขั้นตอนถัดไป
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สาระสาคัญ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน หรือ ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้าน
พลังงาน (Building Energy Code: BEC
• กลุ่มเป้าหมาย : อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง
ขึ้นในประเทศไทย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
• วัตถุประสงค์ : ประเทศไทยมีการกาหนดทิศ
(Electric Vehicle) : ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ การ ทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน มีการกาหนด
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
เป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะสั้น ปาน
กลาง และระยะยาว และมีผลการศึกษาโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
และชิ้นส่วนในประเทศไทย และโอกาสการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ASEAN
และอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มี
กาหนดแผนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน
ตลอดจนสามารถปรับตัวการผลิตไปสู่การผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่
รัฐบาลกาหนด
• กลุ่มเป้าหมาย : ทุกภาคส่วน
การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน • วัตถุประสงค์ : ประเทศไทยมีการกาหนดทิศ
(Energy Storage System: ESS) : ประเด็น
ทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
ปฏิรูปที่ ๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกัก โดยมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการ
เก็บพลังงาน
ส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภท
แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุตสาหกรรมอนาคตสร้าง
ฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ มีการนาเอาระบบกัก
เก็บพลังงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการพลังงานของประเทศ และใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
• กลุ่มเป้าหมาย : ทุกภาคส่วน

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ขณะนี้มีระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มกลาง
ของหน่วยงานสานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) แล้ว แต่ขาด
การร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน เข้าสู่
ระบบระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มกลาง ซึ่ง
อยู่ระหว่างการดาเนินการประสาน
หน่วยงานของรัฐเพื่อการเปิดเผยข้อมูล

ดาเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของรัฐสภา

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน

สถานะการดาเนินงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบันมี
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ เนื้อหาของกฎหมาย
ครอบคลุมทัง้ ข้อมูลในภาครัฐและ
เอกชน ส่วนกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของของราชการนัน้ มีขอบเขต
ข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของราชการ
เท่านัน้ ส่วนร่างพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะตามรัฐธรรมนูญที่มี
การเสนอร่างมานัน้ รัฐบาลได้ให้
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โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. กาหนดให้ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
• วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ถูกเปิดเผย ให้
หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ให้อานาจภาค
อ้างอิงหลักการเปิดเผยตามแนวทางเดียวกับของภาคี ประชาชนต่อต้านการทุจริต และนาเทคโนโลยี
สมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
(Open Government Partnership: OGP) เพื่อ
ภาครัฐและฝ่ายต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ส่งเสริมความโปร่งใส ให้อานาจภาคประชาชน
ดังกล่าวจะต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิตัลแพลทฟอร์ม
ต่อต้านการทุจริต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่ม เพื่อให้สามารถสืบค้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐและฝ่ายต่าง ๆ ต่อได้
และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดังกล่าวจะต้องเปิดเผย
ในรูปแบบดิจิตัลแพลทฟอร์มเพื่อให้สามารถสืบค้น
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ภายใน ๒ ปี
๒. มีกฎหมายกาหนดความผิดจากการกระทาโดย • วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกฎหมายกาหนดความผิด
เจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ การ จากการกระทาโดยเจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ใช้อานาจโดยมิชอบ และการร่ารวยผิดปกติที่ชัดเจน ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้อานาจโดยมิชอบ และการ
เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
ร่ารวยผิดปกติที่ชัดเจน โดยไม่ต้องมีการตีความใน
มาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC 2003)
ข้อกฎหมายและมีความชัดเจนว่าเป็นความผิดทาง
จริยธรรม วินัย หรืออาญา/ละเมิดซึ่งจะช่วยลดเวลา
ในการไต่สวนผู้กระทาผิด
๓. ปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
• วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมูล
ภาคประชาชนร้องขอในทุกกรณี เอกสารใดที่เป็น
ข่าวสารตามที่ภาคประชาชนร้องขอในทุกกรณี
ความลับของทางราชการและความลับส่วนบุคคลให้
เอกสารใดที่เป็นความลับของทางราชการและ
ระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยกาหนดเวลาใน
ความลับส่วนบุคคลให้ระบุไว้ในกฎหมายอย่าง
การให้ข้อมูลกับประชาชนไว้ด้วย
ชัดเจน โดยกาหนดเวลาในการให้ข้อมูลกับ
ประชาชนไว้ด้วย
สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

สานักงาน ป.ป.ท.

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
สานักงาน ป.ป.ท.

หน่วยงานรับผิดชอบ

๔. จัดทาร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน
ระยะเวลาแล้วเสร็จตามแผน
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ศึกษาและรวบรวม โดยได้มีการเสนอ
เป็นร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ส่วน
ความคืบหน้าขณะนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) ได้ตรวจ
พิจารณาร่างแล้วเสร็จ และสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นและอยู่ระหว่างการ
นาเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาซึ่งต้องเสนอกลับมา
ยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใน
ส่วนของเนือ้ หาที่แก้ไขมีหลักการเรื่อง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ โดยมีการเปิด
ช่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการสามารถกาหนดเพิ่มเติมได้
และยังมีร่างพระราชบัญญัติรัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เสริมกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการต่อไป
ดาเนินการแล้ว แต่เรื่องยังค้างอยู่ที่
ไตรมาสที่ ๔
สานักงาน ป.ป.ช.
ปี ๒๕๖๕
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เพื่อยกระดับมาตรการทางวินัยในระบบราชการ
เพื่อให้ข้าราชการทาหน้าที่อย่างสุจริต

สาระสาคัญ

สานักงาน ป.ป.ท.

หน่วยงานรับผิดชอบ

