รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)

โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)

หนังสือ สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ด่วนที่สุดที่ นร ๑๑๑๒/๑๔๙๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๓

รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนตุลำคม - ธันวำคม ๒๕๖๒)

ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ มีความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใน
กิจกรรมสาคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน อาทิ
๑.

๒.

ด้านการเมือง
▪ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดาเนินจัดประชุมชี้แจง เรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการ
เตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง และแนวทางการดาเนินกิจการแก่พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรค
การเมืองตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหา
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเพื่อผลิตวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รวมทั้ง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดต่ำง ๆ ได้
ดำเนิน โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย กิจกรรมชุมนุมเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยตำบลในทุก ๆ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสวนำแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกำรดำเนินกิจกรรม และช่วยกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยในสังคมไทย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
▪ สานักงานตารวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
แห่ งชาติ เพื่อจั ดทารายละเอียดแผนการดาเนินโครงการโดยในระยะแรกจะเริ่มทดลองดาเนินการใน
๑๑ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดให้มีบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single Emergency Number) เห็นชอบในหลักการ
โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ รับผิดชอบในการดาเนิน
โครงการ
▪ ส านั กงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน ได้ หารื อร่ วมกั บองค์ กรกลางบริ หารงานบุ คคลของ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กากับของฝ่ายบริหาร ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ส านั กงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสานักงานตารวจแห่งชาติ ถึงความจาเป็น
เหมาะสม และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสาหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการประสานความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อเพิ่มจานวนที่นั่งสอบให้รองรับได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่าว
▪ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทาระบบดิจิทัล เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการของภาครัฐ
และเอกชน อาทิ ระบบ Doing Business Portal เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จ
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๒

๓.

๔.

๕.

๖.

ครบวงจร ณ จุดเดียวผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดทาข้อมูลสาคัญของหน่วยงานในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้
กรอบการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร.
ด้านกฎหมาย
▪ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดาเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสั มฤทธิ์ ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดทากฎกระทรวง แนวทาง คาแนะนา และ
หลักเกณฑ์ จานวน ๑๑ ฉบับ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ
ด าเนิ นการออกแบบโครงสร้ างระบบฐานข้ อมู ลการจั ดท าระบบสารสนเทศและเครื อข่ ายเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลกฎหมายในรูปแบบของระบบกลาง ตามข้อกาหนดในการจัดทาระบบกลาง (requirement)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนาส่งสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อดาเนินการต่อไป
ด้านกระบวนการยุติธรรม
▪ สานักงานศาลยุติธรรม โดยประธานศาลฎีกาได้ลงนามในระเบียบว่าด้วยการเปิดทาการศาลและพิจารณา
คาร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ศาลชั้นต้น
เปิดทาการทุกวันเพื่อพิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราว และได้มีคาแนะนาของประธานศาลฎีกา ว่าด้วย
การขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้
พิพากษาสามารถใช้ดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันลดลงให้ประชาชนเข้าถึงการปล่อยชัว่ คราวโดยไม่ต้อง
ใช้หลักประกันมากยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคมควบคู่ไปด้วย
▪ กระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษเข้าทางานเมื่อวันที่
๑๒ ธั นวาคม ๒๕๖๒ และคณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ เห็ นชอบ ร่ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ด้านเศรษฐกิจ
▪ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การบูรณาการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ ทั้งนี้ ระบบเปิดให้
หน่ วยงานน าเข้ าข้ อมู ลตั้ งแต่ ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๒ และปั จจุ บั นหน่ วยงานได้ น าเข้ าข้ อมู ลผลการ
ดาเนินการโครงการและกิจกรรมในช่วงปี ๒๕๖๒ มากกว่า ๓๗,๐๐๐ รายการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
▪ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีบทบาทในการกากับดูแลที่ดินรัฐอย่างต่อเนื่อง
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวทั้งในที่ดินรัฐและเอกชน ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของพื้นที่
สีเขียวของประเทศไทยในปัจจุบันที่หน่วยงานรายงานเบื้องต้น มีประมาณ ๑๓๕.๗๓ ล้านไร่ หรือร้อยละ
๔๑.๙๖ เทียบกับพื้นที่ประเทศไทย และจัดทาร่างเขตจังหวัดทางทะเลและรายการค่าพิกัดรายจังหวัด
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๓
กลุ่มจังหวัด และภาพรวมของพื้นที่ทางทะเล เพื่อการกาหนดเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดและ
พื้นที่ทางทะเลของประเทศ
๗. ด้านสาธารณสุข
▪ สานักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้ดาเนินการในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัวใน ๕๐ พื้นที่นา
ร่องปัจจุบันมีจานวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรวม ๑,๒๐๗ คน ๑,๑๘๐ หน่วย และอยู่ระหว่างถอด
บทเรียน รวมทั้งจัดทากฎหมายรองตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขยาย
ระบบแพทย์ปฐมภูมิให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป
▪ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการรายงานผลสารวจและดาเนินการรวบรวมงานวิจัยและองค์
ความรู้ทางวิชาการ ทั้งหลักสูตรองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับผู้บริหาร
นั ก วิ ช าการ พยาบาล เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นสุ ข ภาพ และผู้ บ ริ ห าร โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล สารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและให้ได้ข้อมูล
เชิงประจักษ์ในการพัฒนา
๘. ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งกองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) เพื่อร่วมตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อร้องเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์
๙. ด้านสังคม
▪ กองทุนการออมแห่งชาติ ดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงการบริหาร โดยผลักดันการเพิ่ม
จานวนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง อาทิ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มสมาชิก พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนฯ ปัจจุบันมีสมาชิก กอช. จานวน ๒,๒๙๑,๘๖๖ คน ซึ่งเกินค่าเป้าหมาย
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่กาหนดไว้ จานวน ๑ ล้านคน เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มอาชีพ
นอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้น และเป็นหลักประกันทางสังคม
▪ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้รายละเอียดเรื่องเงินสมทบกองทุนในอัตราที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นคงทางรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน
▪ กรมป่าไม้ อยู่ระหว่างออกใบรับรองการเคลื่อนย้ายและการขายไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้
ประชาชนและชุ มชนปลู กต้ นไม้ ยื นต้ นมู ลค่ าสู งในที่ ดิ นกรรมสิ ทธิ์ เพื่ อการออมและสร้ างมู ลค่ าทาง
เศรษฐกิจ
▪ กรมพั ฒนาธุ ร กิ จ การค้ า ด าเนิ นการออกกฎกระทรวงก าหนดให้ ทรั พ ย์ สิ นอื่ นเป็ นหลั กประกั น
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เพื่อส่งเสริมกลไกการให้ต้นไม้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจและส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ เกิดการออมทรัพย์บนดินเพื่อความมั่งคั่ง
ของประเทศ
๑๐. ด้านพลังงาน
▪ กระทรวงพลังงาน โดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ได้ให้ความเห็นชอบ Code of Conduct ในการ
กาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ลดความซ้าซ้อนของบทบาท
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๔
ระหว่ างหน่ วยงานนโยบาย หน่ วยงานกากั บ และหน่ วยงานปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิ ดความชั ดเจนในการ
ดาเนินงานและการกากับติดตามประเมินผล รวมทั้ง จัดตั้งกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม
(Production Sharing Contract: PSC) ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อแบ่งแยกงานด้านนโยบาย
กากับ และดาเนินงาน ให้มีความชัดเจน
▪ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน ได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมี
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีเลขานุการร่วม ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้ว ขณะนี้หน่วยงานอยู่
ระหว่างการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าที่ชัดเจน และศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนใน
ประเทศไทย
▪ คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบ
กั กเก็ บพลั งงานตามแผนปฏิ รู ปประเทศด้ านพลั งงาน เมื่ อวั นที่ ๑๖ ธั นวาคม ๒๕๖๒ โดยมี รอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และมีผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เป็นเลขานุการ เพื่อจัดทาแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น
๑๑. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
▪ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง การอุทธรณ์และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อยกระดับมาตรการทางวินัยในระบบราชการ และให้ข้าราชการทาหน้าที่
อย่างสุจริต รวมทั้ง พิทักษ์ระบบคุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
▪ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดทาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้ภาครัฐ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ให้อานาจภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต และนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐและฝ่ายต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐดังกล่าวจะต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิตัลแพลทฟอร์มเพื่อให้สามารถสืบค้นและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อได้
๑๒. การศึกษา
▪ กระทรวงศึกษาธิการ ยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมายสาคัญอื่นที่
เสนอโดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา
ปัจจุบันได้จัดทา พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบัน
หลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณา
▪ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนการบุกเบิกนวัตกรรม
ของการจัดการศึกษา โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดสตูล และสามจังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส)
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๕
มีโครงการส าคัญหลายโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานดั งกล่ าว อาทิ โครงการพื้ นที่นวัตกรรม
การศึกษา ดาเนิ นการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินการส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผลการดาเนินการพร้อมถอดบทเรียน
การดาเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและจัดทาหนังสือเป็นหนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนา
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่ให้กับสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดนาไปใช้ประโยชน์เรียบร้อย ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารขั บ เคลื่ อ นงานพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.edusandbox.com และ facebook.com/EducationSandbox
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรม
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เป็นสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันฯ
๓. พรรคการเมืองมีกลไกความรับผิดชอบในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ
ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
๔. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน
๕. การแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยสั นติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ ทั้งสิ้น ๕ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (๒) กลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย
(๓) การกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม (๔) การเลือกตั้งที่
สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ (๕) การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
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สถานะการดาเนินงาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)
หน่วยงำนที่รบั ผิดชอบได้มกี ำรดำเนินกำร จัด
ประชุมชี้แจง เรื่องกระบวนกำรและขั้นตอนใน
กำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง และ
แนวทำงกำรดำเนินกิจกำรแก่พรรคกำรเมืองที่
จัดตั้งหรือเป็นพรรคกำรเมืองตำมพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งพรรคกำรเมืองได้ใช้พื้นที่
ดังกล่ำวในกำรพูดคุยแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
รวมทั้งเสนอแนวทำงในกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยพรรคกำรเมืองที่มีอยู่
เดิมและพรรคกำรเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่มี
ควำมเข้ำใจที่ถกู ต้องและสำมำรถดำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำหนด
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำ
จังหวัดต่ำง ๆ ได้ดำเนิน โครงกำรสร้ำง
จิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย
กิจกรรมชุมนุมเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยศูนย์
ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยตำบล
(ศส.ปชต.) ในทุก ๆ จังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กำรดำเนินกิจกรรม และช่วยกันขับเคลื่อน
กำรพัฒนำวัฒนธรรมทำงกำรเมืองใน
ระบอบประชำธิปไตยในสังคมไทย

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดกำรเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยง
ธรรมให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเลื อ กตั้ ง ปฏิ บั ติ ต ำม
กฎหมำยเลือกตั้งอย่ำงเคร่งครัด ให้พรรคกำรเมือง
เป็ น สถำบั น ทำงกำรเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง และเป็ น ของ
ประชำชนอย่ำงแท้จ ริง และเพื่อให้ผู้บ ริห ำรพรรค
กำรเมืองสำมำรถดำเนินกิจกำรของพรรคกำรเมืองได้
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำรพรรคกำรเมือง เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบั ติงำนให้ แ ก่พ รรคกำรเมือ ง ผู้ ที่เกี่ ยวข้ องกั บ
พรรคกำรเมือง และบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรร
รมกำรกำรเลือกตั้ง

๒. จิตอาสาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย : สร้ำงจิต วัตถุประสงค์ : ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
เลือกตั้งเพื่อให้เกิดกำรเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม ผู้ที่
อำสำพัฒนำกำรเมือง เช่น กลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษำ ประชำชนจิตอำสำทุกหมู่บ้ำน เป็นต้น เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยเลือกตั้ง
อย่ ำงเคร่ ง ครั ด ให้พ รรคกำรเมื อ งเป็น สถำบั นทำง
กำรเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง และเป็ น ของประชำชนอย่ ำ ง
แท้จริง และเพื่อให้ผู้บริหำรพรรคกำรเมืองสำมำรถ
ด ำเนิ น กิ จ กำรของพรรคกำรเมื อ งได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนด

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการเมือง
๑. รู้รักสามัคคี : จัดให้ผู้นำพรรคกำรเมืองของ
แต่ละพรรคได้มำพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
หรือปรึกษำหำรือประสบกำรณ์ทำงำนเพื่อให้
เกิดควำมรักสำมัคคีระหว่ำงกัน และอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเสนอแนวทำงในกำร
บริหำรบ้ำนเมืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติ และจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องให้
ผู้นำพรรคกำรเมือง

ไตรำมำส ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมำส ๔
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๓. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม :
กำหนดให้กำรเลือกตั้งที่สุจริตและ เที่ยงธรรม
เป็นวำระแห่งชำติเพื่อกำรปฏิรูปประเทศ
สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดกำรเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยง ๑) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ธรรม ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเลื อ กตั้ งปฏิ บั ติ ต ำม
ได้ดำเนินโครงกำร ให้ควำมรู้แก่
กฎหมำยเลือกตั้งอย่ำงเคร่งครัด ให้พรรคกำรเมือง
ประชำชนเกี่ยวกับกำรสร้ำงพลเมืองดี
เป็ น สถำบั น ทำงกำรเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง และเป็ น ของ
วิถปี ระชำธิปไตย แล้วเสร็จ โดยเป็น
ประชำชนอย่ำงแท้จริง มีนักกำรเมืองที่ดีมีคุณภำพ มี
กำรทบทวนควำมรู้ให้ครูฝึกนักศึกษำ
ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็ น
วิชำทหำรเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ตัวแทนของประชำชนที่แท้จริง
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทรงเป็นประมุข หลักกำรเป็นพลเมืองดี
วิถีประชำธิปไตย สำระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญและกำรเลือกตั้ง เพื่อให้ครู
ฝึกนักศึกษำวิชำทหำร นำควำมรูท้ ี่
ได้รับไปจัดทำแผนกำรสอนนำควำมรู้ที่
ได้จำกกำรทบทวนหลักสูตรฯ ถ่ำยทอด
ไปยังนักศึกษำวิชำทหำรทุกชั้นปี เพื่อ
สร้ำงอำสำสมัครในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้
หน้ำที่พลเมือง มีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรเลือกตั้งมำกขึ้น
๒) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้ดำเนิน
โครงกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยกำรจัดกำรเลือกตั้ง
โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยกำรจัดกำรเลือกตั้ง
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จำนวน ๑
ศูนย์จัดตั้งศูนย์อำนวยกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยกำรจัดกำรเลือกตั้งระดับ
กองบัญชำกำร จำนวน ๑๐ ศูนย์ จัดตั้ง
ศูนย์อำนวยกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
กำรจัดกำรเลือกตั้งระดับกองบังคับกำร
(จังหวัด) จำนวน ๗๖ ศูนย์เสร็จสิ้น

สาระสาคัญ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมำส ๔
ปี ๒๕๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ
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- ด้านการเมือง 1 -

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑ ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
X
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
ด้านการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสานึกความ
เป็นพลเมือง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ

๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ

5

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑. ด้านการเมือง

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องได้ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินโครงกำรเพื่อสร้ำงวัฒนธรรม
ทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย อำทิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง /กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนใน
กำกับ/สำนักงำน กสทช./สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ เช่น กำรปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทำงกำรเมืองผ่ำนกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ โครงกำร
ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย กิจกรรมอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในระบอบประชำธิปไตยของประชำชนในทุกระดับ เป็นต้น
๒) ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภำพ และหน้ำที่ของพลเมือง หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องได้ดำเนินโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่ำว เช่น
ที่พึงได้รับกำรคุ้มครอง หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องและ สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน สถำบันพระปกเกล้ำ กระทรวงมหำดไทย
มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย ได้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและสำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นต้น ได้ดำเนินโครงกำรในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เพื่อสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง
จิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตยเพื่อนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) กิจกรรมตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองเกี่ยวกับ
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ และ ประชำชน
อย่ำงทั่วถึง เป็นประเด็นสำคัญที่ควรเร่งรัด อยำกทรำบ
ว่ำในปัจจุบันมีควำมคืบหน้ำอย่ำงไร

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑. กำรเมือง

๔.

๓.

๒.

๑.

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
พัฒนำนวัตกรรม โปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) ในกำรติดตำมกำร ๑. ให้ประชำชนมีควำมรู้ทำงกำรเมือง กฎหมำยและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรมี
เลือกตั้งท้องถิ่น
ส่วนร่วมทำงกำรเมือง กำรเลือกตั้ง ควำมสำคัญของกำรปกครองท้องถิ่น สิทธิ
และเสรีภำพ และควำมสำคัญของกำรเป็นตัวแทน
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อระดมอำสำสมัคร และจัดฝึกอบรมอำสำสมัคร
๒. ให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในลักษณะของพลเมืองที่
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
รับผิดชอบต่อสังคม (engaged citizen) อย่ำงเป็นรูปธรรม
 ควำมรู้ทำงกำรเมือง กฎหมำยและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วน
ร่วมทำงกำรเมือง กำรเลือกตั้ง ควำมสำคัญของกำรปกครองท้องถิ่น ๓. เป็นหลักประกันว่ำมีกำรจัดกำรเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อทำให้ตัวแทน
สิทธิและเสรีภำพ และควำมสำคัญของกำรเป็นตัวแทน
ของประชำชนที่ได้รับกำรเลือกตั้งสำมำรถปฏิบัตหิ น้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องชอบธรรม
 รำยกำรตรวจสอบ สิ่งที่ต้องตรวจสอบในเลือกตั้งท้องถิ่น
 กำรใช้โ ปรแกรมประยุ กต์ (แอปพลิเ คชั น) ในกำรติด ตำมกำรเลื อกตั้ ง
ท้องถิ่น
 กำรรำยงำนผลกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
 กำรร้องเรียนและกำรติดตำมประเมินผลกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
รวบรวมรำยงำนจำก โปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) อำทิ ผลคะแนน
เบื้องต้น ควำมไม่ชอบมำพำกล กำรทุจริต กำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง และข้อ
วิเครำะห์ต่ำง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
นำโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) และกระบวนกำรทำงำนขยำยผลใน
กำรเลือกตั้งระดับอื่นต่อไป

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้ จั ดองค์กรภาครั ฐให้ เปิ ดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูล กัน มีโ ครงสร้างองค์กรกะทัดรัด ทางานเพื่อ
ประชาชนโดยยึดการดาเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก บริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล สรรหาและรักษา
ไว้ซึ่งกาลังคนคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนอยู่ใน
ระบบดิจิทัลทั้งหมด
๒. มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ
๓. มีการบูรณาการบทบาทภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานรัฐ
๔. บุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนา
การพัฒนาประเทศ
๕. ระดับความพอใจ ความเชื่อถือผู้รับบริการต่อหน่วยงานรัฐดีขึ้น
๖. ภาพลักษณ์ของภาครัฐไทยในเวทีโลกได้รับการยอมรับ โดยมีคะแนนหรือได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้ กาหนดเรื่ องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้ น ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) บริ การภาครั ฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน (๒) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล (๓) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง (๔) กาลังคน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (๕) ระบบบริหารงานบุคคล
ที่สามารถดึงดูด สร้ าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครั ฐ และ (๖) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑. เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ เข้าถึงทุกเรื่อง : บูรณำ
กำรเลขหมำยแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
หมำยเลขเดียวเพื่อให้ประชำชนสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้ำย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ บริกำรภำครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรตอบสนองต่อประชำชนในสถำนกำรณ์
หรือภำวะฉุกเฉิน
สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ :
๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.
๑. ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที
๒๕๖๑ เรื่อง กำรจัดให้มีบริกำรเลขหมำย
เมื่อมีปัญหำ เหตุด่วน เหตุร้ำยเพรำะสำมำรถจดจำ
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติเลขหมำยเดียว
เลขหมำยโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินเพียงหมำยเลข
(National Single Emergency
เดียวตำมมำตรฐำนสำกล
Number) เห็นชอบในหลักกำรโครงกำร
๒. ในอนำคตเมื่อศูนย์รับแจ้งเหตุฉกุ เฉินแห่งชำติมี
จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ ให้
ควำมพร้อม สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงสมบูรณ์แล้ว
ตร. รับผิดชอบในกำรดำเนินโครงกำร
ให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติร่วมกับหน่วยงำนที่
๒) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติอยูร่ ะหว่ำงกำร
เกี่ยวข้องพิจำรณำ ควำมเป็นไปได้ในกำรยกเลิกเลข
ดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรจัดตั้ง
หมำยในระบบฉุกเฉินเลขหมำยอื่น ๆ เพื่อลดควำม
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติเพื่อจัดทำ
สับสนของประชำชน รวมทั้งเป็นกำรลดควำมซ้ำซ้อน
รำยละเอียดแผนกำรดำเนินโครงกำร
ในกำรทำงำนและลดภำระงบประมำณของประเทศ
โดยในระยะแรกจะเริ่มทดลองดำเนินกำร
งบประมาณและระยะเวลา : (มติครม. ๒๕ ธ.ค.๖๑)
ใน ๑๑ จังหวัด
โดยให้ ตร.ขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยลงทุน วงเงิน
๓,๑๔๐ ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยดำเนินกำรจำนวน ๕ ๓) มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำร
ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) วงเงิน ๔,๒๓๒.๘๘ ล้ำน
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
บำท รวมทั้งสิ้น ๗,๓๗๒.๘๘ ล้ำนบำท จำกกองทุน
กิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
วิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
๒๕๖๒ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ มำตรำ ๑๓
ของสำนักงำน กสทช. สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำร
หมวด ๑/๑ เลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ดำเนินกำรในระยะถัดไปให้เป็นไปตำมควำมเห็นของ
แห่งชำติ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
สำนักงบประมำณ ทั้งนี้ ให้ ตร. ดำเนินกำรให้ถูกต้อง
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติให้มี
โปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และมติ
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

สาระสาคัญ
ไตรมำส ๔
ปี ๒๕๖๕
และ
ปี ๒๕๖๗
(ตำมมติครม.)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

หน่วยงานรับผิดชอบ

9

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๒. บริการฉับไว ใส่ใจประชาชน : ปรับปรุง
กระบวนกำรขออนุมตั ิอนุญำตจำกภำครัฐเพื่อ
อำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน (ปรับปรุง
กระบวนกำรและลดขั้นตอนกำรให้บริกำรที่
กระทบต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน)
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ บริกำรภำครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนสู่
กำรบริกำรที่เร็วขึ้น ง่ำยขึ้น และถูกลง
สถานะการดาเนินงาน
๑) มติครม. ๑๔ ส.ค. ๖๑ อนุมัติหลักกำรร่ำง
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งศูนย์รับคำขอ
อนุญำต พ.ศ. .... มีสำระสำคัญเป็นกำร
จัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญำตขึ้นเป็นส่วน
รำชกำรในสังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อ
ทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรรับคำขอ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำต ตำมที่
สำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจ
พิจำรณำ โดยให้รับควำมเห็นของ
กระทรวงกำรคลังกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหำดไทย สำนัก
งบประมำณ สำนักงำน ก.พ. และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ไป
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้ว
ดำเนินกำรต่อไปได้
๒) สำนักงำน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสำนักงำน
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ในกำรจัดทำระบบ
Doing Business Portal เพื่อให้ภำคธุรกิจ
สำมำรถติดต่อรำชกำรได้แบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร ณ จุดเดียว ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ โดยมีกำรดำเนินกำรเพิ่มเติม
ดังนี้ ๑. กำรขยำยผลกำรให้บริกำร
ใบอนุญำต/งำนบริกำรใหม่ สำนักงำน
ก.พ.ร. ได้เข้ำหำรือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจขั้นตอน วิธีกำรออก
ใบอนุญำตที่มีอยู่ปัจจุบัน พร้อมนำเสนอ
กำรออกแบบใบอนุญำตทำง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงำนพิจำรณำ

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์ :
๑. กำรอนุมัติอนุญำตของประชำชนและผู้ประกอบกำร
เร็วขึ้น ง่ำยขึ้น ถูกลงลดกำรขอข้อมูลและเอกสำร
ซ้ำซ้อนจำกผู้ขอรับบริกำร
๒. สำมำรถดำเนินกำรได้แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล ศูนย์บริกำรร่วมหรือ
ช่องทำงอื่นๆ รวมทั้งสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำใน
กำรดำเนินกำร ติดต่อนัดหมำยเพื่อขอรับบริกำร
ล่วงหน้ำได้

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร

หน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ Biz
Portal โดยในปัจจุบันสำมำรถยื่นขอ
อนุญำตออนไลน์ได้ ๗๘ ใบอนุญำตใน ๒๕
ประเภทธุรกิจในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร และจะขยำยผลไปสู่
จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป ๒. กำรขยำยกำร
ให้บริกำรสู่ภูมิภำค สำนักงำน ก.พ.ร.
จัดกำรประชุมชี้แจงกำรดำเนินโครงกำร
ยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐ
แก่นติ ิบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับ
ส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗๖ จังหวัด ผ่ำน
ระบบวิดีทัศน์ทำงไกลของ
กระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่ ๒๕
เมษำยน ๒๕๖๒
๒.๑) กำรนำร่องใบอนุญำตที่พัฒนำใหม่
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในจังหวัดนำ
ร่อง ๒ จังหวัด มีกำรลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำ
ควำมเข้ำใจ หำรือ และรับฟังข้อเสนอแนะ
ดังนี้ (๑) กำรสำรวจขั้นตอน/ข้อมูลกำร
ออกใบอนุญำตที่มีอยู่ปัจจุบัน พร้อม
นำเสนอรูปแบบกระบวนกำรออก
ใบอนุญำตทำงอิเล็กทรอนิกส์ (๒) กำร
นำเสนอระบบต้นแบบกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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สาระสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน

๒.๒) กำรขยำยกำรให้บริกำรใน ๗๖
จังหวัด โดยมีกำรจัดกำรอบรมวิธีกำรใช้
งำนระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
สำหรับกลุ่มจังหวัด เพื่อเตรียมควำม
พร้อมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกำรขยำยกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบ Biz Portal ใน ๔
ภำค
๓. มาตรฐานการสอบวัด สู่มาตรฐานคุณภาพ วัตถุประสงค์ :
๑) คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ : พัฒนำระบบกำรสอบวัด
๑. มีระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
๒๙ ต.ค. ๖๒ ได้พจิ ำรณำรำยงำนผลกำร
ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปให้เป็นมำตรฐำน
และคุณลักษณะการเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่เป็น
ดำเนินกำรของสำนักงำน ก.พ. เรื่อง
เดียวกันสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกประเภท
มาตรฐานเดียวกันสาหรับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท
กำรพัฒนำระบบกำรสอบวัดควำมรู้
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ ระบบบริหำรงำนบุคคลที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
ควำมสำมำรถทั่วไปให้เป็นมำตรฐำน
สำมำรถดึงดูด สร้ำง และรักษำคนดี คนเก่งไว้ใน ๒. กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรภาครัฐ
เดียวกันสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุก
ภำครัฐ
มีมาตรฐานสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
กลยุทธ์ที่ ๑ ดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี ทุกประเภท เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี และมีจติ
ประเภท และมีมติสรุปได้ดังนี้
จิตสำธำรณะเข้ำมำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ สาธารณะเข้าสู่ภาครัฐ รวมทั้งมีความคล่องตัว มี
๑.๑) รับทรำบกำรพัฒนำระบบกำรสอบวัด
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ
ควำมรูค้ วำมสำมำรถทั่วไปให้เป็นมำตรฐำน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
เดียวกันสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุก
แนวทางและแผนงานการสอบเพื่ อ วั ด ความรู้
ประเภท ตำมทีส่ ำนักงำน ก.พ. เสนอ
ความสามารถทั่วไป (ประจาปี)
๑.๒) ให้สำนักงำน ก.พ. หำรือร่วมกับ
- ปี ๒๕๖๒ ๕๐๐,๐๐๐ ที่นั่งสอบ ช่วงเดือน มิ.ย. –
องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของ
ก.ค.
ข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยใต้
- ปี ๒๕๖๓ ๖๐๐,๐๐๐ ที่นั่งสอบ ช่วงเดือน พ.ค. –
ก.ค.
กำกับของฝ่ำยบริหำร ได้แก่ สำนักงำน
- ปี ๒๕๖๔ ๖๐๐,๐๐๐ ที่นั่งสอบ ช่วงเดือน พ.ค. –
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ก.ค.
ทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำร
- ภายในปี ๒๕๖๗ มีการจัดสอบความรู้
มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็ม
ท้องถิ่น สำนักงำนคณะกรรมกำร
รูปแบบ สาหรับกลุม่ เป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ที่นั่ง
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และสำนักงำน
สอบ/ต่อปี
ตำรวจแห่งชำติ ถึงควำมจำเป็น เหมำะสม

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน/
องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
และควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำระบบ
สอบวัดควำมรูค้ วำมสำมำรถทั่วไปสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
เช่น (๑) กำรนำหลักสูตรกำรสอบและ
เกณฑ์กำรตัดสินกำรสอบผ่ำนกำรสอบวัด
ควำมรูค้ วำมสำมำรถทั่วไปตำมแนวทำง
ของสำนักงำน ก.พ. ไปปรับใช้เป็นส่วน
หนึ่งในหลักสูตรกำรสอบและกำรตัดสิน
กำรสอบผ่ำนฯ ของหน่วยงำนตนเอง และ
(๒) กำรนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนฯ
ของสำนักงำน ก.พ. ไปใช้แทนผลกำรสอบ
ผ่ำนฯ ของหน่วยงำนตนเองได้ เป็นต้น
๑.๓) ให้สำนักงำน ก.พ. และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและ
ข้อสังเกตของกระทรวงมหำดไทยไป
พิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกีย่ วข้อง
ต่อไปด้วย
๒) ทัง้ นี้ สำนักงำน ก.พ. มีแผนกำรดำเนินกำร
ดังนี้
๒.๑) จะจัดให้ “มีการจัดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๗” โดยตัวเป้ำหมำยเพิ่มจำนวน
ที่นั่งสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ
กลุม่ เป้ำหมำย ๕๐๐,๐๐๐ คน ต่อปี ด้วย
กำรจัดตั้งศูนย์กำรสอบอิเล็กทรอนิกส์
ภำยในสำนักงำน ก.พ. เพื่อรองรับจำนวนที่
นั่งสอบประมำณ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ต่อรอบ
สอบ และขยำยเครือข่ำยศูนย์สอบใน

สถานะการดาเนินงาน
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
ภูมิภำค โดยกำรประสำนควำมร่วมมือจำก
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ประมำณ ๓๐ แห่ง
เพื่อใช้เป็นสนำมสอบ (แห่งละ ๑,๐๐๐
เครื่องต่อครั้ง และพร้อมจัดสอบปีละ
๑๖-๑๗ รอบ)
๒.๒) ปรับปรุงหลักสูตรกำรสอบเพื่อวัด
ควำมรูค้ วำมสำมำรถทั่วไปใช้ข้อสอบได้
โดยตรงจำกคลังข้อสอบภำยใต้ข้อกำหนด
ระดับควำมยำกง่ำยทีเ่ ทียบเท่ำกัน
๒.๓) พัฒนำ Software ระบบจัดสอบให้
อยู่ในรูปแบบ Mobile Device (เช่น
Android Tablet) เนือ่ งจำกรำคำอุปกรณ์
มีรำคำถูกว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ คืนทุนได้
เร็ว ง่ำยต่อกำรจัดห้องสอบสำมำรถ
ควบคุมอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรสอบให้อยู่
ในระดับที่ประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้
๒.๔) ควบคุมให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัย
ของข้อมูลอย่ำงเข้มข้นเพื่อมิให้
บุคคลภำยนอกเข้ำถึงฐำนข้อมูลจัดเก็บ
ข้อสอบได้
๒.๕) พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทลั ของ
เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน ก.พ. เพือ่ ให้รองรับมือ
กับจำนวนสนำมสอบเพื่อวัดควำมรูค้ วำม
สำมำรถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่เพิ่มจำนวนมำกขึ้น หรือสำนักงำน ก.พ.
อำจพิจำรณำในเชิงนโยบำยเพื่อถ่ำยโอน
ภำรกิจดำเนินกำรจัดสอบไปให้หน่วยงำน
ภำยนอกดำเนินกำรแทน

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
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วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐมี Chief Data Officer มี
อำนำจหน้ำที่ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรจัดทำข้อมูลสำคัญ
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงำนภำคนอกได้

สาระสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนใหญ่มีกำรจัดทำข้อมูลสำคัญของ
หน่วยงำนในรูปแบบดิจิทัล ภำยใต้กรอบกำร
กำกับดูแลข้อมูล (Data Governance
Framework) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงำน
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และมำตรฐำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลต่ำงๆ ที่จัดทำขึ้นดังกล่ำว
จะได้รับกำรรวบรวม และวิเครำะห์โดยสถำบัน
ส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำด
ใหญ่ภำครัฐ (Government Big Data
Institute) ที่จะจัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๕. การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพืน้ ฐานของรัฐ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีระบบดิจิทลั สำหรับใช้ในงำน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนกลำง
แบบรวมศูนย์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการ พื้นฐำน ในลักษณะรวมศูนย์ เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีกำรให้บริกำรระบบดิจิทัล
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องได้ และลดกำรลงทุนซ้ำซ้อน งำนพื้นฐำนของรัฐแบบรวมศูนย์อยู่แล้ว เช่น
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ของหน่วยงำน
ระบบ e-Budgeting (สำนักงบประมำณ)
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสูร่ ัฐบำลดิจิทลั
ระบบ GFMIS (กรมบัญชีกลำง) ระบบ DPIS
กลยุทธ์ที่ ๒ นำระบบดิจิทลั มำใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
(สำนักงำน ก.พ.) เป็นต้น และหน่วยงำนต่ำง ๆ
และกำรบริหำรรำชกำร
ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ปรับปรุงระบบ
เดิมเพื่อยกระดับกำรให้บริกำร และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบ เช่น
โครงกำรจัดทำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS
Thai) กรมบัญชีกลำง ดำเนินกำรปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๔. การปรับปรุงพัฒนา การจัดทา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภำครัฐมี
มำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่รัฐบำล
ดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำน
ภำครัฐเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล/กรมบัญชีกลำง/สำนัก
งบประมำณ/สำนักงำน ก.พ.

หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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เร่งรัดผลักดันการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม

เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังภาครัฐ พ.ศ. ....

๔

๕

X

X

๒๕๖๒

๒๕๖๒

X

X

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
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

- ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1 -

X

หมายเหตุ

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

สาระสาคัญของกฎหมาย

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล เพือ่ เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารงานและ
(องค์การมหาชน)
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ไม่มีรา่ ง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชือ่ มโยงกัน ก้าวสู่รฐั บาลดิจิทัล
๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
X
๒๕๖๑
X
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล พ.ศ. ....
(ชื่อเดิม : ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยรัฐบาล
ดิจทิ ัล พ.ศ. ....)

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรา่ ง
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
๑ ยกร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมาย
X
๒๕๖๒
X
ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ รองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๒. ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) กำรบูรณำกำรข้อมูล ยังขำดข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิง
ภำรกิจ ควรเร่งรัดให้มีหลักเกณฑ์และมำตรฐำนกำร
จัดเก็บข้อมูล รวมทั้ง กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
ปฏิรูปบุคลำกร สู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล นอกจำกนี้
ในประเด็นจังหวัดพันธุ์ใหม่ จำเป็นต้องมีกำรทบทวน
หลักกำรขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีควำมยืดหยุ่น
และกำรกำหนดตำแหน่งยุทธศำสตร์ รวมถึง กำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ เพื่อบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่เตรียม
ควำมพร้อมผู้ว่ำรำชกำร โดยกำหนดกรอบสมรรถนะให้
สอดรับกับบริบทของพื้นที่ และบูรณำกำรงบประมำณ
จังหวัดและต้องเร่งพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผล
ในกำรผลักดันจังหวัดพันธุ์ใหม่
๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ในหลำยส่วน ยังมีควำมใกล้เคียงกับแผนงำนภำรกิจปกติ
ของหน่วยงำน ทำให้เกิดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำน
อำทิ นโยบำยกำรใช้หมำยเลขฉุกเฉินแห่งชำติหมำยเลข
เดียว ควรมอบหมำยให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ดำเนินกำรตำมแผนงำนปกติได้เลย ไม่จำเป็นต้องเป็น
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ งบประมำณในกำร
ดำเนินกำรกว่ำ ๕,๐๐๐ ล้ำนบำท นั้นสูงเกินควำมจำเป็น
หรือไม่

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓
โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัด
ปรับตัวได้เร็ว และระบบงำนมี
ผลสัมฤทธิ์สูง

เนื่องจำกบำงภำรกิจจำเป็นต้องรีบให้มีกำรดำเนินกำร เพรำะอำจส่งผลกระทบ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
ต่อกำรดำเนินชีวิตของประชำชน (Big Impact) จึงจำเป็นต้องผลักดันให้อยู่ใน บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว
แผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้โดยเร็ว โดยคณะรัฐมนตรี และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร เรื่อง กำรจัดให้มี
บริกำรเลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติ เลขหมำยเดียว (National Single
Emergency Number) มอบให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (ตร.) เป็นเจ้ำภำพ
หลัก โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก จำกกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำร
กระจำย กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์สำธำรณะของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรคมนำคม และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) วงเงิน ๓,๑๔๐ ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำย
ดำเนินกำรจำนวน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) วงเงิน ๔,๒๓๒.๘๘ ล้ำนบำท
รวมทั้งสิ้น ๗,๓๗๒.๘๘ ล้ำนบำท สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรในระยะ
ถัดไปให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงบประมำณต่อไป

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) มีผลกำรศึกษำจังหวัดที่มี
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรระบบงำน ระบบเงิน และระบบกำลังคน จังหวัด
พันธุ์ใหม่ : High Performance แล้ว ซึ่งสำนักงำน ก.พ.ร. จะพิจำรณำ
ดำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศฯ ต่อไป

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๒. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

๔.

๓.

๒.

๑.

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ปรับปรุงกระบวนกำรและลดขั้นตอนกำรให้บริกำรที่กระทบต่อชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำมพึง
พอใจแก่ผู้รับบริกำร
พั ฒ นำ ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ ร อง รั บ กำ ร ใ ห้ บ ริ กำ ร แ บ บ เ บ็ ด เ ส ร็ จ
(ระบบอำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจร: Doing
Business Portal) กำรให้ บริ กำรผ่ำ นระบบดิจิ ทัล ตั้งแต่ต้ นจนจบ
(Business Platform และ Citizen Platform)
ยกร่ำงกฎหมำยใหม่ หรือปรับปรุ งกฎหมำย ระเบี ยบ แนวปฏิ บัติ ต่ ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
สนับสนุนให้เกิดกำรใช้งำน เช่น กำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงแรงจูงใจ
(Incentives) ให้ประชำชนขอรับบริกำรภำครัฐ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำก
ขึ้น กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรให้บริกำรให้ประชำชนเพื่อให้
เกิดควำมเชื่อมั่น เป็นต้น

กฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรประชำชนได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข เพื่อลด
ขั้นตอนกระบวนกำรให้บริกำรที่มีผลต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ประชำชนรับทรำบกำรดำเนินกำรปรับปรุงบริกำรภำครัฐ มีควำมเชื่อมั่นในควำม
ปลอดภัยของกำรใช้บริกำรภำครัฐ ทำให้ประชำชนเข้ำมำขอรับบริกำรภำครัฐผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น

ประชำชนได้รับบริกำรจำกภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถติดต่อรำชกำรได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว และมีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรจำกภำครัฐใน
ระดับสูงขึ้น

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ทำให้ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรติดต่อรำชกำร ลดภำระในเรื่อง
ค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำในกำรเตรียมเอกสำรในกำรติดต่อรำชกำร

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การจัดทาและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. คุณภาพของกฎหมาย
๒. จานวนของกฎหมายที่ล้าสมัย กฎหมายที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรม และกฎหมาย
ที่สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
๓. ตัวชี้วัดจากการจัดอันดับในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการนากฎหมายมาเป็นข้อพิจารณา
๔. ความสะดวกการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น ได้แก่ ๑) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็น
กฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่
ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ๓) มีกลไกทางกฎหมาย
เพื่อขจั ด ความเหลื่อมล้าและสร้ า งความเป็ น ธรรมในสังคม ๔) มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๕) พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้
รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๖) มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายที่มีความสาคัญ และจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน ๗) มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ของกฎหมาย ค าพิ พ ากษา ค าวิ นิ จ ฉั ย หรื อ การตี ค วามกฎหมาย หรื อ กฎให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ๘) ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนา
นักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี ๙) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชน
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และ ๑๐) มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ
- สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้
ดำเนินกำรออกแบบโครงสร้ำงระบบ
ฐำนข้อมูล ตำมข้อกำหนดในกำรจัดทำระบบ
กลำง (requirement) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และนำส่งสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน) เพื่อดำเนินกำร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำรติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ ใน สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
กำรขออนุญำต อนุมัติ ขึ้นทะเบียน มีประสิทธิภำพ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ.อำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
รวดเร็ว เป็นกำรอำนวยสะดวกให้แก่ประชำชน
พ.ศ. ๒๕๕๘ และส่งผลให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำปรับปรุงกฎหมำยทั้ง
ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
๔. การจัดทากฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ใน
พ.ร.บ.กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (ผลอันพึงประสงค์ที่ ๙ กำรบริหำรงำนภำครัฐ ในช่องทำงดิจิทัล โดยกำรนำ ผ่ำนระบบดิจิทลั พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกำศรำช
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน ข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐมำบูรณำกำรเป็นระบบ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภำคม
ให้ประชำชนติดต่อกับเจ้ำหน้ำทีผ่ บู้ ังคับใช้
ข้อมูล โดยเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและอำนวย
๒๕๖๒

- สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ
- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยได้
อย่ำงทั่วถึง โดยหน่วยงำนของรัฐจะต้องดำเนินกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นตัวบทกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ผ่ำนระบบกลำง

ไตรมำสที่ ๑
ปี ๒๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้
ดำเนินกำรตำมพ.ร.บ.หลักเกณฑ์กำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดทำกฎกระทรวง
แนวทำง คำแนะนำ และหลักเกณฑ์ จำนวน
๑๑ ฉบับ ซึ่งประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำร่ำง
กฎหมำยและกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย
เพื่อพัฒนำให้เป็นกฎหมำยที่ดี

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านกฎหมาย
๑. การจัดทากฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ผลอันพึง
ประสงค์ที่ ๑ มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็น
กฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในกำร
ทบทวนกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย)
๒. การจัดทาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกฎหมายในรูปแบบของระบบ
กลาง (ผลอันพึงประสงค์ที่ ๑ มีกลไกให้กำรออก
กฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จำเป็น รวมทั้ง
มีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มผี ลใช้บังคับแล้ว
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย)
๓. การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ (ผลอันพึงประสงค์ที่ ๒
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็น
อุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบ
อำชีพของประชำชน)

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
กฎหมำยได้โดยสะดวก เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและ
ขจัดช่องทำงกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ)
๕. การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย (ผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไก
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและเสนอ
ร่ำงกฎหมำยที่มีควำมสำคัญและจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำง
กฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำชน)
สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชน ร่ำงพ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ.
ในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย ซึ่งปัจจุบันมี
.... อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของสำนักงำน
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ และยังไม่
มีกำหนดกลไกกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำ
และเสนอกฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในกำรให้บริกำร

สาระสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร

หน่วยงานรับผิดชอบ
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สาระสาคัญของกฎหมาย
หมายเหตุ
ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรา่ ง ไม่มีรา่ ง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายทีด่ ีและเท่าทีจ่ าเป็น รวมทัง้ มีกลไกในการทบทวนกฎหมายทีม่ ีผลใช้บังคับแล้วเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
พระรำชบัญญัติ
๑ จัดทำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
X
๒๕๖๑
X
เกี่ยวกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำร
กำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย กำร
หลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ....
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเพือ่
กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย และกำรเปิดเผยผล
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ประชำชน หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำง
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อย
กฎหมำยที่เกี่ยวกับระบบอนุญำต ระบบ
แปดสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
คณะกรรมกำร กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ และ
กำรกำหนดโทษอำญำ เพือ่ ให้กำรตรำกฎหมำย
เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้ำงภำระแก่
ประชำชนเกินควำมจำเป็น ตลอดจนกำหนด
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
ภำยหลัง เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้วเพือ่ พัฒนำ
กฎหมำยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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๒.๔ พิจำรณำจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมำยที่มี
ผลต่อกำรอำนวยควำมสะดวก ลดอุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินธุรกิจ เช่น
กฎหมำยว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกใน
กำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ

- ด้ำนกฎหมำย 2 -

สาระสาคัญของกฎหมาย
ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรา่ ง ไม่มีรา่ ง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีล่ ้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
๒๕๖๑คณะกรรมกำรดำเนินกำร
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
๒ ๒.๑ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย
X
X
X
ที่ล้ำสมัย สร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำม
๒๕๖๕
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
เหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมต่อประชำชน
ที่ใช้บังคับอยูใ่ นปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมปัญหำ
ที่กล่ำวข้ำงต้นได้ และโดยที่มำตรำ ๗๗ และมำตรำ
๒.๒ จัดทำกฎหมำยเพือ่ จัดตั้ง
๒๕๘ ค. (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
“คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำย
ได้กำหนดให้รัฐใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่จำเป็น
ในระยะเร่งด่วน”
ไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจำเป็น ดังนั้น
๒.๓ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เป็น
เพือ่ ให้กฎหมำยฉบับดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับ
อุปสรรคต่อกำรดำรงชีวติ หรือกำรประกอบ
สภำพกำรณ์ในปัจจุบัน และอำนวยควำมสะดวกแก่
อำชีพของประชำชน โดยเฉพำะกฎหมำยที่
ประชำชนอย่ำงแท้จริง
กำหนดขั้นตอนในกำรขออนุมัติ อนุญำต ฯลฯ
ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนและขั้นตอนกำรดำเนินกำร

๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

หมายเหตุ
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๕ ปรับปรุงกฎหมำยเพือ่ ให้กำรจัดเก็บภำษีจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยงั ไม่อยูใ่ นระบบภำษีหรือยัง
เสียภำษีไม่ถูกต้อง มีควำมรัดกุมและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

๔ จัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ กำหนดให้มี
กำรนำเงินหรือทรัพย์สินที่ตกค้ำงในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
บริษัทเอกชนและไม่มีผู้มำใช้สิทธิเรียกร้องมำ
ใช้เพือ่ ประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินกำรเพือ่ ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
หรือเพือ่ สำธำรณประโยชน์

X

X

๒๕๖๑

๒๕๖๑

X

X

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรา่ ง ไม่มีรา่ ง
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ ขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๓ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ ให้มีกำรจัดตั้ง
X
๒๕๖๑
X
“คณะกรรมกำรลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสังคม” มีหน้ำที่และอำนำจ
ในกำรเสนอมำตรกำรเพือ่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ
และสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
เพือ่ กำหนดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ซึ่งมี
หน้ำที่และอำนำจในกำรเสนอมำตรกำรเพือ่ ลดควำม
เหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
ให้มีกำรเสนอแนะในกำรปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมำยที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหลื่อม
ล้ำต่อคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

หมายเหตุ

- ด้ำนกฎหมำย 3 -

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร เพือ่ ให้กำรจัดเก็บภำษีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน อันจะเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร
กรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร)
- กระทรวงพำณิชย์
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

ร่ำงพระรำชบัญญัติ
แก้ไขประมวลรัษฎำกร
อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป เพือ่ ให้ทรัพย์สินจำนวนหนึ่งของประชำชนตกค้ำงอยู่
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครอง
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน
ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน
ทรัพย์สินตกค้ำงที่อยูใ่ นควำม
และไม่วำ่ จะปรำกฏหรือไม่ปรำกฏว่ำมีผู้เป็น
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
เจ้ำของหรือมีสิทธิเรียกร้อง แต่ไม่มีกำรติดตำม
เอกชน พ.ศ. .... มี ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑)
เรียกร้อง ทำให้ไม่เกิดคุณค่ำและประโยชน์ในกำรใช้ ฉบับที่จดั ทำขึ้นโดยกระทรวงกำรคลัง
เป็นกำรสมควรที่หน่วยงำนดังกล่ำวจะต้อง
และ (๒) ฉบับที่จดั ทำขึ้นโดย
ดำเนินกำรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำระบบ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป
บัญชีที่เหมำะสมในกำรแยกประเภททรัพย์สิน
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน ซึ่ง
ให้ผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องที่จะเรียก
นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำแล้ว มีคำสั่ง
ทรัพย์สินคืนได้โดยไม่อยูภ่ ำยใต้อำยุควำมหรือ
ให้กระทรวงกำรคลังรับร่ำงดังกล่ำว
ระยะเวลำใด ๆ
ไปพิจำรณำทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดย
ให้รับควำมเห็นของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องไปประกอบกำรพิจำรณำ
ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สาระสาคัญของกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพือ่ สังคม
พ.ศ. ....
X

๒๕๖๑

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
๖ ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกรรมกำร
X
๒๕๖๑
ขำยฝำก หรือจัดทำกฎหมำยที่ช่วยบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
เกี่ยวกับธุรกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรกำหนด
สินไถ่ที่ไม่เป็นธรรมโดยนำผลกำรศึกษำของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำ

X

มีรา่ ง
X

ไม่มีรา่ ง

- ด้ำนกฎหมำย 4 -

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- กระทรวงกำรคลัง
- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม

เพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่
สังคมอันเป็นกิจกำรเพือ่ สังคมหรือวิสำหกิจเพือ่
สังคม สมควรได้รับกำรส่งเสริมให้ขยำยตัวมำกขึ้น
และเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ โดยกำหนด
มำตรกำรในกำรสนับสนุนวิสำหกิจเพือ่ สังคมที่ได้รับ
กำรจดทะเบียน และจัดตั้งสำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจเพือ่ สังคมเพือ่ ให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
วิสำหกิจเพือ่ สังคมและกลุ่มกิจกำรเพือ่ สังคม
รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สาระสาคัญของกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร เพือ่ กำหนดให้มีกำรควบคุมสัญญำขำยฝำกที่ดินเพือ่
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เกษตรกรรมและที่อยูอ่ ำศัย และกำรอำนวยควำม
- กระทรวงยุติธรรม
สะดวกแก่ประชำชนในกำรวำงทรัพย์อันเป็นสินไถ่
โดยกำหนดให้ผู้ขำยฝำกสำมำรถดำเนินกำรได้ที่
สำนักงำนที่ดินจังหวัดหรือสำนักงำนที่ดินที่รับจด
ทะเบียนกำรขำยฝำก และให้ข้ำรำชกำรสังกัดกรม
ที่ดิน ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ที่อำเภอมีหน้ำที่และอำนำจรับ
กำรวำงทรัพย์ได้ด้วย

๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจเพือ่ สังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ
พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองประชำชนในกำรทำสัญญำ
ขำยฝำกที่ดิน เพือ่ เกษตรกรรมหรือที่
อยูอ่ ำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒
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๑๐ เสนอร่ำงกฎหมำยนิรโทษกรรมภำษี

๙ ปรับปรุงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

X

X

๒๕๖๑

๒๕๖๑

X

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรา่ ง
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๘ จัดทำหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎำกร
X
๒๕๖๑
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
- ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
- กระทรวงอุตสำหกรรม

X
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติบำงประกำร
ที่ไม่เอื้อต่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน สมควรเพิม่ เติมให้มีกำรใช้รำยได้เป็นเกณฑ์
ในกำรกำหนดลักษณะของวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมด้วย เพือ่ ให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมกว้ำงขวำงมำกขึ้น แก้ไข
เพิม่ เติมองค์ประกอบและหน้ำที่และอำนำจของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมและคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้
เหมำะสม รวมทั้งแก้ไขเพิม่ เติมหน้ำที่และอำนำจ
ของสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม ในกำรประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำ
เพือ่ ให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีอันจะ
ส่งเสริมให้วสิ ำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีควำม
เข้มแข็งยิง่ ขึ้น

สาระสาคัญของกฎหมาย

- ด้ำนกฎหมำย 5 -

กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) เพือ่ ยกเว้นเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภำษีอำกร และควำมรับ
ผิดทำงอำญำให้แก่บริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม
เพือ่ สนับสนุนให้บริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบภำษี เพือ่ กำรพัฒนำฐำนภำษีที่
ยัง่ ยืน อันเป็นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
กำรจัดเก็บอำกร

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

ไม่มีรา่ ง

๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระรำชบัญญัติยกเว้นเบีย้ ปรับ เงิน
เพิม่ ภำษีอำกร และควำมรับผิดทำง
อำญำ เพือ่ สนับสนุนกำรปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับภำษีอำกรตำมประมวล
รัษฎำกร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๒

พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๑

หมายเหตุ
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๑๒ แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วยผังเมือง

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
๑๑ เสนอร่ำงกฎหมำยคุ้มครองพืน้ ที่เกษตรกรรม
กำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพือ่ กำรเกษตรอย่ำง
เป็นระบบ

X

๒๕๖๑

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
X
๒๕๖๑

X

มีรา่ ง
X

ไม่มีรา่ ง

พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ เป็นกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกำร
- กระทรวงมหำดไทย
พัฒนำประเทศในด้ำนกำรใช้พนื้ ที่เพือ่ ให้หน่วยงำน
ของรัฐดำเนินกำร โดยกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติใน
รูปแบบของผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็น
แนวทำงและแผนงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพืน้ ที่
หนึ่งพืน้ ที่ใดเพือ่ กำรพัฒนำทำงด้ำนกำยภำพและ
กำรดำรงรักษำเมือง กรณีจงึ มีควำมจำเป็นที่จะต้อง
มีกฎหมำยเพือ่ กำหนดรูปแบบกำรวำงและจัดทำผัง
เมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหำรจัดกำรผังเมืองให้มี
รูปแบบกำรดำเนินกำรและกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม โดยกำรวำง
กรอบนโยบำยกำรพัฒนำพืน้ ที่และกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับประเทศ ระดับภำค ระดับจังหวัด ระดับ
เมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจำยอำนำจใน
กำรวำงและจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ทุกภำคส่วน

- ด้ำนกฎหมำย 6 -

หมายเหตุ
พระรำชบัญญัติ
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๒

สาระสาคัญของกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ ให้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
- กระทรวงมหำดไทย
ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยและแผนกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดินของประเทศเพือ่
ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง โดยกำรบูรณำกำรกำร
กระจำยอำนำจกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน
และภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้กำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
และทรัพยำกรดินของประเทศที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดมี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม
และยัง่ ยืน แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน และลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม

๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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X

๑๔ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
X

มีรา่ ง
X

ไม่มีรา่ ง

สาระสาคัญของกฎหมาย
เพือ่ กำหนดให้บุคคลสำมำรถพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ผ่ำนระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจทิ ัลได้
โดยมีกลไกกำรควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริกำรที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้ระบบดังกล่ำวมีควำมน่ำเชื่อถือ
และปลอดภัย

หมายเหตุ
พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

X

X

๑๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอ
กฎหมำย พ.ศ. ....

๑๗ ผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยยุติธรรมชุมชน

๒๕๖๑

๒๕๖๑

X

X

- ด้ำนกฎหมำย 7 -

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร

เพือ่ ให้เกิดผลและสภำพบังคับในทำงกฎหมำยที่
รองรับกำรกำหนดกลไกและ กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงเลือก และเป็นกลไกช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำยในระดับชุมชน

เพือ่ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำ
และเสนอร่ำงกฎหมำย ซึ่งปัจจุบันมีพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมี
บทบัญญัติไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย และยังไม่มีกำหนดกลไกกำร
ช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอกฎหมำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชื่อ
เสนอกฎหมำย พ.ศ. ....
อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายทีม่ ีความสาคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ออกเป็นระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีฯ

- กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจ เพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมำตรกำรกำกับ
พระรำชบัญญัติ
และสังคม
ดูแลเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรม เป็นหลักกำรทั่วไป
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
- กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
๑๕ ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำและเสนอ
X
๒๕๖๑
X
กฎหมำยเพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำม
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
- สำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจ
นโยบำยสำคัญของรัฐบำล
และสังคมแห่งชำติ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน

๒๕๖๑

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
X
๒๕๖๑

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
๑๓ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

28

X

๒๕๖๑

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๒๕๖๑๒๐ จัดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
X
กำรบังคับใช้กฎหมำย
๒๕๖๒
๒๑ จัดทำกฎหมำยเพือ่ ปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำ
X
๒๕๖๒
ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง

๑๙ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจทิ ัล

X

X

X

- ด้ำนกฎหมำย 8 -

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่ เป็นกลไกในกำรพิจำรณำคดีที่มีโทษปรับทำง
ปกครองเป็นกำรเฉพำะ

อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและเพือ่
พระรำชบัญญัติ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป อำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน สมควร
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน
ให้มีกฎหมำยในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปฏิรูปกำร ภำครัฐผ่ำนระบบดิจทิ ัล พ.ศ. ๒๕๖๒
บริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพือ่ ยกระดับ
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐให้อยูใ่ น
ระบบดิจทิ ัล อันจะนำไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจทิ ัลที่มี
ระบบกำรทำงำนและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐอย่ำงมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภำพ
รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชำชน
ได้รับควำมสะดวกในกำรรับบริกำรและสำมำรถ
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐได้

สาระสาคัญของกฎหมาย
หมายเหตุ
ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีรา่ ง ไม่มีรา่ ง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้งา่ ย รวมทัง้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
เพือ่ มุ่งหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงตัวบทกฎหมำย
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
๑๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดทำประมวล
X
๒๕๖๑
X
กฎหมำยแบบต่อเนื่องเพือ่ ให้ประชำชนเข้ำถึง
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน ต่ำง ๆ ได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้
กำรจัดทำประมวลกฎหมำย
ได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
ง่ำย ปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง และทำให้ แบบต่อเนื่องเพือ่ ให้ประชำชนเข้ำถึงได้
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนกำรบังคับใช้
โดยสะดวก พ.ศ. ....
กฎหมำยเรื่องที่นำมำประมวลกันไว้โดยหน่วยงำน
อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ของรัฐเป็นไปตำมครรลองแห่งธรรมำภิบำล และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นไปโดยโปร่งใส อีกทั้งเพือ่ ให้กำรติดต่อ
ประสำนงำนระหว่ำงกันของหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยเรื่องนั้นเป็นไปโดยสะดวกมี
ประสิทธิภำพ ทำให้เกิดประสิทธิผลในกำรดำเนิน
กิจกำรบริกำรสำธำรณะ

๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๓. ด้านกฎหมาย

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำ
กฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้แล้ว และขอให้เร่งรัดกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ดำเนินชีวิตของประชำชน (หรือ Regulatory
Guillotine) มีควำมคืบหน้ำอย่ำงไร

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม
๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ โดยมีกำรออก
กฎกระทรวง แนวทำง และคำแนะนำ เพื่อวำงหลักเกณฑ์ รำยละเอียดในกำร
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ปัจจุบันคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำยอยู่ระหว่ำงกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงกำรรับรู้ของหน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็น
กฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จำเป็น
รวมทั้ง มีกลไกในกำรทบทวน
กฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๓. ด้ำนกฎหมำย

๔.
๕.
๖.

๓.

๒.

๑.

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
กำรจัดทำกฎหมำยว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ ๑. ปร ะ ชำ ชนส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ถึ ง กฎ ห ม ำ ย ไ ด้ โ ด ย สะ ด วก โ ด ย มี ช่ องทำ ง
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
ในกำรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรตรำกฎหมำยและมีฐำนข้อมูลกฎหมำยที่
เข้ำถึงได้
กำรจัดทำระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกฎหมำยใน
๒. เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน ในกำรติดต่อหน่วยงำนของรัฐ
รูปแบบของระบบกลำง
กำรพิ จำรณำปรั บปรุง กฎหมำยว่ ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร ๓. เ ป็ นข้ อ มู ล ให้ ป ร ะ ชำ ชนส ำ ม ำ ร ถ ศึ กษำ ค้ นค ว้ ำ ข้ อ มู ล ก ฎ ห ม ำ ย
ได้อย่ำงทั่วถึง
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
กำรจัดทำกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล
กำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย
จัดตั้งคณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติ เพื่อจัดทำนโยบำยและกรอบ
มำตรฐำนกำรศึกษำนิติศำสตร์ และกำรจัดทำหลักสูตรกำรศึกษำกฎหมำย
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนำทักษะและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้การดาเนินงานในทุกขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไก
บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติ
วิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งอานวยความยุติธรรม
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับการอานวยความยุติธรรมที่รวดเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้เพิ่มมากขึ้น
๒. ผู้ต้องหาและจาเลยได้รับการบังคับตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ซึ่งใช้แทนการควบคุมตัว
จาคุก กักขัง และมีการนาโทษปรับตามความสามารถในการชาระมาใช้ในคดีอาญามากขึ้น
๓. คดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาและศาลมีคาพิพากษาลงโทษในคดีที่มีการสอบสวนร่วมกันมี
จานวนมากขึ้น รวมทั้งไม่มีคดีขาดอายุความในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน ชั้นฟ้องคดี
๔. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดีขึ้น อันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจดีขึ้น
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น ได้แก่ ๑) การกาหนดระยะเวลา
ดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่
ล่าช้า ๒) การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ๓) การ
พัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า ๔) การปรับกระบวนทัศน์ใน
การบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้ างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม ๕) การปรับปรุงระบบการ
สอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่าง
เหมาะสม ๖) การกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้
คดีขาดอายุความ ๗) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ ๘) การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริง
แห่งคดี ๙) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ มุ่ง
อานวยความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ ว และ ๑๐) การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
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๓. ระบบการปล่อยชั่วคราว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำรพัฒนำกลไกทำงกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติมีหนังสือเวียนแจ้ง
ให้พนักงำนสอบสวนรับคำร้องทุกข์แม้จะเป็น
คดีที่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ และให้
ส่งคำร้องทุกข์ดังกล่ำวให้พนักงำนสอบสวน
ผู้รับผิดชอบโดยเร็วต่อไป รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมำยโดยเสนอแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ให้ผู้เสียหำยสำมำรถ
ร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนในเขตท้องที่ใด
ก็ได้ และให้พนักงำนสอบสวนที่รับคำร้อง
ทุกข์ส่งคำร้องทุกข์ดังกล่ำวไปยังพนักงำน
สอบสวนที่มีอำนำจโดยเร็ว
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำร ประธำนศำลฎีกำได้ลงนำมในระเบียบว่ำด้วย
ยุติธรรมได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำร
กำรเปิดทำกำรศำลและพิจำรณำคำร้องขอ
เข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อยชั่วครำว (สอดคล้อง ปล่อยชั่วครำวในวันหยดรำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๒
กับนโยบำยประธำนศำลฎีกำ ข้อ ๑ ยกระดับกำร
ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ศำล
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของผู้ต้องหำ
ชั้นต้นเปิดทำกำรทุกวันเพื่อพิจำรณำคำร้อง
และจำเลย โดยคำนึงถึงเหยื่ออำชญำกรรมและควำม ขอปล่อยชั่วครำว และได้มีคำแนะนำของ
สงบสุขของสังคม) และยกระดับกำรปล่อยชั่วครำว ประธำนศำลฎีกำ ว่ำด้วยกำรขยำยโอกำสใน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

สถานะการดาเนินงาน
จัดให้มีทนำยควำมประจำทุกสถำนีตำรวจ
เพื่อให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษำตลอดจนเข้ำ
ร่วมในกำรสอบสวนในคดีที่กฎหมำยบังคับให้
มีทนำยควำมเข้ำร่วมในกำรสอบสวน เริ่ม
ดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๒
ปัจจุบันดำเนินกำรแล้ว ๑๕๐ สถำนีตำรวจ
ทั่วประเทศ

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพของผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ และจำเลย เพื่อให้
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ คำแนะนำด้ำนกฎหมำย
ในกำรดำเนินคดี กำรดำเนินกำรในชั้นพนักงำน
สอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยควำมสะดวกรวดเร็ว ให้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมโดยไม่มี
เพิ่มศักยภำพเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำร ข้อจำกัดเรื่องเขตพื้นที่กำรสอบสวน พัฒนำระบบกำร
ยุติธรรม และประเด็นปฏิรูปที่ ๗ กำรพัฒนำระบบ สอบสวนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรสอบสวนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติ ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร
หน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้โดยควำมสะดวกรวดเร็ว
ผู้เสียหำยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถแจ้งควำมร้องทุกข์
ได้ที่สถำนีตำรวจทั่วประเทศ สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้
ประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวน

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
๑. การจัดหาทนายความประจาทุกสถานีตารวจ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและ
เพิ่มศักยภำพเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรม

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงำนศำลยุติธรรม

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

สภำทนำยควำมฯ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๔. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้
พ้นโทษเข้าทางาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำร
บริหำรงำนยุติธรรมเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและ
ควำมเป็นธรรมในสังคม

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
กำรเข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อยชั่วครำว
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้
พิพำกษำสำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรเรียก
หลักประกันลดลงให้ประชำชนเข้ำถึงกำร
ปล่อยชั่วครำวโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมำก
ยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงเหยื่ออำชญำกรรมและ
ควำมสงบสุขของสังคมควบคู่ไปด้วย

ให้มีประสิทธิภำพ โดยนำระบบประเมินควำมเสีย่ ง
และกำรกำกับดูแลหลังปล่อยชั่วครำวที่มีควำม
แม่นยำและเหมำะสมกับผูต้ ้องหำหรือจำเลยแต่ละ
รำยมำใช้ทดแทนกำรเรียกทรัพย์สนิ เป็นหลักประกัน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ลดควำมเหลื่อมล้ำของ
ประชำชนในกำรเข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อย
ชั่วครำว ผู้ต้องหำหรือจำเลย ได้รับกำรปล่อยชั่วครำว
โดยมีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลหลังกำรปล่อย
ชั่วครำวที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับผู้ต้องหำ
หรือจำเลยนั้นๆ สังคมมีควำมปลอดภัยและสำมำรถลด
ปัญหำจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ
วัตถุประสงค์ : สร้ำงแรงจูงในให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วม
ในกำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำนผู้พ้นโทษได้มีโอกำส
กลับคืนสู่สังคมได้อย่ำงยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชำชนผู้พ้นโทษได้
กลับคืนสู่สังคม ลดโอกำสกำรกระทำผิดซ้ำ
กระทรวงกำรคลังได้เสนอมำตรกำรดังกล่ำว
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ร่ำงพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร
ว่ำด่วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. .... (มำตรกำรภำษีเพื่อสนับสนุนกำรจ้ำง
งำนผู้พ้นโทษเข้ำทำงำน) เมื่อวันที่ ๔
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงกำรคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๓ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง (ฉบับที.่ .)
พ.ศ ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม 1 -

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ 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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง
หน่วยงาน
รายละเอียดของกฎหมาย
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิ รรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุตธิ รรมโดยไม่ลา่ ช้า
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

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
สถานะ
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X

๕ ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

มีร่าง
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

รายละเอียดของกฎหมาย
เพื่อเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุตธิ รรม

สานักงานศาลปกครอง

กระทรวงยุตธิ รรม

หน่วยงาน
สานักงานศาลยุตธิ รรม

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม 2 -

ไม่มีร่าง

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 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า
๘ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
X
๒๕๖๑X
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๔

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๔ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการไกล่เกลี่ย
พ.ศ. ....

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
สถานะ
พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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๑๑ ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบัตเิ กี่ยวกับการกักขัง
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

๑๐ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยโทษปรับตาม
ความสามารถในการชาระของผู้กระทาผิด พ.ศ.
....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๙ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ....

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑ ๒๕๖๔

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

X

มีร่าง
X

X

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

เพื่อการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แทนการกักขัง

เพื่อกาหนดอัตราและวิธกี ารคานวณโทษปรับในระบบใหม่
ตลอดจนการจัดทาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายได้ของจาเลย

หน่วยงาน
รายละเอียดของกฎหมาย
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

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม 3 -

ไม่มีร่าง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
สถานะ
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X

ไม่มีร่าง

สานักงานศาลยุตธิ รรม

หน่วยงาน
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

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม 4 -

กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

เรือ่ งและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุตธิ รรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม
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

มีร่าง
X

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๒ ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบการติดตามตัวโดยการ
X
๒๕๖๑ใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ
๒๕๖๔
ยุตธิ รรมทางอาญา พ.ศ. ....

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

รายละเอียดของกฎหมาย
เพื่อกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ถกู ปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือยินยอม
ให้ใช้อปุ กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถ
ตรวจสอบหรือจากัด การเดินทางของผู้ถกู ปล่อยชั่วคราวได้
เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สถานะ
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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

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบการกาหนดโทษทาง
อาญา พ.ศ. ....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๑๙ ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ พ.ศ. ....

X

X

X

X

มีร่าง

X

X

X

สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

หน่วยงาน
กระทรวงยุตธิ รรม

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม 5 -

ไม่มีร่าง
X

สถานะ

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

รายละเอียดของกฎหมาย
เพื่อจัดให้มรี ะบบการสงเคราะห์ผู้ตอ้ งโทษหลังปล่อยตัว
มาตรการส่งเสริมให้เอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าทางาน กาหนดให้
การจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษต้องมี
ความสัมพันธ์กบั ความผิดที่ถกู ลงโทษและเปิดโอกาสให้มกี าร
ขอยกเลิกข้อจากัดสิทธิได้การลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมและจากัดสิทธิในการเข้าถึงทะเบียนประวัตฯิ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

มีร่าง

X

สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวงยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

X

X

หน่วยงาน
สานักงานศาลยุตธิ รรม

ไม่มีร่าง
X

เพื่อกาหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่
และทรัพย์สินเบื้องต้นสาหรับธุรกิจที่มคี วามเสี่ยงสูงที่จะถูก
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน และกาหนดหน้าที่ให้ภาคเอกชน
ต้องปฏิบัตติ ามมาตรฐานดังกล่าว

กฎหมายกลางว่าด้วยการบริหารงานยุตธิ รรมเด็กและเยาวชน

รายละเอียดของกฎหมาย
เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและวิธกี ารขอรือ้ ฟื้นคดีอาญา โดยเฉพาะ
นิยามคาว่าพยานหลักฐานใหม่
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟู มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
มาตรการบังคับทางกฎหมายผู้จงใจไม่ชาระค่าอุปการะบุตร
ตามคาพิพากษา

๓๓ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารให้บริการด้าน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม 6 -

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มคี วามสอดคล้องกับร่าง
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม พระราชบัญญัตริ ะบบนิตวิ ทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
๓๑ ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ
X
๒๕๖๑X
สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อกาหนดให้พนักงานสอบสวนมีความเป็นอิสระ ตลอดจน
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การปฏิรูประบบนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
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. ....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๒๗ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรือ้ ฟื้นคดีอาญาขึ้น
X
๒๕๖๑พิจารณาใหม่ พ.ศ. ....
๒๕๖๔
๒๘ ร่างพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว
X
๒๕๖๑และวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๖๔
....

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
สถานะ

40

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

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม 7 -

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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง
หน่วยงาน
รายละเอียดของกฎหมาย
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
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 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
๓๖ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบังคับคดีภาครัฐ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๑X
สานักงานศาลยุตธิ รรม
เพื่อจัดให้มหี น่วยงานและเจ้าพนักงานเพื่อบังคับคดีอาญา
๒๕๖๔
และคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาซึ่งพนักงานอัยการรับดาเนินคดีให้

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 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

สถานะ
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ชื่อกฎหมาย

๒ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา
พ.ศ. ....

๑ พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

ลาดับ

X

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

X

X

มีร่าง

สาระสาคัญของกฎหมาย

สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อให้ระบบการสอบสวนคดีอาญาสามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการตารวจ

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม (ตารวจ) 1 -

ไม่มีร่าง

๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม (ตารวจ)

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างขั้นตอนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างขั้นตอนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

หมายเหตุ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม

๕) ควำมคืบหน้ำกำรปฏิรูปตำรวจ ควรวิเครำะห์ถึงปัญหำที่ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง คณะกรรมกำร
แท้จริงของกำรปฏิรูปตำรวจ รวมทั้ง กำรแต่งตั้งโยกย้ำย พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ... และร่ำงพระรำชบัญญัติ
เป็นไปตำมระบบคุณธรรมหรือไม่
สอบสวนคดีอำญำ พ.ศ. ... ขึ้นมำเพื่อดำเนินกำรแทน คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (ตำรวจ)
๖) ควำมคืบหน้ำและสถำนะของร่ำงพระรำชบัญญัติวิธี
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ได้ยกร่ำงพระรำช
พิจำรณำคดีจรำจร พ.ศ. .... ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร
บัญญัติวิธีพิจำรณำคดีจรำจร พ.ศ. .... แล้ว และจัดส่งให้สำนักงำนศำลยุติธรรม
พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ได้มีหนังสือเวียน จำนวน ๒ ฉบับ เรื่อง แนวทำงกำร
ปฏิบัติในกำรรับคำร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษในควำมผิดอำญำนอกเขตอำนำจ
พนักงำนสอบสวน ลงวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ และ เรื่อง ซักซ้อมกำรปฏิบัติ
ในกำรรับคำร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษควำมผิดอำญำนอกเขอำนำจพนักงำน
สอบสวน ลงวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจในประเด็นดังกล่ำวแล้ว
๒) กิจกรรมทนำยควำมประจำสถำนีตำรวจ ขอให้เร่งทำให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ได้กำหนดกิจกรรม
ครบทุกสถำนีตำรวจ โดยกำรจัดหำทนำยควำมที่มี
ทนำยควำมประจำสถำนีตำรวจเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรปฏิรูปประเทศอย่ำง
คุณภำพ มีค่ำตอบแทนที่เพียงพอ กำรเบิกจ่ำย
มีนัยสำคัญ (Big Rock) ซึ่งมีแผนจะขยำยผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศภำยปี
ค่ำตอบแทนมีควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
๒๕๖๕
๓) กฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยหรือเสนอกำร คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ได้จัดทำร่ำง
ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมำยว่ำด้วยระยะ
พระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. ....
เวลำดำเนินงำนในกระบวนกำรยุติธรรมฯ มีควำมคืบหน้ำ ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ ปัจจุบัน
ในกำรดำเนินกำรอย่ำงไร ได้ดำเนินกำรตำมพระรำช
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฏีกำ
บัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่
๔) กำรสอบสวนทำงนิติวิทยำศำสตร์ มีควำมคืบหน้ำกำร
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรอย่ำงไร
ยกร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรระบบนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) กิจกรรมรับแจ้งควำมทุกท้องที่ พบว่ำมีปัญหำในทำง
ปฏิบัติ ซึ่งอำจเป็นเพรำะเจ้ำหน้ำที่มีควำมสับสนในกำร
ปฏิบัติงำนหรือไม่

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔
กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำร
บริหำรงำนยุติธรรมเพื่อสร้ำง
ควำมปลอดภัยและควำมเป็น
ธรรมในสังคม

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗
กำรพัฒนำระบบกำรสอบสวน
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำน
สอบสวนและพนักงำนอัยกำรใน
กำรสอบสวนคดีอำญำ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและ
เพิ่มศักยภำพเพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
กำรกำหนดระยะเวลำดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
ยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชำชนได้รับควำมยุติธรรม
โดยไม่ล่ำช้ำ
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ๘
กำรปฏิรูประบบนิติวิทยำศำสตร์
เพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ์ของ
ข้อเท็จจริงแห่งคดี
-

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๗) ปัจจุบันกำรไกล่เกลี่ยโดยศำลทีม่ ีอยู่แล้ว ซึ่งคนที่ตกเป็น
รองในกระบวนกำรดังกล่ำว คือ ประชำชน และจำกกรณี
กำรเอำหนี้ที่อยู่นอกระบบมำเข้ำสู่ระบบโดยเฉพำะกรณี
ที่เจ้ำหนี้เป็นสถำบันกำรเงิน เห็นได้ชัดว่ำประชำชน
เสียเปรียบในทุกกรณี เพรำะเมื่อไกล่เกลี่ยเสร็จก็จะ
บังคับคดี ทำให้ประชำชนทีไ่ ม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจได้รับ
ผลกระทบ จะมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร
๘) แผนกำรปฏิรูปประเทศกำหนดให้ยอมรับคำพิพำกษำ
ของต่ำงประเทศ มีแนวทำงกำรดำเนินกำรอย่ำงไร

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและ
เพิ่มศักยภำพเพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันของ
ประเทศ

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
ในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติรรม กำหนดเรื่องกำรไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องคดีไว้ และในปัจจุบันพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ.
๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ซึ่งอำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ลดปริมำณคดีขึ้นสู่
ศำล ลดปัญหำควำมขัดแย้ง เกิดควำมสมำนฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมำณ
แผ่นดิน และเสริมสร้ำงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุข
ในกิจกรรมดังกล่ำว กำหนดให้ สำนักงำนศำลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงต่ำงประเทศเป็นผู้ดำเนินกำร
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๔. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๑. กำรให้ประชำชนสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เพื่อกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ สร้ำงระบบกำรตรวจสอบ ติดตำมและแจ้ง
ต่ำงๆ ในกระบวนกำรยุติธรรม
ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรให้ประชำชนทรำบ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกรวดเร็ว ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
๒. กำรรับแจ้งควำมร้องทุกข์ต่ำงท้องที่
โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเขตพื้นที่กำรสอบสวน พัฒนำระบบกำรสอบสวนเพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร
เพื่ อ จั ดให้ มี มำตรกำรคุ้ มครองสิท ธิ เ สรี ภ ำพของผู้เ สี ย หำย ผู้ ต้อ งหำ และจ ำเลย
๓. กำรจัดหำทนำยควำมประจำสถำนีตำรวจให้ครบทุกสถำนีทั่วประเทศ
เพื่อให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมเหลื่อมล้ำใน
๔. ปฏิรูประบบกำรปล่อยชั่วครำว
กำรเข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อยชั่วครำว (สอดคล้องกับนโยบำยประธำนศำลฎีกำ
ยกระดับ กำรคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภำพขั้น พื้น ฐำนของผู้ต้ องหำและจ ำเลย โดย
คำนึงถึงเหยื่ออำชญำกรรมและควำมสงบสุขของสังคม) และยกระดับกำรปล่อย
ชั่วครำวให้มีประสิทธิภำพ โดยนำระบบประเมินควำมเสี่ยงและกำรกำกับดูแลหลัง
ปล่อยชั่วครำวที่มีควำมแม่นยำและเหมำะสมกับผู้ต้องหำหรือจำเลยแต่ละรำยมำใช้
ทดแทนกำรเรียกทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
๕. กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรตรวจค้น จับกุม และกำรบันทึกภำพและ เพื่อจัดให้มีมำตรกำรเพื่อคุ้มครองผู้ต้องหำและจำเลยให้เหมำะสม ครอบคลุมและ
รวดเร็ว และสำมำรถใช้เป็นพยำนหลักฐำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรพิสูจน์ควำมผิด
เสียงในกำรสอบคำให้กำรในกำรสอบสวน
หรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำหรือจำเลย และเป็นกำรคุ้มครองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำพนักงำนตำรวจผู้จับกุม และพนักงำนสอบสวน

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้แบ่งประเด็นปฏิรูปเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใน
ระยะสั้นเน้นการเพิ่มผลผลิตให้อุตสาหกรรมหลัก ระยะกลางเน้นการรวมกลุ่มในภูมิภาค และระยะยาวเน้น
การสร้างระบบนิเวศน์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (๒) ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ใน
ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ และ (๓) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ การปรับกลไกและบทบาท
ภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น ๕๕ ประเด็นปฏิรูป และมีเป้าหมายรวมของการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (๑) มีผลิตภาพสูงขึ้น (๒) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ
สูงขึ้น (๓) มีความเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน (๔) มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และ (๕) สถาบัน
เศรษฐกิ จ มี ส มรรถนะสู ง โดยในช่ ว งที่ ผ่ า นมาภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ มี ก ารด าเนิ น การที่ ส าคั ญ เพื่ อ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓ : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ ปฏิรปู สถาบันเพื่อการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
สถานะการดาเนินงาน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อยูร่ ะหว่างพัฒนาระบบรายงานการ
ติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) เพื่อใช้ใน
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิรปู ประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรบูรณำ
กำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
นโยบำย แผนงำน โครงกำรภำครัฐ ทัง้ นี้ ระบบ
เปิดให้หน่วยงำนนำเข้ำข้อมูลตั้งแต่ไตรมำส ๒
ปี ๒๕๖๒ และปัจจุบันหน่วยงำนอยูร่ ะหว่ำง
กำรนำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

สาระสาคัญ

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลมาตรฐาน (Single
Report) ให้เป็นระบบติดตามประเมินผลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการ
รายงานผลและการเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าความสาเร็จของแผนงาน และมี
การพัฒนาระบบประมวลผลจากชุดข้อมูล และ
นาเสนอผลลัพธ์ผ่าน Single Report

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

๖

ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....

X

บทนา : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีสว่ 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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
บทนา : การปฏิรูปด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๑ พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
X
ไม่ระบุ

X

X

X

X

X

เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มี
โฆษณาแล้ว สาหรับคนตาบอด คนพิการทางการ
เห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตาม
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

สาระสาคัญของกฎหมาย

- 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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

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

หมายเหตุ
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จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
ไม่ระบุ

สาระสาคัญของกฎหมาย
เป็นการให้อานาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดแู ล
เงินฝากที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป
ของประชาชนแทนสถาบันการเงิน โดยเงิน
ดังกล่าวจะถูกฝากไว้ในบัญชีคงคลัง ซึ่งประชาชน
มีสทิ ธิขอคืนได้ตลอดเวลา

- ด้านเศรษฐกิจ 2 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (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 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าและตลาดเสรี (สนับสนุน)
๙ ออกกฎข้อบังคับที่ชว่ ยเสริมให้การใช้กฎหมาย
X
๒๕๖๑
X
สานักงานคณะกรรมการ
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ๒๕๖๐ สามารถ
การแข่งขันทางการค้า
บังคับใช้ได้ง่ายขึ้นและมีรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

๘

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๗ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน
พ.ศ. ….

๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
X
กระทรวงการคลัง

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ
ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ….
ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้กระทรวงการคลังรับร่าง
ดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
หนึ่ง โดยให้รับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ประกอบการพิจารณา ก่อนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอ่ ไป
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X

X

๑๕ แก้กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
ธุรกิจและบุคลากรสตาร์ทอัพเพื่อขจัดอุปสรรค
ในการเริ่มต้นและการดาเนินธุรกิจสตาร์ทอัพใน
แต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อดึงดูดบริษัทและ
บุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ

๑๖ การปรับปรุงข้อกฎหมายในด้านการคุ้มครอง
บริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้เป็นไป
ตามมาตราฐานสากลและดึงดูดการร่วมลงทุน
ผ่านมาตรการทางภาษี

๒๕๖๑

๒๕๖๑

หัวข้อย่อยที่ ๑.๓ : ระบบนิเวศน์ดา้ นวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม (R&D,Innovation Ecosystem)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
๑๓ แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอนและ
X
ไม่ระบุ
ระยะเวลาการจดทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - ความยากง่ายในการทาธุรกิจ (สนับสนุน)
๑๑ ยกเลิกหรือทบทวนกฎหมายที่ลา้ สมัย ไม่ได้
X
๒๕๖๑
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
สร้างคุณค่า หรือเป็นอุปสรรคต่อการทาธุรกิจ
ด้านกฎหมาย
๑๒ จัดทาข้อกฎหมายเฉพาะที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
X
๒๕๖๑
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
การแข่งขันทางการค้าให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ
ด้านกฎหมาย
ของไทย ทั้งในภาพรวมและในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ)
สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ
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ไม่ระบุ

X

ไม่ระบุ

X

X

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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 : การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
๑๙ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถ
X
ไม่ระบุ
ปล่อยสินเชื่อแบบมีประกันภัยได้

หัวข้อที่ ๒ : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีสว่ นร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ในระดับบุคคล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
๑๘ แก้ไขข้อกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง
X
หน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้าง
ฐานข้อมูลครบวงจรด้านภาคเกษตร และนา
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนิน
นโยบายของประเทศได้

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๗ แก้กฎหมายและระบบการจดทะเบียนประกอบ
X
ไม่ระบุ
ธุรกิจสาหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ
เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การเปิดบัญชี
ธนาคาร และการให้ Tech Visa สาหรับทั้งตัว
บุคลากรและครอบครัว

- ด้านเศรษฐกิจ 4 -

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
X
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ
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X

๒๕๖๑

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF)
๒๔ เร่งรัดการออกมาตรา ๔๔ เพื่อจัดตั้งสานักงาน
X
๒๕๖๑
บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า ภายใต้สานักนายกรัฐมนตรี

๒๓ ปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
หัวข้อย่อย ๒.๒ การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การพัฒนาธุรกิจชุมชน
๒๒ เร่งแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจเพื่อ
X
๒๕๖๑
สังคม พ.ศ. ….

X

X

X

- ด้านเศรษฐกิจ 5 -

สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

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

สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

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

หมายเหตุ
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X

X

หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๑ : ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๒๘ ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ....
ไม่ระบุ
X
ซึ่งมีการปรับปรุงสาระสาคัญในมาตรา ๑๙
มีการปรับเพิ่มอานาจหน้าที่ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณเกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม

๒๕๖๑

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : การสร้างความมั่นคงด้านที่ดนิ ให้กบั ประชาชน
๒๗ เร่งรัดกระบวนการการจัดตั้งและออกกฎหมาย
ลาดับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งธนาคาร
ที่ดนิ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบภาษี
๒๖ ผลักดันร่างพระราชบัญญัตภิ าษีที่ดนิ และสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดเก็บภาษี
หัวข้อย่อย ๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ
๒๕ แก้ไขบทบัญญัตหิ รือกาหนดแนวทางการ
ตีความมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรโดย
ใช้หลักการเปิดเผยเป็นหลัก และปกปิดเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมุ่งให้เกิดความ
โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บรายได้
ภาษีมากขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

X

X

- ด้านเศรษฐกิจ 6 -

สานักงบประมาณ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

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

สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

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

หมายเหตุ
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จัดทาใหม่ 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

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบสถาบันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
๓๐ กฎหมายเพื่อปรับโครงสร้างและอานาจหน้าที่
X
๒๕๖๒
X
ของหน่วยงานหลัก เช่น สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก
งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นต้น

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๒๙ ร่างพระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการคลังของรัฐ
โดยมาตรา ๑๑ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
กาหนดหลักการและแนวทางการรักษาวินัย
ทางการคลัง จัดทาแผนการคลัง และกากับ
ดูแลบริหารความเสี่ยงการคลัง รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การงบประมาณ

X

สาระสาคัญของกฎหมาย
เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมี
เสถียรภาพและมั่นคงตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวว่าด้วยอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการดาเนินการทางการคลังและ
งบประมาณของรัฐ ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหาร
ทรัพย์สนิ ของรัฐและเงินคงคลังและการบริหาร
หนี้สาธารณะ

- ด้านเศรษฐกิจ 7 -

- 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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
X
กระทรวงการคลัง

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ
พระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
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- ด้านเศรษฐกิจ 8 -

๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)
๓๒ ผลักดันให้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ าร
X
๒๕๖๒
X
- คณะกรรมการนโยบายและกากับ
พัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. .....
- สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
- กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนา
การกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สาระสาคัญของกฎหมาย
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

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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๓๕ ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๕

X

ไม่ระบุ

X

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

- ด้านเศรษฐกิจ 9 -

หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
๓๓ แก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารมาตรฐานแห่งชาติ
X
ไม่ระบุ
X
- กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้รองรับการจัดตั้ง
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
“สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริม
ระบบราชการ
ผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ” ให้เป็น
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๕. ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
ความคืบหน้า/คาชี้แจง
๑) เสนอให้นำระบบ TPMAP และกองทุน SIF มำใช้
ปัจจุบันได้มีจังหวัดจำนวน ๒๔ จังหวัด ที่ได้นำข้อมูลจำกกำรประมวลผลของ
สนับสนุนในกำรทำธุรกิจเพื่อสังคมในทุกระดับ เพื่อแก้ไข ระบบ TPMAP ในกำรชี้เป้ำคนจนไปใช้ประกอบกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
ปัญหำควำมยำกจนได้หรือไม่
ทัง้ นี้ จังหวัดสมุทรสงครำมและนครปฐม ได้นำระบบ TPMAP Logbook ที่
สำมำรถบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นรำยบุคคลและครัวเรือนได้ ในกำร
จัดตั้งกองทุน Social Investment Fund ยังคงไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
เนื่องจำกกำรพัฒนำในระดับชุมชนยังเป็นกำรพัฒนำเพื่อมุ่งไปสู่กำรลดควำม
เหลื่อมล้ำที่สำคัญ และยังมีปัญหำด้ำนงบประมำณ
๒) ในประเด็น Smart farmer และ Precision farming
ปัจจุบันมีกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)
ได้กล่ำวถึงกำรส่งเสริม young smart farmers และ
อย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังประสบปัญหำคนรุ่นใหม่ขำดแรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพ
ผู้ประกอบกำรสมัยใหม่ไว้หรือไม่ อีกทั้งกำรใช้ Agri
เกษตรกรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีกำรดำเนินโครงกำร Young
map online เพียงอย่ำงเดียวอำจไม่ส่งผลต่อประเด็น
Smart Farmer เพื่อสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ำมำทดแทนเกษตรกรสูงวัย โดยใน
ปฏิรูปนี้ได้
ปี ๒๕๖๒ มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน ๒,๘๘๖ รำย ปัจจุบันมีกำร
ใช้ Agri-map เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรให้แก่ทุกภำคส่วนและมีกำร
นำมำใช้ในกำรดำเนินกำร อำทิ กำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้ำวไปเป็นกำรเกษตร
อื่น ๆ
๓) ในแผนปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ ได้ระบุให้กำรจัดทำ ประเทศไทยได้เร่งรัดกำรดำเนินกำรในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำร
แผนบูรณำกำรท่ำเรือสำรำญขนำดใหญ่ บูรณำกำร
ลงทุนเพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในประเทศ ตลอดจนกำรบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงกระทรวงคมนำคมและกระทรวงกำร
นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเชื่อมโยงโครงกำรพัฒนำแนว
ท่องเที่ยวและกีฬำ แล้วหรือไม่ เพื่อเน้นกำรเพิ่มจำนวน ระเบียงเศรษฐกิจต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ อำทิ กำรจัดลำดับควำมสำคัญโครงกำร
นักท่องเที่ยว พร้อมกับกำรพัฒนำตลำด โรงแรมและ
พัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก และ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ควบคู่กัน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรเชื่อมโยงพื้นที่อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยต่ำง ๆ โดยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติมีกำรจัดทำแผนแม่บทว่ำด้วย
โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่งมีกำรกำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและแผนกำรพัฒนำกำรขนส่งที่ครอบคลุมทั้งกำร
พัฒนำกำรเชื่อมโยงทั้งทำงถนน ทำงอำกำศ ทำงรำง และทำงน้ำ
๔) ในกำรปรับแผนกำรปฏิรูปประเทศมีหลักกำรกำรปรับให้ คณะรัฐมนตรี มีมติวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ เห็นชอบกำรปรับปรุงแผนกำร
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ เพื่อให้แผนงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรไป ชำติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) กำรกำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้ง กำรปฏิรูปประเทศควรเป็น
ในระดับแผน ต้องมีควำมชัดเจน สำมำรถวัดผลกำรดำเนินกำรได้ (๒) กำรปรับ

ภำพรวมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนเศรษฐกิจ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙
Connectivity : พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนในประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔
ส่งเสริม Smart farmer และ
Precision farming

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓
กำรจัดตั้งกองทุน Social
Investment Fund (SIF)

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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ความคืบหน้า/คาชี้แจง
สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
ตัดกิจกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นภำรกิจปกติของหน่วยงำนและ คัดเลือกเฉพำะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยยะ
สำคัญ (Big Rock) (๓) กำรทบทวนกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(๔) กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(๕) พิจำรณำควำมเห็นของหน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ตำมมำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๒๗ ของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๖) ปรับเค้ำโครงของแผนกำรปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้ำนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ปัจจุบันคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
และสำนักงำนฯ อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแผนตำมขั้นตอนของกฎหมำย
๕) ในกำรนำเสนอเรื่อง ส่วนต่ำงระหว่ำงดอกเบี้ยเงินฝำก
กำรกำหนดประเด็นปฏิรูปประเทศนั้นอยู่ในอำนำจของคณะกรรมกำรปฏิรูป
เรื่องดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ใน
และเงินกู้แคบลง กำรปรับโครงสร้ำงภำษี e-commerce ประเทศ ซึ่งเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
(ด้ำนเศรษฐกิจ) แสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำกำร
เศรษฐกิจ
ดำเนินงำนและประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับได้หรือไม่
๖) กำรปรับปรุงกฎหมำยอนุญำตต่ำงด้ำวให้ทำงำนได้ใน
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อส่งเสริมให้มี เรื่องดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ใน
ประเทศไทยไม่สำมำรถทำให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร กำรแข่งขันในกำรประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และเพิ่มขีด
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
แข่งขันของประเทศได้ เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เศรษฐกิจ
กฎหมำยคือเพื่อให้แต่ละประเทศสำมำรถกำหนด
ประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรลงทุนจำก
ต่ำงชำติให้สอดคล้องกับบริบทและยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศ ไม่ได้เป็นข้อผูกพันทำงกำรค้ำโลก
๗) กฎหมำยเรื่องแผนกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน (Southern Economic
เรื่องดังกล่ำวไม่ได้ระบุไว้ใน
ภำคใต้อย่ำงยั่งยืน (SEC) และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ Corridor : SEC) และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (SEZ) ได้บรรจุอยู่ใน แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
ชำยแดน (SEZ) ที่ยังไม่มีควำมชัดเจนและคืบหน้ำ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้ว
เศรษฐกิจ
รวมทั้งเรื่องคลองไทย ยังขำดทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน
สำมำรถนำไปเป็นประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ได้หรือไม่

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
เรื่องจำเพำะ ควรมีกำรจัดลำดับควำมสำคัญเพื่อนำไปสู่
กำรปฏิบัติโดยเร็วและอยู่ในระยะเวลำที่กำหนด โดยมี
เรื่องที่ต้องเร่งผลักดัน เช่น เศรษฐกิจทำงชีวภำพ
เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจคุณภำพ เศรษฐกิจผู้สูงวัย
เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
อีกทั้ง ควรพิจำรณำผลักดันเป้ำหมำยและตัวชี้วัดเพื่อ
ติดตำมกิจกรรมที่ล่ำช้ำกว่ำแผนให้ดำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่กำหนด
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๕. เศรษฐกิจ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เพื่ อ เพิ่ม ศั ก ยภำพกำรพั ฒนำส่ งเสริ มกำรท่อ งเที่ย วชุ มชนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภำพเพื่ อ
กระจำยรำยได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับรำยได้และสร้ำงกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีกำรบริหำร
๒. ยกระดับสู่กำรเกษตรที่มีมูลค่ำสูง
จัดกำรน้ำในเขตชลประทำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. กำรเพิ่มทักษะของแรงงำนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำย ส่งเสริมกำรเพิ่มทักษะอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรเพิ่มแรงงำน
คุณภำพระดับอำชีวะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมและบริกำร
เป้ำหมำยของประเทศ
๔. กำรเพิ่ ม โอกำสของผู้ ป ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ ก ใน ส่งเสริ ม และพัฒ นำผู้ ป ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก รวมทั้งรำยใหม่ ใ น
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรให้สำมำรถอยู่รอดและเติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่ง ภำยใต้
อุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำย
บริบทกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และเพื่อให้ SME และ
สตำร์ทอัพประสบควำมสำเร็จในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำย

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการ
พัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. ทรัพยากรทางบก อาทิ (๑) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น (๒) อัตราการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้และการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มลดลง (๓) มีแผนการ
ใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาของประเทศ
๒. ทรั พ ยากรน้ า อาทิ (๑) มี ก ารแก้ ไ ขกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรน้ า
สิ่งแวดล้อมการจัดรูปที่ดิน การชลประทาน แล้วเสร็จตามแผน (๒) เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าร่วมกันทุกภาคส่วน
๓. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ (๑) ต้นฉบับแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งใน
ลักษณะ One Marine Chart (๒) ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารจัดการปัญหาทางทะเลและชายฝั่ง
อาทิ ขยะ มลพิษ การประมงทะเล ปะการัง
๔. ความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ (๑) มีกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) อัตราการ
สู ญเสี ย แหล่ งที่อ ยู่ อาศัย ที่ส าคัญที่ มีช นิ ดพั นธุ์ที่ ถูก คุกคามหรือ ชนิด พันธุ์ เฉพาะถิ่น ลดลงร้ อยละ ๕๐ (๓)
ประเทศไทยมีรายได้จากเศรษฐกิจชีวภาพเพิ่มขึ้น
๕. สิ่งแวดล้อม อาทิ (๑) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (๒) น้าเสียชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ (๓) ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงเหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัม/
ลบ.ม. (๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมีเพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถึงอันตรายต่อประชาชน
ได้รับการยกเลิกหรือควบคุมภายใน ๓ ปี
๖. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ (๑) มีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อ
ระบบ EIA และ EHIA มากขึ้น (๒) ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป็นผลจากแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่สาเร็จไม่
น้อยกว่า ๓ พื้นที่ (๓) มีผังพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียวเมือง และผังบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานขึ้นอย่างน้อย ๑
ประเภทในเทศบาลเมืองทุกจังหวัด (๔) มีระบบยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดประเด็นปฏิรู ป ๖ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) ทรั พยากรทางบก (๒) ทรัพยากรน้า (๓)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ (๕) สิ่งแวดล้อม และ (๖) ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จานวนรวม ๓๖ ประเด็น
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว : เรื่อง ทรัพยำกรทำงบก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยำกรป่ำไม้
และสัตว์ปำ่
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ : เพิ่มและพัฒนำพื้นที่ป่ำไม้
ให้ได้ตำมเป้ำหมำย
สถานะการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้จดั
ประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่มี
ภำรกิจเกีย่ วกับกำรเพิม่ พื้นที่สีเขียวและมี
บทบำทในกำรกำกับดูแลที่ดินรัฐอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในกำรเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้ำหมำย โดย
๑) คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ชี้แจง
และหำรือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้ำใจในทิศทำงเดียวกันถึงควำมหมำย
ของพื้นที่สีเขียว พร้อมมอบหมำยให้
หน่วยงำนสร้ำงฐำนข้อมูล รวบรวมข้อมูล
พื้นที่ พร้อมจัดทำแผน และเสนอให้
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่กำกับ
ดูแลพื้นที่สีเขียวที่มำกที่สดุ และมีบทบำทใน
กำรส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สเี ขียวในรูปแบบ
ต่ำงๆ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศพื้นที่สีเขียวทั้งในที่ดิน
รัฐและทีด่ ินเอกชน
๒) ในเบื้องต้นคณะกรรมกำรปฏิรปู ประเทศ
ได้มีกำรเชิญบำงหน่วยงำน มำร่วมหำรือ
เพื่อขับเคลื่อนกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็น
รูปธรรม ประกอบด้วย ๔ หน่วยงำน ได้แก่
กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติฯ กรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และ
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยร่วมพูดคุยถึงแนวทำงกำรดำเนินกำร
เป้ำหมำยต่อปี แผนกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง
พบว่ำกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ป่ำอนุรักษ์ ป่ำเศรษฐกิจ และป่ำชุมชน มี
จำนวนเพิ่มขึ้นที่สนองตอบต่อเป้ำหมำยของนโยบำย
กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศไทย
๒. เพื่อให้พื้นทีส่ ีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจำนวน
เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อให้อุตสำหกรรมที่ใช้ผลิตผลจำกป่ำและ
สมุนไพรมีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น
๔. เพื่อให้มีกำรจัดกำรและใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว
อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ป่ำอนุรักษ์ ป่ำเศรษฐกิจทั้ง
ในที่ดินเอกชนและที่ดินรัฐที่มีกำรอนุญำตให้ใช้
ประโยชน์ ป่ำชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน
ประโยชน์ที่จะได้รับ
(๑) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขนึ้ บนฐำนทรัพยำกรป่ำ
ไม้และสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
(๒) พื้นที่สีเขียว.ในประเทศไทยมีกำรจัดกำรและใช้
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม และยั่งยืน
(๓) ลดความเสีย่ งของภัยพิบัตติ ่างๆ ทั้ง อากาศ ดิน น้า
เพื่อเป็นภูมคิ ุ้มกันประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ
(๔) มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำง
เหมำะสมตำมศักยภำพของทรัพยำกรป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อม

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงกลำโหม
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงสำธำรณสุข
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
เกี่ยวข้อง ยังขำดข้อมูล ในส่วนของ กำร
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนด้วยกัน เช่น
พื้นที่ที่หน่วยงำนของตน เข้ำไปมีสว่ นร่วม
หรือเข้ำไปส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สีเขียว โดย
คณะกรรมกำรได้ตั้งข้อสังเกตและ
มอบหมำยให้หน่วยงำนไปดำเนินกำร
เพิ่มเติมในส่วนของ (๑) กำรนำเอำพื้นที่สี
เขียวในส่วนรำชกำรอื่น ๆ และภำคเอกชน
มำรวบรวม (๒) กำรทำ CSR ของเอกชนมี
แนวโน้มลดลง ควรมีมำตรกำรอื่น ๆ รองรับ
(๓) กำรเร่งจัดทำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอนุบัญญัติต่ำง ๆ (๔)
กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำที่เป็นไม้เศรษฐกิจ
เป็นต้น โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนรับ
ข้อเสนอไปดำเนินกำรต่อและนำมำรำยงำน
ในกำรประชุมในประเด็นพื้นทีส่ ีเขียวครั้ง
ต่อไป
ทั้งนี้ สรุปภำพรวมของพื้นที่สีเขียวของ
ประเทศไทยในปัจจุบันที่หน่วยงำนมำรำยงำน
เป็นเบื้องต้น (ยังต้องมีกำรปรับปรุงข้อมูล) มี
ประมำณ ๑๓๕.๗๓ ล้ำนไร่ หรือ
ร้อยละ ๔๑.๙๖ เทียบกับพื้นที่ประเทศไทย
(๓๒๓.๕๓ ล้ำนไร่) โดยแบ่งออกเป็น ป่ำ
ธรรมชำติร้อยละ ๓๑.๖๘ / ป่ำเศรษฐกิจ
๘.๒๘ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองร้อยละ ๒
โดยมีเป้ำหมำยในปี ๖๕ ในกำรเพิ่มพื้นที่สี
เขียวคือร้อยละ ๔๔ ประกอบด้วย ป่ำ
ธรรมชำติ ร้อยละ ๓๒ / ป่ำเศรษฐกิจ ร้อยละ
๑๐ และ พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองร้อยละ ๒

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบ
ฐำนข้อมูล
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ กำรบริหำรจัดกำรเขตทำง
ทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัด

ระหว่ำงปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕
ระหว่ำงปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

๔.๑) เตรียมกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
รับผิดชอบเพื่อจัดทำหลักสูตรกำรศึกษำ
๔.๒) เตรียมกำรประชำสัมพันธ์กำรสร้ำง
องค์ควำมรู้แก่ภำคประชำสังคม

๔. กำรสร้ำงกำรรับรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำร
สร้ำงควำมตระหนักรู้ในเรื่องเขตทำงทะเลของ
ประเทศไทย ตลอดจนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำสังคม

ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑.ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ประโยชน์ของ
เขตทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีควำมชัดเจน

ระหว่ำงปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

๓) อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรและ
รอผลจำกข้อยุติจำกคูจ่ ังหวัดเพื่อจัดทำ
รำยละเอียดประกอบท้ำย
ร่ำงกฎหมำย

๓. กำรจัดทำกฎหมำยเพื่อรองรับกำรกำหนดเขต
จังหวัดในทะเลและชำยฝั่ง

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระหว่ำงปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
๑) จัดทำร่ำงเขตจังหวัดทำงทะเลและรำยกำร
๑. เพื่อกำรกำหนดเขตทำงทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัด ค่ำพิกัดรำยจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภำพรวม
และพื้นที่ทำงทะเลของประเทศ รวม ๒๓ จังหวัด
ของพืน้ ที่ทำงทะเลเสร็จแล้ว อยู่ระหว่ำงกำร
จัดทำข้อยุตกิ ำรรับรองของคู่จังหวัด ซึ่งขณะ
นี้ยังไม่สำมำรถสรุปข้อยุติได้ใน ๔ คูจ่ ังหวัด คือ
๑.๑) จ.กระบี่ และ จ.ตรัง
๑.๒) จ.กระบี่ และ จ.พังงำ
๑.๓) จ.พังงำ และ จ.ภูเก็ต
๑.๔) จ.สุรำษฎร์ธำนี และ
จ.นครศรีธรรมรำช
๒. เพื่อกำรจัดทำแผนที่กำรจำแนกเขตทำงทะเลและ ๒) อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรและ
ชำยฝั่งรำยจังหวัด
รอผลจำกข้อยุติจำกคูจ่ ังหวัด

สาระสาคัญ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

- กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหำดไทย

กระทรวงมหำดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

๒. ประชำชนได้รับรู้เรื่องเขตทำงทะเลและชำยฝั่งของ
ไทย รวมทั้ง มีส่วนร่วมในกำรรักษำผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเล
๓. มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำและองค์ควำมรู้ในเรื่องเขต
ทำงทะเลและชำยฝั่ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ

สาระสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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X

X

X

X

๓ พระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๔ พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๕ พระราชบัญญัตสิ วนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 1 -

X

X

X

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

มีร่าง

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

๒ พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรทางบก
๑ พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

สาระสาคัญของกฎหมาย

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะทาการปลูกสร้างสวนป่ามี
ความมั่นใจ ในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การปลูกสร้างสวนป่า

เพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ

เพื่อกาหนดมาตรการคุ้มครองป้องกัน บารุงรักษา
และเสนอแนะมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

มีการแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมาย

เพื่อกาหนดให้ไม้ที่มคี ่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดนิ
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่าเป็นไม้หวงห้าม จึงทาให้การ
ทาไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดนิ ดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยป่า
ไม้ และเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อ
กาหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดนิ ที่มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ไม่เป็นไม้
หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดนิ ที่ได้รับอนุญาต

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตปิ ่าไม้
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ
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X

X
X

X

๙ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๐ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๑ พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๔

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๒

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ทรัพยากรน้า
๘ พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕

๗ ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. ....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๖ ร่างพระราชบัญญัตปิ ่าชุมชน พ.ศ. ....

X

X

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ
ให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงและเน้นในส่วน
ของการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

เพื่อรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ของรัฐทั้งสองด้านนี้
โดยกาหนดให้รัฐ ต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม
ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิ
บรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกาหนดขั้นตอน กระบวนการ
และรูปแบบ ให้แก่ผู้ถกู เวนคืน

- กรมชลประทาน
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้าเพื่อการ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชลประทานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
ทั่วถึง และเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์
และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่น้าในทางน้าชลประทานจาก
สาเหตุตา่ ง ๆ

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ เพื่อเป็นการสมควรส่งเสริมให้ชมุ ชนได้ร่วมกับรัฐ
สิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 2 -

X

X

X

มีร่าง
X

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ
พระราชบัญญัตปิ ่าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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๑๖ กฎหมายรับรองความตกลงด้านทางทะเล
: การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๕ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ....

๑๓ พระราชบัญญัตจิ ดั รูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๔ ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๑๒ พระราชบัญญัตจิ ดั รูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๔๗

X

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

X

X

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อรับผิดชอบดาเนินการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และ
ประสานการปฏิบัตงิ านในเขตทางทะเลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เพื่อให้มคี วามประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ใน
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการ
เข้าถึงทรัพยากรน้าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มี
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้งในระดับชาติ
ระดับลุ่มน้า และระดับองค์กรผู้ใช้น้า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับภาครัฐ
ในการจัดรูปที่ดนิ อันเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 3 -

X

X

มีร่าง
X

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ สิ่งแวดล้อม
๒๐ พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑

๑๘ ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันระบบความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ....
๑๙ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ....
X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๗ ร่างพระราชบัญญัตคิ วามหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

X

กระทรวงอุตสาหกรรม

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 4 -

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

X

X

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

มีร่าง

สาระสาคัญของกฎหมาย

เพื่อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมให้มี
ความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกากับดูแลการทาและการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้ชดั เจนและ
เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพบูรณาการความรับผิดชอบ
ระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงาน และส่งเสริม
บุคลากรที่มคี วามรู้ความเข้าใจการ บริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ ประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทของชุมชนพื้นเมืองในการ อนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
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X

X

๒๓ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๓

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๒ พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๒๑ พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อปรับปรุงบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และเพื่อให้มมี าตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการดารงไว้ซึ่งการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

เพื่อแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานใหม่ ให้เป็นไปเพียงเท่าที่จาเป็น
ลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไข
เพิ่มเติมบทกาหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อปรับปรุงให้มคี วามสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และเพิ่มเติมกลไกและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการนาผ่าน การนากลับเข้ามา และการ
ส่งกลับออกไป รวมทั้งการโฆษณาวัตถุอนั ตราย
เพื่อป้องกันมิให้นาวัตถุอนั ตรายที่นาผ่านใน
ราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์หรือปล่อยทิ้งโดยไม่
สามารถหาตัวเจ้าของได้และเกิดอันตรายใน
ราชอาณาจักร

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 5 -

X

X

มีร่าง
X

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัตโิ รงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
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X

X

X

๒๘ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
พ.ศ. ....

๒๙ ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชื่อมโยง
ตัวชี้วดั และการจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว

X

X

๒๕๖๑

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๗ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๒๕ พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖ พระราชบัญญัตสิ รรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๒๔ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

X

X

X

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มกี ฎหมายเพื่อหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศใน
ประเทศไทย ด้วยวิธที างนิตศิ าสตร์ และเป็นการ
อนุวตั กิ ารตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate
Change : UNFCCC)

เพื่อกาหนดกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็นการ
เฉพาะ

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อปรับปรุงให้มกี ลไกหรือหน่วยงานขับเคลื่อน
การบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ เพื่อให้
สามารถจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 6 -

X

X

มีร่าง
X

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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X
X

X
X

X

๓๑ ร่างพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิชมุ ชน พ.ศ. ....

๓๒ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

๓๓ ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

๓๔ ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ
พ.ศ. ....

๓๕ ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน พ.ศ. ...

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑

๒๕๖๑๒๕๖๒

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
๓๐ พระราชบัญญัตผิ งั เมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
X
๒๕๖๑

X

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 7 -

X

X

X

X

X

มีร่าง

สาระสาคัญของกฎหมาย

เพื่อให้มกี ลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเพื่อแปลงนโยบาย
ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่การปฏิบัตทิ ี่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศน์
ของแต่ละชุมชน

เพื่อให้มคี ณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติใน
การทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดนิ และทรัพยากรดินของประเทศเพื่อ
ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ
การกระจายอานาจ การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ชุมชน และภูมสิ งั คม ซึ่งจะทาให้การบริหาร
จัดการที่ดนิ และทรัพยากรดินของประเทศที่มอี ยู่
อย่างจากัดมีประสิทธิภาพ

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนร่วม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจริง
โดยกาหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวม
ของประชาชนในขณะเดียวกันกาหนดใหเปนหน
าที่ของหน่วยงานของรัฐในการสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

เพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผังเมืองทุก
ระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มรี ูปแบบ
การดาเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
นโยบายที่ดนิ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) ในประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ ยังไม่มีกำรกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM ๒.๕/PM ๑๐)
และในปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูป
ประเทศฯ เห็นควรนำกิจกรรมดังกล่ำวมำระบุไว้ในแผน
เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ง่ำยและเป็นระบบ
๒) ควรให้ควำมสำคัญกับประเด็นกำรจัดสรรที่ดินทำกิน
อย่ำงเป็นธรรม กำรกระจำยกำรถือครองเอกสำรสิทธิ์
ที่ดิน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ควรได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
เร่งด่วน แต่ยังไม่พบในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนใด

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒๘
ผลักดันทุกภำคส่วนให้ร่วม
แก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
ทรัพยำกรทำงบก

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
มีกำรระบุกิจกรรมกำรดำเนินงำนในกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้กับประชำชน ทั้งนี้
ได้ดำเนินกำรเสนอให้คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจำรณำปรับกิจกรรม
ในแผนกำรปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม

ในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีกำร
ดำเนินกำรในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยำกรดิน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
(๑) จัดทำแผนกำรใช้ที่ดินของชำติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมำะสมกับ
ศักยภำพของพื้นที่และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
(๒) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๖. ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๒. กำรบริหำรจัดกำรเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัด

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. เพิ่มและพัฒนำพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ตำมเป้ำหมำย

๓.

๒.

๑.

๔.

๓.

๑.
๒.

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นบนฐำนทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดี
พื้นที่สีเขียวในประเทศไทยมีกำรจัดกำรและใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม เป็น
ธรรม และยั่งยืน
ลดควำมเสี่ยงของภัยพิบัติต่ำงๆ ทั้ง อำกำศ ดิน น้ำ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันประชำชน
และเศรษฐกิจของชำติ
มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพของ
ทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม
ประชำชนได้รับประโยชน์ของกำรใช้ประโยชน์ของเขตทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง และมีแผนที่ทำงทะเลในลักษณะ One Marine Chart
ประชำชนได้รับรู้ในเรื่องเขตทำงทะเลและเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
รวมทั้ง มีส่วนร่วมในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำและองค์ควำมรู้ในเรื่องเขตทำงทะเลและเขตทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

แผนการปฏิรปู ระเทศด้านสาธารณสุข
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศจัดการการเงินการคลัง การบริการใน
ระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ และประชาชนไทยมี
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังดีขึ้นจนสามารถชะลอหรือยุติการถดถอยสู่
ภาวะพึ่งพิง
๒. มี ร ะดั บ การตระหนั ก รู้ ด้ า นสุ ข ภาพสู ง ขึ้ น สามารถดู แ ลตั ว เองและใช้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็นซึ่งวัดด้วย ACSC ลดลง/อัตราการตายของกลุ่มโรคที่
สามารถป้องกันการตายโดยไม่จาเป็นลดลง)
๓. รายจ่ายสุขภาพรวมภาครัฐต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔.๓ และไม่เกิน
ร้อยละ ๕.๒
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น ได้แก่ (๑) ระบบบริหารจัดการด้าน
สุขภาพ (๒) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ (๓) กาลังคนสุขภาพ (๔) ระบบบริการปฐมภูมิ
(๕) การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (๖) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (๗) การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค (๘) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (๙) การคุ้มครองผู้บริโภค (๑๐) ระบบหลักประกัน
สุขภาพและการป้องกันโรค
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กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล :
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิ
(คลินิกหมอ ครอบครัว) : ประเด็นปฏิรูปที่ ๔
ระบบบริกำรปฐมภูมิ
๑) รูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ๕๐ พื้นที่
นำร่องอยู่ระหว่ำงถอดบทเรียน เบื้องต้น
ได้รูปแบบกำรดูแลเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูงแล้ว
๒) มีกำรจัดทำกฎหมำยรองตำม พรบ.ระบบ
สุขภำพปฐมภูมิเป็นไปตำมระยะเวลำที่
กำหนด
๓) ณ ปัจจุบันมีจำนวนแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวรวม ๑,๒๐๗ คน ๑,๑๘๐ หน่วย
๔) ในช่วง กพ. ๖๓ เปิดให้หน่วยงำนทั่ว
ประเทศส่งแผนในกำรจัดทำรูปแบบ
บริกำรปฐมภูมิ
มีกำรรำยงำนผลสำรวจและดำเนินกำร
รวบรวมงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร
ทั้งหลักสูตรองค์กรรอบรูด้ ้านสุขภาพและ
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพสาหรับผู้บริหาร
นักวิชาการและพยาบาลเจ้าหน้าทีด่ ้าน
สุขภาพและผู้บริหาร โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครือข่ำยบริกำรคลินิกหมอ
ครอบครัวมีรูปแบบบริกำรที่มีประสิทธิภำพ เกิดควำม
เป็นธรรมครอบคลุมด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
มีหมอประจำตัวและทีมหมอครอบครัวที่ทำงำนเป็น
ทีมและชำนำญด้ำนกำรส่งเสริมป้องกันโรคและกำร
สุขภำพชุมชนเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำรพัฒนำและเป็น
ตัวชี้วัด มีเครื่องมือและมำตรกำรในกำรพัฒนำและ
บริกำรสุขภำพมีควำมเหมำะสมสำมำรถใช้ได้จริง

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

กรมอนำมัย

สำนักงำนสนับสนุนระบบ
สุขภำพปฐมภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

75

X

X

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กาลังคนสุขภาพ
๕ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ทรัพยากรบุคคล
ด้านสุขภาพ

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบบริการปฐมภูมิ
๖ จัดทาพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
กฏหมายลูก

X

X

๓ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน/ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
๔ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ด้านสารสนเทศสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

X

๒ แก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(เพื่อตั้งกองทุนระดับเขต)

๒๕๖๑

๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
๑ ร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างการบริหารระบบ
X
๒๕๖๑สุขภาพแห่งชาติ (เพื่อตั้งคณะกรรมการนโยบาย
๒๕๖๒
สุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขต
สุขภาพ)

X

X

X

- ด้านสาธารณสุข 1 -

กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

X

X

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

ไม่มีร่าง

๗ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข

เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการจัดการให้เกิดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งหวัง

เพื่อให้การยกระดับของระบบสุขภาพจาเป็นต้องมี
กาลังคนเพียงพอ มีการกระจายตัวอย่างเท่าเทียม
ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงโรงพยาบาล

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลและเพิ่ม
ความคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหาร
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้กลไกการคลังเพื่อสนับสนุนการจัดบริการใน
ทุกมิติ

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
จัดตั้งเขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ

สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ
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X

X

๑๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ
๑๔ การปรับปรุงกฎหมายและจัดทาร่างกฎหมาย
สาหรับการจัดหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงิน
สาหรับคนต่างชาติ

X

X

๑๒ ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกลไกทางการเงินเพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วนรับผู้สูงอายุเข้า
ทางาน (Active aging) ตามสมรรถนะที่เหมาะสม

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
๑๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับ
ทิศทาง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ลาดับความสาคัญ
ของงานตามที่นโยบายระบบสุขภาพกาหนด

X

X

๙ แก้ไขพระราชบัญญัติวชิ าชีพแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงระเบียบที่เป็นอุปสรรค

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๑๐ แก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจัดตั้ง
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต

X

๘ แก้ไขระเบียบ กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพร

๒๕๖๒๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑

๒๕๖๑

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
๗ ปรับแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
X
๒๕๖๑
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

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

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

ไม่มีร่าง

๗ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข

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

สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒
หมายเหตุ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๗. ด้านสาธารณสุข

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) ประเด็นระบบบริกำรปฐมภูมิในส่วนของกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวง
สำธำรณสุขต้องมีควำมชัดเจน ทั้งกฎหมำยกระจำย
อำนำจ กำรถ่ำนโอนบริกำรระดับปฐมภูมิ
๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ควรมีกำร
ประชุมร่วมกับหน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผน เพื่อ
ผลักดันหำข้อสรุปกำรดำเนินงำนที่สำคัญแก่รัฐบำล
เพื่อให้เกิดผลและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำง
แท้จริง

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔
ระบบบริกำรปฐมภูมิ
ภำพรวมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนสำธำรณสุข

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงถอดบทเรียน รวมทั้งจัดทำกฎหมำยรองตำมพระรำชบัญญัติ
ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขยำยระบบแพทย์ปฐมภูมิให้มีควำม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ได้ประสำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทรำบหน้ำที่ตำมแผนกำรปฏิรูปฯ อย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๗. สำธำรณสุข

๓. พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. ผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวและคงไว้ในระบบ
๒. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศสุขภำพของประเทศ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชำชนได้รับกำรดูแลทำงด้ำนสุขภำพอย่ำงทั่วถึง และทันท่วงที
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศทำงด้ำนสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ และกำร
บริกำรในระบบสุขภำพได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
ประชำชนมีสุขภำวะและคุณภำพชีวิตที่ดี มีโอกำสเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขที่จำเป็นอย่ำงมีคุณภำพ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้ เ กิ ด ดุ ล ยภาพระหว่ า งเสรี ภ าพของการท าหน้ า ที่ ข องสื่ อ บนความรั บ ผิ ด ชอบกั บ การก ากั บ ที่ มี
ความชอบธรรม และการใช้พื้น ที่ ดิจิ ทัล เพื่อการสื่ อ สารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภ าพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. หลั ก สู ต รด้ า นสื่ อ ศึ ก ษาได้ รั บ การบรรจุ ใ นการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ( ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา)
และระดับอุดมศึกษา ภายในปี ๒๕๖๒
๒. จานวนรายการที่ มี เนื้ อ หาสาระสร้ า งสรรค์ มี ประโยชน์ บนส านึ ก ของความเป็ นไทยร่ว มสมั ย
และสอดคล้องกับการดารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรมเพิ่มขึ้น
๓. มี พ.ร.บ. ส่ งเสริ มจริ ยธรรมและวิช าชีพสื่ อมวลชนบังคับใช้ และคู่มือมาตรฐานกลางทางด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพสื่อ
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ
ของประชาชน (๒) แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ (๓) การปฏิรู ปโครงสร้า ง
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔) การปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์
(๕) การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการ
สื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และ (๖) การปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
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๒. จัดตั้งส่วนงำนหรือหน่วยงำนทีท่ ำหน้ำที่ใน
กำรประสำนงำนกับผู้ให้บริกำรสื่อออนไลน์ใน
และต่ำงประเทศ ให้มลี ักษณะ Official Point
of Contact

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. กำรบรรจุสำระเกี่ยวกับ “กำรรูเ้ ท่ำทันสื่อ”
ให้อยู่ในหลักสูตรกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ และเป็นวิชำพื้นฐำน
ระดับอุดมศึกษำ
สถานะการดาเนินงาน
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรหำรือระหว่ำง
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ในกำรหำรือแนวทำงกำร
ดำเนินกำรจัดทำและบรรจุหลักสูตร
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
จัดตั้งหน่วยงำนเพื่อทำหน้ำที่ดังกล่ำว คือ
กองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำ
ควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ปท.)

สาระสาคัญ

เป้าหมาย : ยกระดับควำมรู้เท่ำทันสื่อในกลุ่มนักเรียน
นักศึกษำ
ประโยชน์ที่จะได้รับ : ประชำชนมีควำมรู้เท่ำทัน
สำมำรถแยกแยะเนื้อหำของข้อมูลข่ำวสำรจำกช่องทำง
ที่หลำกหลำย เลือกเสพสื่ออย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภำพ สำมำรถเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่มีประโยชน์สู่สังคม
ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีหน่วยงำนที่ชัดเจนในกำร
ประสำนกับภำคเอกชนเพื่อร่วมตรวจสอบดูแลควำม
ปลอดภัยของช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ และอำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรรับข้อร้องเรียนที่เกิด
จำกกำรใช้สื่อออนไลน์
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

- กระทรวงศึกษำธิกำร
- กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

81

X

มีร่าง

๔ ประมวลรัษฎากร

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์
๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
X
๒๕๖๑

X

X

X

ไม่มีร่าง
เพื่อกาหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและ
ตั้งหน่วยงานขึ้นมาทาหน้าที่กากับดูแลความ
ประพฤติของสื่อมวลชน

สาระสาคัญของกฎหมาย

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อให้ครอบคลุมการเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์
ต่างประเทศ

เพื่อแก้ไขให้ครอบคลุมการใช้สื่อออนไลน์/ยก
ร่างกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เป็นการโดยเฉพาะ

สานักงานคณะกรรมการกิจการ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการประมูลคลื่นความถี่
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ สาหรับกิจการวิทยุและโทรทัศน์จากการใช้ราคา
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน เป็นการใช้คุณสมบัติและ
ข้อเสนอในเชิงคุณภาพรายการของผู้เข้าประมูล
(Beauty Contest)

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
X
๒๕๖๕
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและ
๒๕๖๑
x
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ : คณะกรรมการ
หารือกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
เปลี่ยนเป็นผลักดันร่างแก้ไข
กฎหมายอาญาในการกระทาผิด
ต่อเด็กทางออนไลน์ และร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็ก
โดยใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ....

หมายเหตุ
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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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
หมายเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
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

๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๘. ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) เห็นควรเร่งรัดกำรจัดทำกฎหมำยว่ำด้วยจริยธรรมและ
มำตรฐำนวิชำชีพสื่อ รวมทั้ง กำรปฏิรูปกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรของภำครัฐ เพื่อให้กำรให้ข่ำวสำรข้อมูลแก่
ประชำชนทั้งจำกสื่อมวลชนวิชำชีพ และสื่อภำครัฐ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน ให้สำระที่
ถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลำ

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำตรวจสอบครั้งสุดท้ำยโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฏีกำแล้ว ปัจจุบันได้ดำเนินกำรกำรแก้ไขตำม
ควำมเห็นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและพิจำรณำทบทวน
ร่ำงพระรำชบัญญัติ ที่ทำกำรแก้ไขดังกล่ำว ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และ
สภำพแวดล้อมปัจจุบัน แล้วจึงดำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยต่อไป

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรม
และมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๘. สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชำชนมีควำมรู้เท่ำทัน สำมำรถแยกแยะเนื้อหำของข้อมูลข่ำวสำรจำกช่อ งทำงที่
หลำกหลำย เลื อ กเสพสื่ อ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเป็ น ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ ที่ มี คุ ณ ภำพ
สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่มีประโยชน์สู่สังคม
มีหน่วยงำนที่ชัดเจนในกำรประสำนกับภำคเอกชนเพื่อร่วมตรวจสอบดูแลควำม
ปลอดภัยของช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ และอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนใน
กำรรับข้อร้องเรียนที่เกิดจำกกำรใช้สื่อออนไลน์
๓. พัฒนำกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกและ ๑. หน่วยงำนรัฐสำมำรถเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องให้กับประชำชน
กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรข่ำวเท็จ/Fake news
อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง ทำให้เกิดองค์ควำมรู้และภูมิต้ำนทำนต่อกำรหลงเชื่อ
Fake news
๒. ท ำให้ เ กิ ด ควำมร่ ว มมื อ กั น ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนรั ฐ ในกำรตรวจพบและชี้ แ จง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Fake news ได้อย่ำงรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกัน
กำรหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดและอำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมวุ่นวำยในสังคม
และสำมำรถติดตำมผู้กระทำผิดมำลงโทษ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. กำรบรรจุสำระเกี่ยวกับ “กำรรู้เท่ำทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรกำรศึกษำใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยหรื อ เที ย บเท่ ำ และเป็ น วิ ช ำพื้ น ฐำน
ระดับอุดมศึกษำ
๒. จัดตั้งส่วนงำนหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกับผู้ให้บริกำร
สื่อออนไลน์ในและต่ำงประเทศ ให้มีลักษณะ Official Point of Contact

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้ ค นไทยมี ห ลั ก ประกั น ทางรายได้ ใ นวั ย เกษี ย ณ และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปสู่ ก ารมี จิ ต
สาธารณะ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. อัตราทดแทนรายได้ของระบบบานาญมากกว่าร้อยละ ๓๐
๒. สัดส่วนของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมที่มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. จานวนชุดข้อมูลที่ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเปิดเผยให้ประชาชนนาไปใช้ประโยชน์ได้
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง
๕. การใช้เวลาของประชากรในการให้บริการชุมชนเพิ่มขึ้น
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้ ก าหนดเรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ทั้ ง สิ้ น ๕ ประเด็ น ได้ แ ก่ (๑) การปฏิ รู ป การออม
สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม (๒) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (๓) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านสังคม (๔) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ (๕) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านสังคม
๑. การส่งเสริมการออมและให้สถาบันทาง
สังคมมีส่วนร่วมกับภาครัฐจัดบริการสังคม
๑) กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.)
มีกำรดำเนินกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
และปรับปรุงกำรบริหำร กอช. โดย
ผลักดันกำรเพิ่มจำนวนสมำชิกอย่ำง
ต่อเนื่อง อำทิ ร่วมมือกับ
กระทรวงมหำดไทยในกำรเพิ่มสมำชิก
พัฒนำองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรกองทุนฯ
๒) ปัจจุบันมีสมำชิก กอช. มีสมำชิก
๒,๒๙๑,๘๖๖ คน (ที่มา : เว็บไซต์ กอช.
ข้อมูล ณ ๓๑ ม.ค. ๖๓) ซึ่งเกินค่ำ
เป้ำหมำยในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
สังคมที่กำหนดไว้จำนวน ๑ ล้ำนคน
ภำยในปี ๒๕๖๑
๑) กระทรวงกำรคลังได้เสนอ ร่ำง พ.ร.บ.ว่ำ
ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญ พ.ศ. .... ซึ่ง
ผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบ ครม. แล้ ว แต่
เนื่ องจำกเกิ ดกำรเปลี่ ยนรั ฐบำล จึ งถู ก
ส่งกลับกระทรวง
๒) กระทรวงกำรคลังได้เปิดรับฟังควำม
คิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยกองทุนบำเหน็จ
บำนำญฉบับแก้ไขใหม่ระหว่ำงวันที่ ๑๔
ม.ค. ๖๓ - ๑๔ ก.พ. ๖๓
๓) ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเสนอร่ำง พ.ร.บ.ฯ ฉบับ
แก้ไขใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี
๑) พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒
๒) พม. โดยกรมพัฒนำสวัสดิกำรและสังคม

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออม
แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชำชนที่เป็นกลุ่มอำชีพนอก
ระบบเข้ำมำเป็นสมำชิก กอช. เพิ่มขึ้น และเป็น
หลักประกันทำงสังคมแก่
ผู้ไม่มสี วัสดิกำรอื่นรองรับ
กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ประชำชนกลุ่มที่เป็นอำชีพ
นอกระบบ
งบประมาณ : มีเฉพำะกรณีมีเงินสมบทภำครัฐ
เพิ่มเติม

ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้วิสำหกิจเพื่อสังคมเริ่ม
ดำเนินกำรได้ภำยในปี ๒๕๖๑
กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

การสร้างระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญหลังพ้น
วัยทางาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชำชนมีควำมมั่นคงทำง
รำยได้เมื่อถึงวัยเกษียณอำยุ/หลังพ้นวัยทำงำน
กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณ : เงินสมบทภำครัฐที่อำจเกิดขึ้นหลัง
ประกำศใช้กฎหมำย

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ /
สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม

กระทรวงกำรคลัง

กองทุนกำรออมแห่งชำติ
(กอช.)

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๒. การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน

ในฐำนะหน่วยงำนชั่วครำวตำมบทเฉพำะ
กำลของ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อ
สังคมฯ
ได้ดำเนินกำร อำทิ จัดตั้งสำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ ๒๓
พ.ค. ๖๒ /จัดทำกฎหมำยลำดับรองเสร็จ
สิ้นแล้ว ๘ ฉบับจำกทั้งสิ้น ๒๖ ฉบับ (๑๑
ฉบับกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน)
/สรรหำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) มีบริษัทจดทะเบียนแล้วโดยอำศัย
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
สร้ำงเสริมกิจกำรเพื่อสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑๖ แห่ง
กาหนดให้ตาบลเป็นพื้นทีก่ ารพัฒนาอย่างบูรณาการ ๑) เมื่อ ม.ค. ๖๒ พอช. เสนอร่ำงระเบียบฯ ให้
โดยออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ครม. พิจำรณำ ซึ่งมีคำสั่งให้ปรับปรุง/ทวน
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ตำมควำมเห็นของหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกลไกบูรณำกำรในพื้นที่ เกิดกำร
โดยเฉพำะประเด็นควำมซ้ำซ้อนกับ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์
กฎหมำยอื่น และนำร่ำงที่ปรับแก้แล้วส่ง
เพื่อกำรพัฒนำในพื้นที่
สลค. ต่อไป
กลุม่ เป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
๒) เมื่อ เม.ย. ๖๒ พอช. เสนอร่ำงระเบียบฯ
งบประมาณ : งบประมำณแผ่นดิน ปีละ ๘๐๐
ต่อ สลค. โดยมีกำรเวียนขอควำมเห็นจำก
ล้ำนบำท ฐำนคิดเฉลีย่ จังหวัดละ ๑๐ ล้ำนบำท
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อนำมำกำร
ปรับปรุงร่ำงระเบียบดังกล่ำว
๓) เมื่อ ส.ค. ๖๒ พอช./สช./สศช. ได้หำรือ
ร่วมกัน โดยเห็นชอบให้ทบทวนร่ำง
ระเบียบฯ เนื่องจำกมีกลไกที่ดำเนินกำรอยู่
แล้วและซ้ำซ้อนกับกฎหมำยบำงฉบับจริง
๔) เมื่อ ม.ค. ๖๓ เครือข่ำยองค์กรชุมชนทำ
หนังสือขอทบทวนอำนำจหน้ำที่ของ คกก.
ระดับชำติ รมว.พม. จึงมอบให้เครือข่ำยฯ
ทบทวนเนื้อหำสำระสำคัญเพิม่ เติม

งบประมาณ : เป็นไปตำมที่กฎหมำยร่ำงไว้

สาระสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่งชำติ/
สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ/
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
(องค์กำรมหำชน)

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๓. การส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็น
หลักประกันทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน
๑) พ.ร.บ.สถำบันกำรเงินประชำชน ได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ ๓๐
เม.ย. ๖๒
๒) คกก.พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
ประชำชนได้ออกประกำศที่เกีย่ วข้อง ๕
ฉบับ เพื่อกำหนดองค์กรกำรเงินชุมชน/
ธนำคำรผูป้ ระสำนงำน/หลักเกณฑ์กำร
ดำเนินเบื้องต้น
๓) อยูร่ ะหว่ำงออกประกำศนำยทะเบียน
สถำบันกำรเงินประชำชนและหลักเกณฑ์
กำรดำเนินงำนให้ครบถ้วน และเตรียม
ควำมพร้อมเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ธนำคำรผูป้ ระสำนงำน
๑) พ.ร.บ.ป่ำไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้
เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒
๒) กรมป่ำไม้อยูร่ ะหว่ำงออกกฎหมำยลำดับ
รองภำยใต้ พ.ร.บ.ดังกล่ำว เพื่อรับรอง
กำรเคลื่อนย้ำยและขำยไม้ยืนต้นมูลค่ำสูง
๑) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้ดำเนินกำรออก
กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็น
หลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๑
๒) ปัจจุบันมีผู้ยนื่ ขอสินเชื่อโดยใช้ไม้ยนื ต้น
เป็นหลักประกันแล้ว จำนวน ๕ รำย ผ่ำน
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
๓) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำอยูร่ ะหว่ำงหำรือ
กับ ธกส. ดำเนินโครงกำรนำร่อง ๕ พื้นที่
ใน ๕ ภูมภิ ำคต้นแบบ คำดว่ำแล้วเสร็จ
เม.ย. ๖๓

สาระสาคัญ

เร่งรัดการจัดทา พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกลไกหนุนเสริมควำมเข้มแข็ง
ของกำรออมและเป็นแหล่งทุนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
รวมทั้งพัฒนำระบบพันธมิตรชุมชนเพื่อส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรเงินชุมชน
กลุม่ เป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณ : งบประมำณแผ่นดิน ๑๐ ล้ำนบำท

แก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และ พ.ร.บ.อืน่ ๆ และ
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนและชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่ำสูงในที่ดนิ
กรรมสิทธิเ์ พื่อกำรออมและสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
กลุม่ เป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณ : งบประมำณแผ่นดิน ๑๐ ล้ำนบำท
จัดทากฎกระทรวงเรื่องหลักประกันทรัพย์สินอืน่ ตามที่
กาหนดใน พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกลไกกำรให้ตน้ ไม้เป็น
หลักประกันทำงธุรกิจและส่งเสริมกำรปลูกไม้ยืนต้นที่มี
มูลค่ำสูงทำงเศรษฐกิจ เกิดกำรออมทรัพย์บนดินเพื่อ
ควำมมั่งคั่งของประเทศ
กลุม่ เป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณ : งบประมำณแผ่นดิน ๑๐ ล้ำนบำท

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงกำรคลัง/กระทรวง
พำณิชย์

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

กระทรวงกำรคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
๔) อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มกี ำรดำเนินกำรให้
สินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ เนื่องจำกขำด
หลักเกณฑ์กลำงในกำรประเมินรำคำต้นไม้
และมีควำมกังวลในกำรติดตำมตรวจสอบ
สภำพต้นไม้ในช่วงกำรให้สินเชื่อ

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ

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
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๒๕๖๑

๒๕๖๒

X

x

X

มีร่าง

X

X

ไม่มีร่าง
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านรายได้
เมื่อถึงวัยเกษียณ/หลังพ้นวัยทางาน
เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการจัดสรรเงินจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มคืนผู้บริโภคในรูปแบบเงินออม
โดยตรงเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางด้าน
รายได้เมื่อถึงวัยเกษียณ/หลังพ้นวัยทางาน

สาระสาคัญของกฎหมาย

- 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
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน และสังคมของ
มั่นคงของมนุษย์
ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
X
๒๕๖๒
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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

หมายเหตุ

๒๕๖๒

๒๕๖๑

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
๘ ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
X
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๒

X

X

มีร่าง
X

ไม่มีร่าง

- ด้านสังคม 2 -

สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สานักนายกรัฐมนตรี

๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

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

สาระสาคัญของกฎหมาย
เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคให้
มีอานาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานในการ
แก้ปัญหาผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

X

๗ สนับสนุนให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคดาเนินการยกร่างบทบัญญัติตามมาตรา
๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๖ แก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
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พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ
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

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๓

x

x

มีร่าง

x

x

x

ไม่มีร่าง

- ด้านสังคม 3 -

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวัฒนธรรม
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอ
กฎหมายที่ต้องจัดทาใหม่เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ

๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในงานยุติธรรมชุมชนและ
รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มีกฎหมายและแผนพัฒนาระบบและ
โครงสร้างการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนให้
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้รับการ
คุ้มครองและมีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตาม
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตดั่งเดิมตาม
ความสมัครใจ

สาระสาคัญของกฎหมาย
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

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๙ จัดทาพระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและ
บุคคล
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หมายเหตุ
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

X

X

X

x

มีร่าง

ไม่มีร่าง

- ด้านสังคม 4 -

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการคลัง
- ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
- กระทรวงการคลัง

๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

เพื่อกาหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นใน
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม

เพื่อส่งเสริมสร้างแรงจูงให้ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีในการปลูกและจัดการผลผลิตไม้ ภายใต้
แนวทางพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ ที่
ธนาคารต้นไม้ภาคประชาชนได้นาร่อง
ดาเนินการ และผลักดันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙

เพื่อสร้างกลไกให้ต้นไม้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจและส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่า
สูงทางเศรษฐกิจ อันจะนาไปสู่การออมทรัพย์
บนดิน เพื่อความมั่นคงของประเทศ

สาระสาคัญของกฎหมาย
เพื่อเป็นกลไกของรัฐในการบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้า
ในเรื่องที่ดินทากินของประเทศ ตลอดจน
เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการมีที่ดินทา
กิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินทากินของเกษตรกร รักษาที่ดิน
เกษตรกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๒

๑๕ กฎกระทรวงเรื่องหลักประกันทรัพย์สินอื่น
ตามพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๑๔ ผลักดันพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน
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พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็น
หลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าว

หมายเหตุ

X

๒๐ จัดทาพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน

X

๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๕๖๓

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
๒๒ แก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
X
๒๕๖๕

๒๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบ
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสหกรณ์สาหรับเป็นเครื่องมือ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ

X

X

x

x

มีร่าง
X

X

ไม่มีร่าง

- ด้านสังคม 5 -

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ
แห่งชาติมีความคล่องตัวด้านโครงสร้างและ
งบประมาณ

เพื่อการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ และการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก ให้เป็นไป
โดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์
ต่อระบบสหกรณ์ของประเทศ

เพื่อให้มีกลไกพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนที่ชัดเจนและเกิดการพัฒนาที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะทาให้การดาเนินงาน
ของสถาบันการเงินประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และมี
ความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน

เพื่อให้มีกลไกและกระบวนการหนุนเสริม
องค์กรภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สาระสาคัญของกฎหมาย
เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดสวัสดิการ
สังคมทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไป
อย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

๑๙ จัดทาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๑๘ แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ.๒๕๔๖
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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

หมายเหตุ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๙. ด้านสังคม

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
ความคืบหน้า/คาชี้แจง
สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
๑) พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญแห่งชำติ พ.ศ. ... มีควำม กระทรวงกำรคลังได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยกองทุนบำเหน็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
คืบหน้ำกำรดำเนินกำรอย่ำงไร
บำนำญฉบับแก้ไขใหม่ระหว่ำงวันที่ ม.ค. ๖๓ - ๑๔ ก.พ. ๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่ำง ผู้เสียเปรียบในสังคม - กำร
เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับแก้ไขใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี (เสนอครั้งที่ ๒)
เสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงอำยุในที่
ทำงำน
๒) ในประเด็นกำรปฏิรูประบบกำรสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง กำรปฏิรูประบบกำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ ที่กำหนดให้ตำบลเป็น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔
เชิงพื้นที่ มีควำมคืบหน้ำอย่ำงไร และเหตุใดร่ำงแผนกำร พื้นที่กำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำร ปัจจุบันมีสถำนะกำรดำเนินงำน ดังนี้ (๑) มีร่ำง ระบบสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง ปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง จึงตัดบำงกิจกรรมออกไป ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง มีร่ำงระเบียบฯ กำรปฏิรูประบบกำรเสริมสร้ำง
และเสนอ ครม. พิจำรณำแล้ว อย่ำงไรก็ตำมมีคำสั่งให้ กระทรวงกำรพัฒนำ
ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่
สังคมฯ โดยสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชนไปทบทวนตำมควำมเห็นของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ในประเด็นควำมซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น ซึ่งสถำบัน
พัฒนำองค์กรชุมชน ได้ดำเนินกำรทบทวน ควำมซ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่นและ
หำรือร่วมกับหน่วยงำนร่วมรับผิดชอบแล้ว (๒) เกิดกลไกประชำรัฐระดับจังหวัด
ที่เข้มแข็งมีกำรจัดตั้งบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี ครอบคลุมทุกจังหวัด (๓) เกิด
กลไกประชำรัฐระดับตำบลมีควำมเข้มแข็งครอบคลุมทุกตำบล กระทรวง
มหำดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนและ
ประสำนแผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีกำร
ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระดับ
อำเภอและระดับตำบล โดยกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำน และ
แผนพัฒนำชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง
๓) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม มีวิธีกำรหรือแนวทำง แผนกำรปฏิรูปฯ ได้มีข้อเสนอในกำรสร้ำงระบบให้คนไทยมีบำเหน็จบำนำญหลัง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
ในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัยอย่ำงไร พ้นวัยทำงำน เพื่อให้ประชำชนมีควำมมั่นคงทำงรำยได้เมื่อถึงวัยเกษียณอำยุ/
ผู้เสียเปรียบในสังคม - กำร
หลังพ้นวัยทำงำน รวมทั้งส่งเสริมกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงอำยุในกำรทำงำน เสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงอำยุในที่
กำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยที่ให้ผู้สูงอำยุสำมำรถรับงำนเป็นชิ้นงำน
ทำงำน

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๙. สังคม

๒. ผลักดันกำรออกกฎหมำยลำดับรองภำยใต้ พ.ร.บ. วิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. คนไทยจะมีทำงเลือก ในกำรได้รับบริกำร ทำงสังคมที่สำมำรถตอบสนองต่อควำม
๒๕๖๒ อำทิ ร่ำงประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในกำรสนับสนุนด้ำน ต้องกำรและแก้ไขปัญหำทำงสังคมในรูปแบบ ที่หลำกหลำย มีประสิทธิภำพ และ
สิทธิประโยชน์ฯ และเรื่อง อัตรำกำรนำส่งเงินสมทบเข้ำกองทุนและเงิน ทั่วถึงมำกขึ้น
เพิ่มของวิสำหกิจเพื่อสังคมฯ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๑. ออกกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญในรูปแบบกำรออมภำคบังคับ คนไทยจะมีรำยได้หลังพ้นวัยทำงำนที่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินชีวิต
โดยใช้หลั กกำรระดมกำรออม ทั้งผู้ รับสวัสดิ กำรสังคม เจ้ำของกิ จกำร ประจำวันในวัยเกษียณได้อย่ำงมีคุณภำพชีวิตที่ดี
(นำยจ้ำง) และรัฐบำล

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

แผนการปฏิรูประเทศด้านพลังงาน
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และการยอมรั บ ของประชาชน
และกาหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการด้ านพลังงานมี
ธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและยกระดับข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน
๒. เพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงาน ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ภายใต้
การกากับดูแลที่เหมาะสม
๓. เสริมสร้างความมั่นคง เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจการด้านพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
พลังงานอย่างเพียงพอและทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม ส่งเสริมพลังงานทางเลือกระดับชุมชนเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิต
๔. การผลิตและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายพลังงานระบบส่งและระบบจาหน่าย
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๑๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูปองค์กรด้า น
พลังงาน (๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (๓) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
(๔) โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (๕) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน (๖) ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ (๘) การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ (๙) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (๑๐) แนวทาง
ส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (๑๑) การส่งเสริมการติดตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรี (๑๒) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี (๑๓) การส่งเสริมการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้พ ลั ง งานอย่ า งคุ้ มค่ า ในกลุ่ม อุ ต สาหกรรม (๑๔) การใช้ ข้ อ บัญ ญั ติ เ กณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (๑๕) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (๑๖) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (๑๗) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงาน
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านพลังงาน
๑. กระทรวงพลังงานสีขาว : ประเด็นปฏิรูปที่
๑ กำรปฏิรูปองค์กรด้ำนพลังงำน : สร้ำงกติกำ
(Code of Conduct) เพื่อกำหนดขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยนโยบำย-กำกับ-ปฏิบัติ
๒. พลังงานโปร่งใส : ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูป
สร้ำงธรรมำภิบำลในทุกภำคส่วน : ส่งเสริมและ
สร้ำงระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุก
องค์กร ลดควำมทับซ้อนในกำรดำรงตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรกับรัฐวิสำหกิจ/จำกัดผลประโยชน์
ของกรรมกำรเข้ำร่วมโครงกำรควำมโปร่งใสใน
อุตสำหกรรมสกัดทรัพยำกรธรรมชำติ (EITI:
Extractive Industries Transparency
Initiative)

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับบทบำทหน้ำที่ขององค์กรด้ำน
พลังงำนของไทย ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรบริหำร
จัดกำรพลังงำนของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรด้ำนพลังงำนของไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงระบบธรรมำภิบำลในทุกภำค
ส่วน และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนในกำร
กำหนดนโยบำยพลังงำนประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงำนภำครัฐ / องค์กรพัฒนำ
เอกชน / ผู้ประกอบกำร

สาระสาคัญ
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

๑) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงำน เห็นชอบใน
หลักกำรและอยูร่ ะหว่ำงกำรยกร่ำง
ประกำศคณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมกำรภำคประชำสังคม
๒) คณะกรรมกำรกำหนดแนวทำงพื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้ำที่ประชำชนมีส่วนร่วม อยู่
ระหว่ำงยกร่ำงแนวทำงกำรดำเนินงำน
๓) คณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติเมื่อ
วันที่ ๖ ก.พ. ๖๒ เห็นชอบกำรจัดสรร
ค่ำภำคหลวงที่ ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : ๐
๔) กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติอยูร่ ะหว่ำง
กำรศึกษำมำตรฐำน EITI ๒๐๑๖
๕) พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
๖) บริษัทวิสำหกิจเพื่อสังคม นำร่องใน
พื้นที่มำบตำพุด โดยว่ำจ้ำง PTIT และ
เสนอร่ำงแต่งตั้ง คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนฯ ให้คณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลังงำนพิจำรณำแล้ว

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงำน ให้ควำม
เห็นชอบ Code of Conduct แล้ว อยู่
ระหว่ำงกำรประกำศใช้

สถานะการดาเนินงาน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

กระทรวงพลังงำน

กระทรวงพลังงำน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๓. ก๊าซไทยยั่งยืน : ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๗ ด้ำน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมก๊ำซกำรจัดก๊ำซ
ธรรมชำติให้มีควำมต่อเนื่องและไม่เกิดกำร
หยุดชะงัก เปิดประมูลแหล่งสัมปทำนที่กำลังจะ
หมดอำยุและกำหนดมำตรกำรเพือ่ ให้กำรผลิต
ต่อเนื่อง
สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันเพื่อเพิ่ม ๑) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงำนได้ลงนำม
ประสิทธิภำพในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ สร้ำงควำมมั่นคง
สัญญำกับ บ.ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ดเี วลล
ทำงพลังงำนให้กับประเทศ และ
อปเมนท์ จำกัด ภำยใต้ระบบสัญญำ
นำก๊ำซธรรมชำติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำ
แบ่งปันผลผลิตแล้ว เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๒
เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมำสร้ำงประโยชน์สูงสุด
อยู่ระหว่ำงติดตำมและประเมินผลกำรดำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน
เนินงำนในช่วงเปลี่ยนผ่ำนของแปลง G๑/
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
๖๑ และ G๒/๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ เพื่อนำมำ
ปรับใช้กับแหล่งอื่น ๆ
๒) คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
พลังงำน ได้มีมติเห็นควร “ยกเลิก ×”
แผนงำนเนื่องจำกพื้นที่อ้ำงสิทธิทับซ้อน
ไทย-กัมพูชำ เป็นประเด็นที่อยู่ระหว่ำง
กำรเจรจำเพื่อแก้ไขปัญหำระดับรัฐบำลที่
ปัจจุบันมีกลไกกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนอยู่
แล้ว และเป็นประเด็นอ่อนไหว
๓) จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำทบทวนแผน
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนก๊ำซธรรมชำติของ
ประเทศเพื่อรองรับควำมมั่นคงและกำร
เติบโตของประเทศ (เริ่ม พ.ย. ๖๒)
๔) ศึกษำ LNG Satellite LNG
SatelliteLNG Satellite LNG Satellite
LNG Satellite แล้วเสร็จและได้นำเสนอ
ต่อคณะอนุฯ ด้ำนปิโตรเลียม
๕) คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน มี
มติเห็นชอบให้ กฟผ.จัดหำ LNG LNG
แบบ Spot ปริมำณไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ตัน
สำหรับทดสอบระบบกำรส่งเสริมกำร
แข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ และทดลอง
นำเข้ำ LNG แบบ Spot จำนวน ๒ ลำเรือ

สาระสาคัญ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕
กระทรวงพลังงำน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๖. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
(Electric Vehicle) : ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖
กำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย

๕. BEC อาคารสีเขียว : ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔
กำรดำเนินกำรใช้ข้อบัญญัตเิ กณฑ์มำตรฐำน
อำคำรด้ำนพลังงำน (Building Energy Code :
BEC)

๔. โซลาร์รูฟเสรี : ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ กำร
ส่งเสริมกำรติดตั้งโซลำร์รูฟอย่ำงเสรี ปรับปรุง
และออกระเบียบว่ำด้วยกำรส่งเสริมกิจกำร
โซลำร์รูฟเสรี จัดตั้งหน่วยงำน One Stop
Service ที่สำมำรถออกใบอนุญำตกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกโซลำร์รูฟได้

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ปริมำณรวมไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน
๖) ปตท. ได้จดั ทำกำรศึกษำพัฒนำให้ไทยเป็น
LNG Hub LNG แล้วเสร็จและได้นำเสนอ
ต่อคณะอนุฯ ด้ำนปิโตรเลียม แล้ว
๑) คณะกรรมกำร กกพ. มีมติ กำหนด
นโยบำยให้ชัดเจนก่อน จึงจะดำเนิน
กำรออกระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้
๒) กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำนได้ดำเนินโครงกำร Solar to
social อยู่ระหว่ำงกำรผลิตและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลผ่ำนสื่อ

สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกำรติดตั้งโซลำร์รูฟได้
อย่ำงแพร่หลำยและเสรี ทั้งบนหลังคำบ้ำนที่อยู่อำศัย
และอำคำรพำณิชย์ทั่วไป มีกฎหมำย ระเบียบ
ประกำศต่ำงๆ เพื่อรองรับ อำนวยควำมสะดวกในกำร
ติดตั้งโซลำร์รูฟอย่ำงเสรีที่ลดขั้นตอน ลดเวลำ ลด
ค่ำใช้จ่ำยได้มำกกว่ำปัจจุบัน และมีหน่วยงำนรำชกำร
ที่ให้บริกำรแบบ One Stop Service ในกำรขอ
อนุญำตติดตั้งโซลำร์รูฟ และลดขั้นตอนควำมซ้ำซ้อน
ต่ำง ๆ ลง
กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนทั่วไป บ้ำนที่อยู่อำศัยและ
อำคำรพำณิชย์ทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดให้อำคำรที่จะก่อสร้ำงหรือ ๑) ร่ำงกฎกระทรวงข้อบัญญัตเิ กณฑ์
ดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนำดรวมกันตั้งแต่
มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (BEC)
๒,๐๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป ต้องมีกำรใช้พลังงำนเป็นไป
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ตำมมำตรฐำนที่กระทรวงพลังงำนออกประกำศ
กฤษฎีกำแล้ว
กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนำดของอำคำร
๒) ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงสำนักงำน
และมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ แจ้งสำนักงำน
อำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน หรือ ข้อบัญญัติเกณฑ์
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (Building Energy
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกำศเพื่อ
Code: BEC )
บังคับใช้ต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย : อำคำรที่จะก่อสร้ำงหรือดัดแปลงขึ้น
ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : ประเทศไทยมีกำรกำหนดทิศทำงกำร สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ได้
พัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ชัดเจน มีกำรกำหนดเป้ำหมำย เสนอร่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำในระยะสั้น ปำนกลำง และระยะ ส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำตำมแผนปฏิรปู

สาระสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงพลังงำน
กระทรวงอุตสำหกรรม

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

กระทรวงพลังงำน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๗. การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System: ESS) :
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๗ กำรส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบกำรกักเก็บพลังงำน

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ประเทศด้ำนพลังงำนให้นำยกรัฐมนตรี
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยมี
รองนำยกรัฐมนตรีทนี่ ำยกรัฐมนตรี
มอบหมำยเป็นประธำน มีเลขำนุกำรร่วม
ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและ
แผนพลังงำน และ ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม

ยำว และมีผลกำรศึกษำโอกำสและควำมเป็นไปได้ใน
กำรส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนใน
ประเทศไทย และโอกำสกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต
ยำนยนต์ไฟฟ้ำในภูมิภำค ASEAN และอุตสำหกรรม
รถยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์มีกำหนดแผนกำรลงทุน
และกำรเปลี่ยนผ่ำนที่ชัดเจน ตลอดจนสำมำรถปรับตัว
กำรผลิตไปสู่กำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมที่รัฐบำลกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย : ทุกภำคส่วน
วัตถุประสงค์ : ประเทศไทยมีกำรกำหนดทิศทำงกำร
ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกำรกักเก็บพลังงำน โดยมีผล
กำรศึกษำโอกำสและควำมเป็นไปได้ในกำรส่งเสริมกำร
อุตสำหกรรมกำรผลิตระบบกักเก็บพลังงำน (Energy
Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)
เป็นอุตสำหกรรมอนำคตสร้ำงฐำนรำยได้ใหม่ให้กับ
ประเทศ มีกำรนำเอำระบบกักเก็บพลังงำนไปใช้ในกำร
ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนของ
ประเทศ และใช้ในอุตสำหกรรมอื่นๆ อย่ำงกว้ำงขวำง
กลุ่มเป้าหมาย : ทุกภำคส่วน
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ได้
เสนอร่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงำน
ตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน ให้
คณะกรรมกำรพลังงำนแห่งชำติ พิจำรณำ
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ โดยมี
รองนำยกรัฐมนตรีทนี่ ำยกรัฐมนตรี
มอบหมำยเป็นประธำน และมีผู้อำนวยกำร
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เป็น
เลขำนุกำร

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงพลังงำน
กระทรวงอุตสำหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

X

๓ กฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างองค์กรรองรับการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC)
๒๕๖๒

๒๕๖๒

X

X

X

๒๕๖๒

ไม่มรี ่าง
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

สาระสาคัญของกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านพลังงาน 1 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เพื่อลดความซ้าซ้อนของกฎหมายในการกากับดูแลธุรกิจพลังงาน
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

มีร่าง

ปีทใี่ ห้เสร็จ

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ลาดับ
จัดทาใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
X
พ.ศ. ๒๕๕๐
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รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พลังงานให้ความเห็นชอบใน
หลักการแล้ว อยูร่ ะหว่างการขอ
ประกาศใช้

หมายเหตุ

๗ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่
สังคม เศรษฐกิจ

X

๙ ระเบียบและกฎเกณฑ์วา่ ด้วย Third Party
Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย
X

ลาดับ
จัดทาใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมาย
๖ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
X
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๒

ปีทใี่ ห้เสร็จ
๒๕๖๒

X

มีร่าง
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

สาระสาคัญของกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
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 ่าง

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
๘ ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่
X
การแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชนและครัวเรือน
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พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ

X

๒๕๖๒

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ส่งเสริมและขจัดอุปสรรค ในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชือ้ เพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
๑๓ กฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
X
ระหว่างทางและปลายทาง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
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)

สาระสาคัญของกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ลาดับ
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
มีร่าง
ไม่มรี ่าง
ชือ่ กฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (อาจยุบรวมกันกับประเด็นปฏิรูปที่ ๕)
๑๐ ข้อกาหนดเกีย่ วกับการเชื่อมต่อ การใช้
X
๒๕๖๒
บริการ และการปฏิบตั ิการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการกาหนดอัตรา
ค่าบริการ
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- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

X

- ด้านพลังงาน 4 -

กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)

X

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

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

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ ใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
X
๑๘ กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง เพือ่
๒๕๖๒
สนับสนุนการใช้มาตรการบริษทั จัด
การพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

๒๕๖๒

X

สาระสาคัญของกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)

X

๑๖ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟ
และนากลับมาใช้ใหม่

๒๕๖๒

X

๒๕๖๒

ไม่มรี ่าง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ ใช้ขอ้ บัญญัตเิ กณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)
X
X
๑๗ กฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาด
๒๕๖๒
ของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการออกแบบอาคารเพือ่ การ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....

X

๑๕ ระเบียบและข้อกาหนดว่าด้วยการส่งเสริม
กิจการโซลาร์รูฟเสรี

มีร่าง

ปีทใี่ ห้เสร็จ

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ลาดับ
จัดทาใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ ส่งเสริมการติดตัง้ โซลาร์รูฟอย่างเสรี
๑๔ พระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม
X
พ.ศ. ๒๕๓๖
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑๐. ด้านพลังงาน

๒) รำคำพลังงำนค่ำ LNG กำรเปิดเสรีด้ำนพลังงำน ขอให้มี
กำรนำเสนอในกำรรำยงำน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนและประโยชน์ที่ประชำชน
จะได้รับ

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) กิจกรรมเรื่องกำรย้ำย ๓ กำรไฟฟ้ำ (กฟผ. กฟภ. และ
กฟน.) ไปอยู่ในกำกับของกระทรวงพลังงำน จะทำให้ลด
ควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำนลดต้นทุนกำรผลิต และ
บริหำรจัดกำรพลังงำนได้ง่ำยขึ้น จึงเห็นควรเร่งรัดให้
เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
กระทรวงพลังงำนร่วมกับกระทรวงมหำดไทยและ ๓ กำรไฟฟ้ำได้ศึกษำวิเครำะห์
ควำมเหมำะสมของกำรโอนย้ำย เห็นควรให้ กฟน. และ กฟภ. ยังอยู่ภำยใต้กำร
กำกับดูแลของกระทรวงมหำดไทยต่อไป โดยจัดทำแผนบูรณำกำรกำรลงทุนและ
กำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบไฟฟ้ำของประเทศ ทั้งกำรผลิต ระบบส่ง และ
ระบบจำหน่ำย เป็นแผนระยะ ๕ ปี เพื่อเสนอคณะกรรมกำร กพช. และ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนเป็นหน่วยงำนหลักในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑. ทบทวนแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ
๒. ศึกษำถึงสัดส่วนของปริมำณก๊ำซธรรมชำติเพื่อรักษำควำมมั่นคง กับปริมำณ
เพื่อเปิดให้มีกำรแข่งขัน ที่เหมำะสมกับประเทศไทย
๓. ศึกษำแนวทำงกำรกำหนดโครงสร้ำงตลำดก๊ำซธรรมชำติ แนวทำงกำรกำกับ
ดูแลที่ส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขัน และเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗
พัฒนำอุตสำหกรรมก๊ำซ
ธรรมชำติ

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖
ปฏิรูปโครงสร้ำงกำรบริหำร
กิจกำรไฟฟ้ำ

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา

107

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑๐. พลังงำน

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๑. กำรปฏิรูปประเด็นจัดตั้งศูนย์บริกำร เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน ๑. สนับสนุนนโยบำยโรงไฟฟ้ำชุมชนเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
ด้ำนกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
๒. ปลดล็อคข้อจำกัดด้ำนขั้นตอนกำรลงทุนโครงกำรพลังงำน เป็นกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นต่อกระบวนกำรภำครัฐและช่วยผลักดันกำรลงทุนภำคเอกชนให้รวดเร็ว
ขึ้น
๒. กำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๔
๑. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกฐำนเศรษฐกิจเดิมและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่
๒. เป็นหัวรถจักรในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มี
ศักยภำพของไทย
๓. ทำให้เกิดกำรจ้ำงงำนและสร้ำงรำยได้จำกอุตสำหกรรมต่อเนื่อง
๓. กำรปฏิรูปโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำ และก๊ำซธรรมชำติ
๑. ส่งเสริมกิจกำรไฟฟ้ำเพื่อเพิ่มกำรแข่งขันภำยใต้กำรกำกับให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุ ด และคงไว้ซึ่ งควำมมั่ น คงที่ ใ ช้ พ ลังงำนทดแทนที่ผ ลิ ต และซื้ อ ขำยไฟฟ้ ำ
กันเองภำยในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ภำครัฐไม่ต้องจัดหำงบประมำณ
มำสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FiT หรือ Adder
๒. เสนอแนะรูปแบบโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำของประเทศไทยที่เหมำะสมกับรูปแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจกำรไฟฟ้ำ
๓. เกิดกำรพัฒนำตลำดนำเข้ำและส่งออกก๊ำซธรรมชำติเพื่อส่งเสริมให้เกิด กำร
แข่ งขั น เพิ่ มประสิท ธิภ ำพ และสร้ ำงมู ลค่ ำเพิ่ม ทำงเศรษฐกิจ ในกิจ กำรก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับแผนฯ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้ ป ระเทศมี ม าตรการควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม การบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. มีกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตฯ ภาคประชาชน
๒. หน่ วยงานของรั ฐทุกหน่ วยมีผลการประเมินคุณธรรมความซื่ อตรงและโปร่งใส (ITA) ไม่ต่ากว่ า
ร้อยละ ๘๐ ทั้ง ๕ มิติ
๓. จานวนคดีที่ ป.ป.ช./ป.ป.ท. ไต่สวนลดลงร้อยละ ๑๐ ในแต่ละปี
๔. การไต่สวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบสามารถนาตัวผู้กระทาผิดขึ้นสู่ ศาลได้ในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดทุกคดี
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
ให้มีการส่งเสริ มสนับสนุน และให้ค วามรู้ แ ก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริ ตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี
กฎหมายในการส่งเสริ มให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย ๒) ด้าน
การป้องปราม (๑) ให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง ๓) ด้านการป้องปราม (๒) ให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ๔) ด้าน
การปราบปราม (๑) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทาง
กฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด ๕) ด้านการปราบปราม (๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็น
ธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทาและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนา
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม ๖) ด้านการบริหารจัดการ
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โครงการ/กิจกรรม/
สาระสาคัญ
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. กำหนดให้ข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะใน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ภำครัฐเปิดเผยข้อมูลของ
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐที่ถูกเปิดเผย ให้ หน่วยงำน เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส ให้อำนำจภำค
อ้ำงอิงหลักกำรเปิดเผยตำมแนวทำงเดียวกับของ ประชำชนต่อต้ำนกำรทุจริต และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ภำคีสมำชิกควำมร่วมมือเพื่อกำรเปิดเผยข้อมูล
เข้ำมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของภำครัฐและ
ภำครัฐ (Open Government Partnership:
ฝ่ำยต่ำง ๆ และกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐดังกล่ำว
OGP) เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส ให้อำนำจภำค
จะต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิตัลแพลทฟอร์มเพื่อให้
ประชำชนต่อต้ำนกำรทุจริต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำมำรถสืบค้นและสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
เข้ำมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของภำครัฐ
และฝ่ำยต่ำง ๆ และกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ
ดังกล่ำวจะต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิตัลแพลท
ฟอร์มเพื่อให้สำมำรถสืบค้นและสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ ภำยใน ๒ ปี
๒. มีกฎหมำยกำหนดควำมผิดจำกกำรกระทำ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกฎหมำยกำหนดควำมผิด
โดยเจตนำของเจ้ำพนักงำนของรัฐที่ทุจริตต่อ
จำกกำรกระทำโดยเจตนำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่
หน้ำที่ กำรใช้อำนำจโดยมิชอบ และกำรร่ำรวย ทุจริตต่อหน้ำที่ กำรใช้อำนำจโดยมิชอบ และกำร
ผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อควำมรวดเร็วในกำรไต่สวน ร่ำรวยผิดปกติที่ชัดเจน โดยไม่ต้องมีกำรตีควำมในข้อ
และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (อนุวัติกำรตำม กฎหมำยและมีควำมชัดเจนว่ำเป็นควำมผิดทำง
UNCAC ๒๐๐๓)
จริยธรรม วินัย หรืออำญำ/ละเมิดซึ่งจะช่วยลดเวลำ
ในกำรไต่สวนผู้กระทำผิด
๓. ปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมที่ภำค
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีหลักกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนร้องขอในทุกกรณี เอกสำรใดที่เป็น
ตำมที่ภำคประชำชนร้องขอในทุกกรณี เอกสำร ควำมลับของทำงรำชกำรและควำมลับส่วนบุคคลให้
ใดที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำรและควำมลับ ระบุไว้ในกฎหมำยอย่ำงชัดเจน โดยกำหนดเวลำใน
ส่วนบุคคลให้ระบุไว้ในกฎหมำยอย่ำงชัดเจน
กำรให้ข้อมูลกับประชำชนไว้ด้วย
โดยกำหนดเวลำในกำรให้ข้อมูลกับประชำชนไว้
ด้วย
ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของรัฐสภำ

ข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบันมี พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบ เนื้อหำของกฎหมำยครอบคลุมทัง้
ข้อมูลในภำครัฐและเอกชน ส่วนกฎหมำยว่ำ
ด้วยข้อมูลข่ำวสำรของของรำชกำร นัน้ มี
ขอบเขตข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของรำชกำร
เท่ำนัน้ ส่วนร่ำงพ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ขณะนี้มรี ะบบดิจิทัลแพลตฟอร์มกลำงของ
หน่วยงำนสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน) แล้ว แต่ขำดกำรร่วมมือ
ของหน่วยงำนภำครัฐในกำร เปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงำน เข้ำสู่ระบบระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มกลำง ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรประสำนหน่วยงำนของรัฐเพื่อ
กำรเปิดเผยข้อมูล และได้พัฒนำช่อง
ทำงกำรร้องเรียนของประชำชนเพิม่ เติม

สถานะการดาเนินงาน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

สำนักงำน ป.ป.ท.

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
สำนักงำน ป.ป.ท.

หน่วยงานรับผิดชอบ
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๔. จัดทำร่ำงกฎหมำยส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำร
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน

สำธำรณะตำมรัฐธรรมนูญที่มีกำรเสนอร่ำงมำ
นัน้ รัฐบำลได้ให้สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรีศึกษำและรวบรวม โดยได้มี
กำรเสนอเป็นร่ำง พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนควำมคืบหน้ำ
ขณะนี้ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๓)
ได้ตรวจพิจำรณำร่ำงแล้วเสร็จ และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้ดำเนินกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นและอยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำซึ่ง
ต้องเสนอกลับมำยังสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ในส่วนของเนือ้ หำที่แก้ไขมี
หลักกำรเรื่องข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ โดยมี
กำรเปิดช่องให้คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรสำมำรถกำหนดเพิ่มเติมได้ และ
ยังมีร่ำง พ.ร.บ.รัฐบำลดิจิทัล ซึ่งจะมีกำรใช้
เทคโนโลยีเข้ำมำเสริมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรต่อไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมำตรกำรทำงวินัยใน
ดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยให้คณะกรรมกำร
ระบบรำชกำร และให้ข้ำรำชกำรทำหน้ำที่อย่ำงสุจริต พิทักษ์ระบบคุณธรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน มีหน้ำทีแ่ ละ
อำนำจในกำรเสนอแนะต่อองค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลต่ำง ๆ ทุกองค์กรแล้วเสร็จ
โดยได้มีรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่
๙๖ ก ลงวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๒ ประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ เรื่อง กำรอุทธรณ์และกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

สาระสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สำนักงำน ป.ป.ท.

หน่วยงานรับผิดชอบ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑๑. ด้านป้องกันและปราบปราม ๑) ในกำรจัดทำแผนกำรปฏิรปู ประเทศ องค์กรอิสระยังไม่ได้
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีบทบำทและส่วนร่วมในกำรทำแผน และยังไม่ปรำกฏใน
แผนฯ ยกเว้น สำนักงำน ป.ป.ช. แต่องค์กรอิสระมี
มำกกว่ำ ป.ป.ช. จึงขอเสนอในช่วงกำรปรับแผนกำร
ปฏิรปู ประเทศ ควรให้องค์กรอิสระเข้ำมำมีสว่ นร่วมใน
กำรปรับแผน และมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรม
มำกกว่ำที่ผำ่ นมำ
๒) ควำมชัดเจนของกำรมีคณะกรรมกำรประสำนงำน
ระดับสูง clearing house เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรระดับ
นโยบำยในส่วนของกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศ
เนื่องจำกปัจจุบันหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องมีอย่ำงน้อย ๕
หน่วยงำน ตั้งแต่ต้นน้ำ ทั้ง กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI)
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งยังขำดกำรกำหนดและ
มอบหมำยหน่วยงำนหลักในกำรประสำนกับต่ำงประเทศ
ส่งผลต่อกำรดำเนินคดีทเี่ กี่ยวกับต่ำงประเทศ ทั้งนี้ กำร
จัดตั้งคณะกรรมกำรดังกล่ำวในเล่มประเด็นกำรปฏิรูป
กระบวนกำรยุติธรรมยังขำดทิศทำงที่ชัดเจน ซึ่งถึงแม้
ปัจจุบันจะมีศูนย์อำนวยกำรทุจริตแห่งชำติ แต่เป็นกำร
แก้ปัญหำในระดับปฏิบัติกำรเท่ำนั้น
สำนักงำนฯ ได้นำเสนอข้อเสนอแนะดังกล่ำวให้กับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อพิจำรณำต่อไป

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
ในกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศทุกด้ำน ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓
ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนฯ ได้มีหนังสือสอบถำมควำมเห็นหน่วยงำนของรัฐทุก
รวมถึงองค์กรอิสระทุกหน่วยงำนในกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรปทุกด้ำนเป็นที่
เรียบร้อย

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
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X

X

X

๔ จัดทากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๕ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าที่จาเป็น

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

X

ไม่มีร่าง
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

สาระสาคัญของกฎหมาย

- 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

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 -

X

X

X

X

๒๕๖๓

มีร่าง

๑๑ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

๓ จัดทาร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม
๒ ปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มีหน้าที่และอานาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลต่าง ๆ ทุกองค์กร

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
๑ ให้เร่งบัญญัติกฎหมายในการรองรับการรวมตัวของ
ประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
กาหนดบทบาทของรัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวย
ความสะดวก

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 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

หมายเหตุ
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เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม
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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๖ ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่
เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๕

X

ไม่มีร่าง

- 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

สาระสาคัญของกฎหมาย
หมายเหตุ
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
- 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

มีร่าง
X

๑๑ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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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

ไม่มีร่าง

- 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

สาระสาคัญของกฎหมาย
หมายเหตุ
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และกลไกในการ
ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิด
ป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็นการขัดกัน เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและ
(ร่างพระราชบัญญัติตกไป)
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และ
เป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 -

X

X

มีร่าง
X

๑๑ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๒

๑๐ จัดทากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือ
การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๙ จัดทากฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๕ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
X
๒๕๖๑กับการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัย
๒๕๖๕
ข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

X

X

X

X

X

ไม่มีร่าง
X

- รัฐบาล
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- รัฐบาล
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
- องค์กรกลางด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
หน่วยงานกลางด้านการบริหารงาน
บุคคลต่าง ๆ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 -

มีร่าง

สาระสาคัญของกฎหมาย

๑๑ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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๒๕ กฎหมายจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นการเฉพาะ
(ระดับพระราชบัญญัต/ิ ให้มีสภาพนิติบุคคล)

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ด้านบริหารจัดการ
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

ไม่มีร่าง
X

สาระสาคัญของกฎหมาย

- รัฐบาล
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- รัฐบาล
- ทุกหน่วยงาน

- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน ทุจริต
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 -

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๒ เร่งรัดการตรากฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

X

มีร่าง

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๒๑ พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขู่ผู้แจ้ง
X
๒๕๖๑เบาะแส โดยนาแนวคิดของ Anti-SLAPP Law มา
๒๕๖๕
ประยุกต์ใช้ รวมถึงบทบัญญัติห้ามหน่วยงานของรัฐที่ถูก
ร้องเรียนฟ้องผู้แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้ถูกกล่าวหา
ฟ้องประชาชนที่แจ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
หน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวหาจนกว่า
การดาเนินการตามอานาจหน้าที่เสร็จสิ้น

๑๑ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในกำรแจ้ ง เบำะแสกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ เพื่อให้ภำครัฐปฏิบั ติหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง และเป็นธรรม โดยภำครัฐจะต้อง
อำนวยควำมสะดวกและให้ควำมคุ้มครองแก่ประชำชนผู้แจ้งเบำะแส
ประชำชนในฐำนะผู้เสียภำษี สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนของภำครัฐทั้งด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน และกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ ว่ำหน่วยงำนของรัฐมีกำรบริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล โดยมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีด้วยคุณธรรม โดยมีมำตรกำรทำง
กฎหมำยและกำรบริหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ทั้งกำรบริหำรงำนและบริหำรคนที่เข้มงวดผ่ำ น
ระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผล รวมถึงกำรตรวจสอบจำกภำคเอกชน
และภำคประชำชน
๓. กำรปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ชอบในภำครั ฐ อย่ ำ งรวดเร็ ว มุ่งเน้นกำรยกระดับกำรปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำร เพื่อรณรงค์วินัยและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่กระทบต่อประชำชน โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
เด็ดขำด เป็นธรรม
และผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น มีส่วนรับผิดชอบในควำมเสียหำยและรับโทษทำง
วินัย ปกครอง แพ่ง อำญำ ตำมที่กฎหมำยกำหนด กรณีละเลย ละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคล
๔. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิ ปรับปรุงระบบกำรทำงำนของภำครัฐให้ซื่อตรงปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยมุ่งเน้นกำรบริกำรประชำชนอย่ำงซื่อสัตย์และเท่ำเทียม ตรงไปตรง ผ่ำน
ชอบ
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและกระบวนกำรทำงำนของศูนย์อำนวยกำรต่อต้ำนกำร
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชำติ (ศอตช.) และศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต (ศปท.) ระดั บ
กระทรวงและหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นกลไกในกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถ
สร้ำงควำมศรัทธำ เชื่อถือ และไว้วำงใจจำกประชำชน และนำนำอำรยประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑๑. กำรป้องกันและ
๑. กำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๒. กำรป้องปรำมมิให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
๒. เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
โดยได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปฏิรูประบบการศึกษา
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายลาดับ
รอง (๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (๓) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา (๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ (๕)
การปฏิ รู ป การจั ด การเรี ยนการสอนเพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (๖) การปรั บ
โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่ อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา และ (๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการศึกษา
๑. ยกเครื่องระบบกำรศึกษำโดยกำรบังคับใช้
ร่ำงพ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ รวมถึง
กฎหมำยสำคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ได้แก่
ร่ำงพ.ร.บ.กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่ำง
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. .... ร่ำง
พ.ร.บ.กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... และกำรจัดตั้ง
สถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ
สถานะการดาเนินงาน
๑. คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒
เห็นชอบตำมที่รองนำยกรัฐมนตรี
(นำยวิษณุ เครืองำม) เสนอว่ำ ร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมำย
ปฏิรปู ประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็น
กฎหมำยแม่บทในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และ
แนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ในอนำคต โดยมีควำมเชื่อมโยงกับร่ำง
พ.ร.บ.เกีย่ วกับกำรจัดตั้งกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติแล้ว จึงเป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มคี วำมจำเป็นรีบด่วนที่จะต้อง
ตรำเป็นพระรำชกำหนดตำมมำตรำ ๑๗๒
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
โดยให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับร่ำงพระรำชกำหนดดังกล่ำวไป
พิจำรณำทบทวนเหตุควำมจำเป็นทีต่ ้อง
ตรำเป็นพระรำชกำหนด และให้รับ
ควำมเห็นของกลุม่ องค์กรวิชำชีพครู
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับร่ำงพ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. .... ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ
เสร็จแล้วไปยังประธำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ โดยเห็นว่ำ (๑) ไม่ควรเปลีย่ น

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำและบังคับใช้ร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมำยสำคัญ
อื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญใน
กำรปฏิรปู กำรศึกษำ ได้แก่ ร่ำงพ.ร.บ.กำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. .... ร่ำงพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
พ.ศ. .... ร่ำงพ.ร.บ.กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... และกำร
จัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

กระทรวงศึกษำธิกำร

หน่วยงานรับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
ชื่อตำแหน่ง “ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ”
เป็น “ครูใหญ่” (๒) ให้ยกเลิกตำแหน่ง
“ผู้ช่วยครูใหญ่” และให้เป็น “รอง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ” ดังเดิม (๓) ไม่
ควรเปลีย่ นคำว่ำ “ใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพครู” เป็น “ใบรับรองควำมเป็น
ครู” (๔) ควรเปิดโอกำสให้ผู้มสี ่วนได้เสีย
ได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรแก้ไข
กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ และ
(๕) ควรชะลอร่ำงพ.ร.บ.ดังกล่ำวจนกว่ำ
จะมีรัฐสภำชุดใหม่ ไปพิจำรณำด้วยแล้ว
เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก่อนเสนอ
รัฐสภำต่อไป
๒. วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
กับแผนต่ำงๆ ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ ดังนี้ ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทในด้ำนที่
เกี่ยวข้อง คือ ด้ำนกำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมและวัฒนธรรม ด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และด้ำนกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ แผนกำรปฏิรปู ประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ และแผนกำรปฏิรปู
ประเทศด้ำนอื่น ๆ ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำ ร่ำง พ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. .... พ.ร.บ.กำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมกำรสภำกำรศึกษำด้ำน
นโยบำยกำรศึกษำและกลไกกำร
ขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ ในวันที่ ๒๐

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ
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สาระสาคัญ

๔.

๓.

๒. บุกเบิกนวัตกรรมของกำรจัดกำรศึกษำระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสถำนศึกษำให้มี ๑.
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือกำรจัดกำรระดับ
ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำร และระบบนิเวศ
พื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของกำร
ทีส่ นับสนุนกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
ยกระดับคุณภำพของกำรศึกษำ ผ่ำนกำร
ขับเคลื่อนเรื่องสถำนศึกษำที่มีควำมเป็นอิสระใน
๒.
กำรบริหำรจัดกำร และระบบนิเวศที่สนับสนุน
กำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สิงหำคม ๒๕๖๒ เพื่อปรับแก้ตำมควำม
คิดเห็นของทีป่ ระชุม และเสนอต่อที่
ประชุมสภำกำรศึกษำเพื่อพิจำรณำต่อไป
ดำเนินโครงกำรนวัตกรรมกำรศึกษำ ๖
จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีษะเกษ
กำญจนบุรี ระยอง สตูล และสำมจังหวัด
ชำยแดนใต้ (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส)
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำได้ร่วมเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
ตำม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
จำนวน ๔๑ โรงเรียน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ในกำรดำเนินงำนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ
สพฐ.มีร่ำงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ตำม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรนโยบำยพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ ปัจจุบัน ประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำยพืน้ ที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ (นำยกรัฐมนตรี)
มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
ครบทั้ง ๖ พื้นที่ พื้นที่ละ ๑ เล่ม รวม
จำนวน ๖ เล่ม ผลกำรดำเนินกำรพร้อม

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงศึกษำธิกำร

หน่วยงานรับผิดชอบ
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สาระสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน

ถอดบทเรียนกำรดำเนินงำนพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำและจัดทำหนังสือ
เป็นหนังสือหลักกำรและแนวคิดกำร
พัฒนำพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
เผยแพร่ให้กับสถำนศึกษำนำร่องใน
พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำและ
หน่วยงำนต้นสังกัดนำไปใช้ประโยชน์
เรียบร้อย ปัจจุบันสพฐ.มีช่องทำงกำร
สื่อสำรขับเคลื่อนงำนพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำผ่ำนเว็บไซต์
www.edusandbox.com และ
facebook.com/EducationSandbox
๓. นำเสนอแนวทำงกำรปรับหลักสูตรกำรจัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ ๑. มีกำรจัดทำ (ร่ำง) หลักสูตรกำรศึกษำขั้น
กำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนไปสู่
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสูห่ ลักสูตรฐำน
พื้นฐำน สำหรับผูเ้ รียนที่มคี วำมบกพร่อง
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ และรูปแบบกำรปรับ
สมรรถนะ และรูปแบบกำรปรับหลักสูตรในระดับชั้น
ทำงสติปญ
ั ญำ พุทธศักรำช ๒๕๖๒
หลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓
ประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ จัดตั้งสถำบันหลักสูตร และ ๒. มีกำรนำคณะครูและนักเรียน และ
จัดตั้งสถำบันหลักสูตร และกำรเรียนรู้แห่งชำติ กำรเรียนรู้แห่งชำติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ผู้เกีย่ วข้องเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์
เพื่อเป็นเสมือนศูนย์ควำมเป็นเลิศในกำรวิจัย
ในกำรวิจัย พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำร
นำนำชำติรำยกำร International
พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียน เรียนกำรสอน และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
Robotic Olympiad ๒๐๑๙ ณ ศูนย์
กำรสอน และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ สำหรับ สำหรับกำรจัดกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ
กำรค้ำเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธำนี / มีกำร
กำรจัดกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ
นำคณะครูและนักเรียน และผูเ้ กี่ยวข้อง
เข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์นำนำชำติ
รำยกำร World Robot Game (WRG)
๒๐๑๙ ณ ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต จ.
ปทุมธำนี / มีกำรนำคณะครูและ
นักเรียน และผูเ้ กี่ยวข้องเดินทำงไปจัด
แสดงและประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ทำงวิทยำศำสตร์ในเวทีระดับนำนำชำติ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สถำบันหลักสูตรและกำร
เรียนรู้
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๔. สร้ำง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้
แห่งชำติ” ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
นำควำมรู้ และวิธีกำรเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน
นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นห่ำงไกล

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ

สาระสาคัญ
ณ เมืองนิวเดลี สำธำรณรัฐอินเดีย และ
เมืองบันเติน สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
๓. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นำไปสู่กำรกำหนดทักษะสำคัญสำหรับ
เด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีควำมสำคัญ ต่อ
กำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยให้มีควำมสอดคล้องและทันต่อ
กำรเปลีย่ นแปลงทุกด้ำน
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงมีนโยบำยให้มี
กำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดทำโครงกำร
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ
สมรรถนะของเด็ก ที่เชื่อมโยงกับ
มำตรฐำนคุณภำพเด็กปฐมวัย
คณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำดิจิทลั แพลตฟอร์ม
เพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Digital
Learning ) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ สำมำรถนำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำกำรศึกษำของชำติในด้ำนต่ำงๆ
เช่น ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงศึกษำธิกำร
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สาระสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน

สอดคล้องกับคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรจัดตั้ง
คณะอำนวยกำรโครงกำรพัฒนำดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ
(National Digital Learning Platform) โดยมี
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลำ เป็น
ประธำนกรรมกำร มีกำรสำรวจสื่อกำรเรียนรู้ที่
มีอยู่ภำยในหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร และคัดกรองแยก
ประเภทสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึง
ศึกษำกฎหมำยด้ำนลิขสิทธิ์สื่อ และคัดกรอง
สื่อที่สำมำรถเผยแพร่โดยปลอดลิขสิทธิ์ มี
กำรศึกษำรูปแบบโครงกำรจำกหน่วยงำนอื่นๆ
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน เพื่อเปรียบเทียบ
และวิเครำะห์ขอ้ ดี-ข้อเสีย แล้วนำมำปรับใช้
กับโครงกำร มีกำรจัดทำร่ำงโครงกำรซึ่งได้ระบุ
กำรดำเนินงำน และแผนกำรทำงำนของ
โครงกำรทั้งหมด และมีกำรจัดประชุมหำรือ
กับหน่วยงำนเอกชนเพื่อหำรือแนวทำงในกำร
ทำงำนร่วมกัน ปัจจุบันได้ทำกำรแต่งตั้งคณะ
ที่ปรึกษำและคณะทำงำนโครงกำรพัฒนำ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ
(National Digital Learning Platform) แล้ว
๕. จัดระบบกำรผลิตครูให้มีคณ
ุ ภำพและ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งกองทุนหรือแผนงำนเพื่อ
๑. มีกำรดำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพ
สมรรถนะควำมเป็นครู ผ่ำนกำรจัดตั้งกองทุน
กำรผลิตและพัฒนำครู สำหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนำ
กำรผลิตและพัฒนำครู อำจำรย์และ
หรือแผนงำนเพื่อกำรผลิตและพัฒนำครู สำหรับ บัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตำมควำมจำเป็นของประเทศ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อตอบโจทย์
ครูรุ่นใหม่ และพัฒนำบัณฑิตครูทมี่ ีอยู่ ให้ตรง
กำรพัฒนำประเทศ ได้ดำเนินกำรเป็นไป
ตำมควำมจำเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้น
ตำมแผนงำนของโครงกำร และ
ครูปฐมวัย และครูประถมศึกษำ สำหรับท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สำนักงำนกองทุนเพื่อควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
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๖. ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรศึกษำแห่งชำติ ตำมที่กำหนดไว้ในร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกหลัก
ในกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำร

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ขำดแคลน

วัตถุประสงค์ : เพือ่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรศึกษำแห่งชำติ ตำมที่กำหนดไว้ในร่ำงพ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกหลักใน
กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูป

สาระสาคัญ
และยุทธศำสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ในกำร
พัฒนำแนวทำงกำรผลิตครูเพื่ออนำคต
และกำรพัฒนำแนวทำงกำรปรับเปลีย่ น
มโนทัศน์กำรพัฒนำครูเพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรูแ้ ละสมรรถนะของนักเรียน และ
แนวทำงกำรผลิตและพัฒนำครู อำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มคี วำม
ชัดเจน ตอบสนองกำรพัฒนำประเทศ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และกำรขับเคลือ่ น
ประเทศไทยสูย่ ุค ๔.๐
๒. สพฐ. มีบทบำทในกำรพัฒนำและเตรียม
ตัวครูให้พร้อมทีจ่ ะรับภำรกิจที่สำคัญ
ดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี จึงได้จดั โครงกำร
พัฒนำครูหลักสูตร "ผู้นำในตัวฉัน" ขึน้
๓. มหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม จัดทำ
โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะครูไทยด้ำน
วิทยำกำรคำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยีในยุค ๔.๐ เพื่อพัฒนำผูเ้ รียน
ให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทกั ษะ
กำรคิดเชิงคำนวณซึ่งพัฒนำขึ้นมำจำก
กำรแก้ปญ
ั หำโดยกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้แก้ปญ
ั หำใน
ชีวิตจริง หรือนำไปพัฒนำนวัตกรรมของ
ตนเองต่อไปได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำวิเครำะห์ แนว
ทำงกำรปรับปรุง แก้ไข กฎหมำยกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ตำมคำสั่ง

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมำสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำแห่งชำติ

หน่วยงานรับผิดชอบ

126

โครงการ/กิจกรรม/
สาระสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ปฏิรูปกำรศึกษำให้เริม่ ดำเนินกำรได้ และมีควำม กำรศึกษำให้เริม่ ดำเนินกำรได้ และมีควำมต่อเนื่องใน สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ที่
ต่อเนื่องในระยะยำว
ระยะยำว
๑๓๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎำคม
๒๕๖๒ เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ จัดทำข้อเสนอ
กำรแก้ไข ปรับปรุงพ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.
๒๕๔๖ ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรฯ เพื่อประกอบกำร
จัดทำข้อเสนอต่อเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

X

X

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
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. ....

หมายเหตุ

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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
ไม่มีร่าง
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๓
X
- กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็น
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ และแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในอนาคต
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X

๒๕๖๒

X

ไม่มีร่าง

การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
๗ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒
X

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....

X

มีร่าง

สาระสาคัญของกฎหมาย

พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ

- 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

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๕ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑๒. ด้านการศึกษา

ความคืบหน้า/คาชี้แจง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒ เห็นชอบตำมที่รองนำยกรัฐมนตรี
(นำยวิษณุ เครืองำม) เสนอว่ำ ร่ำง พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
เป็นกฎหมำยปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกฎหมำยแม่บทในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย และแนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต
โดยมีควำมเชื่อมโยงกับร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติแล้ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนในกำร
ดำเนินกำร
๒) ขอทรำบควำมคืบหน้ำในกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม มีกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมสำหรับ
(Inclusive education)
เด็กพิกำรและเด็กที่ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และอยู่ระหว่ำงกำรจัดพิมพ์
รำยงำน
๓) เสนอแนะให้มีกรอบแนวทำงกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ
ประเด็นดังกล่ำว ถูกระบุไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำแล้ว
ได้แก่
ได้แก่ (๑) กำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็กก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ ได้ถูกระบุไว้ใน
(๑) กำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็กก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(๒) กำรดำเนินกำรตรำกฎหมำยจัดตั้งกองทุน ให้แล้ว
(๒) กำรดำเนินกำรตรำกฎหมำยจัดตั้งกองทุน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปี ได้ถูก
เสร็จภำยใน ๑ ปี
ระบุไว้ในประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
(๓) มีระบบกลไกในกำรผลิต และคัดกรองผู้ประกอบ
ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรจัดตั้งสำนักงำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำเป็น
อำชีพครูและอำจำรย์
ที่เรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่ำนมำ (๓) มีระบบกลไกในกำรผลิต และคัดกรองผู้
(๔) ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้สำมำรถเรียนได้ตำม
ประกอบอำชีพครูและอำจำรย์ ได้ถูกระบุไว้ใน ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ กำร
ควำมถนัด
ปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและ
อำจำรย์ และ (๔) ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้สำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด
ได้ถูกระบุไว้ใน ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

ประเด็นอภิปราย/ข้อซักถาม
๑) ควรเร่งรัดให้มีกำรออกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับใหม่ตำมนัย มำตรำ ๕๔ และ มำตรำ ๒๕๘
จ. ในรัฐธรรมนูญฯ เพื่อที่จะสำมำรถออกกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สอดคล้องได้

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำร
ปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓
กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อม
ล้ำทำงกำรศึกษำ
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔
กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำร
ผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้
ประกอบวิชำชีพครูและ
อำจำรย์
- เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕
กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำย
ลำดับรอง

สรุปประเด็นอภิปรายการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ของรัฐสภา
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๕. จัดระบบกำรผลิตครูให้มีคุณภำพและสมรรถนะควำมเป็นครู ผ่ำนกำรจัดตั้ง
กองทุนหรือแผนงำนเพื่อกำรผลิตและพัฒนำครู สำหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนำ
บัณฑิตครู ที่มี อยู่ ให้ตรงตำมควำมจ ำเป็ นของประเทศในระยะแรกเน้นครู
ปฐมวัย และครูประถมศึกษำ สำหรับท้องถิ่นขำดแคลน
๖. ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ ตำมที่กำหนดไว้ใน
ร่ำงพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ เพื่อเป็ นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้เริ่มดำเนินกำรได้
และมีควำมต่อเนื่องในระยะยำว

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. ยกเครื่ องระบบกำรศึ กษำโดยกำรบั งคั บใช้ ร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรศึ กษำ
๑๒. กำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมำยสำคัญอื่นที่เสนอโดย คณะกรรมกำรอิสระ
(ข้อเสนอเบื้องต้นของสำนักงำนฯ
เพื่อปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ได้แก่
เนื่องจำกคณะกรรมกำรที่
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติพื้นที่
เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำอยู่
นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... และ
ระหว่ำงกำรพิจำรณำแต่งตั้ง)
กำรจัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ
๒. บุกเบิกนวัตกรรมของกำรจัดกำรศึกษำระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือกำร
จัดกำรระดับพื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรยกระดับคุณภำพของ
กำรศึ กษำ ผ่ ำนกำรขั บเคลื่ อนเรื่ องสถำนศึ กษำที่ มี ควำมเป็ นอิ สระในกำร
บริหำรจัดกำร และระบบนิเวศทีส่ นับสนุนกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
๓. นำเสนอแนวทำงกำรปรั บหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้ น
พื้นฐำนไปสู่หลักสูตรฐำนสมรรถนะ และรูปแบบกำรปรับหลักสูตรในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑-๓ จัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติเพื่อเป็น
เสมือนศูนย์ควำมเป็นเลิศในกำรวิจัย พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ส ำหรั บกำรจัดกำรศึกษำใน
ระดับต่ำง
๔. สร้ ำง “ดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มเพื่ อกำรเรี ยนรู้ แห่ งชำติ ” ใช้ ประโยชน์ จำก
เทคโนโลยีดิจิทัล นำควำมรู้ และวิธีกำรเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครู
ทั่วประเทศ โดยเฉพำะในท้องถิ่นห่ำงไกล

ประชำชนมี ระบบดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มเพื่ อกำรเรี ยนรู้ แห่ งชำติ (National Digital
Learning Platform) สำหรับกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพ เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่ำงไกล หรือผู้ด้อยโอกำส หรือผู้ ที่มีควำม
จำเป็นพิเศษ
ประเทศไทยมีแผนกำรผลิตและพัฒนำครูตำมควำมต้องกำรของประเทศ (demandside-financing) ที่สำมำรถคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม สนับสนุนทุนกำรศึกษำ
คัดเลือกสถำบันกำรศึกษำที่มีคุณภำพในกำรผลิตครู เพื่อให้ผู้รับทุนเข้ำศึกษำได้รับกำร
พัฒนำเป็นครูที่มีสมรรถนะตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ
มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ เพื่อเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้เริ่มดำเนินกำรได้ และมีควำมต่อเนื่องในระยะ
ยำว

ผู้เรียนทุกระดับได้รับกำรศึกษำในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ในรูปแบบกำร
เรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน

ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เหมำะสม สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ และควำมต้องกำรของชุมชนและพื้นที่

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
มีกฎหมำยและกฎระเบียบรองรับกำรดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

