รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)

โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)

หนังสือ สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๓๓๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓

รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)

ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ มีความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใน
กิจกรรมสาคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน อาทิ
๑.

๒.

ด้านการเมือง
▪ ส านั กงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
ได้ดาเนินโครงการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนความเชื่อ ความโน้มเอียงด้าน
การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้ วเสร็จ (ในช่วงเดือน
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยได้ผลิตภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ฝุ่น หรือ หยดน้า” และเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ
เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสานึกรู้รักสามัคคีและสร้างความตระหนักรู้ในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
▪ สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อจัดทารายละเอียดแผนการดาเนินการศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
โดยการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single Emergency
Number) ในระยะแรกจะเริ่มทดลองดาเนินการใน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย (๑) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (2) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตารวจภูธรภาค 1 จังหวัดนนทบุรี (3) ศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต ารวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี (4) ศูนย์บัญชาการเหตุ ฉุกเฉินแห่งชาติ
ตารวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (5) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตารวจภูธรภาค 4 จังหวัด
ขอนแก่น (6) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ (7) ศูนย์บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ ตารวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก (8) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตารวจภูธรภาค 7
จังหวัดนครปฐม (9) ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตารวจภูธรภาค 8 จังหวัดภูเก็ต (10) ศูนย์บัญชาการ
เหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตารวจภูธรภาค 9 จังหวัดสงขลา (11) ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา
▪ ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ อยู่ ระหว่ า งด าเนิ นการ ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทาง
ราชการ แต่ยังไม่เห็นควรให้ยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในบางกระบวนการ และได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบางกระบวนการเป็นรายได้นอกงบประมาณที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ในส่วนอื่น เช่น การสนับสนุนการทางานของหน่วยงานท้องถิ่น ทาให้หน่วยงานยังคงมีความจาเป็นต้องจัดเก็บ
ต่อไป เป็นต้น และควรพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมหลังจากการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน
และควรทบทวนความคุ้มทุน เช่น ด้านอัตรากาลัง และด้านเอกสาร เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาดาเนินการได้
อย่างเหมาะสม เป็นต้ น และให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับปัจจุบัน และเสนอผลการดาเนินการต่อสานักงาน ก.พ.ร. ภายใน ๓ เดือน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
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๓.

๔.

๕.

ด้านกฎหมาย
▪ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
พ.ศ. .... โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และ
อยู่ระหว่างรอผลการยืนยันจากหน่วยงาน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ด้านกระบวนการยุติธรรม
▪ สานักงานศาลยุติธรรม อยู่ระหว่างดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเปิดทาการศาลและพิจารณาคาร้อง
ขอปล่อยชั่วคราวในวันหยดราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ศาลชั้นต้นเปิดทาการทุกวันเพื่อพิจารณาคาร้องขอปล่อย
ชั่วคราว และได้มีคาแนะนาของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อย
ชั่วคราว ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันลดลงให้ประชาชนเข้าถึงการปล่อยชั่วคราวโดย
ไม่ต้องใช้หลักประกันมากยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคมควบคู่ไปด้วย โดยมี
ผู้ได้รั บกำรปล่ อยตัวชั่วครำวในวันหยุดรำชกำรฯ (ศำลชั้นต้น) แล้ ว จำนวน ๒,๘๑๒ คน จำกข้อมูลสะสม
ณ เดือนมกรำคม – ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๓)
▪ กระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษเข้าทางานเมื่อวันที่
๑๒ ธั น วาคม ๒๕๖๒ และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ด้านเศรษฐกิจ
▪ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ
การติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครั ฐ หน่ วยงานน าเข้าข้ อมู ลโครงการ/
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจากการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ พบว่า
ส่วนราชการได้นาส่งข้อมูล โครงการ/การดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบ ทั้งสิ้น ๔๐,๒๓๐
โครงการ/การดาเนิ นงาน โดยเป็ นโครงการ/การดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ จานวน
๑๒,๗๓๕ โครงการ/การดาเนินงาน และสอดคล้องกับแผนระดับ ๒ อื่น ๆ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ และนโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ าด้วยความมั่ นคง
แห่งชาติ) จานวน ๒๗,๔๙๕ โครงการ/การดาเนินงาน
▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ได้ดำเนินกำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม
โดยขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (โครงกำรเน็ตประชำรัฐ) ในปัจจุบัน กสทช.
ได้ดำเนินกำรติดตั้งโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงผ่ำนสื่อสัญญำณสำยเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) พร้อมจัด
ให้มีจุดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบไร้สำย (Wi-Fi) หมู่บ้ำนละ ๑ จุดให้บริกำรที่ระดับควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ ๓๐
Mbps /๑๐Mbps (Download /Upload) ครอบคลุมหมู่บ้ำนห่ำงไกลเป้ำหมำยสำเร็จครบจำนวน ๒๔,๗๐๐
หมู่ บ้ ำนแล้ ว โดยมี กำรปรั บเพิ่ มประสิ ทธิ ภ ำพกำรให้ บริ กำรเป็ นควำมเร็ ว ๑๐๐ Mbps /๕๐Mbps
(Download/Upload) รวมทั้ง กสทช. ได้ด ำเนิ นกำรเรียกคื นคลื่ นไม่ ได้ ใช้ งำนอย่ ำงเต็ มประสิ ทธิ ภำพ มำ
ดำเนินกำรเปิดประมูล เพื่อให้ภำครัฐและเอกชนสำมำรถนำคลื่นดังกล่ำวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในรูปแบบ
โทรทัศน์และโทรคมนำคม
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๖.

๗.

๘.

๙.

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
▪ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สี เขียวและมีบทบาทในการกากับดูแลที่ดินรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวทั้งในที่ดินรัฐและเอกชน ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของพื้นที่สีเขียวของประเทศ
ไทยในปัจจุบันที่หน่วยงานรายงานเบื้องต้น มีประมาณ ๑๓๕.๗๓ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๑.๙๖ เทียบกับพื้นที่
ประเทศไทย และจัดทาร่างเขตจังหวัดทางทะเลและรายการค่าพิกัดรายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาพรวมของ
พื้นที่ทางทะเล เพื่อการกาหนดเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดและพื้นที่ทางทะเลของประเทศ
ด้านสาธารณสุข
▪ สานักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการในรูปแบบคลิ นิกหมอ
ครอบครัวใน ๕๐ พื้นที่นาร่องอยู่ระหว่างถอดบทเรียน เบื้องต้น ได้รูปแบบการดูแลเบาหวานและความดันโลหิต
สูงแล้ว ปัจจุบันมีจานวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขตสุขภาพที่ ๑ - เขต
สุขภาพที่ ๑๒ จานวน ๑,๔๗๖ ทีม และมีการร่างแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
▪ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการการสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด อาทิ พฤติกรรมของและการปฏิบัติตัวของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ กระทรวงดิ จิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งกองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิ ดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) เพื่อร่วมตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อร้องเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์ โดยดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาออนไลน์ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจานวน ๒,๔๔๔ ครั้ง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ประเทศไทย การดาเนินการดาเนินการของศูนย์มีข้อมูลสถิติ ณ เดือนมีนาคม ๖๓ พบว่า มีข่าวปลอม จานวน
๓๙๙ ข่าว ข่าวจริง จานวน ๑๑๔ ข่าว และข่าวบิดเบือน จานวน ๕๒ ข่าว
ด้านสังคม
▪ กองทุนการออมแห่งชาติ ดาเนิ นการพัฒนาประสิทธิภาพและปรั บปรุงการบริ หาร โดยผลักดันการเพิ่ม
จานวนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มอาชีพนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้น และ
เป็ น หลั กประกั น ทางสั งคม อาทิ ร่ ว มมื อกั บกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่ มสมาชิ ก พั ฒ นาองค์ กรเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนฯ ปัจจุบันมีสมาชิก กอช. ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จานวน ๒,๓๕๗,๙๙๓
คน ซึ่งเกินค่าเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่กาหนดไว้ จานวน ๑ ล้านคน
▪ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาเนินการจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนแล้วโดยอาศัย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จานวน ๑๓๐ แห่ง
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๑๐. ด้านพลังงาน
▪ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอตั้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีมีคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี
พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ มีรองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน มีเลขานุการร่วม
ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้ว
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดังกล่าว เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน และศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการ
ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในประเทศไทย
๑๑. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
▪ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดทาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้ภาครัฐ
เปิ ดเผยข้ อมู ลของหน่ วยงาน เพื่ อ ส่ งเสริ มความโปร่ งใส ให้ อ านาจภาคประชาชนต่ อต้ านการทุ จริ ต และ
นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐและฝ่ายต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูล
ภาครั ฐ โดยเชื่ อมโยงกั บโครงการภาษี ไปไหน และเปิ ดเผยข้ อมู ล งบประมาณ และการใช้ จ่ ายของรั ฐ
ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. และ
ศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงได้พัฒนาช่องทางการร้องเรียนของประชาชนเพิ่มเติม เพื่อให้
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
๑๒. การศึกษา
▪ กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง) ดาเนินการจัดทาแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยอง (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทาโครงการ/กิจกรรมรองรับ
ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
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๐๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

๐๑ 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. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๕ ประเด็น โดยผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่ประสบอุปสรรค หรือยังไม่มีการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๑๐๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๐๑๐๒ กลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของ
สังคมไทย
๐๑๐๓ การกระจายอานาจ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่
เป็นธรรม
๐๑๐๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อ
การปฏิรปู ประเทศ
๐๑๐๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)






๑

๓

๑

๐

๒. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม :
กาหนดให้การเลือกตั้งที่สุจริตและ เที่ยงธรรม
เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยง
ธรรม ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเลื อ กตั้ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ให้พรรคการเมือง
เป็ น สถาบั น ทางการเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง และเป็ น ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง มีนักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มี
ความรู้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็ น
ตัวแทนของประชาชนที่แท้จริง
๓. กลไกและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความรู้รกั สามัคคีของคน
ในชาติ มีกลไกและมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
(เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแก้ไข ความขัดแย้งโดยสันติวิธี ตลอดจนเพื่อสร้างความ
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง โดยสั น ติ วิ ธี แ ละการรู้ รั ก ปรองดองสมานฉันท์
สามัคคี ของสังคมไทย

โครงการ/กิจกรรม/
สาระสาคัญ
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการเมือง
๑. จิตอาสาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย : สร้างจิต วัตถุประสงค์ : ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม ผู้ที่
อาสาพัฒนาการเมือง เช่น กลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่บ้าน เป็นต้น เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
อย่ างเคร่ ง ครั ด ให้พ รรคการเมื อ งเป็น สถาบั นทาง
การเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง และเป็ น ของประชาชนอย่ า ง
แท้จริง และเพื่อให้ผู้บริหารพรรคการเมืองสามารถ
ด าเนิ น กิ จ การของพรรคการเมื อ งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ดาเนินการจัดประชุมทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครัง้ ที่
๑/๒๕๖๓ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อมอบนโยบายในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์การสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่ วกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข โดยมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างพลเมืองที่มี
คุณภาพและเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ดาเนินการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความ
พร้อมทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
เลือกตั้งท้องถิ่นและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนได้เตรียมการจัดทาหลักสูตร คู่มอื
และสือ่ ประกอบการอบรมวิทยากรระดับต่าง ๆ
และผู้ทมี่ ีส่วนเกีย่ วข้องการการเลือกตั้งท้องถิ่น
๑) กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินโครงการ
ปลูกฝังจิตสานึกรักสามัคคีและส่งเสริม
ความปรองดองสมานฉันท์ ประจาปี
๒๕๖๓ โดยดาเนินการมอบหมายให้
หน่วยงานในภูมิภาคพิจารณาจัดทา

สถานะการดาเนินงาน

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ไตรมาส ๔
ปี ๒๕๖๕

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไตรมาส ๔
ปี ๒๕๖๑

ไตรมาส ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
(เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็นย่อยที่ ๑ การให้การศึกษาและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของพลเมือง)

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ประเด็ นย่ อย กลไกและมาตรการป้ องกัน การ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี)
สถานะการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม และส่งแผนการ
ปฏิบัติงานฯ รายงานให้กระทรวงทราบ
แล้ว ปัจจุบันจังหวัดได้จัดเตรียมโครงการ
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนิน
โครงการ เพื่อจัดกิจกรรมตามกลุ่ม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
๒) สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ดาเนิน
โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับการควบคุมฝูงชน โดยได้มีการ
แต่งตั้งคณะทางานฯ และขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรแล้วเสร็จ เมื่อเดือน
มกราคม ๖๓ และได้ดาเนินการฝึกอบรม
ตามเนือ้ หาที่เตรียมไว้แล้วในเดือน
กุมภาพันธ์ ๖๓
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ๑) สานักงาน กสทช. ได้ดาเนินโครงการ
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมทัศนคติ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
ค่านิยม แบบแผนความเชื่อ ความโน้มเอียง
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเมืองการปกครอง ในระบอบ
เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ สิทธิ เสรีภาพ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
หน้าที่พลเมือง ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรม
เป็นประมุข แล้วเสร็จ (ในช่วงเดือนม.ค. –
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ
มี.ค. ๒๕๖๓) โดยได้ผลิตภาพยนตร์สั้น
ด้านต่าง ๆ
เรื่อง “ฝุ่น หรือ หยดน้า” และเผยแพร่ใน
ช่องทางต่าง ๆ แล้ว เพื่อรณรงค์ปลูก
จิตสานึกรู้รักสามัคคีและสร้างความ
ตระหนักรู้ในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๒) กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยได้ดาเนินการแปลเอกสาร
เกี่ยวกับพลเมืองโลกและจัดทาเอกสารแนว

สาระสาคัญ

ไตรมาส ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
ทางการจัดการเรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น
สาหรับผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รวมทั้งเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างพลเมืองรูเ้ ท่าทันสื่อ ตลอดจนได้มี
การประชุมเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ

- ด้านการเมือง 1 -

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1 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 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ



โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๑. พัฒนานวัตกรรม โปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) ในการติดตามการ ๑. ให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมือง กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้ง ความสาคัญของการปกครองท้องถิ่น สิทธิ
เลือกตั้งท้องถิ่น
และเสรีภาพ และความสาคัญของการเป็นตัวแทน
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อระดมอาสาสมัคร และจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
๒. ให้ประชาชนมีช่องทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะของพลเมืองที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รับผิดชอบต่อสังคม (engaged citizen) อย่างเป็นรูปธรรม
 ความรู้ทางการเมือง กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การเลือกตั้ง ความสาคัญของการปกครองท้องถิ่น ๓. เป็นหลักประกันว่ามีการจัดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อทาให้ตัวแทน
ของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องชอบธรรม
สิทธิและเสรีภาพ และความสาคัญของการเป็นตัวแทน
 รายการตรวจสอบ สิ่งที่ต้องตรวจสอบในเลือกตั้งท้องถิ่น
 การใช้โ ปรแกรมประยุ กต์ (แอปพลิเ คชั น) ในการติด ตามการเลื อกตั้ ง
ท้องถิ่น
 การรายงานผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
 การร้องเรียนและการติดตามประเมินผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
๓. รวบรวมรายงานจาก โปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) อาทิ ผลคะแนน
เบื้องต้น ความไม่ชอบมาพากล การทุจริต การซื้อสิทธิ์ขายเสียง และข้อ
วิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๔. นาโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) และกระบวนการทางานขยายผลใน
การเลือกตั้งระดับอื่นต่อไป
หมายเหตุ : ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการฯ ทั้งนี้ สานักงานฯ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑. การเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๐๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

๐๒ 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. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๖ ประเด็น โดยผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่าอยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผน
ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๒๐๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และ
ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
๐๒๐๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
๐๒๐๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้
เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
๐๒๐๔ กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
๐๒๐๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
๐๒๐๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)







๐

๐

๖

๐

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑. เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ เข้าถึงทุกเรื่อง :
บูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
หมายเลขเดียวเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์
หรือภาวะฉุกเฉิน
สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ :
๑) มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
เมื่อมีปัญหา เหตุด่วน เหตุร้ายเพราะสามารถจดจา
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
เลขหมายโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินเพียงหมายเลข
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
เดียวตามมาตรฐานสากล
๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒. ในอนาคตเมื่อศูนย์รับแจ้งเหตุฉกุ เฉินแห่งชาติมี
เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓
ความพร้อม สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์แล้ว
หมวด ๑/๑ เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่
แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
เกี่ยวข้องพิจารณา ความเป็นไปได้ในการยกเลิกเลข
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติให้มี
หมายในระบบฉุกเฉินเลขหมายอื่น ๆ เพื่อลดความ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สับสนของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดความซ้าซ้อน ๒) สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ดาเนินการ
ในการทางานและลดภาระงบประมาณของประเทศ
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับ
งบประมาณและระยะเวลา : (มติคณะรัฐมนตรี
แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.
๒๕ ธ.ค.๖๑) โดยให้ ตร.ขอรับการสนับสนุน
๒๕๖๓ เพื่อจัดทารายละเอียดแผนการ
ค่าใช้จ่ายลงทุน วงเงิน ๓,๑๔๐ ล้านบาท และ
ดาเนินการศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
ค่าใช้จ่ายดาเนินการจานวน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ –
แห่งชาติ โดยในระยะแรกจะเริ่มทดลอง
๒๕๖๗) วงเงิน ๔,๒๓๒.๘๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
ดาเนินการใน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย
๗,๓๗๒.๘๘ ล้านบาท จากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของสานักงาน
พิษณุโลก นครปฐม ภูเก็ต สงขลา และ
กสทช. สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในระยะ
ยะลา
ถัดไปให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ ตร. ดาเนินการให้ถูกต้องโปร่งใส เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สาระสาคัญ
ไตรมาส ๔
ปี ๒๕๖๕
และ
ปี ๒๕๖๗
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. การปรับปรุงพัฒนา การจัดทา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๒. บริการฉับไว ใส่ใจประชาชน : ปรับปรุง
กระบวนการขออนุมตั ิอนุญาตจากภาครัฐเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน (ปรับปรุง
กระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน)
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่
การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๓
เห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทาง
ราชการ แต่ยังไม่เห็นควรให้ยกเลิกการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในบางกระบวนการ และได้มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบางกระบวนการเป็น
รายได้นอกงบประมาณที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ในส่วนอื่น เช่น การสนับสนุนการทางานของ
หน่วยงานท้องถิ่น ทาให้หน่วยงานยังคงมี
ความจาเป็นต้องจัดเก็บต่อไป เป็นต้น และ
ควรพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม
หลังจากการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน
และควรทบทวนความคุ้มทุน เช่น ด้าน
อัตรากาลัง และด้านเอกสาร เพื่อให้หน่วยงาน
พิจารณาดาเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น
และให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับปัจจุบัน และเสนอผลการ
ดาเนินการต่อสานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
๓ เดือน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยการพัฒนากลไก
กลางเพื่อการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ในองค์รวม และพัฒนาระบบบริหารข้อมูล
บางส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับ
ประชาชน โดยกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และหน่วยงานในสังกัด (สานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบัน
ส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาด

วัตถุประสงค์ :
๑. การอนุมัติอนุญาตของประชาชนและผู้ประกอบการ
เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ถูกลงลดการขอข้อมูลและเอกสาร
ซ้าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ
๒. สามารถดาเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ผ่านช่องทางดิจิทัล ศูนย์บริการร่วมหรือ
ช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าใน
การดาเนินการ ติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับบริการ
ล่วงหน้าได้

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer มี
อานาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทาข้อมูลสาคัญ
ตามมาตรฐานที่กาหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภาคนอกได้

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

๔. การเพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด
ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความ
เข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกการทางานที่เน้น
การบูรณาการหรือเชื่อมโยงการทางานของ
หน่วยงานในพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ

สาระสาคัญ
ใหญ่ภาครัฐ (GBDI) และสานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองส่วนบุคคล) ร่วมกับ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ในการส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สามารถสร้างกลไก
เพื่อการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance
Framework) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน โดยมีการ
กากับดูแลความปลอดภัยข้อมูลให้มมี าตรฐาน
ตามชั้นความลับ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ประโยชน์
และการบริการข้อมูลเกิดขึน้ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และ สถาบันส่งเสริม
การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ จะร่วมกันออกแบบและพัฒนา
มาตรฐาน วิธีการ เครื่องมือ และเอกสาร
ต้นแบบ (Framework, Standard และ
Template) ที่จาเป็นในการสร้างกลไกกากับ
ดูแลข้อมูล (Data Governance
Implementation) รวมทั้งให้คาปรึกษาในมิติ
ต่าง ๆ อีกด้วย
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเรื่อง แนว
ทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่
ตามที่ สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมีมติ
สรุปได้ดังนี้
๑) เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนจังหวัดใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนา

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ/
กระทรวง
มหาดไทย/กระทรวง/กรม
ที่มีส่วนราชการในภูมิภาค

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
จังหวัดในระดับพื้นที่ โดยให้หน่วยงานของ
รัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่จะดาเนิน
กิจการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แจ้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบก่อนดาเนินการ
ในทุกเรื่อง และในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่า การดาเนินการดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อแผนการพัฒนาจังหวัด ให้
หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น
โดยเร็ว เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการ
ดาเนินการที่เหมะสมต่อไป
๒) ให้สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาศึกษา
วิเคราะห์ และนาเสนอรูปแบบและกลไก
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึง
ภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ เช่น ปัญหาอุทกภัย
ภัยแล้ง และโรคระบาด รวมถึงบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบด้วย เช่น กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการใน
จังหวัด ภายใต้โครงการห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ (Government
Innovation Lab : Gov Lab) ก่อนขยาย
ผลการดาเนินการไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ

เร่งรัดผลักดันการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัตกิ ารเงินการ
คลังภาครัฐ พ.ศ. ....

4

5

X

X

2562

2562

X

X

X

เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศมีลกั ษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงบประมาณเป็นสาคัญ และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จา่ ย
งบประมาณยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
ราชการ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง
เคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ
มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

- สานักงบประมาณ
- สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

- ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สงู
3 ร่างพระราชบัญญัตปิ ฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ....
X
2562

เป็นการจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาตขึ้นเป็นส่วน
ราชการในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคาขอตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตาม
มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำระสำคัญของกฎหมำย

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารงาน
(องค์การมหาชน)
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่รัฐบำลดิจทิ ัล
2 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานและการ
X
2561
X
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ัล พ.ศ. ....
(ชื่อเดิม : ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยรัฐบาล
ดิจทิ ัล พ.ศ. ....)

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวติ ประชำชน
1 ยกร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมาย
X
2562
X
ระเบียบ แนวปฏิบัตติ า่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

๒ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. .... สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอ
ทบทวนเปลีย่ นชือ่ เป็นกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูประบบราชการตามนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี

พระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจทิ ัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
รับคาขออนุญาต พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
อนุมตั หิ ลักการ และให้สง่ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๒. การบริหารราชการแผ่นดิน

๔.

๓.

๒.

๑.

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่ออานวยความสะดวกและสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการ
พั ฒ นา ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ ร อง รั บ กา ร ใ ห้ บ ริ กา ร แ บ บ เ บ็ ด เ ส ร็ จ
(ระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร: Doing
Business Portal) การให้ บริ การผ่า นระบบดิจิ ทัล ตั้งแต่ต้ นจนจบ
(Business Platform และ Citizen Platform)
ยกร่างกฎหมายใหม่ หรือปรับปรุ งกฎหมาย ระเบี ยบ แนวปฏิ บัติ ต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
สนับสนุนให้เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ
(Incentives) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์มาก
ขึ้น การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการให้ประชาชนเพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่น เป็นต้น

กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลด
ขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ประชาชนรับทราบการดาเนินการปรับปรุงบริการภาครัฐ มีความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของการใช้บริการภาครัฐ ทาให้ประชาชนเข้ามาขอรับบริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อราชการได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว และมีความพึงพอใจในการใช้บริการจากภาครัฐใน
ระดับสูงขึ้น

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการ ลดภาระในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเตรียมเอกสารในการติดต่อราชการ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๐๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

๐๓ 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. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น โดยผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่ประสบอุปสรรค หรือยังไม่มีการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๓๐๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็น
กฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมี
กลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้
บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๐๓๐๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย
และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชน
๐๓๐๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม
๐๓๐๔ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
๐๓๐๕ พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว
รอบคอบ และสอดคล้องกับเงื่อนเวลา
ในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)









เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๓๐๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาและเสนอร่างกฎหมายที่มี
ความสาคัญ และจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและ
เสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๐๓๐๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ
โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
กฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือ
การตีความกฎหมาย หรือกฎให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
๐๓๐๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษา
อบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานัก
กฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี
๐๓๐๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อ
สนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้
โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัด
ช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ
๐๓๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)








๓

๒

๔

๑

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านกฎหมาย
๑. การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ (ผลอันพึงประสงค์ที่ ๒
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็น
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน)
๒. การจัดทากฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (ผลอันพึงประสงค์ที่ ๙
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าทีผ่ บู้ ังคับใช้
กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
ขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมชิ อบ)
๓. การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย (ผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไก
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอ
ร่างกฎหมายที่มีความสาคัญและจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่าง
กฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน)
สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมี
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖
มีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ และยังไม่
มีกาหนดกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทา
และเสนอกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
พ.ศ. .... เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการ
ยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ใน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การขออนุญาต อนุมัติ ขึ้นทะเบียน มีประสิทธิภาพ อยูร่ ะหว่างประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
รวดเร็ว เป็นการอานวยสะดวกให้แก่ประชาชน
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อส่งผลให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุง
กฎหมายทั้งฉบับ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
การบริหารงานภาครัฐ ในช่องทางดิจิทัล โดยการนา ผ่านระบบดิจิทลั พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศราช
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐมาบูรณาการเป็นระบบ กิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒
ข้อมูล โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและอานวย
ปัจจุบัน สพร. อยูร่ ะหว่างจัดทาหลักเกณฑ์การ
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการให้บริการ
ดาเนินการเป็นกฎหมายลูกบท

สาระสาคัญ

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

- สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

- ด้านกฎหมาย 1 -

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีรำ่ ง ไม่มีรำ่ ง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
1 จัดทำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
X
2561
X
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
พระรำชบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำร
กำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย
หลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ....
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและกำร
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเพือ่
กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย และกำรเปิดเผย
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ประชำชน หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบเนื้อหำของ
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อย
ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับระบบอนุญำต ระบบ
แปดสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
คณะกรรมกำร กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ
และกำรกำหนดโทษอำญำ เพือ่ ให้กำรตรำกฎหมำย
เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้ำงภำระแก่
ประชำชนเกินควำมจำเป็น ตลอดจนกำหนด
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
ภำยหลัง เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้วเพือ่ พัฒนำ
กฎหมำยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๒.๔ พิจำรณำจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมำยที่มี
ผลต่อกำรอำนวยควำมสะดวก ลดอุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินธุรกิจ เช่น
กฎหมำยว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกใน
กำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ

- ด้านกฎหมาย 2 -

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีรำ่ ง ไม่มีรำ่ ง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน
2 ๒.๑ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย
X
2561X
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
ที่ล้ำสมัย สร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำม
2564
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
เหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมต่อประชำชน
ที่ใช้บังคับอยูใ่ นปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมปัญหำ
ที่กล่ำวข้ำงต้นได้ และโดยที่มำตรำ ๗๗ และมำตรำ
๒.๒ จัดทำกฎหมำยเพือ่ จัดตั้ง
๒๕๘ ค. (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
“คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำย
ไทย ได้กำหนดให้รัฐใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่
ในระยะเร่งด่วน”
จำเป็น ไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจำเป็น
๒.๓ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เป็น
ดังนั้น เพือ่ ให้กฎหมำยฉบับดังกล่ำวมีควำม
อุปสรรคต่อกำรดำรงชีวติ หรือกำรประกอบ
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน และอำนวย
อำชีพของประชำชน โดยเฉพำะกฎหมำยที่
ควำมสะดวกแก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง
กำหนดขั้นตอนในกำรขออนุมัติ อนุญำต ฯลฯ
ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนและขั้นตอนกำรดำเนินกำร

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

หมำยเหตุ

จัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ กำหนดให้มี
กำรนำเงินหรือทรัพย์สินที่ตกค้ำงในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
บริษัทเอกชนและไม่มีผู้มำใช้สิทธิเรียกร้องมำ
ใช้เพือ่ ประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินกำรเพือ่ ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
หรือเพือ่ สำธำรณประโยชน์

ปรับปรุงกฎหมำยเพือ่ ให้กำรจัดเก็บภำษีจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยงั ไม่อยูใ่ นระบบภำษีหรือยัง
เสียภำษีไม่ถูกต้อง มีควำมรัดกุมและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

4

5

X

X

2561

2561

X

X

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีรำ่ ง ไม่มีรำ่ ง
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
3 ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ ให้มีกำรจัดตั้ง
X
2561
X
“คณะกรรมกำรลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสังคม” มีหน้ำที่และอำนำจ
ในกำรเสนอมำตรกำรเพือ่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ
และสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
เพือ่ กำหนดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ซึ่งมี
หน้ำที่และอำนำจในกำรเสนอมำตรกำรเพือ่ ลด
ควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
รวมถึงให้มีกำรเสนอแนะในกำรปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมำยที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหลื่อม
ล้ำต่อคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

- ด้านกฎหมาย 3 -

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

คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป เพือ่ ให้ทรัพย์สินจำนวนหนึ่งของประชำชนตกค้ำง
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน
อยูใ่ นควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
เอกชน และไม่วำ่ จะปรำกฏหรือไม่ปรำกฏว่ำมีผู้
เป็นเจ้ำของหรือมีสิทธิเรียกร้อง แต่ไม่มีกำรติดตำม
เรียกร้อง ทำให้ไม่เกิดคุณค่ำและประโยชน์ในกำรใช้
เป็นกำรสมควรที่หน่วยงำนดังกล่ำวจะต้อง
ดำเนินกำรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำระบบ
บัญชีที่เหมำะสมในกำรแยกประเภททรัพย์สิน ให้ผู้
เป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องที่จะเรียก
ทรัพย์สินคืนได้โดยไม่อยูภ่ ำยใต้อำยุควำมหรือ
ระยะเวลำใด ๆ

สำระสำคัญของกฎหมำย

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ร่ำงพระรำชบัญญัติ
แก้ไขประมวลรัษฎำกร
อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินตกค้ำงที่อยูใ่ นควำม
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
เอกชน พ.ศ. .... มี ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑)
ฉบับที่จดั ทำขึ้นโดยกระทรวงกำรคลัง
และ (๒) ฉบับที่จดั ทำขึ้นโดย
คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน ซึ่ง
นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำแล้ว มีคำสั่ง
ให้กระทรวงกำรคลังรับร่ำงดังกล่ำว
ไปพิจำรณำทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดย
ให้รับควำมเห็นของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องไปประกอบกำรพิจำรณำ
ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

หมำยเหตุ

7

ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพือ่ สังคม
พ.ศ. ....

X

2561

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
6 ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกรรมกำร
X
2561
ขำยฝำก หรือจัดทำกฎหมำยที่ช่วยบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
เกี่ยวกับธุรกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรกำหนด
สินไถ่ที่ไม่เป็นธรรมโดยนำผลกำรศึกษำของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำ

X

มีรำ่ ง
X

ไม่มีรำ่ ง

- ด้านกฎหมาย 4 -

- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- กระทรวงกำรคลัง
- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม

เพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่
สังคมอันเป็นกิจกำรเพือ่ สังคมหรือวิสำหกิจเพือ่
สังคม สมควรได้รับกำรส่งเสริมให้ขยำยตัวมำกขึ้น
และเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ โดย
กำหนดมำตรกำรในกำรสนับสนุนวิสำหกิจเพือ่
สังคมที่ได้รับกำรจดทะเบียน และจัดตั้งสำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจเพือ่ สังคมเพือ่ ให้ควำมช่วยเหลือ
และพัฒนำวิสำหกิจเพือ่ สังคมและกลุ่มกิจกำรเพือ่
สังคม รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับภำคส่วน
ต่ำง ๆ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สำระสำคัญของกฎหมำย
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร เพือ่ กำหนดให้มีกำรควบคุมสัญญำขำยฝำกที่ดิน
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เพือ่ เกษตรกรรมและที่อยูอ่ ำศัย และกำรอำนวย
- กระทรวงยุติธรรม
ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรวำงทรัพย์อันเป็น
สินไถ่โดยกำหนดให้ผู้ขำยฝำกสำมำรถดำเนินกำร
ได้ที่สำนักงำนที่ดินจังหวัดหรือสำนักงำนที่ดินที่รับ
จดทะเบียนกำรขำยฝำก และให้ข้ำรำชกำรสังกัด
กรมที่ดิน ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ที่อำเภอมีหน้ำที่และ
อำนำจรับกำรวำงทรัพย์ได้ด้วย

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

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

ปรับปรุงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

10 เสนอร่ำงกฎหมำยนิรโทษกรรมภำษี

9

X

X

2561

2561

X

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีรำ่ ง
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
8 จัดทำหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎำกร
X
2561
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
- ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
- กระทรวงอุตสำหกรรม

X
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติบำงประกำร
ที่ไม่เอื้อต่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน สมควรเพิม่ เติมให้มีกำรใช้รำยได้เป็นเกณฑ์
ในกำรกำหนดลักษณะของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมด้วย เพือ่ ให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมกว้ำงขวำงมำกขึ้น แก้ไข
เพิม่ เติมองค์ประกอบและหน้ำที่และอำนำจของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมและคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้
เหมำะสม รวมทั้งแก้ไขเพิม่ เติมหน้ำที่และอำนำจ
ของสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม ในกำรประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำ
เพือ่ ให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีอันจะ
ส่งเสริมให้วสิ ำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมี
ควำมเข้มแข็งยิง่ ขึ้น

สำระสำคัญของกฎหมำย

- ด้านกฎหมาย 5 -

กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) เพือ่ ยกเว้นเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภำษีอำกร และควำม
รับผิดทำงอำญำให้แก่บริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำด
ย่อม เพือ่ สนับสนุนให้บริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบภำษี เพือ่ กำรพัฒนำฐำน
ภำษีที่ยงั่ ยืน อันเป็นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรกำรจัดเก็บอำกร

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

ไม่มีรำ่ ง

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

หมำยเหตุ

12 แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วยผังเมือง

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
11 เสนอร่ำงกฎหมำยคุ้มครองพืน้ ที่เกษตรกรรม
กำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพือ่ กำรเกษตรอย่ำง
เป็นระบบ

X

2561

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
2561

X

มีรำ่ ง
X

ไม่มีรำ่ ง

- ด้านกฎหมาย 6 -

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ เป็นกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกำร
- กระทรวงมหำดไทย
พัฒนำประเทศในด้ำนกำรใช้พนื้ ที่เพือ่ ให้หน่วยงำน
ของรัฐดำเนินกำร โดยกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติใน
รูปแบบของผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ง
เป็นแนวทำงและแผนงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน
พืน้ ที่หนึ่งพืน้ ที่ใดเพือ่ กำรพัฒนำทำงด้ำนกำยภำพ
และกำรดำรงรักษำเมือง กรณีจงึ มีควำมจำเป็นที่
จะต้องมีกฎหมำยเพือ่ กำหนดรูปแบบกำรวำงและ
จัดทำผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหำรจัดกำรผัง
เมืองให้มีรูปแบบกำรดำเนินกำรและกำรบริหำร
จัดกำรที่เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม โดย
กำรวำงกรอบนโยบำยกำรพัฒนำพืน้ ที่และกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภำค ระดับ
จังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจน
กระจำยอำนำจในกำรวำงและจัดทำผังเมืองให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนผ่ำนกระบวนกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน

สำระสำคัญของกฎหมำย
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ ให้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
- กระทรวงมหำดไทย
ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยและแผนกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดินของประเทศเพือ่
ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง โดยกำรบูรณำกำร
กำรกระจำยอำนำจกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้กำรบริหำรจัดกำร
ที่ดินและทรัพยำกรดินของประเทศที่มีอยูอ่ ย่ำง
จำกัดมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล
เป็นธรรม และยัง่ ยืน แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน และลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

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

X

14 ผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

X

มีรำ่ ง
X

ไม่มีรำ่ ง

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพือ่ กำหนดให้บุคคลสำมำรถพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนผ่ำนระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำง
ดิจทิ ัลได้ โดยมีกลไกกำรควบคุมดูแลผู้ประกอบ
ธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้ระบบดังกล่ำวมี
ควำมน่ำเชื่อถือและปลอดภัย

- กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจ เพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมำตรกำรกำกับ
และสังคม
ดูแลเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรม ที่เป็นหลักกำรทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

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

ออกเป็นระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีฯ

พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

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

17 ผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยยุติธรรมชุมชน

X

2561

X
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กระทรวงยุติธรรม

เพือ่ ให้เกิดผลและสภำพบังคับในทำงกฎหมำยที่
รองรับกำรกำหนดกลไกและ กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงเลือก และเป็นกลไกช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำยในระดับชุมชน

ออกเป็นกฎหมำยลำดับรองเกี่ยวกับ
อำสำสมัครยุติธรรมชุมชน

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๖ มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน
16 ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอ
X
2561
X
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
เพือ่ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำ ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชื่อ
กฎหมำย พ.ศ. ....
ผู้แทนรำษฎร
และเสนอร่ำงกฎหมำย ซึ่งปัจจุบันมี
เสนอกฎหมำย พ.ศ. ....
พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับ
พิจำรณำแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่ำงรอผล
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และยังไม่มี
กำรยืนยันจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำหนดกลไกกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำ
และเสนอกฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ พัฒนำกระบวนกำรจัดทำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลำในกำรตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
15 ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำและเสนอ
X
2561
X
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กฎหมำยเพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำม
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
- สำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจ
นโยบำยสำคัญของรัฐบำล
และสังคมแห่งชำติ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน

2561

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
2561

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
13 ผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

X

2561

X

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้
20 จัดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
X
๒๕๖๑กำรบังคับใช้กฎหมำย
๒๕๖๒
21 จัดทำกฎหมำยเพือ่ ปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำ
X
2562
X
ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง

19 ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจทิ ัล

X

- ด้านกฎหมาย 8 -

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่ เป็นกลไกในกำรพิจำรณำคดีที่มีโทษปรับทำง
ปกครองเป็นกำรเฉพำะ

อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

- สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและ
พระรำชบัญญัติ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป เพือ่ อำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน สมควร
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน
ให้มีกฎหมำยในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปฏิรูป
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจทิ ัล พ.ศ. ๒๕๖๒
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำร
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ประชำชนตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพือ่
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ยกระดับกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ให้อยูใ่ นระบบดิจทิ ัล อันจะนำไปสู่กำรเป็นรัฐบำล
ดิจทิ ัลที่มีระบบกำรทำงำนและข้อมูลเชื่อมโยงกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐอย่ำงมั่นคงปลอดภัยมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้ง
ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรรับบริกำรและ
สำมำรถตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐได้

ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีรำ่ ง ไม่มีรำ่ ง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๗ มีกลไกให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยโดยสะดวกและเข้ำใจกฎหมำยได้งำ่ ย รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย คำพิพำกษำ คำวินิจฉัย หรือกำรตีควำมกฎหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก
18 ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดทำประมวล
X
2561
X
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
เพือ่ มุ่งหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงตัวบทกฎหมำย
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
กฎหมำยแบบต่อเนื่องเพือ่ ให้ประชำชนเข้ำถึง
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน ต่ำง ๆ ได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้
กำรจัดทำประมวลกฎหมำย
ได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
ง่ำย ปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง และทำให้ แบบต่อเนื่องเพือ่ ให้ประชำชนเข้ำถึง
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนกำรบังคับใช้
ได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
กฎหมำยเรื่องที่นำมำประมวลกันไว้โดยหน่วยงำน
อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ของรัฐเป็นไปตำมครรลองแห่งธรรมำภิบำล และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นไปโดยโปร่งใส อีกทั้งเพือ่ ให้กำรติดต่อ
ประสำนงำนระหว่ำงกันของหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยเรื่องนั้นเป็นไปโดยสะดวกมี
ประสิทธิภำพ ทำให้เกิดประสิทธิผลในกำรดำเนิน
กิจกำรบริกำรสำธำรณะ

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๓. ด้านกฎหมาย

๔.
๕.
๖.

๓.

๒.

๑.

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
การจัดทากฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและ ๑. ปร ะ ชา ชนส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง กฎ ห ม า ย ไ ด้ โ ด ย สะ ด วก โ ด ย มี ช่ องทา ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายและมีฐานข้อมูลกฎหมายที่
เข้าถึงได้
การจัดทาระบบสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลกฎหมายใน
๒. เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบของระบบกลาง
การพิ จารณาปรั บปรุง กฎหมายว่ าด้วยการอานวยความสะดวกในการ ๓. เ ป็ นข้ อ มู ล ให้ ป ร ะ ชา ชนส า ม า ร ถ ศึ กษา ค้ นค ว้ า ข้ อ มู ล ก ฎ ห ม า ย
ได้อย่างทั่วถึง
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
การจัดทากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
จัดตั้งคณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ เพื่อจัดทานโยบายและกรอบ
มาตรฐานการศึกษานิติศาสตร์ และการจัดทาหลักสูตรการศึกษากฎหมาย
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๐๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

๐๔ 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. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรู ปประเทศด้านกระบวนการยุติ ธรรม มี เรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้ น ๑๐ ประเด็ น
โดยผลการประเมินความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่ประสบ
อุปสรรค หรือยังไม่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๔๐๑ การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
๐๔๐๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม
๐๔๐๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความ
เหลื่อมล้า
๐๔๐๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน
ยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ความเป็นธรรมในสังคม
๐๔๐๕ การปรับปรุงระบบการสอบสวน
คดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)







เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๔๐๖ การกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ
๐๔๐๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
๐๔๐๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริง
แห่งคดี
๐๔๐๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่งอานวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
๐๔๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)






๑

๗

๒

๐

๒. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้
พ้นโทษเข้าทางาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการ
บริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ความเป็นธรรมในสังคม

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
๑. ระบบการปล่อยชั่วคราว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากลไกทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า
๑) ประธานศาลฎีกาได้ลงนามในระเบียบว่า
ด้วยการเปิดทาการศาลและพิจารณาคา
ร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยดราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒
เพื่อให้ศาลชั้นต้นเปิดทาการทุกวันเพื่อ
พิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราว และได้
มีคาแนะนาของประธานศาลฎีกา ว่าด้วย
การขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการปล่อยชั่วคราว ให้ใช้ดุลพินิจใน
การเรียกหลักประกันลดลง โดยคานึงถึง
เหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของ
สังคมควบคู่ไปด้วย
๒) มีสถิติการปล่อยตัวชั่วคราวใน
วันหยุดราชการฯ ถึงเดือนเม.ย. ๒๕๖๓
มีการยื่นคาร้อง จานวน ๓,๙๑๓ ราย
และศาลมีคาสั่งปล่อยแล้ว จานวน
๓,๕๔๑ ราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว (สอดคล้อง
กับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑ ยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา
และจาเลย โดยคานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความ
สงบสุขของสังคม) และยกระดับการปล่อยชั่วคราว
ให้มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบประเมินความเสีย่ ง
และการกากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวที่มีความ
แม่นยาและเหมาะสมกับผูต้ ้องหาหรือจาเลยแต่ละ
รายมาใช้ทดแทนการเรียกทรัพย์สนิ เป็นหลักประกัน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ลดความเหลื่อมล้าของ
ประชาชนในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อย
ชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจาเลย ได้รับการปล่อยชั่วคราว
โดยมีมาตรการในการกากับดูแลหลังการปล่อย
ชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ต้องหา
หรือจาเลยนั้นๆ สังคมมีความปลอดภัยและสามารถลด
ปัญหาจานวนผู้ต้องขังในเรือนจา
วัตถุประสงค์ : สร้างแรงจูงในให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษได้มีโอกาส
กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชนผู้พ้นโทษได้
กลับคืนสู่สังคม ลดโอกาสการกระทาผิดซ้า
กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด่วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจ้างงาน
ผู้พ้นโทษเข้าทางาน) เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง

สานักงานศาลยุติธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

- ด้านกระบวนการยุติธรรม 1 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภำพเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุตธิ รรม
2 ร่างพระราชบัญญัตเิ สริมสร้างการมีสว่ นร่วม
X
๒๕๖๑X
กระทรวงยุตธิ รรม
ของประชาชนและชุมชนในระบบยุตธิ รรม
๒๕๖๔
พ.ศ. ....
3 ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
X
๒๕๖๑X
สานักงานศาลยุตธิ รรม
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง (ฉบับที.่ .)
๒๕๖๔
พ.ศ ....

เพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนฟ้องคดี ระบบเจ้าพนักงานคดีอานาจฟ้องของสมาคม
มูลนิธหิ รือองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในคดีที่มผี ลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ แก้ไขหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฎีกาให้มี
ความเสมอภาคยิ่งขึ้นการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษา
ของศาลต่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลวิธพี ิจารณาคดีมโนสาเร่ เขตอานาจ
ศาลในคดีระหว่างประเทศ การคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี
การบังคับคดี

เพื่อให้มกี ลไกเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการยุตธิ รรม

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง
หน่วยงำน
รำยละเอียดของกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุตธิ รรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชำชนได้รับควำมยุตธิ รรมโดยไม่ลำ่ ช้ำ
1 ร่างพระราชบัญญัตริ ะยะเวลาในการดาเนินงาน
X
๒๕๖๑X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มกี ารปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรมซึ่งต้อง
ของกระบวนการยุตธิ รรม
๒๕๖๔
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ให้มกี ารกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุตธิ รรมที่ชดั เจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ยุตธิ รรมโดยไม่ลา่ ช้า จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรม เพื่อให้ประชาชนผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้องสามารถคาด
การณืและตรวจสอบได้วา่ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
จะพิจารณาเรื่องที่อยู่ในระหว่างการดาเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด
อันจะเป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับความยุตธิ รรม
โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา

สถำนะ

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

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๔

มีร่ำง
X

X

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

สานักงานศาลปกครอง

กระทรวงยุตธิ รรม

หน่วยงำน
สานักงานศาลยุตธิ รรม
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ไม่มีร่ำง

ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งศาลปกครองและ
X
๒๕๖๑X
วิธพี ิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
7 ร่างพระราชบัญญัตสิ งั คมสงเคราะห์
X
๒๕๖๑X
ในกระบวนการยุตธิ รรม พ.ศ. ....
๒๕๖๔
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
8 ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
X
๒๕๖๑X
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๕๖๔

6

5

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
4 ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการไกล่เกลี่ย
พ.ศ. ....

เพื่อทบทวนบทบัญญัตเิ กี่ยวกับวิธกี ารเพื่อความปลอดภัย
แก้ไขภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความ
สงบสุขของประชาชน ให้ศาลกาหนดระยะเวลาจาคุกขั้นต่า
ก่อนมีสทิ ธิได้รับการลดวันต้องโทษและ พักการลงโทษ
มาตรการติดตามสอดส่องผู้กระทาผิดหลังพ้นโทษ การขึ้น
ทะเบียนผู้พ้นโทษที่เป็นอันตรายต่อสังคม การกาหนด
ความผิดฐานหลบหนีการปล่อยชั่วคราวการไม่นับระยะเวลา
หลบหนีเข้าในอายุความ กาหนดความผิดฐานขัดขวาง
บิดเบือน และแทรกแซงกระบวนการยุตธิ รรม แก้ไขเพิ่มเติม
บททั่วไปเกี่ยวกับการลงโทษเพื่อรองรับโทษปรับตาม
ความสามารถในการชาระของผู้กระทาผิดและโทษระดับกลาง

เพื่อช่วยเหลือผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยกรณี การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวผู้ตอ้ งหาหรือจาเลย หรือการช่วยเหลือ
ผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยในมิตอิ ื่น ๆ
เพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครองโดยสะดวก
รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น
เพื่อคุ้มครองสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุตธิ รรม

รำยละเอียดของกฎหมำย
เพื่อเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุตธิ รรม

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
สถำนะ
พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

10 ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยโทษปรับตาม
ความสามารถในการชาระของผู้กระทาผิด พ.ศ.
....
11 ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบัตเิ กี่ยวกับการกักขัง
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
9 ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ....

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑ ๒๕๖๔

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
2561

X

มีร่ำง
X

X

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

เพื่อการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แทนการกักขัง

เพื่อกาหนดอัตราและวิธกี ารคานวณโทษปรับในระบบใหม่
ตลอดจนการจัดทาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายได้ของจาเลย

หน่วยงำน
สถำนะ
รำยละเอียดของกฎหมำย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อกาหนดมาตรการไกล่เกลี่ยหรือยุตคิ ดีสาหรับคดีที่
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการแล้ว
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ การจาหน่ายคดีหรือยกฟ้องคดีที่ฟ้อง และอยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาของ
โดยไม่สจุ ริต การไต่สวนมูลฟูอง กาหนดให้มวี นั นัดไต่สวนเพื่อ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กาหนดโทษ กาหนดหน้าที่ให้ศาล ต้องกาหนดโทษตามแนว
ทางการกาหนดโทษที่จดั ทาตามกฎหมายระบบการกาหนด
โทษทางอาญา แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการจับ ขัง
จาคุกการปล่อยชั่วคราวการ ชันสูตรพลิกศพ แก้ไข
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฎีกาให้มคี วามเสมอภาคยิ่งขึ้น
กาหนดหลักเกณฑ์การสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงาน
อัยการและพนักงานสอบสวน การกันผู้ร่วมกระทาความผิด
เป็นพยาน และหลักเกณฑ์การรับฟังพยานบุคคลซึ่งร่วม
กระทาผิดที่ถกู กันไว้เป็นพยาน เพิ่มเติมบทบัญญัตใิ ห้
พนักงานอัยการมีอานาจในการดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้
เอง แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการรับแจ้งความร้องทุกข์และให้เป็น
หน้าที่พนักงานสอบสวนที่ตอ้ งแจ้งขั้นตอนดาเนินการและ
กรอบระยะเวลาสิ้นสุดในการดาเนินการในชั้นสอบสวน สิทธิ
หรือหน้าที่ของผู้เสียหายและผู้ตอ้ งหา รวมทั้งอายุความ
สาหรับคดีแต่ละประเภทให้ผู้เสียหายและผู้ตอ้ งหาทราบตั้งแต่
โอกาสแรก
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ไม่มีร่ำง

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

X

ไม่มีร่ำง

สานักงานศาลยุตธิ รรม

หน่วยงำน
สานักงานศาลยุตธิ รรม

15 ร่างพระราชบัญญัตฟิ ื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยา
เสพติด (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
16 ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี ิจารณาคดีเพื่อการ
บาบัดผู้ตดิ ยาเสพติด พ.ศ. ....
17 ร่างพระราชบัญญัตคิ ุมประพฤติ (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ....
18 ร่างพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

X

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
X

X

X

X
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กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำนยุตธิ รรมเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม
14 ร่างพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ
X
๒๕๖๑X
กระทรวงยุตธิ รรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
๒๕๖๔
วัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
....

๒๕๖๑๒๕๖๔

13 ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

X

มีร่ำง
X

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
12 ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบการติดตามตัวโดยการ
X
๒๕๖๑ใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ
๒๕๖๔
ยุตธิ รรมทางอาญา พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการแล้ว
และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถำนะ

เพื่อกาหนดให้ใช้ระบบประเมิณความเสี่ยงในการกระทา
ความผิดซ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดชั้นนักโทษ การลดวัน
ต้องโทษ และการพักการลงโทษ

เพื่อกาหนดให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การบาบัด ฟื้นฟู ผู้ตดิ ยาเสพติด
เพื่อกาหนดให้ศาลยุตธิ รรมมีวธิ พี ิจารณาพิเศษเพื่อบาบัดผู้ตดิ
ยาเสพติดในระบบของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
เพื่อเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ในการปฏิบัตติ ามคาสั่งศาล

เพื่อทบทวนการจาแนกประเภทยาเสพติดกับวัตถุออกฤทธิ์
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ
เป็นระยะกาหนดให้การดาเนินมาตรการลดอันตรายจากยา
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เสพติดเป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายกาหนดเงื่อนไขให้
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
การผลิตและจาหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์บาง
ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ประเภท โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกระทาได้โดยชอบด้วย
(ปัจจุบันมีการเสนอเพิ่มเติมมี
กฎหมายในบางกรณีแก้ไขความผิดและกาหนดโทษ มี
สาระสาคัญเป็นการยกเลิกพืช
มาตรการลงโทษที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้กระทาผิดแต่ละ กระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้
คน ปรับปรุงระบบการลดโทษผู้กระทาผิดที่ให้ขอ้ มูลแก่เจ้า
โทษประเภท ๕ และยกเลิกบทกาหนด
พนักงาน
โทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
เพื่อเป็นการควบคุมพืชกระท่อมให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพของสังคมไทย)

เพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัตงิ าน และไม่สร้าง
ภาระแก่ประชาชน และเพื่อให้การดาเนินกิจการค้าใน
รูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

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

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

X
X

26 ร่างพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง (ฉบับที)่ พ.ศ.
....

X

X

25 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

23 ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและ
วิธพี ิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
24 ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี ิจารณาคดีจราจร
พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

X

X

21 ร่างพระราชบัญญัตเิ จ้าพนักงานตารวจศาล
พ.ศ. ....

22 ร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๔

20 ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบการกาหนดโทษทาง
อาญา พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
19 ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สงั คมของผู้พ้นโทษ พ.ศ. ....

X

X

X

X

มีร่ำง

X

X

X

สานักงานตารวจแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

หน่วยงำน
กระทรวงยุตธิ รรม
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ไม่มีร่ำง
X

เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการกระทา
ผิดที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อแก้ไขมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่ออาอาจต่อรองในการร้อง
ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เพื่อให้ผู้เสียหายที่ศาลพิพากษาให้ได้รับชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนมีบุริมสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากทรัพย์สนิ
ที่จะริบในคดีฟอกเงิน
เพื่อจัดตั้งศาลหรือแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีวธิ พี ิจารณาเป็นการ
เฉพาะ
เพื่อให้มกี ารจัดตั้งศาลหรือแผนกคดีจราจร และมีวธิ กี าร
พิจารณาเป็นการเฉพาะ

เพื่อกาหนดให้มเี จ้าพนักงานศาลที่มอี านาจหน้าที่ตดิ ตาม
จับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาลและการบังคับตาม
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลในคดีอาญา

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการกาหนดโทษอาญา
กาหนดอานาจหน้าที่คณะกรรมการ ขั้นตอนการจัดทาแนว
ทางการกาหนดโทษและการติดตามประเมิณผล กาหนด
วัตถุประสงค์ในการลงโทษที่ศาลต้องคานึงในการกาหนดโทษ
ตลอดจนหลักการลงโทษที่ได้สดั ส่วนและการใช้โทษจาคุก
เท่าที่จาเป็น การจัดทาฐานข้อมูลการกาหนดโทษ

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

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
มอบคณะอนุกรรมการบริหารศาล
ยุตธิ รรม พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว

คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการแล้ว
และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ
เจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

สถำนะ

มีร่ำง

หน่วยงำน
สานักงานศาลยุตธิ รรม
สานักงานศาลยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ไม่มีร่ำง
X
X

X
X

เพื่อกาหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่
และทรัพย์สนิ เบื้องต้นสาหรับธุรกิจที่มคี วามเสี่ยงสูงที่จะถูก
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สนิ และกาหนดหน้าที่ให้ภาคเอกชน
ต้องปฏิบัตติ ามมาตรฐานดังกล่าว

รำยละเอียดของกฎหมำย
เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขและวิธกี ารขอรื้อฟื้นคดีอาญา โดยเฉพาะ
นิยามคาว่าพยานหลักฐานใหม่
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟู มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
มาตรการบังคับทางกฎหมายผู้จงใจไม่ชาระค่าอุปการะบุตร
ตามคาพิพากษา
กฎหมายกลางว่าด้วยการบริหารงานยุตธิ รรมเด็กและเยาวชน
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ กำรพัฒนำระบบกำรสอบสวนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรในกำรสอบสวนคดีอำญำ
31 ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ
X
๒๕๖๑X
สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อกาหนดให้พนักงานสอบสวนมีความเป็นอิสระ ตลอดจน
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
27 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
X
๒๕๖๑พิจารณาใหม่ พ.ศ. ....
๒๕๖๔
28 ร่างพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว
X
๒๕๖๑และวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๖๔
....
29 ร่างพระราชบัญญัตพิ ัฒนาการบริหารงาน
X
๒๕๖๑ยุตธิ รรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
๒๕๖๔
30 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันอาชญากรรม
X
๒๕๖๑ภาคประชาชน พ.ศ. ....
๒๕๖๔

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ร่างพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสง่ ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวให้สานักงานตารวจ
แห่งชาติพิจารณาอีกครั้ง เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

สถำนะ

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

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

รำยละเอียดของกฎหมำย

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

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ โดยให้มอี านาจ
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม หน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ของประเทศ จัดทาแผนบูรณาการการ
ร่วมมือกันในการปฏิบัตงิ านด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์พัฒนาและ
ยกระดับห้องปฏิบัตกิ ารให้ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย
พัฒนาความรู้และศักยภาพผู้ปฏิบัตงิ านด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
และที่เกี่ยวข้องให้มมี าตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
จัดตั้งหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของ
ประเทศเพื่อให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องด้านนิติ
วิทยาศาสตร์มคี วามเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
กาหนดลักษณะของพยานหลักฐานที่ตอ้ งรวบรวมเข้าสู่สานวน
ในแต่ละประเภทคดีกาหนดหลักเกณฑ์การเข้าตรวจและการ
เก็บพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุและการจัดระเบียบ
การปฏิบัตงิ านของหน่วยกู้ภัยในสถานที่เกิดเหตุตลอดจน
วิธกี ารเก็บรักษาพยานหลักฐานหรือของกลางในคดีเพื่อให้
การตรวจพิสจู น์มคี วามถูกต้อง แม่นยา

หน่วยงำน
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ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ กำรปฏิรูประบบนิตวิ ทิ ยำศำสตร์เพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
32 ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
X
2561
X
แห่งชาติ พ.ศ. ...

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
สถำนะ

41 ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

38 ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการซื้อขายระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
39 ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งศาลพาณิชย์หรือ
แผนกคดีพาณิชย์และวิธพี ิจารณาคดีพาณิชย์
40 ร่างพระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ....

X

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

X

X

X

X
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สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

สานักงานศาลยุตธิ รรม

เพื่อแก้ไขอานาจศาลและอานาจผู้พิพากษาให้สอดคล้องกับ
การจัดตั้งศาลชานัญพิเศษและมีวธิ พี ิจารณาคดีพิเศษ

เพื่อจัดทาระบบอนุญาโตตุลาการสาหรับการลงทุนระหว่าง
ประเทศ รับรองให้ชาวต่างชาติปฏิบัตหิ น้าที่อนุญาโตตุลาการ
ในคดีระหว่างประเทศ

อนุวตั กิ ารตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุน
เพื่อจัดตั้งศาลพาณิชย์และมีวธิ พี ิจารณาเป็นการเฉพาะ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง
หน่วยงำน
รำยละเอียดของกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอำนวยควำมยุตธิ รรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
34 ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา
X
๒๕๖๑X
สานักงานศาลยุตธิ รรม
เพื่อปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลข้าราชการฝ่าย
การศาลยุตธิ รรม (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
ตุลาการศาลยุตธิ รรม
35 ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่าย
X
๒๕๖๑X
สานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลข้าราชการฝ่าย
อัยการ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
อัยการ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุตธิ รรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ
36 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบังคับคดีภาครัฐ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๑X
สานักงานศาลยุตธิ รรม
เพื่อจัดให้มหี น่วยงานและเจ้าพนักงานเพื่อบังคับคดีอาญา
๒๕๖๔
และคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษาซึ่งพนักงานอัยการรับดาเนินคดีให้
37 ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการขัดแห่งกฎหมาย
X
๒๕๖๑X
สานักงานศาลยุตธิ รรม
เพื่อแก้ไขให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๒๕๖๔
ในปัจจุบัน

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติม
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตอิ นุญาโตตุลาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

สถำนะ

ชื่อกฎหมาย

2 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา
พ.ศ. ....

1 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 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ร่างพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้
สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณา
อีกครั้ง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้
สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณา
อีกครั้ง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๑. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า สร้างระบบการตรวจสอบ ติดตามและแจ้ง
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ความคืบหน้าในการดาเนินการให้ประชาชนทราบ
เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็ว ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
๒. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
โดยไม่มีข้อจากัดเรื่องเขตพื้นที่การสอบสวน พัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
เพื่ อ จั ดให้ มี มาตรการคุ้ มครองสิท ธิ เ สรี ภ าพของผู้เ สี ย หาย ผู้ ต้อ งหา และจ าเลย
๓. การจัดหาทนายความประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้าใน
๔. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
การเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว (สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา
ยกระดับ การคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพขั้น พื้น ฐานของผู้ต้ องหาและจ าเลย โดย
คานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม) และยกระดับการปล่อย
ชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกากับดูแลหลัง
ปล่อยชั่วคราวที่มีความแม่นยาและเหมาะสมกับผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ ละรายมาใช้
ทดแทนการเรียกทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
๕. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม และการบันทึกภาพและ เพื่อจัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ต้องหาและจาเลยให้เหมาะสม ครอบคลุมและ
รวดเร็ว และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด
เสียงในการสอบคาให้การในการสอบสวน
หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจาเลย และเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานตารวจผู้จับกุม และพนักงานสอบสวน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๐๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

๐๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
๒. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๕๕ ประเด็น โดยผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่ประสบอุปสรรค หรือยังไม่มีการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๕๐๑
๐๕๐๒
๐๕๐๓
๐๕๐๔
๐๕๐๕
๐๕๐๖
๐๕๐๗
๐๕๐๘
๐๕๐๙
๐๕๑๐
๐๕๑๑
๐๕๑๒
๐๕๑๓
๐๕๑๔

๐๕๑๕
๐๕๑๖

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
อุตสาหกรรมการศึกษา
อุตสาหกรรมสุขภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุดมศึกษา (สนับสนุน)
การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี –
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สนับสนุน)
การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี Big data (สนับสนุน)
การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย
ด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาด
เสรี (สนับสนุน)
คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์
(สนับสนุน)
การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สนับสนุน)

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)


















เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๕๑๗ การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ –
ความยากง่ายในการทาธุรกิจ
(สนับสนุน)
๐๕๑๘ Regional Integration Committee
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุ่มในภูมิภาค
๐๕๑๙ Clusters and Hubs: พัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
๐๕๒๐ พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาค
๐๕๒๑ Regional Headquarters/ศูนย์วิจัย
และพัฒนา/Trading
Centers/Treasury Centers
๐๕๒๒ Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทาง
การค้า
๐๕๒๓ ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน
๐๕๒๔ เร่งรัดการเจรจากับประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
๐๕๒๕ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนใน
ต่างประเทศ
๐๕๒๖ Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศ
๐๕๒๗ Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับภูมิภาค
๐๕๒๘ การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
๐๕๒๙ การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
๐๕๓๐ การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สตาร์ทอัพและสเกลอัพ
๐๕๓๑ การขยายผลโครงการในพระราชดาริ
กว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ
๐๕๓๒ การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
๐๕๓๓ การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทาน
เพื่อการเกษตร
๐๕๓๔ ส่งเสริม Smart farmer และ Precision
farming
๐๕๓๕ การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและ
ระบบเกษตรพันธสัญญา
๐๕๓๖ การจัดตั้ง Centre of Excellence
สาหรับภาคเกษตร
๐๕๓๗ การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุน
เพื่อพัฒนาทักษะ อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)























เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๕๓๘ การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super
Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
อย่างครบวงจร
๐๕๓๙ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ
สถาบันการเงินชุมชน
๐๕๔๐ การพัฒนาธุรกิจชุมชน
๐๕๔๑ การจัดตั้งกองทุน Social Investment
Fund (SIF)
๐๕๔๒ การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า
๐๕๔๓ การขยายความคุ้มครองของกองทุน
ประกันสังคม
๐๕๔๔ การประสานโครงการสวัสดิการใน
ปัจจุบัน
๐๕๔๕ ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย
(Negative Income Tax : NIT)
๐๕๔๖ เงินบานาญ
๐๕๔๗ การบริหารจัดเก็บภาษี
๐๕๔๘ ระบบภาษี
๐๕๔๙ การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับ
ประชาชน
๐๕๕๐ การสร้างความมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้า
๐๕๕๑ ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๐๕๕๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐ
๐๕๕๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิต
ภาพ (Productivity) การมาตรฐาน
(Standardization) และนวัตกรรม
(Innovation)
๐๕๕๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อ
บริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก SMEs
๐๕๕๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)



















๒

๓๐

๑๘

๕

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อยู๓ู:ูการปฎิรปสถาบันทางเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรปทีู่๑ูปฏิรปสถาบันเพื่อการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
สถานะการดาเนินงาน
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติูอยร่ ะหว่างพัฒนาระบบรายงานการ
ติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรปประเทศู(eMENSCR) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการติดตามูตรวจสอบูและ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรปประเทศูปัจจุบันหน่วยงาน
นาเข้าข้อมลโครงการ/การดาเนินงานูประจาปี
งบประมาณู๒๕๖๓ูโดยจากการรวบรวมข้อมลู
ณูวันทีู่๒๓ูมี.ค.ู๒๕๖๓ูพบว่าูส่วนราชการ
ได้นาส่งข้อมลูโครงการ/การดาเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเข้าสร่ ะบบทั้งสิ้นู
๔๐,๒๓๐ูโครงการ/การดาเนินงานูโดยเป็น
โครงการ/การดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับ
แผนการปฏิรปประเทศูจานวนู๑๒,๗๓๕ู
โครงการ/การดาเนินงานูและสอดคล้องกับ
แผนระดับู๒ูอื่นูๆู(แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติูฉบับทีู่๑๒ูและนโยบายและ
แผนระดับชาติูว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)ู
จานวนู๒๗,๔๙๕ูโครงการ/การดาเนินงานู
อีกทั้งูระบบูeMENSCR สามารถแสดงผลการ
ดาเนินการตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติู
ตามสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติูทั้งู๓๗ูเป้าหมาย
ประเด็นแผนแม่บทูและู๑๔๐ูเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยูรวมทั้งแสดงรายการของโครงการ
หรือกิจกรรมที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายูโดยสามารถคัดเลือกูเป้าหมายู

สาระสาคัญ

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลมาตรฐานู(Single
Report) ให้เป็นระบบติดตามประเมินผลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันที่สามารถเชื่อมโยงข้อมลการ
รายงานผลและการเชื่อมโยงแผนในระดับต่างูๆูเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าความสาเร็จของแผนงานูและมี
การพัฒนาระบบประมวลผลจากชุดข้อมลูและ
นาเสนอผลลัพธ์ผ่านูSingle Report

ไตรมาสที่ ๔
ปีู๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หัวข้อย่อยู๑.๑ู: ผลิตภาพู(Productivity)
ประเด็นปฏิรปทีู่๑๒ูการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
เทคโนโลยีู– โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศู(สนับสนุน)

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี เป็ น โครงสร้ า งที่
สนั บสนุ นการเจริ ญเติ บโตในทุ กอุ ตสาหกรรมูและ
ส่งผลให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและดึงดด
การลงทุนจากต่างชาติูเนื่องจากเป็นปัจจัยสนับสนุนที่
สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างูๆ

สาระสาคัญ
หรือหน่วยงานไดู้เพื่ออานวยความสะดวกใน
การติดตามูเสนอแนะูและเร่งรัดูของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติูคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติูคณะกรรมการปฏิรป
ประเทศูและภาคส่วนต่างูๆูที่เกีย่ วข้อง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมู
ร่วมกับูสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงูกิจการโทรทัศน์ูและกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติู(กสทช.)ูได้ดาเนินการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมูโดย
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศู(โครงการเน็ตประชา
รัฐ)ูในปัจจุบันูกสทช.ูได้ดาเนินการติดตั้ง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงผ่านสื่อ
สัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนาแสงู(FTTx)
พร้อมจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้
สายู(Wi-Fi) หม่บ้านละู๑ูจุดให้บริการที่
ระดับความเร็วไม่ต่ากว่าู๓๐ูMbpsู/๑๐
Mbpsู(Download /Upload) ครอบคลุม
หม่บ้านห่างไกลเป้าหมายสาเร็จครบจานวนู
๒๔,๗๐๐ูหม่บ้านแล้วูโดยมีการปรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการเป็นความเร็วู๑๐๐ู
Mbps /๕๐Mbps (Download/Upload)ู
รวมทั้งูกสทช.ูได้ดาเนินการเรียกคืนคลื่น
ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพูมา
ดาเนินการเปิดประมลูเพื่อให้ภาครัฐและ
เอกชนสามารถนาคลื่นดังกล่าวไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในรปแบบโทรทัศน์และ
โทรคมนาคม

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ

พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
X

X

6

ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....

X

บทนำ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีสว่ นร่วม
4 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาระบบ
X
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
5 พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
X
พ.ศ. ๒๕๖๐

3

2

ไม่ระบุ

- ด้านเศรษฐกิจ 1 -

กระทรวงการคลัง

สานักนายกรัฐมนตรี

ไม่ระบุ

X

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

สำระสำคัญของกฎหมำย

เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรการเงินชุมชนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนทาหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานที่ชดั เจนในการส่งเสริมและ
กากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มกี าร
พัฒนาที่ตอ่ เนื่องและยั่งยืน

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อให้มกี ารใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการกาหนด
และขนาดย่อม
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้วย เพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารฯ

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

X

X

X

X

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
บทนำ : กำรปฏิรูปด้ำนกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
1 พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
X
ไม่ระบุ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการ
แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมำยเหตุ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
ไม่ระบุ

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

- ด้านเศรษฐกิจ 2 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สนับสนุน)
10 แก้ไขกฎหมายใบอนุญาต ใบ รง.๔ เพื่อเป็น
X
2561
X
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ประโยชน์ตอ่ การขยายและก่อตั้งวิสาหกิจขนาด
ด้านกฎหมาย
กลางและย่อม
- กระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งประมวล
X
ไม่ระบุ
X
กรมสรรพากร
รัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑
หัวข้อที่ ๑ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภำพ (Productivity)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ – หน่วยงำนดูแลควบคุมด้ำนกฎหมำยด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและตลำดเสรี (สนับสนุน)
9 ออกกฎข้อบังคับที่ชว่ ยเสริมให้การใช้กฎหมาย
X
2561
X
สานักงานคณะกรรมการ
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ๒๕๖๐ สามารถ
การแข่งขันทางการค้า
บังคับใช้ได้ง่ายขึ้นและมีรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

8

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
7 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน
พ.ศ. ….

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงการคลัง

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมำยเหตุ
ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ….
ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
มีคาสั่งให้กระทรวงการคลังรับร่าง
ดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
หนึ่ง โดยให้รับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ประกอบการพิจารณา ก่อนนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอ่ ไป

X

X

15 แก้กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
ธุรกิจและบุคลากรสตาร์ทอัพเพื่อขจัดอุปสรรค
ในการเริ่มต้นและการดาเนินธุรกิจสตาร์ทอัพใน
แต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อดึงดูดบริษัทและ
บุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ

16 การปรับปรุงข้อกฎหมายในด้านการคุ้มครอง
บริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้เป็นไป
ตามมาตราฐานสากลและดึงดูดการร่วมลงทุน
ผ่านมาตรการทางภาษี

2561

2561

หัวข้อย่อยที่ ๑.๓ : ระบบนิเวศน์ดำ้ นวิจยั พัฒนำและนวัตกรรม (R&D,Innovation Ecosystem)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
13 แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอนและ
X
ไม่ระบุ
ระยะเวลาการจดทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : กำรตั้งศูนย์กลำงเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตำร์ทอัพและสเกลอัพ
14 สนับสนุนการแก้กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อ
X
2561
เพิ่มจานวนและคุณภาพของบริษัทและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

X

- ด้านเศรษฐกิจ 3 -

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
- กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

- สานักนายกรัฐมนตรี
- สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
- คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
- กระทรวงการคลัง
- สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

X

X

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

X

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - ควำมยำกง่ำยในกำรทำธุรกิจ (สนับสนุน)
11 ยกเลิกหรือทบทวนกฎหมายที่ลา้ สมัย ไม่ได้
X
2561
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
สร้างคุณค่า หรือเป็นอุปสรรคต่อการทาธุรกิจ
ด้านกฎหมาย
12 จัดทาข้อกฎหมายเฉพาะที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
X
2561
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
การแข่งขันทางการค้าให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ
ด้านกฎหมาย
ของไทย ทั้งในภาพรวมและในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ)
สำระสำคัญของกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมำยเหตุ

ไม่ระบุ

X

X

20 แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถเข้าถึง
X
ไม่ระบุ
X
Big data ภาคเกษตร ซึ่งถูกบูรณาการมาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : กำรส่งเสริมให้แรงงำนเข้ำถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนำทักษะ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
21 ให้มกี ารตราพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายฉบับ
X
2561
X
รองอื่นใดตามแต่กรณี เพื่อจัดตั้ง หรือแต่งตั้ง
CSCA (Central Scholarship Coordinating
Agency ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมอื แรงงาน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : กำรพัฒนำระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญำ
19 แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถ
X
ไม่ระบุ
ปล่อยสินเชื่อแบบมีประกันภัยได้

หัวข้อที่ ๒ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีสว่ นร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ กำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวติ ในระดับบุคคล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กำรสร้ำงและใช้ Big Data ภำคเกษตร
18 แก้ไขข้อกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง
X
หน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้าง
ฐานข้อมูลครบวงจรด้านภาคเกษตร และนา
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนิน
นโยบายของประเทศได้

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
17 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 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
สำระสำคัญของกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมำยเหตุ

X

2561

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : กำรจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF)
24 เร่งรัดการออกมาตรา ๔๔ เพื่อจัดตั้งสานักงาน
X
2561
บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า ภายใต้สานักนายกรัฐมนตรี

23 ปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
หัวข้อย่อย ๒.๒ กำรเสริมสร้ำงพลังอำนำจชุมชน
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : กำรพัฒนำธุรกิจชุมชน
22 เร่งแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจเพื่อ
X
2561
สังคม พ.ศ. ….

X

X

X

- ด้านเศรษฐกิจ 5 -

สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

เพื่อกาหนดให้มกี ารจัดตั้งคณะกรรมการลดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งมี
หน้าที่และอานาจในการเสนอมาตรการเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
รวมถึงให้มกี ารเสนอแนะในการปรับปรุงและ
แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้าต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งในระดับชาติและในระดับจังหวัด
รวมทั้งสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่วสิ าหกิจชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนที่จดั ตั้งเป็นนิตบิ ุคคล

เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับ
การส่งเสริมเป็นพิเศษ กาหนดมาตรการในการ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจด
ทะเบียน และจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำระสำคัญของกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

X

2561

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนที่ดนิ ให้กับประชำชน
27 เร่งรัดกระบวนการการจัดตั้งและออกกฎหมาย
ลาดับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งธนาคาร
ที่ดนิ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบภำษี
26 ผลักดันร่างพระราชบัญญัตภิ าษีที่ดนิ และสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : กำรบริหำรจัดเก็บภำษี
หัวข้อย่อย ๒.๓ กำรสร้ำงสมดุลระดับประเทศ
25 แก้ไขบทบัญญัตหิ รือกาหนดแนวทางการ
ตีความมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรโดย
ใช้หลักการเปิดเผยเป็นหลัก และปกปิดเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมุ่งให้เกิดความ
โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บรายได้
ภาษีมากขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
X

X

X
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กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

กระทรวงการคลังชี้แจงว่าไม่สามารถดาเนินการ
ได้ เนื่องจากอาจมีความซ้าซ้อนกับกลไกภาครัฐ
ในการช่วยเหลือปัญหาความมั่นคงทางที่ดนิ แก่
ประชาชนที่มอี ยู่แล้ว และผลการศึกษาพบว่า
การจัดตั้งธนาคารที่ดนิ จะก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยที่สงู

เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดงั กล่าว

สำระสำคัญของกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัตภิ าษีที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

ไม่ระบุ

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบสถำบันทำงด้ำนเศรษฐกิจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์
30 กฎหมายเพื่อปรับโครงสร้างและอานาจหน้าที่
X
2562
X
ของหน่วยงานหลัก เช่น สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก
งบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นต้น

29 ร่างพระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการคลังของรัฐ
โดยมาตรา ๑๑ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
กาหนดหลักการและแนวทางการรักษาวินัย
ทางการคลัง จัดทาแผนการคลัง และกากับ
ดูแลบริหารความเสี่ยงการคลัง รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การงบประมาณ

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
หัวข้อที่ ๓ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๑ : ปฏิรูปสถำบันเพื่อกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
28 ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ....
ไม่ระบุ
X
ซึ่งมีการปรับปรุงสาระสาคัญในมาตรา ๑๙
มีการปรับเพิ่มอานาจหน้าที่ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณเกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมี
เสถียรภาพและมั่นคงตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวว่าด้วยอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการดาเนินการทางการคลังและ
งบประมาณของรัฐ ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหาร
ทรัพย์สนิ ของรัฐและเงินคงคลังและการบริหาร
หนี้สาธารณะ

ปรับปรุงสาระสาคัญในมาตรา ๑๙ มีการปรับ
เพิ่มอานาจหน้าที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม

สำระสำคัญของกฎหมำย
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สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ และอานาจของ
และสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการจัดทา ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

กระทรวงการคลัง

สานักงบประมาณ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

พระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมำยเหตุ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : กำรปฏิรูปหน่วยงำนบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐ (รัฐวิสำหกิจ)
32 ผลักดันให้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ าร
X
2562
X
พัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. .....

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
31 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุง
X
2562
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
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- คณะกรรมการนโยบายและกากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ
- สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
- กระทรวงการคลัง

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
- สานักงบประมาณ
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

สำระสำคัญของกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนา
การกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

35 ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๕

X

ไม่ระบุ

X

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
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หัวข้อย่อย ๓.๔ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพื่อบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SMEs
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๔ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ
34 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 ต้องจัดซื้อ
จัดจ้างจาก SMEs)

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : กำรปฏิรูปสถำบันด้ำนกำรส่งเสริมผลิตภำพ (Productivity) กำรมำตรฐำน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
33 แก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารมาตรฐานแห่งชาติ
X
ไม่ระบุ
X
- กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้รองรับการจัดตั้ง
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
“สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริม
ระบบราชการ
ผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ” ให้เป็น
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำระสำคัญของกฎหมำย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๕. เศรษฐกิจ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เพื่ อ เพิ่ม ศั ก ยภาพการพั ฒนาส่ งเสริ มการท่อ งเที่ย วชุ มชนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพื่ อ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับรายได้และสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการบริหาร
๒. ยกระดับสู่การเกษตรที่มีมูลค่าสูง
จัดการน้าในเขตชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การเพิ่มทักษะของแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการเพิ่มแรงงาน
คุณภาพระดับอาชีวะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายของประเทศ
๔. การเพิ่ ม โอกาสของผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก ใน ส่งเสริ ม และพัฒ นาผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งรายใหม่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและบริการให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
บริบทการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ SME และ
สตาร์ทอัพประสบความสาเร็จในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๐๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๐๖ 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 พื้นที่สีเขียวเมื อง และผังบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานขึ้นอย่างน้อย ๑
ประเภทในเทศบาลเมืองทุกจังหวัด (๔) มีระบบยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
๒. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิ รู ปประเทศด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม มี เรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ป ทั้ งสิ้ น
๓๖ ประเด็น โดยผลการประเมินความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่
ประสบอุปสรรค หรือยังไม่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๕ เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๖๐๑ ทรัพยากรทางบก
๐๖๐๒ การบริหารแผนโครงการที่สาคัญตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)




เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๖๐๓
๐๖๐๔
๐๖๐๕
๐๖๐๖
๐๖๐๗
๐๖๐๘
๐๖๐๙
๐๖๑๐
๐๖๑๑
๐๖๑๒
๐๖๑๓
๐๖๑๔

๐๖๑๕
๐๖๑๖
๐๖๑๗

๐๖๑๘
๐๖๑๙

๐๖๒๐
๐๖๒๑
๐๖๒๒

การบริหารเชิงพื้นที่
ระบบเส้นทางน้า
ระบบขยายผลแบบอย่างความสาเร็จ
ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการบริหารจัดการน้า
การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
การบริหารจัดการขยะในทะเลและ
ชายฝั่ง
การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและ
ชายฝั่ง
การบริหารจัดการการประมงทะเล
การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตาม
แนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
(Marine Spatial Planning)
การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการปกป้อง รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล
การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลและสัตว์ทะเล
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ค.ศ. ๑๙๘๒
ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่
ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)






















เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๖๒๓ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศ
และอาเซียน
๐๖๒๔ ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
๐๖๒๕ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๐๖๒๖ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่
แหล่งกาเนิดให้มีประสิทธิภาพ
๐๖๒๗ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
๐๖๒๘ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๐๖๒๙ ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทา
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EIA และ EHIA)
๐๖๓๐ ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทา
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EIA และ EHIA)
๐๖๓๑ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขต
ควบคุมมลพิษ
๐๖๓๒ ปฏิรูปการผังเมือง
๐๖๓๓ ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
๐๖๓๔ ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบ
งบประมาณ และเครื่องมือบริหาร
จัดการ
๐๖๓๕ ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
๐๖๓๖ ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)















๕

๑๙

๑๒

๐

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว : เรื่อง ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ : เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ตามเป้าหมาย
สถานะการดาเนินงาน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
พิจารณาจากข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รายงานมาในระบบฐานข้อมูลทีฝ่ ่ายเลขา
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้จดั ทาไว้
ประกอบกับการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูล ผลสรุปได้ดังนี้
๑) ระบบฐานข้อมูลของพื้นที่สีเขียวของ
หน่วยงานภาครัฐยังไม่เป็นเอกภาพและไม่
ครอบคลุม โดยยังมีความเข้าใจที่ยงั ไม่
ตรงกันทั้งในส่วนของนิยามพื้นที่สเี ขียว
ขอบเขต และมาตรการในการบริหาร
จัดการ การรายงานผลยังไม่ครอบคลุมทุก
ประเภทและพื้นทีส่ ีเขียว และยังไม่มี
หน่วยงานกลางที่เป็น focal point ในการ
รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศ
พื้นที่สีเขียวในภาพรวมของประเทศ
ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จดั
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี
ภารกิจเกีย่ วกับการเพิม่ พื้นที่สีเขียวและมี
บทบาทในการกากับดูแลที่ดินรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมาย โดย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ชี้แจงและ
หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
เข้าใจในทิศทางเดียวกันถึงความหมายของ
พื้นที่สีเขียว พร้อมมอบหมายให้หน่วยงาน
สร้างฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลพื้นที่ พร้อม
จัดทาแผนและเสนอให้กระทรวง

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน มี
จานวนเพิ่มขึ้นที่สนองตอบต่อเป้าหมายของนโยบาย
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศไทย
๒. เพื่อให้พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจานวน
เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อให้อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าและ
สมุนไพรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
๔. เพื่อให้มีการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจทั้ง
ในที่ดินเอกชนและที่ดินรัฐที่มีการอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน
ประโยชน์ที่จะได้รับ
(๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ บนฐานทรัพยากรป่า
ไม้และสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
(๒) พื้นที่สีเขียว.ในประเทศไทยมีการจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และยั่งยืน
(๓) ลดความเสีย่ งของภัยพิบัตติ ่างๆูทั้งูอากาศูดินูน้าู
เพื่อเป็นภมิคุ้มกันประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ
(๔) มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ฐานะเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลพืน้ ที่สีเขียว
ที่มากที่สุดและมีบทบาทในการส่งเสริมให้
เกิดพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศพื้นที่สีเขียวทั้งในที่ดินรัฐและ
ที่ดินเอกชน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเริม่
เต้นอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการปฏิรปู
ประเทศได้มีการเชิญบางหน่วยงาน มาร่วม
หารือเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวให้
เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน
ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดาเนินการ
เป้าหมายต่อปี แผนการปฏิบัติงาน ซึ่ง
พบว่าการดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ยังขาดข้อมูลในส่วนของการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานด้วยกัน เช่น
พื้นที่ที่หน่วยงานของตน เข้าไปมีสว่ นร่วม
หรือเข้าไปส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สีเขียว
โดยคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตและ
มอบหมายให้หน่วยงานไปดาเนินการ
เพิ่มเติมในส่วนของ (๑) การนาเอาพื้นที่สี
เขียวในส่วนราชการอื่น ๆ และภาคเอกชน
มารวบรวม (๒) การทา CSR ของเอกชนมี
แนวโน้มลดลง ควรมีมาตรการอื่น ๆ รองรับ
(๓) การเร่งจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุบัญญัติต่าง ๆ
(๔) การส่งเสริมการปลูกป่าที่เป็นไม้
เศรษฐกิจ เป็นต้น โดยมอบหมายให้
หน่วยงานรับข้อเสนอไปดาเนินการต่อและ
นามารายงานในการประชุมในประเด็นพื้นที่

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สาระสาคัญ
สีเขียวครั้งต่อไป
สรุปข้อมูลพื้นที่สีเขียวของประเทศไทย
ที่หน่วยงานมารายงาน มีประมาณ
๑๓๕.๗๓ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๑.๙๖
เทียบกับพื้นที่ประเทศไทย (๓๒๓.๕๓ ล้าน
ไร่) โดยแบ่งออกเป็น ป่าธรรมชาติร้อยละ
๓๑.๖๘ / ป่าเศรษฐกิจ ๘.๒๘ และพื้นที่สี
เขียวในเขตเมืองร้อยละ ๒ โดยมีเป้าหมาย
ในปี ๖๕ ในการเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวคือร้อยละ
๔๔ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒
/ ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๐ และ พื้นที่สี
เขียวในเขตเมืองร้อยละ ๒
๒) เกิดความทับซ้อนของพื้นที่ที่หน่วยงาน
ภาครัฐกากับดูแล โดยคณะกรรมการปฏิรปู
ประเทศได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ มาร่วมหารือเพื่อ
ขับเคลื่อนการปรับปรุงแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ
ให้เป็นเอกภาพ ลดความทับซ้อนของพื้นที่
ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ (๑) สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๒) กรมป่าไม้ (๓) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (๔) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๕) กรม
ที่ดิน (๖) กรมธนารักษ์ (๗) กรมพัฒนาที่ดิน
(๘) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (๙) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และ (๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ซึ่งจากข้อมูลที่หน่วยงานนามารายงาน (ณ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) พบว่า การ
ปรับปรุงแนวเขตที่ดินดาเนินการโดยใช้
ข้อมูลพืน้ ฐานหลัก ที่ดาเนินการจัดทาข้อมูล
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖
โดยใช้อัตราส่วน ๑ ต่อ ๔๐๐๐ และมีการ

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านทะเลและชายฝั่ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบ
ฐานข้อมูล
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ การบริหารจัดการเขตทาง
ทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน

แบ่งข้อมูลเป็นรายจังหวัด หลังจากการแบ่ง
แนวเขตที่ดินตามโครงการ ปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One
Map) นั้น ปัญหาที่พบ เช่น (๑) แต่ละ
หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นที่ต่างกัน ส่งผลให้ข้อมูลที่ใช้มี
ระดับ scale ไม่เท่ากัน (๒) กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนที่ไม่มีความ
สอดคล้องกัน (๓) ขาดแนวทางที่ชัดเจนใน
การดาเนินการกับผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบต่อ
ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ เป็นต้น
๓) ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ป่า
ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สดุ ในปัจจุบัน
ควรใช้กลไกของคณะกรรมการนโยบายป่า
ไม้แห่งชาติ ที่มีนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และ
แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งมี
การกาหนดนิยาม และแนวทางบริหาร
จัดการแล้วมาเป็นเครื่องมือร่วมกับ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
๔) การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะ
ดาเนินการเร่งรัดและติดตามต่อไป
วัตถุประสงค์
๑) จัดทาร่างเขตจังหวัดทางทะเลและรายการ
๑. เพื่อการกาหนดเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ค่าพิกัดรายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาพรวม
และพื้นที่ทางทะเลของประเทศ รวม ๒๓ จังหวัด
ของพื้นที่ทางทะเลเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการ
จัดทาข้อยุตกิ ารรับรองของคู่จังหวัด ซึ่งขณะ
นี้ยังไม่สามารถสรุปข้อยุติได้ใน ๔ คูจ่ ังหวัด คือ
๑.๑) จ.กระบี่ และ จ.ตรัง
๑.๒) จ.กระบี่ และ จ.พังงา
๑.๓) จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

๔.๑) เตรียมการประสานงานกับหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อจัดทาหลักสูตรการศึกษา
๔.๒) เตรียมการประชาสัมพันธ์การสร้าง
องค์ความรู้แก่ภาคประชาสังคม

๔. การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการ
สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของ
ประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม

ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑.ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ของ
เขตทางทะเลและชายฝั่งที่มีความชัดเจน
๒. ประชาชนได้รับรู้เรื่องเขตทางทะเลและชายฝั่งของ
ไทย รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล
๓. มีหลักสูตรทางการศึกษาและองค์ความรู้ในเรื่องเขต
ทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

๓) อยูร่ ะหว่างการดาเนินการและ
รอผลจากข้อยุติจากคูจ่ ังหวัดเพื่อจัดทา
รายละเอียดประกอบท้าย
ร่างกฎหมาย

๑.๔) จ.สุราษฎร์ธานี และ
จ.นครศรีธรรมราช
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดาเนินการจัด
การประชุมร่วมเพื่อหาข้อยุติร่วมกับ
จังหวัดต่างๆ ต่อไป
๒) อยู่ระหว่างการดาเนินการและ
รอผลจากข้อยุติจากคูจ่ ังหวัด

สถานะการดาเนินงาน

๓. การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขต
จังหวัดในทะเลและชายฝั่ง

๒. เพื่อการจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและ
ชายฝั่งรายจังหวัด

สาระสาคัญ

ระหว่างปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕
ระหว่างปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

ระหว่างปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

ระหว่างปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ

พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

พระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัตสิ วนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

2

3

4

5

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

X

X

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 1 -

X

X

X

X

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง

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 สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. ....

X

X

X

10 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐

11 พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

12 พระราชบัญญัตจิ ดั รูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๔๗

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

X

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับภาครัฐ
ในการจัดรูปที่ดนิ อันเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

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

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
X
๒๕๖๑X
๒๕๖๒

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

9

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ทรัพยากรน้า
8 พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕

7

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
6 ร่างพระราชบัญญัตปิ ่าชุมชน พ.ศ. ....

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

16 กฎหมายรับรองความตกลงด้านทางทะเล
: การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ
17 ร่างพระราชบัญญัตคิ วามหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
13 พระราชบัญญัตจิ ดั รูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘
14 ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒๕๖๑๒๕๖๕
๒๕๖๑๒๕๖๓

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

X

X

สาระสาคัญของกฎหมาย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพบูรณาการความรับผิดชอบ
ระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงาน และส่งเสริม
บุคลากรที่มคี วามรู้ความเข้าใจการ บริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ ประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของชุมชนพื้นเมืองในการ
อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เพื่อรับผิดชอบดาเนินการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และ
ประสานการปฏิบัตงิ านในเขตทางทะเลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
X
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 3 -

X

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
X
๒๕๖๑๒๕๖๓
X
2561
X

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

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

หมายเหตุ

X

X

22 พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓

X

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
X

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 4 -

X

X

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
X
๒๕๖๑๒๕๖๓
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

21 พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ สิ่งแวดล้อม
20 พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
18 ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันระบบความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ....
19 ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ....

สาระสาคัญของกฎหมาย

เพื่อแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานใหม่ ให้เป็นไปเพียงเท่าที่จาเป็น
ลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไข
เพิ่มเติมบทกาหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

เพื่อปรับปรุงให้มคี วามสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และเพิ่มเติมกลไกและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการนาผ่าน การนากลับเข้ามา และการ
ส่งกลับออกไป รวมทั้งการโฆษณาวัตถุอนั ตราย
เพื่อป้องกันมิให้นาวัตถุอนั ตรายที่นาผ่านใน
ราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์หรือปล่อยทิ้งโดยไม่
สามารถหาตัวเจ้าของได้และเกิดอันตรายใน
ราชอาณาจักร

เพื่อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมให้มี
ความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกากับดูแลการทาและการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้ชดั เจนและ
เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

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

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

หมายเหตุ

27 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

X

X

25 พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
26 พระราชบัญญัตสิ รรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
X

X

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕๖๑๒๕๖๓

X

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อกาหนดกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็นการ
เฉพาะ

เพื่อปรับปรุงให้มกี ลไกหรือหน่วยงานขับเคลื่อน
การบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ เพื่อให้
สามารถจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการจัดทารายงาน
และสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และเพื่อให้มมี าตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการดารงไว้ซึ่งการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 5 -

X

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
X
๒๕๖๑X
๒๕๖๒

24 พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
23 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

X
X

X

32 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

33 ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

๒๕๖๑๒๕๖๒

2561

2561

X

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนร่วม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจริง
โดยกาหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวม
ของประชาชนในขณะเดียวกันกาหนดใหเปนหน
าที่ของหน่วยงานของรัฐในการสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

เพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผังเมืองทุก
ระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มรี ูปแบบ
การดาเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 6 -

X

X

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
X
๒๕๖๑X
๒๕๖๓

31 ร่างพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิชมุ ชน พ.ศ. ....

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
30 พระราชบัญญัตผิ งั เมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

29 ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชื่อมโยง
ตัวชี้วดั และการจัดสรรเงินงบประมาณสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
28 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
พ.ศ. ....

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

หมายเหตุ

35 ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน พ.ศ. ...

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
34 ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ
พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อให้มกี ลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเพื่อแปลงนโยบาย
ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่การปฏิบัตทิ ี่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศน์
ของแต่ละชุมชน

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

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 7 -

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
X
2561
X

๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๒. การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

๓.

๒.

๑.

๔.

๓.

๑.
๒.

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนฐานทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดี
พื้นที่สีเขียวในประเทศไทยมีการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เป็น
ธรรม และยั่งยืน
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติต่างๆ ทั้ง อากาศ ดิน น้า เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันประชาชน
และเศรษฐกิจของชาติ
มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ประชาชนได้รับประโยชน์ของการใช้ประโยชน์ของเขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และมีแผนที่ทางทะเลในลักษณะ One Marine Chart
ประชาชนได้รับรู้ในเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
มีหลักสูตรทางการศึกษาและองค์ความรู้ในเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๐๗ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

๐๗ แผนการปฏิรูประเทศด้านสาธารณสุข
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. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข มี เ รื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ทั้ ง สิ้ น ๑๐
ประเด็ น
โดยผลการประเมินความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่ประสบ
อุปสรรค หรือยังไม่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๗๐๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
๐๗๐๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้าน
สุขภาพ
๐๗๐๓ กาลังคนสุขภาพ
๐๗๐๔ ระบบบริการปฐมภูมิ
๐๗๐๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจ
๐๗๐๖ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๐๗๐๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค
๐๗๐๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
๐๗๐๙ การคุ้มครองผู้บริโภค
๐๗๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพและการ
ป้องกันโรค
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)











๔

๓

๓

๐

กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล :
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิ
(คลินิกหมอ ครอบครัว) : ประเด็นปฏิรูปที่ ๔
ระบบบริการปฐมภูมิ
๑) รูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ๕๐ พื้นที่
นาร่องอยู่ระหว่างถอดบทเรียน เบื้องต้น
ได้รูปแบบการดูแลโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงแล้ว
๒) มีการจัดทากฎหมายรองตาม พรบ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
๓) มีจานวนหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต
สุขภาพที่ ๑ - เขตสุขภาพที่ ๑๒ จานวน
๑,๔๗๖ ทีม
๔) มีการร่างแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐม
ภูมิโดยสานักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการการสารวจข้อมลที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดู
อาทิูพฤติกรรมของและการปฏิบตั ิตัวของ
ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครือข่ายบริการคลินิกหมอ
ครอบครัวมีรูปแบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความ
เป็นธรรมครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
มีหมอประจาตัวและทีมหมอครอบครัวที่ทางานเป็น
ทีมและชานาญด้านการส่งเสริมป้องกันโรคและการ
สุขภาพชุมชนเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อสารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาและเป็น
ตัวชี้วัด มีเครื่องมือและมาตรการในการพัฒนาและ
บริการสุขภาพมีความเหมาะสมสามารถใช้ได้จริง

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

กรมอนามัย

สานักงานสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

X

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กาลังคนสุขภาพ
5 การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ทรัพยากรบุคคล
ด้านสุขภาพ

X

3 แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน/ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
4 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ด้านสารสนเทศสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

X

2 แก้ไขพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(เพื่อตั้งกองทุนระดับเขต)

2563

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
1 ร่างพระราชบัญญัตโิ ครงสร้างการบริหารระบบ
X
๒๕๖๑สุขภาพแห่งชาติ (เพื่อตั้งคณะกรรมการนโยบาย
๒๕๖๒
สุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขต
สุขภาพ)

X

X

X

- ด้านสาธารณสุข 1 -

- กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

X

X

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

ไม่มีร่าง

๗ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

เพื่อให้การยกระดับของระบบสุขภาพจาเป็นต้อง
มีกาลังคนเพียงพอ มีการกระจายตัวอย่างเท่า
เทียม ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
โรงพยาบาล

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลและ
เพิ่มความคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหาร
แบบมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้กบั หน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม โดยใช้กลไกการคลังเพื่อสนับสนุนการ
จัดบริการในทุกมิติ

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
จัดตั้งเขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ

สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
11 ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับ
ทิศทาง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ลาดับความสาคัญ
ของงานตามที่นโยบายระบบสุขภาพกาหนด

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
10 แก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉกุ เฉิน เพื่อจัดตั้ง
กองทุนการแพทย์ฉกุ เฉินระดับเขต

8 แก้ไขระเบียบ กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพร
9 แก้ไขพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงระเบียบที่เป็นอุปสรรค

X

2561

๒๕๖๑๒๕๖๒

2561

X

X

2561

X

2561

2561

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
7 ปรับแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
X
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบบริการปฐมภูมิ
6 จัดทาพระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมแิ ละ
กฏหมายลูก

X

X

X

X

X

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านสาธารณสุข 2 -

ไม่มีร่าง

๗ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง และลาดับ
ความสาคัญ

เพื่อให้เกิดการประสานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการงานด้านการแพทย์ฉกุ เฉินร่วมกัน

เพื่อให้โรงานสารสกัดสมุนไพรของประเทศได้
มาตรฐานสากลและสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
เพิ่มขึ้น
เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์กาหนดและควบคุมมาตรฐานและ
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูล (big data)
สมุนไพรที่มปี ระสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการจัดการให้เกิดระบบ
สุขภาพปฐมภูมทิ ี่มุ่งหวัง

สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ
14 การปรับปรุงกฎหมายและจัดทาร่างกฎหมาย
สาหรับการจัดหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงิน
สาหรับคนต่างชาติ

13 ปรับปรุงกฎระเบียบการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล

X

X

๒๕๖๒๒๕๖๓

2561

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง
12 ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกลไกทางการเงินเพื่อ
X
2561
สนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วนรับผู้สงู อายุเข้า
ทางาน (Active aging) ตามสมรรถนะที่เหมาะสม

X

X

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สานักนายกรัฐมนตรี

- ด้านสาธารณสุข 3 -

ไม่มีร่าง
X

๗ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

เพื่อกาหนดแหล่งเงินสาหรับใช้ในการคุ้มครอง
สุขภาพบุคคลที่มปี ัญหาสถานะสิทธิ รวมทั้งผู้ที่
มิใช่ประชาชนไทย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานพยาบาลให้พร้อม
อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการต่ออายุ
ใบอนุญาติ

สาระสาคัญของกฎหมาย
เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้มมี าตรการกระตุ้นให้
หน่วยงานจ้างแรงงานผู้สงู อายุเข้าทางาน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยออกกฎหมาย
สนับสนุนให้จา้ งงานผู้สงู อายุที่มอี ายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เข้าทางาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรปู ประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๗. สาธารณสุข

๓. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคงไว้ในระบบ
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพของประเทศ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และทันท่วงที
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการ
บริการในระบบสุขภาพได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่จาเป็นอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๐๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๐๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 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. จ านวนรายการที่ 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. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี เ รื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป
ทั้งสิ้น ๖ ประเด็น โดยผลการประเมินความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามี
เรื่องที่ประสบอุปสรรค หรือยังไม่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๒ เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๘๐๑ การปฏิรปู การรูเ้ ท่าทันสื่อของ
ประชาชน
๐๘๐๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อ
๐๘๐๓ การปฏิรปู โครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๐๘๐๔ การปฏิรปู แนวทางการกากับดูแลสื่อ
ออนไลน์
๐๘๐๕ การปฏิรปู การบริหารจัดการความ
ปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ
และระบบและเครื่องมือด้านการ
สื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยฯ
๐๘๐๖ การปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)







๒

๒

๒

๐

๓. มาตรการเสริมการลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์
มือถือระบบเติมเงิน / จัดทาศูนย์กลางข้อมูล
พื้นฐานผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

๒. การจัดการ Fake News และ การประชา
สัมพันธ์เชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. จัดตั้งส่วนงานหรือหน่วยงานทีท่ าหน้าที่ใน
การประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ใน
และต่างประเทศ ให้มลี ักษณะ Official Point
of Contact
สถานะการดาเนินงาน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว คือ
กองป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)
แล้วเสร็จ โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
๑) การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ออนไลน์ ข้อมูล ณ เดือน ม.ค. ๒๕๖๓
มีจานวน ๒,๔๔๔ ครั้ง
๒) เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti - Fake News)
เป้าหมาย : สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
เผยแพร่ต่ออย่างรู้เท่าทันสื่อ
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว คือ
ประโยชน์ที่จะได้รับ : ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย แล้วเสร็จ
ถูกต้องและป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จหรือ โดยการดาเนินการของศูนย์มีข้อมูลสถิติ
ข่าวปลอมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ณ มี.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
ประชาชนอย่างเป็นวงกว้าง
๑) ข่าวปลอม จานวน ๓๙๙ ข่าว
๒) ข่าวจริง จานวน ๑๑๔ ข่าว
๓) ข่าวบิดเบือน จานวน ๕๒ ข่าว
ประโยชน์ที่จะได้รับ : เพื่อสนับสนุนการรักษาสิทธิ
สานักงาน กสทช. ได้ดาเนินการบริหาร
ผู้ใช้บริการ และสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยของ
จัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
สังคม และหน่วยงานความมั่นคงสามารถนาข้อมูล
โทรศัพท์เคลื่อนทีด่ ้วยระบบตรวจสอบ
ผู้ใช้งานไปดาเนินการด้านความมั่นคงของประเทศได้ อัตลักษณ์ แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓
เพื่อให้การลงทะเบียนในปัจจุบันมีการยืนยัน
พิสูจน์ตัวบุคคลก่อนการใช้งานเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อป้องกัน
การลักลอบนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้อื่น
ไปลงทะเบียนซิมการ์ด และนาไปก่อเหตุ
ในทางที่มิชอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ : มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการ
ประสานกับภาคเอกชนเพื่อร่วมตรวจสอบดูแลความ
ปลอดภัยของช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อร้องเรียนที่เกิด
จากการใช้สื่อออนไลน์

สาระสาคัญ

ไตรมาส ๔
๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ

X

4 ประมวลรัษฎากร

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
X
2561

X

X

X

ไม่มีร่าง
เพื่อกาหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและ
ตั้งหน่วยงานขึ้นมาทาหน้าที่กากับดูแลความ
ประพฤติของสื่อมวลชน

สาระสาคัญของกฎหมาย

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อให้ครอบคลุมการเก็บภาษีจากธุรกิจ
ออนไลน์ต่างประเทศ

เพื่อแก้ไขให้ครอบคลุมการใช้สื่อออนไลน์/ยก
ร่างกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เป็นการโดยเฉพาะ

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

กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 -

มีร่าง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
X
2565
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
1 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและ
2561
x
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : คณะกรรมการหารือกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เปลี่ยนเป็นผลักดันร่าง
แก้ไขกฎหมายอาญาในการกระทาผิด
ต่อเด็กทางออนไลน์ และร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็กโดยใช้
สื่อออนไลน์ พ.ศ. ....

หมายเหตุ

X

X

6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

7 พระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการ
ดาเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. ....

2565

2562

เพื่อกากับดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
สังคม
กากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป

- ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 -

X

X

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่าง ไม่มีร่าง หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
สาระสาคัญของกฎหมาย
หมายเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
X
2562
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 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๘. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า และเป็ น วิ ช าพื้ น ฐาน
ระดับอุดมศึกษา
๒. การขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ โดยเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรวบรวม จัดเก็บ
สืบสวน สอบสวน วิเคราะห์ข้อมูล หลักฐาน
๓. พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การประสานความร่วมมือในการจัดการข่าวเท็จ/Fake news

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่
หลากหลาย เลื อ กเสพสื่ อ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ ที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม
มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการประสานกับภาคเอกชนเพื่อร่วมตรวจสอบดูแลความ
ปลอดภัยของช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และอานวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การรับข้อร้องเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์
๑. หน่วยงานรัฐสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องให้กับประชาชน
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทาให้เกิดองค์ความรู้และภูมิต้านทานต่อการหลงเชื่อ
Fake news
๒. ท าให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานรั ฐ ในการตรวจพบและชี้ แ จง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Fake news ได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกัน
การหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดและอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความวุ่นวายในสังคม
และสามารถติดตามผู้กระทาผิดมาลงโทษ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๐๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

๐๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
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. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๕ ประเด็น โดยผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการแต่อาจไม่
บรรลุเป้าหมาย และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๐๙๐๑ การปฏิรปู การออม สวัสดิการ และ
การลงทุนเพื่อสังคม
๐๙๐๒ กลุ่มผูเ้ สียเปรียบในสังคม
๐๙๐๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ดา้ น
สังคม
๐๙๐๔ ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
๐๙๐๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)






๐

๑

๔

๐

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านสังคม
๑. การส่งเสริมการออมและให้สถาบันทาง
สังคมมีส่วนร่วมกับภาครัฐจัดบริการสังคม
๑) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
มีการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ
และปรับปรุงการบริหาร กอช. โดย
ผลักดันการเพิ่มจานวนสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ ร่วมมือกับกระทรวง
มหาดไทยในการเพิ่มสมาชิก พัฒนา
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนฯ
๒) ปัจจุบันมีสมาชิก กอช. มีสมาชิกสะสม
๒,๓๕๗,๙๙๓ คน (ที่มา : เว็บไซต์ กอช.
ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓) ซึ่งเกินค่า
เป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคมที่กาหนดไว้จานวน ๑ ล้านคน
ภายในปี ๒๕๖๑
๑) กระทรวงการคลังได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.
ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ พ.ศ. ....
ซึ่งผ่านความเห็นชอบ ครม. แล้ว
แต่ส่งกลับมายังกระทรวงฯ เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติม
๒) กระทรวงการคลังได้เปิดรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมายกองทุนบาเหน็จ
บานาญฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างวันที่ ๑๔
ม.ค. – ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่
ระหว่างเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับแก้ไขใหม่
ต่อคณะรัฐมนตรี (เสนอครั้งที่ ๒)
๑) พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒
๒) พม. โดยกรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออม
แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มอาชีพนอก
ระบบเข้ามาเป็นสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้น และเป็น
หลักประกันทางสังคมแก่
ผู้ไม่มสี วัสดิการอื่นรองรับ
กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ประชาชนกลุ่มที่เป็นอาชีพ
นอกระบบ
งบประมาณ : มีเฉพาะกรณีมีเงินสมบทภาครัฐ
เพิ่มเติม

ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเริ่ม
ดาเนินการได้ภายในปี ๒๕๖๑
กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

การสร้างระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญหลังพ้น
วัยทางาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทาง
รายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน
กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณ : เงินสมบทภาครัฐที่อาจเกิดขึ้นหลัง
ประกาศใช้กฎหมาย

สถานะการดาเนินงาน

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ /
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

กระทรวงการคลัง

กองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ

เร่งรัดการจัดทา พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกลไกหนุนเสริมความเข้มแข็ง
ของการออมและเป็นแหล่งทุนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
รวมทั้งพัฒนาระบบพันธมิตรชุมชนเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการเงินชุมชน
กลุม่ เป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน ๑๐ ล้านบาท

งบประมาณ : เป็นไปตามที่กฎหมายร่างไว้

สาระสาคัญ
ในฐานะหน่วยงานชั่วคราวตามบทเฉพาะ
กาลของ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคมฯ ได้ดาเนินการ อาทิ จัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ /จัดทา
กฎหมายลาดับรองเสร็จสิ้นแล้ว ๘ ฉบับ
จากทั้งสิ้น ๒๖ ฉบับ (๑๑ ฉบับ
กาหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน) /
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) มีบริษัทจดทะเบียนแล้วโดยอาศัย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๓๐ แห่ง (ข้อมูล
ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)
๑) พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชนประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.
๒๕๖๒
๒) ที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชนได้ออกประกาศ
จานวน ๑๒ ฉบับ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
การดาเนินงานและกากับดูแลสถาบัน
การเงินประชาชน และนายทะเบียน
สถาบันการเงินประชาชนได้ออกประกาศ
เพื่อกาหนดแบบคาขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยื่นคาขอจดทะเบียน
เป็นสถาบันการเงินประชาชน ประกาศเพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
มอบอานาจของสมาชิกสถาบันการเงิน
ประชาชนในการประชุมใหญ่ และประกาศ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาทะเบียน
สมาชิกและทะเบียนหุ้นของสถาบัน

สถานะการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน

การเงินประชาชน รวมทั้งได้ออกคาสัง่ เพื่อ
กาหนดรายละเอียดของข้อมูลทีส่ ถาบัน
การเงินประชาชนต้องบันทึกโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) ปัจจุบันมีองค์กรการเงินชุมชนทีม่ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมายประสงค์
ขอจดเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ผ่านธนาคารผู้ประสานงาน (ธ.ก.ส. และ
ธนาคารออมสิน) แล้วจานวนกว่า ๒๐
องค์กร ซึ่งสานักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาคาขอจดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชน
แก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และ พ.ร.บ.อืน่ ๆ และ ๑) พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้
ประชาชนและชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดนิ
เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒
กรรมสิทธิเ์ พื่อการออมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๒) กรมป่าไม้ดาเนินการออกกฎหมายลาดับ
กลุม่ เป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
รองภายใต้พ.ร.บ.ดังกล่าว ดังนี้
งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน ๑๐ ล้านบาท
๒.๑) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออก
หนังสือรับรองไม้ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ในการจาแนก
แหล่งที่มาของไม้ และการนาไม้เคลื่อนที่
จากในที่ดินที่มกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือ
ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์
๒.๒) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออก
หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงมาตรการเพื่อการ
ส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้และ

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. การส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็น
หลักประกันทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้า
๒.๓) นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายที่
อยู่ระหว่างดาเนินการอีก ๒ ฉบับ ได้แก่
(๑) ร่างระเบียบกรมป่าไม้ที่จะกาหนดให้
สถาบันหรือองค์กรอื่นสามารถดาเนินการ
ออกหนังสือรับรองไม้ และหนังสือรับรอง
ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า
หรือ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแทน
ได้ ซึ่งกาลังอยูร่ ะหว่างการกาหนดอัตรา
ค่าบริการ และ (๒) ร่างกฎกระทรวงฯ ที่
กาหนดประเภทของไม้ที่ไม่หวงห้ามสาหรับ
ไม้ที่ขึ้นในที่ดิน ทีม่ ีกรรมสิทธิ์หรือที่ดิน
ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ ซึ่งอยู่
ระหว่างนาเสนอ ครม. พิจารณา
จัดทากฎกระทรวงเรื่องหลักประกันทรัพย์สินอืน่ ตามที่ ๑) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดาเนินการออก
กาหนดใน พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็น
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกลไกการให้ตน้ ไม้เป็น
หลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกาศใน
หลักประกันทางธุรกิจและส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่มี
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๑
มูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ เกิดการออมทรัพย์บนดินเพื่อ
๒) ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อโดยใช้ไม้ยนื ต้น
ความมั่งคั่งของประเทศ
เป็นหลักประกันแล้ว จานวน ๖ ราย ผ่าน
กลุม่ เป้าหมาย / พื้นที่ : ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดยใช้ต้นไม้จานวน
งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน ๑๐ ล้านบาท
๙๙,๔๙๙ ต้นเป็นหลักประกัน รวมวงเงิน
หลักประกัน ๑๓๐,๘๒๗,๘๐๐ บาท ทั้งนี้
ไม้ยืนต้นที่นามาเป็นหลักประกันเป็นไม้
ประเภทยูคาลิปตัส ต้นสัก ยาง และ
ยางพารา (ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓)
๓) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มกี ารดาเนินการให้
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากขาด
หลักเกณฑ์กลางในการประเมินราคาต้นไม้
และมีความกังวลในการติดตามตรวจสอบ
สภาพต้นไม้ในช่วงการให้สินเชื่อ

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงการคลัง/กระทรวง
พาณิชย์

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

2565

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
X
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
2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน และสังคมของ
มั่นคงของมนุษย์
ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

๗ สนับสนุนให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคดาเนินการยกร่างบทบัญญัติตามมาตรา
๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๖ แก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)

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 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๙ จัดทาพระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและ
บุคคล

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 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ
มีร่างกฎหมายโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
เสนอกฎหมายที่ต้องจัดทาใหม่เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ได้
จัดทาขึ้นและส่งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) และสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการฯ ได้ยุติการดาเนินการแล้ว

X

๑๖ จัดทาพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้

๑๗ แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

X

X

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๑

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๒

๑๕ กฎกระทรวงเรื่องหลักประกันทรัพย์สินอื่น
ตามพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๑๔ ผลักดันพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน

X

X

X

x

มีร่าง

ไม่มีร่าง
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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 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

X

x

x

มีร่าง
X

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

๒๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบ
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสหกรณ์สาหรับเป็นเครื่องมือ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

๑๙ จัดทาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

ลาดับ
ชื่อกฎหมาย
๑๘ แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ.๒๕๔๖

X

ไม่มีร่าง
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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 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๙. สังคม

๒. ผลักดันการออกกฎหมายลาดับรองภายใต้ พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. คนไทยจะมีทางเลือก ในการได้รับบริการ ทางสังคมที่สามารถตอบสนองต่อความ
๒๕๖๒ อาทิ ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการสนับสนุนด้าน ต้องการและแก้ไขปัญหาทางสังคมในรูปแบบ ที่ หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และ
สิทธิประโยชน์ฯ และเรื่อง อัตราการนาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนและเงิน ทั่วถึงมากขึ้น
เพิ่มของวิสาหกิจเพื่อสังคมฯ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๑. ออกกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญในรูปแบบการออมภาคบังคับ คนไทยจะมีรายได้หลังพ้นวัยทางานที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินชีวิต
โดยใช้หลั กการระดมการออม ทั้งผู้ รับสวัสดิ การสังคม เจ้าของกิ จการ ประจาวันในวัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(นายจ้าง) และรัฐบาล

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

๑๐ 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 รวมทั้งบริหารจัดการด้านพลังงานมี
ธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่
สรุปตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและยกระดับข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน
๒. เพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงาน ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ภายใต้
การกากับดูแลที่เหมาะสม
๓. เสริมสร้างความมั่นคง เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจการด้านพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
พลังงานอย่างเพียงพอและทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม ส่งเสริมพลังงานทางเลือกระดับชุมชนเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิต
๔. การผลิตและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารจัดการด้านการใช้ พลังงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายพลังงานระบบส่งและระบบจาหน่าย
๒. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๑๗ ประเด็น โดยผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่ประสบอุปสรรค หรือยังไม่มีการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๑๐๐๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
๑๐๐๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
๑๐๐๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลใน
ทุกภาคส่วน
๑๐๐๔ โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิต
ไฟฟ้า
๑๐๐๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
๑๐๐๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
๑๐๐๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
๑๐๐๘ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔
๑๐๐๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีว
มวลไม้โตเร็วสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
๑๐๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการ
นาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิต
ไฟฟ้า

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)












เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๑๐๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
๑๐๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาค
ขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี
๑๐๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม
๑๐๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ด้านพลังงาน
๑๐๑๕ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๑๐๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทย
๑๐๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงาน
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)








๔

๕

๔

๔

สาระสาคัญ

สถานะการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้าน ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ความ
เห็นชอบ Code of Conduct และ
พลังงานของไทย ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงพลังงานว่า
จัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย Code of Conduct ของหน่วย
กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรด้านพลังงานของไทย
นโยบาย-กากับ-ปฏิบัติ ด้านพลังงาน
เรียบร้อยแล้ว
๒) อยู่ระหว่างการพิจารณาบทบาทความ
รับผิดชอบการดาเนินการเป็นด้านนโยบาย
ด้านการกากับ ด้านการปฏิบตั ิ
๒. พลังงานโปร่งใส : ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูป วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในทุกภาค กระทรวงพลังงานมีประกาศเรื่อง การเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา
สร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน : ส่งเสริมและ ส่วน และสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ
กรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวง
สร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก กาหนดนโยบายพลังงานประเทศ
พลังงาน เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการ
องค์กร ลดความทับซ้อนในการดารงตาแหน่ง
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ / องค์กรพัฒนา
คัดเลือกฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓
ข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ/จากัดผลประโยชน์
เอกชน / ผู้ประกอบการ
ของกรรมการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสใน
อุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (EITI:
Extractive Industries Transparency
Initiative)
กระทรวงพลังงานได้ดาเนินการปรับประมาณ
๓. ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง : วัตถุประสงค์ : เพื่อมีกรอบในการกาหนดโครงสร้าง
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้
การใช้พลังงานภาคขนส่ง และปรับปรุงแผนพลังงานที่ การความต้องการใช้เชื้อเพลิง (BAU) ให้
พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี
เกี่ยวข้อง อาทิ AEDP และ Oil Plan ด้านโครงสร้าง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และได้
ปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
การใช้พลังงานภาคขนส่ง
พลังงานทางเลือก (AEDP 2018) และแผน
กลุ่มเป้าหมาย : ทุกภาคส่วน
บริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2018)
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบและ
การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมี
การผลักดันส่งเสริมการใช้น้ามันไบโอดีเซล

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านพลังงาน
๑. กระทรวงพลังงานสีขาว : ประเด็นปฏิรูป
ที่ ๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน : สร้างกติกา
(Code of Conduct) เพื่อกาหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยนโยบาย-กากับ-ปฏิบัติ
ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

๔. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
(Electric Vehicle) : ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน

B10 และน้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 รวมถึงลดการ
อุดหนุนราคาก๊าซ LPG และ ก๊าซ NGV ในภาค
ขนส่ง ให้เป็นไปตามความจาเป็นและสะท้อน
ราคาตลาด
วัตถุประสงค์ : ประเทศไทยมีการกาหนดทิศทางการ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ และมีคาสั่งสานัก
พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมาย นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะสั้น ปานกลาง และระยะ นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เมื่อวันที่
๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา
ยาว และมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ใน
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน และศึกษาโอกาสและ
การส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนใน
ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์
ประเทศไทย และโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิต
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในประเทศไทย โดยมีรอง
ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ASEAN และอุตสาหกรรม
รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีกาหนดแผนการลงทุน นายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
และการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถปรับตัว ประธาน มีเลขานุการร่วม ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ
การผลิตไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนได้
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่รัฐบาลกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย : ทุกภาคส่วน

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

X

3 กฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างองค์กรรองรับการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC)

2562

X

X

X

2562

2562

มีร่าง

ปีทใี่ ห้เสร็จ

ไม่มรี ่าง
เพือ่ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและ
ใบอนุญาติอนื่ ที่เกีย่ วข้องอย่างเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการตามแผนฯ โดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้ดาเนินการด้าน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

สาระสาคัญของกฎหมาย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เพือ่ การปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)
โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ตามแผนฯ มีการตั้งกองบริหารสัญญา PSC โดยเริ่ม
ดาเนินงานแล้วในลักษณะกองภายในกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดทาระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of
Conduct ของหน่วย นโยบาย-กากับ-ปฏิบตั ิ
ด้านพลังงาน

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านพลังงาน 1 -

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เพื่อลดความซ้าซ้อนของกฎหมายในการก้ากับดูแลธุรกิจพลังงาน
4 ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และ
X
2562
X
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ การจัดสรรค่าภาคหลวงการสารวจและผลิต
อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(คณะอนุกรรมการจัดทากฎหมาย ปิโตรเลียมสู่ชุมชนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
5 ร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กร
2562
X
กระทรวงพลังงาน
ปกครองส่วนท้องถิน่
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ )

X

2 ระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย
Code of Conduct ของหน่วย
นโยบาย-กากับ-ปฏิบตั ิ ด้านพลังงาน

ลาดับ
จัดทาใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
1 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
X
พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติหลักการแล้ว
และอยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว
อยูร่ ะหว่างการขอประกาศใช้
ประกาศใช้แล้ว

หมายเหตุ

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
8 ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่
X
การแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชนและครัวเรือน
9 ระเบียบและกฎเกณฑ์วา่ ด้วย Third Party
X
Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย

7 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่
สังคม เศรษฐกิจ

ลาดับ
จัดทาใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมาย
6 ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
X
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

- ด้านพลังงาน 2 -

สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน

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 เป็นการ
กาหนดแนวทางฏิบตั ิที่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ดาเนินการเพือ่ หีผ้ ู้ส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกีย่ วข้องเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งการกาหนดหลักเกณฑ์หรือ
วิธกี ารดังกล่าว เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

2562

ไม่มรี ่าง

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

X

มีร่าง
X

2562

2562

ปีทใี่ ห้เสร็จ
2562

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ
คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติหลักการแล้ว
และอยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

X

2562

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชือเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส้าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
12 มาตรการและระเบียบเพือ่ สนับสนุนให้
X
2562
โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่าย
ไฟฟ้าแบบ Firm
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ส่งเสริมและขจัดอุปสรรค ในการน้าขยะมูลฝอยไปเป็นเชือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
13 กฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
X
ระหว่างทางและปลายทาง

11 กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการโอนย้าย การ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มาอยูภ่ ายใต้กระทรวง
พลังงาน และให้สามารถดาเนินงานได้
เหมือนเดิม

เพือ่ การออกมาตรการและระเบียบเพือ่ สนับสนุนให้
โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ
Firm สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลไม้โตเร็ว
ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง และก่อนการ
นาไปกาจัดทุกเทคโนโลยี เพือ่ Recycle ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ จึงควรมีการฝังกลบ
เฉพาะขยะไม่ยอ่ ยสลาย (Inert Waste) เท่านั้น
พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมให้
เอกชนที่มีประสบการณ์ และความพร้อมด้านการเงิน
มาลงทุนในโครงการจัดการขยะแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

กระทรวงพลังงาน
(สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน)
กระทรวงมหาดไทย

เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการโอนย้ายการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย มาอยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงาน โดยสานัก
นโยบายพลังงานและแผนได้หารือร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจกรรมพลังงาน และ
เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
แล้ว ซึ่งต่อไปจะมีการพิจารณาถึงแนวทางการศึกษา
ความเหมาะสมการโอนย้ายฯ ต่อไป

เพือ่ กาหนดเกีย่ วกับการเชื่อมต่อการใช้บริการ และ
การปฏิบตั ิการระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการ
กาหนดอัตราค่าบริการ (การมีผลบังคับใช้ ให้เป็นไป
ตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง )

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้านครหลวง
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
(สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน)

สาระสาคัญของกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านพลังงาน 3 -

ลาดับ
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
มีร่าง
ไม่มรี ่าง
ชือ่ กฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (อาจยุบรวมกันกับประเด็นปฏิรูปที่ ๕)
10 ข้อกาหนดเกีย่ วกับการเชื่อมต่อ การใช้
X
2562
บริการ และการปฏิบตั ิการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการกาหนดอัตรา
ค่าบริการ

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

X

- ด้านพลังงาน 4 -

กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)

X

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ ใช้มาตรการบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ
18 กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง เพือ่
X
2562
สนับสนุนการใช้มาตรการบริษทั จัด
การพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

2562

ไม่มรี ่าง

กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)

X

16 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟ
และนากลับมาใช้ใหม่

X

X

2562

2562

มีร่าง

ปีทใี่ ห้เสร็จ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ ใช้ขอ้ บัญญัตเิ กณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)
17 กฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาด
X
2562
X
ของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการออกแบบอาคารเพือ่ การ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....

X

15 ระเบียบและข้อกาหนดว่าด้วยการส่งเสริม
กิจการโซลาร์รูฟเสรี

ลาดับ
จัดทาใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ ส่งเสริมการติดตังโซลาร์รูฟอย่างเสรี
14 พระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม
X
พ.ศ. ๒๕๓๖

๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

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

สาระสาคัญของกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑๐. พลังงาน

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๑. การปฏิรูปประเด็นจัดตั้งศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน ๑. สนับสนุนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้านการกากับกิจการพลังงาน
๒. ปลดล็อคข้อจากัดด้านขั้นตอนการลงทุนโครงการพลังงาน เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อกระบวนการภาครัฐและช่วยผลักดันการลงทุนภาคเอกชนให้รวดเร็ว
ขึ้น
๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๔
๑. สร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานเศรษฐกิจเดิมและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่
๒. เป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มี
ศักยภาพของไทย
๓. ทาให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
๓. การปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
๑. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การกากับให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุ ด และคงไว้ซึ่ งความมั่ น คงที่ ใ ช้ พ ลังงานทดแทนที่ผ ลิ ต และซื้ อ ขายไฟฟ้ า
กันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะทาให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณ
มาสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FiT หรือ Adder
๒. เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า
๓. เกิดการพัฒนาตลาดนาเข้าและส่งออกก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
แข่ งขั น เพิ่ มประสิท ธิภ าพ และสร้ างมู ลค่ าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ ในกิจ การก๊ า ซ
ธรรมชาติ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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 แล ะ
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. การไต่สวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบสามารถนาตัวผู้กระทาผิดขึ้นสู่ศาลได้ในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดทุกคดี
๒. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ทั้งสิ้น ๖ ประเด็น โดยผลการประเมินความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒
พบว่ามีเรื่องที่ประสบอุปสรรค หรือยังไม่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๔ เรื่อง
และประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๑๑๐๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริม
ให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิด
โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง
ผู้ชี้เบาะแสด้วย
๑๑๐๒ ด้านการป้องปราม (๑) ให้มีมาตรการ
ควบคุม กากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อตรง สุจริตของบุคลากร ใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิ
บาลและการกากับกิจการที่ดีอย่าง
แท้จริง
๑๑๐๓ ด้านการป้องปราม (๒) ให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)







เรื่องและประเด็นปฏิรูป
สนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อ
ขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
๑๑๐๔ ด้านการปราบปราม (๑) ยกระดับการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง หรือมาตรการทาง
กฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูก
กล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด
๑๑๐๕ ด้านการปราบปราม (๒) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่
สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่ง
และอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด
เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการ
จัดทาและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต
ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนาทรัพย์สิน
ที่เกิดจากการกระทาผิดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน
และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่ง
บัญญัติเพิ่มเติม
๑๑๐๖ ด้านการบริหารจัดการ ปรับปรุงกลไกที่
เหมาะสมในการประสานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของทุกภาคส่วน
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)

๑

๐






๔

๑

สถานะการดาเนินงาน

ปัจจุบันมีระบบดิจิทลั แพลตฟอร์มกลางของ
หน่วยงานสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) แล้ว โดยเชื่อมโยงกับ
โครงการภาษีไปไหน และเปิดเผยข้อมูล
งบประมาณ และการใช้จ่ายของรัฐ ผ่าน
ระบบ API ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงาน
พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลร่วมกับ
สานักงาน ป.ป.ท. สานักงาน ป.ป.ช. และ
ศอตช. (หน่วยงานต่างๆกาลังดาเนินการ
ประชุมหารือภายในถึงแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูล) รวมถึง สพร. ได้พัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนของประชาชนเพิ่มเติม เพื่อให้
สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
สานักงานูป.ป.ท.ูได้จัดทารายงานผลการ
๒. มีกฎหมายกาหนดความผิดจากการกระทา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกฎหมายกาหนดความผิด
หารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
โดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อ
จากการกระทาโดยเจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
แผนการปฏิรปประเทศฯูในการจัดทา
หน้าที่ การใช้อานาจโดยมิชอบ และการร่ารวย ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้อานาจโดยมิชอบ และการ
ผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวน ร่ารวยผิดปกติที่ชัดเจน โดยไม่ต้องมีการตีความในข้อ กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม กฎหมายและมีความชัดเจนว่าเป็นความผิดทาง
UNCAC ๒๐๐๓)
จริยธรรม วินัย หรืออาญา/ละเมิดซึ่งจะช่วยลดเวลา ชอบูและรายงานผลการดาเนินการจัดทา
กิจกรรมตามแผนการปฏิรปประเทศด้านการ
ในการไต่สวนผู้กระทาผิด
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๓. ปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ภาค คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) ได้ตรวจ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนร้องขอในทุกกรณี เอกสารใดที่เป็น
พิจารณาร่างแล้วเสร็จ และสานักงาน
ตามที่ภาคประชาชนร้องขอในทุกกรณี เอกสารใด ความลับของทางราชการและความลับส่วนบุคคลให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดาเนินการรับฟัง
ที่เป็นความลับของทางราชการและความลับส่วน ระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยกาหนดเวลาใน
ความคิดเห็นและอยู่ระหว่างการนาเสนอ
บุคคลให้ระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดย
การให้ข้อมูลกับประชาชนไว้ด้วย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาซึ่ง
กาหนดเวลาในการให้ข้อมูลกับประชาชนไว้ด้วย
ต้องเสนอกลับมายังสานักเลขาธิการ

โครงการ/กิจกรรม/
สาระสาคัญ
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. กาหนดให้ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ถูกเปิดเผย ให้ หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ให้อานาจภาค
อ้างอิงหลักการเปิดเผยตามแนวทางเดียวกับของ ประชาชนต่อต้านการทุจริต และนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูล
เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐและ
ภาครัฐ (Open Government Partnership:
ฝ่ายต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดังกล่าว
OGP) เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ให้อานาจภาค
จะต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิตัลแพลทฟอร์มเพื่อให้
ประชาชนต่อต้านการทุจริต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถสืบค้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้
เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของภาครัฐ
และฝ่ายต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ดังกล่าวจะต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิตัลแพลท
ฟอร์มเพื่อให้สามารถสืบค้นและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ ภายใน ๒ ปี

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
สานักงาน ป.ป.ท.

สานักงาน ป.ป.ท.

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

๔. จัดทาร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
สถานะการดาเนินงาน

คณะรัฐมนตรี ในส่วนของเนือ้ หาที่แก้ไขมี
หลักการเรื่องข้อมูลข่าวสารสาธารณะ โดยมี
การเปิดช่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการสามารถกาหนดเพิ่มเติมได้ และ
ยังมี ร่าง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะมีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการต่อไป
๑) สานักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือเสนอ ร่าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมาตรการทางวินัยใน
พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ระบบราชการ และให้ข้าราชการทาหน้าที่อย่างสุจริต
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ....
(ฉบับที่..) ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยได้
เสนอร่างไปยังสานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) แล้ว และ สลค.
ได้รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงานกฤษฎีกา และ สานักงาน กพร.
ซึ่งมีการเห็นแย้งต่อ ร่าง พ.ร.บ. สลค. จึง
ส่งกลับมาที่สานักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้หา
ข้อยุติก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
๒) อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย สานักงาน
ป.ป.ช. และ สานักงานกฤษฎีกาได้ทา
หนังสือตอบกลับมาแล้ว และยังคงรอ
ความเห็นจาก สานักงาน กพร. เมื่อ
รวบรวมครบแล้ว จะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบต่อไป

สาระสาคัญ

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

สานักงาน ป.ป.ท.

หน่วยงานรับผิดชอบ

X

X

4 จัดทากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ ง

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕
X

ไม่มีรา่ ง
เพือ่ ให้การปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

สาระสาคัญของกฎหมาย

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทุจริต
- ทุกหน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน เพือ่ กาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตในภาครัฐ และสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนและ
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรการและกลไกทีเ่ กีย่ วข้องที่
กาหนดขึน้ ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

- คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ

รัฐบาล

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 -

X

X

X

X

2563

มีรา่ ง

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ

3 จัดทาร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ ด้านการป้องปราม
2 ปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มีหน้าทีแ่ ละอานาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลต่าง ๆ ทุกองค์กร

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
1 ให้เร่งบัญญัติกฎหมายในการรองรับการรวมตัวของ
ประชาชนเพือ่ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
กาหนดบทบาทของรัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวย
ความสะดวก

๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว
และอยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

7 รัฐต้องตรากฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รบั ทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐตามทีบ่ ัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ
๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ และมาตรา
๒๕๓ ภายใน ๒ ปีนับแต่รฐั ธรรมนูญฯ มีผลบังคับ และ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
ภาคประชาชนร้องขอในทุกกรณี เอกสารใดทีเ่ ป็น
ความลับของทางราชการและความลับส่วนบุคคลให้ระบุ
ไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยกาหนดเวลาในการให้
ข้อมูลกับประชาชนไว้ด้วย

6 ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่
เกิดขึน้ ทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านัน้

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
5 ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
มาตรการอืน่ แทนการอนุญาตให้เหลือเท่าทีจ่ าเป็น

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
๒๕๖๑X
๒๕๖๕

ไม่มีรา่ ง
X

หมายเหตุ

ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว
และอยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยเป็นการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
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 พืน้ ฐานระบบการชาระเงินแบบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตลอดจนเพือ่ รองรับการ
ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สาระสาคัญของกฎหมาย

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะได้อย่างสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับทราบและตรวจสอบการดาเนินงานของ
ภาครัฐ รวมทัง้ กาหนดให้รฐั มีหน้าทีบ่ ริการข้อมูล
ภาครัฐต่อประชาชนอย่างทัว่ ถึง

- ทุกหน่วยงาน
- กระทรวงการคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
- สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
- ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการอนุญาต

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 -

X

X

มีรา่ ง

๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

X

X

10 จัดทากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือ
การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

11 จัดทากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมิชอบและ
ใช้อิทธิพลเพือ่ ให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ

12 จัดทากฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร การรับของขวัญของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและการร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

X

9 จัดทากฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

X

๒๕๖๒๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๓ ด้านการปราบปราม
๒๕๖๑8 ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
X
และบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ
๒๕๖๕
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยพึงประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ผู้บริหารพรรคการเมืองและองค์กรอิสระต่าง ๆ ควร
ประกาศเจตจานงทีจ่ ะยึดมัน่ ในการรักษาเกียรติภูมิแห่ง
สถาบันของตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยา
วิชาชีพอย่างแท้จริง

X

- ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
- ผู้บริหารพรรคการเมือง
- บุคลากรในองค์กรอิสระ
- องค์กรตุลาการ
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

X

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หมายเหตุ

เพือ่ ให้การปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองติดตาม
ทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต
พ.ศ. ....
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และกลไกในการ
ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิด
ป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็นการขัดกัน
เกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ป้องกันและ
(ร่างพระราชบัญญัติตกไป)
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และ
เป็นการสอดคล้องกับหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา ๖๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สาระสาคัญของกฎหมาย

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ กาหนดมาตรการติดตามทรัพย์ของรัฐคืนจาก
การเอาไปโดยมิชอบเพิม่ เติมขึน้ ทัง้ ระบบ เพือ่ ให้การ
ดาเนินการดังกล่าว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

ไม่มีรา่ ง

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 -

X

X

X

มีรา่ ง

๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

X

X

18 พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินดาเนินการกับทรัพย์สินที่
เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้นา
หลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินนัน้ ตามกฎหมายและ
ความชอบธรรมเพือ่ รับคืน

X

17 พิจารณาตรากฎหมายกาหนดเงื่อนไขในการประกันตัว
ผู้ต้องหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นการ
ควบคุมตัวในสถานทีท่ เี่ หมาะสม (House Arrest)
รวมถึงมาตรการป้องกันผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีออกนอก
ประเทศ

15 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัย
ข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
16 จัดให้มีกฎหมายวิธกี ารดาเนินการด้านวินัยของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

2565

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

14 จัดทากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
ในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
๒๕๖๑X
๒๕๖๕

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
13 ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

X

X

X

X

X

ไม่มีรา่ ง
X

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
- องค์กรกลางด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

หน่วยงานกลางด้านการบริหารงาน
บุคคลต่าง ๆ

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 -

มีรา่ ง

สาระสาคัญของกฎหมาย

๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ

เรื่องและประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการ
24 การปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างและ
อานาจหน้าทีข่ องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) ในทุกระดับ
25 กฎหมายจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นการเฉพาะ
(ระดับพระราชบัญญัติ/ให้มีสภาพนิติบุคคล)

23 เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่ วกับการพยายามกระทา
ความผิด การเตรียมการกระทาความผิดฐานทุจริต
(Conspiracy Theory) เป็นความผิดทางอาญา (อนุวตั ิ
การตาม UNCAC ข้อ ๒๗)

22 เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

X

X

X

X

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง
19 การกาหนดให้มีกฎหมายเพือ่ บังคับต่อนิติกรรมหรือ
X
สัญญาทีม่ ีการทุจริตให้เป็นโมฆะ
(จากบทบัญญัติข้อ ๓๔ ของอนุสัญญา UNCAC)
20 กาหนดกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระทา
X
ความผิดทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
(Conspiracy Law)
21 พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขูผ่ ู้แจ้ง
X
เบาะแส โดยนาแนวคิดของ Anti-SLAPP Law มา
ประยุกต์ใช้ รวมถึงบทบัญญัติห้ามหน่วยงานของรัฐทีถ่ ูก
ร้องเรียนฟ้องผู้แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้ถูกกล่าวหา
ฟ้องประชาชนทีแ่ จ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ ี
หน้าทีแ่ สวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวหาจนกว่า
การดาเนินการตามอานาจหน้าทีเ่ สร็จสิ้น

สาระสาคัญของกฎหมาย

- รัฐบาล
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- รัฐบาล
- ทุกหน่วยงาน

- คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน ทุจริต
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
- รัฐบาล
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- รัฐบาล
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 -

X

๒๕๖๓๒๕๖๕

X

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

ไม่มีรา่ ง
X

X

มีรา่ ง

๒๕๖๑๒๕๖๕

ปีทใี่ ห้เสร็จ
๒๕๖๑๒๕๖๕

๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว
และอยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ภาครัฐปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยภาครัฐจะต้องอานวยความสะดวกและให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้แจ้งเบาะแส
๒. การป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ประชาชนในฐานะผู้เสียภาษี สามารถตรวจสอบการทางานของภาครัฐทั้งด้านการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ ว่าหน่วยงานของรัฐมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วย
หน่วยงานภาครัฐ
คุณธรรม โดยมีมาตรการทางกฎหมายและการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมการปฏิบัติงาน ทั้งการบริหารงานและบริหารคนที่เข้มงวดผ่านระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล รวมถึงการตรวจสอบจากภาคเอกชนและภาคประชาชน
๓. การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งเน้นการยกระดับการปฏิบัติการของส่วนราชการ เพื่อรณรงค์วินัยและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่กระทบต่อประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น มีส่วนรับผิดชอบในความ
อย่างรวดเร็ว เด็ดขาด เป็นธรรม
เสียหายและรับโทษทางวินัย ปกครอง แพ่ง อาญา ตามที่กฎหมายกาหนด กรณีละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในการบริหารงานบุคคล
๔. การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ ปรับปรุงระบบการทางานของภาครัฐให้ซื่อตรงปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการบริการ
ประชาชนอย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียม ตรงไปตรง ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทางานของศูนย์
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงและ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ ไปสู่
การปฏิ บั ติอ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ผล สามารถสร้ า งความศรั ทธา เชื่ อถื อ และไว้ ว างใจจากประชาชน และนานา
อารยประเทศ

โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
๑. การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๑. เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สรุปดังนี้
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
๒. สรุปผลการดาเนินการในรอบปี ๒๕๖๒
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น ๗ ประเด็น โดยผลการประเมิน
ความก้าวหน้าของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ ในรอบปี ๒๕๖๒ พบว่ามีเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการแต่อาจไม่
บรรลุเป้าหมาย และเห็นควรเร่งรัด จานวน ๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
๑๒๐๑ การปฏิรปู ระบบการศึกษาและการ
เรียนรูโ้ ดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่ และกฎหมายลาดับรอง
๑๒๐๒ การปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน
๑๒๐๓ การปฏิรปู เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
๑๒๐๔ การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต
คัดกรอง และพัฒนาผู้ ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์
๑๒๐๕ การปฏิรปู การจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๑๒๐๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา
๑๒๐๗ การปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
(Digitalization for Educational
and Learning Reform)
รวม

ประสบอุปสรรค
หรือยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็น
รูปธรรม
(แดง)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
แผน

ดาเนินกิจกรรมได้
ครบถ้วน

(ส้ม)

(เหลือง)

(เขียว)









๐

๔

๓

๐

สถานะการดาเนินงาน
ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการู
ร่างูพ.ร.ก.ูการศึกษาแห่งชาติูพ.ศ.ู....ูแล้วู
และอย่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองูดาเนินการ
จัดประชุมจัดทาแผนขับเคลื่อนพื้นทีน่ วัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยองู(Action Plan)
ประจาปีงบประมาณูพ.ศ.2563ูโดย
คณะทางานร่วมระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษานาร่องในจังหวัดู
และจัดทาโครงการ/กิจกรรมูรองรับตามแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยองูสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องู
ได้แกู่สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองูเขตู1ูสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยองูเขตู2ู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาูเขตู
18ูสถานศึกษานาร่องทั้งภาครัฐและเอกชนู
ร่วมเสนอโครงการและกิจกรรมที่เกีย่ วข้องู
จานวนู32ูโครงการูโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นู
31,856,047ูบาทู

สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทาและบังคับใช้ร่างพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมายสาคัญ
อื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การปฏิรปู การศึกษา ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการ
จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ

๒. บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับ วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาให้มี
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับ
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศ
พื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการ
ทีส่ นับสนุนการดาเนินการของสถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการ
ขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุน
การดาเนินการของสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
ด้านการศึกษา
๑. ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้
ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึง
กฎหมายสาคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
ร่างพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๓

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน

ความคืบหน้าโครงการ กิจกรรมสาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม/
สาระสาคัญ
ประเด็นปฏิรูปประเทศสาคัญ
๓. จัดระบบการผลิตครูให้มีคณ
ุ ภาพและ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งกองทุนหรือแผนงานเพื่อ
สมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุน
การผลิตและพัฒนาครู สาหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนา
หรือแผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครู สาหรับ บัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความจาเป็นของประเทศ
ครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูทมี่ ีอยู่ ให้ตรง
ตามความจาเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้น
ครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สาหรับท้องถิ่น
ขาดแคลน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีู(สสวท.)ูได้จัดทาโครงการด้าน
การพัฒนาครและนักเรียนผม้ ีความสามารถ
พิเศษ โดยดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษาที่รับทุน
โครงการูสควค.ูระดับปริญญาโทูประเภทู
Premium ประจาปีการศึกษาู2562
/จัดสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการ
คิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นู
ประจาปีการศึกษาู2562 /จัดงานู
3 ทศวรรษูน้าพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า
ส่โอลิมปิกวิชาการูเนื่องในโอกาสที่
ดาเนินงานโครงการจัดส่งผ้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ูวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศูครบรอบู30 ปีู
และมลนิธิูสอวน.ูก่อตั้งครบู20 ปีูโดยมี
ผ้เข้าร่วมงานูจานวนู2,815 คนูและ
พัฒนานักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
จัดส่งผ้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ูวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศูประจาปีูพ.ศ.ู2563 จานวนู
121 คนู/จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ูระดับประถมศึกษาปีทีู่3
และู6 เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ูประจาปี
การศึกษาู2562 รอบทีู่1 จานวนู4,349
คนูจากนักเรียนทั่วประเทศที่สมัครสอบู
185,470 คน

สถานะการดาเนินงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ตามแผน
ไตรมาสที่ ๔
ปี ๒๕๖๕

สานักงานกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

X

X

2 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
2565

2563

X

X

- ด้านการศึกษา 1 -

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมประชาสัมพันธ์

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพือ่ ให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและ
ดูแล มีพฒ
ั นาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วง
รอยต่อตั้งแต่กอ่ นระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้เติบโตขึน้ เป็นพลเมืองที่ดีและมี
คุณภาพ รวมทั้งเพือ่ ให้เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ มีร่าง
ไม่มรี ่าง
สาระสาคัญของกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ
การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
X
2563
X
- กระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพือ่ เป็น
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ และแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในอนาคต

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๒ พิจารณาให้
ตราเป็นพระราชกาหนดการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ปัจจุบนั
คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ

X

จัดทาใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ

X

2562

X

X

มีร่าง

X

ไม่มรี ่าง

การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
7 พระราชบัญญัติพนื้ ที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
X
2562
X

6 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
5 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
X
2562

ลาดับ
ชือ่ กฎหมาย
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4 พระราชบัญญัติกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ....

เพือ่ ให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม
นานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ
ทางวิชาการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจยั และการสร้าง
นวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

จัดตั้งกองทุนเพือ่ ใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็น
อิสระ

สาระสาคัญของกฎหมาย

- ด้านการศึกษา 2 -

- กระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนา
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่องในการกระจายอานาจและให้อสิ ระแก่หน่วยงานทาง
- สานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษาและสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า รวมทั้ง
มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและ
วิธกี ารปฏิบตั ิที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอืน่

- คณะกรรมการอิสระเพือ่ ปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

- คณะกรรมการอิสระเพือ่ ปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติพนื้ ที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

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

พระราชบัญญัติกองทุน
เพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
มี
ก
ฎหมายและกฎระเบี
ย
บรองรั
บการดาเนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
๑. ยกเครื่ องระบบการศึ กษาโดยการบั งคั บใช้ ร่ างพระราชบั ญญั ติ การศึ กษา
๑๒. การศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่ รวมถึงกฎหมายสาคัญอื่นที่เสนอโดย คณะกรรมการอิสระ
(ข้อเสนอเบื้องต้นของสานักงานฯ
เพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
เนื่องจากคณะกรรมการที่
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่
เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาอยู่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และ
ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้ง)
การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
๒. บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการ ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้อง
จัดการระดับพื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของ กับอัตลักษณ์ และความต้องการของชุมชนและพื้นที่
การศึ กษา ผ่ านการขั บเคลื่ อนเรื่ องสถานศึ กษาที่ มี ความเป็ นอิ สระในการ
บริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดาเนินการของสถานศึกษา
๓. นาเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนทุกระดับได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในรูปแบบการ
ไปสู่ หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ และรู ปแบบการปรั บหลั กสู ตรในระดั บชั้ น เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็น
เสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง
๔. สร้ าง “ดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มเพื่ อการเรี ยนรู้ แห่ งชาติ ” ใช้ ประโยชน์ จาก ประชาชนมีระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning
เทคโนโลยีดิจิทัล นาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครู Platform) สาหรับการศึกษา ที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสาหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล
๕. จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้ ง ประเทศไทยมีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demandกองทุนหรือแผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครู สาหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนา side-financing) ที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา
บัณฑิตครู ที่มี อยู่ ให้ตรงตามความจ าเป็ นของประเทศในระยะแรกเน้นครู คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครู เพื่อให้ผู้รับทุนเข้าศึกษาได้รับการ
พัฒนาเป็นครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศ
ปฐมวัย และครูประถมศึกษา สาหรับท้องถิ่นขาดแคลน
๖. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่กาหนดไว้ใน มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการ
ร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็ นกลไกหลักในการ ศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึ กษาให้เริ่มดาเนินการได้ และมี ความต่อเนื่องใน
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มดาเนินการได้ ระยะยาว
และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
 หมายเหตุ : ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการฯ ทั้งนี้ สานักงานฯ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

