รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)

เสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)

หนังสือ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุดที่ นร ๑๑๑๒/๔๗๘๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

-๖๒.๓.๑ กิจกรรม/ประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือน
มิถุนำยน ๒๕๖๒ มีควำมคืบหน้ำสะสมเป็นรำยจำนวนกิจกรรม และร้อยละของกิจกรรมทั้งหมด แบ่งได้เป็น
๔ กลุ่ ม ประกอบด้วย (๑) กิจ กรรมที่ดำเนิ นกำรแล้ ว เสร็ จ จำนวน ๑๒๑ กิจกรรม (ร้ อยละ ๑๐) (๒)
กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมแผนฯ จำนวน ๙๗๔ กิจกรรม (ร้อยละ ๗๙) (๓) กิจกรรมที่อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรแต่ล่ ำช้ำกว่ำแผนฯ จำนวน ๙๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๘) และ (๔) กิจกรรมที่ต้อง
ปรั บ ปรุ งให้ ส อดคล้ องกั บยุ ทธศำสตร์ ชำติ แผนแม่ บทภำยใต้ ยุทธศำสตร์ช ำติ และมติคณะรัฐ มนตรี ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๓) โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

กำรเมือง
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
กฎหมำย
กระบวนกำรยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สำธำรณสุข
สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สังคม
พลังงำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ
กำรศึกษำ
รวม
ร้อยละ
ร้อยละของควำมคืบหน้ำ ๐

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการช้า
กว่าแผนฯ
๐
๐
๑๕
๐
๒๘
๑
๓๗
๐
๑
๑๐
๐
๐

ต้องปรับปรุง
แผนฯ

รวม

๐
๑๔
๙
๘
๒๘
๒๒
๓
๓
๑๕
๖
๑๐
๓

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ตามแผนฯ
๑๘
๔๒
๖๙
๓๐
๕๙
๓๐๒
๙๗
๑๔
๓๔
๔๙
๑๓๒
๑๒๘

๐
๐
๒๒
๐
๖
๐
๒
๕
๐
๖
๑
๐

๑๘
๕๖
๑๑๕
๓๘
๑๒๑
๓๒๕
๑๓๙
๒๒
๕๐
๗๑
๑๔๓
๑๓๑

๑๐

๗๙

๘

๓

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

แผนการปฏิรูปประเทศ

๑๐

๑๒๑
๒๐

๙๗๔

๓๐

๔๐

๙๒

๕๐

๖๐

๔๒
๗๐

๘๐

๑,๒๒๙
๙๐

๑๐๐

/๒.๓.๒ กฎหมาย...
๒.๓.๒ กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยกฎหมำย
ที่กำหนดให้มีกำรจัดทำกฎหมำยขึ้นใหม่ กำรปรับปรุงกฎหมำยเดิม และกำรออกอนุบัญญัติ โดยมีจำนวน
๒๒๑ ฉบับ โดยแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) กลุ่มที่ระบุเป็นพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยว่ำ

-๗ด้วย... จำนวน ๒๐๒ ฉบับ และ (๒) กลุ่มที่ระบุเป็นพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวงหรือระเบียบ จำนวน
๑๙ ฉบับ โดยพบว่ำ ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ มีควำมคืบหน้ำในกำรออกกฎหมำยภำยใต้แผนกำร
ปฏิรูปประเทศทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ (ร้อยละ ๒๐.๓๖ จำกกฎหมำยทั้งหมด) อำทิ (๑) พระรำชบัญญัติกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๕) พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖) พระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

พระราชบัญญัติและ
กฎหมายว่าด้วย...
ด้าน
จานวน
เสร็จ
กำรเมือง
๑
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
๔
๓
กฎหมำย
๑๔
๔
กระบวนกำรยุติธรรม
๔๔
๒
เศรษฐกิจ
๓๒
๘
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๓๕
๑๓
สำธำรณสุข
๑๔
๑
สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๗
๒
สังคม
๑๗
๓
พลังงำน
๕
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ ๒๑
๒
กำรศึกษำ
๖
๔
กระบวนกำรยุติธรรม (ตำรวจ)
๒
รวม ๒๐๒
๔๒

พระราชกฤษฎีกา/
กฎกระทรวง/ระเบียบ
จานวน
เสร็จ
๑
๑
๒
๑
๑๑
๓
๒
๑
๑๙
๓

รวม
จานวน
๑
๕
๑๔
๔๔
๓๓
๓๕
๑๔
๗
๑๙
๑๖
๒๔
๗
๒
๒๒๑

เสร็จ
๓
๔
๒
๘
๑๓
๑
๒
๔
๔
๔
๔๕

ทั้งนี้ ในส่ วนกำรประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ในกำรด ำเนิ นกำรตำมแผนกำรปฏิ รู ป
ประเทศด้ำนต่ำง ๆ สำนักงำนฯ จะดำเนินกำรประเมินผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด และรำยงำนในสรุป
ผลกำรดำเนินกำรประจำปี ตำมหมวด ๓ ของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๒.๔ ปัญหาอุปสรรค และการดาเนินการในระยะต่อไป
๒.๔.๑ การปรั บปรุงแผนการปฏิรู ปประเทศ สำนักงำนฯ อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนิ นกำรตำมมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๒ ที่ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ ตรวจสอบ
รำยละเอียดควำมสอดคล้องของแผนกำรปฏิรูปประเทศกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ รวมทั้ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ที่ ไ ด้ ม อบหมำยให้ ส ำนั ก งำนฯ และ
คณะกรรมกำรปฏิรู ปประเทศที่เกี่ยวข้องนำประเด็นอภิปรำย เรื่อง ผลกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ดำเนิ นกำรตำมแผนกำรปฏิรู ปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย (เดือน
มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๒) ต่อสภำผู้แทนรำษฎร ไปประกอบกำรเตรียมกำรปรับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ในประเด็นสำคัญ เช่น กำรดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำรทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ กำรกำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนกำร
ปฏิรูปประเทศให้มีควำมชัดเจน กำรคัดเลือกเฉพำะกิจกรรมที่เป็นกำรปฏิรูปอย่ำงแท้จริงและสำมำรถสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นรูปธรรมได้ รวมทั้งไม่ใช่กำรดำเนินกำรตำมภำรกิจประจำของหน่วยงำนภำครัฐ
/ในประเด็น...

รายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศ
รายกิจกรรม / ประเด็นย่อย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการเมือง
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็นย่อยที่ ๑ การให้การศึกษาและเสริมสร้าง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ ป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผล
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
การดาเนินการทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ในประเด็นเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขของ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข อาทิ
พลเมือง
กระทรวงศึกษาธิการ/สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ / สานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร /สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา /กรมประชาสัมพันธ์ /สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน โดยได้มีการดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับวัฒนธรรมทางการเมือง และสามารถจัดการเรียนการสอนให้ความรูท้ างการเมืองได้
มีกิจกรรมเกีย่ วกับการเสริมสร้างความรูป้ ระชาธิปไตยสาหรับเยาวชนผ่านหลักสูตรต่าง ๆ
หนังสือเรียนในรายวิชาพืน้ ฐาน สังคมศึกษา ศาสนา หน้าทีพ่ ลเมือง อีกทัง้ ได้มีหน่วยงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ต่าง ๆ เกีย่ วกับวัฒนธรรมทางการเมืองและความรูเ้ กีย่ วกับ
รัฐธรรมนูญในแต่ละจังหวัด
ประเด็นปฏิรูป

การดาเนินการในระยะต่อไป
สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง

ประเด็นย่อยที่ ๒ การคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ และ
เสริมสร้างสานึก ทักษะ และหน้าทีข่ องพลเมือง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ในประเด็นการคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้าง
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
สานึก ทักษะ และหน้าทีข่ องพลเมือง อาทิ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน /
ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการจัดกิจกรรมอบรม
เกีย่ วกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าทีข่ องพลเมือง มีการจัดสือ่ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Infographic
ต่าง ๆ อีกทัง้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้จัดทาเอกสารแนว
ทางการดาเนินการ (โรงเรียนคุณธรรม) เพือ่ ให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใช้ในการ
ขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. และกระทรวงมหาดไทยได้มีโครงการ
ฝึกอบรมแกนนาวิทยากรระดับอาเภอจัดฝึกอบรมให้ตัวแทนอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
เพือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เยาวชนเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

ประเด็นย่อยที่ ๓ การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงข้างน้อย

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย รัฐสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบัน
พระปกเกล้า และสถาบันดาeรงราชานุภาพ
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สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการเมือง
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๔ การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
ประเด็นปฏิรูป

การดาเนินการในระยะต่อไป
สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง

ประเด็นย่อยที่ ๕ การส่งเสริมการรวมกลุม่ และยกระดับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุก
บทบาทของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง
รูปแบบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรูร้ ักสามัคคี ของสังคมไทย
ประเด็นย่อย กลไกและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นกลไกและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหา และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
ความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี อาทิ กระทรวงมหาดไทย / สานักงานตารวจแห่งชาติ / สถาบัน
ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
พัฒนาการองค์กรชุมชน / สถาบันการศึกษา / องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
กระทรวงมหาดไทยได้มีการดาเนินโครงการปลูกฝังสานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ซึง่ อยูร่ ะหว่างจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิน่ และการจัดสรรทรัพยากรทีเ่ ป็นธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๑ การกระจายอานาจและการพัฒนา
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
นักการเมืองท้องถิน่
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการกระจายอานาจและการพัฒนา
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
นักการเมืองท้องถิน่ อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสือ่ ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสือ่ ดิจิทัลต่าง ๆ เพือ่ ปลุกเร้าสร้างกระแสให้ประชาชนเกิด
ความตืน่ ตัวและพร้อมทีจ่ ะไปใช้สิทธิเลือกตัง้ ท้องถิน่
ประเด็นย่อยที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรร อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
มาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีม่ คี วามสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรร
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
มาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ กระทรวงมหาดไทย /สานักงานคณะกรรมการ ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ อยู่
ระหว่างดาเนินโครงการ การจัดทาประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท้องถิน่ พ.ศ. ... เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่
ละรูปแบบมีการพัฒนาในเชิงรูปแบบแต่ละโครงสร้างเพือ่ ให้มีความเหมาะสมกับการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีร่ ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดไว้
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการเมือง
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประเด็นย่อยที่ ๔ การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /
กระทรวงมหาดไทย / กรมประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อาทิ โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตัง้ ท้องถิน่ /
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิน่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

การดาเนินการในระยะต่อไป
สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรร
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
ทรัพยากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /
ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
กระทรวงการคลัง ทัง้ นีส้ ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการสร้างความเป็น
ธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนท้องถิน่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและปลูกฝังสานึก
รักถิน่ ให้แก่ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดสรร
ทรัพยากร การคุม้ ครองคุณภาพสิง่ แวดล้อม ในพืน้ ทีเ่ พือ่ นาไปสูก่ ารกาหนดแนวทางร่วมกัน
ในการจัดทาข้อเสนอในการสร้างความเป็นธรรมของของพืน้ ที่

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตัง้ ทีส่ ุจริตและเทีย่ งธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นย่อยที ๑ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทาง อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
การเมืองและการเลือกตัง้ ทัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทาง
และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
การเมืองและการเลือกตัง้ ทัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ อาทิ สานักงานคณะกรรมการการ ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
เลือกตัง้ ได้มีการดาเนินโครงการสร้างจิตสานึกพลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตย เพือ่ สร้างวิทยากร
เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตัง้ ในระดับต่าง ๆ
ประเด็นย่อยที่ ๒ การป้องกันการทุจริตการเลือกตัง้ และ
การซือ้ สิทธิขายเสียง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินกาที่
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการป้องกันการทุจริตการเลือกตัง้ และการซือ้
สิทธิขายเสียง อาทิ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประเด็นย่อยที่ ๓ การตรวจสอบการใช้จ่ายของพรรค
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พรรค
การเมือง และผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ ในการหาเสียงเลือกตัง้ การเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๔ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการเมือง
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ ๕ ปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของ
ประชาชนและเป็นสถาบันทางการเมืองทีส่ าคัญเคียงคูก่ ับ
ระบอบประชาธิปไตย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชน และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
และเป็นสถาบันทางการเมืองทีส่ าคัญเคียงคูก่ ับระบอบประชาธิปไตย อาทิ สานักงาน
ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้มีการจัดโครงการประชุมชีแ้ จงแนวทางการดาเนินกิจการแก่
พรรคการเมือง เพือ่ ให้ พรรคการเมืองมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด อีกทัง้ เพือ่ เป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
ประเด็นย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
การปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง อาทิ ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ./ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ/กระทรวงมหาดไทย/สานักงานสถิติแห่งชาติ/สานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินโครงการต่อเนือ่ ง ได้แก่ โครงการส่งเสริม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีร่ ัฐ เพือ่ หารือ
กาหนดทิศทางการรณรงค์เผยแพร่เจตจานงทางการเมืองของนักการเมืองกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
ประเด็นย่อยที่ ๒ การควบคุม การตรวจสอบการใช้อานาจ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ ได้ดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างเร่งรัดหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
รัฐ และการลงโทษ
ทีม่ คี วามสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการควบคุม การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ และดาเนินการติดตาม เร่งรัด กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีห่ น่วยงานรับผิดชอบยัง
และการลงโทษ แล้ว อาทิ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา/สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ / ไม่ได้ดาเนินการให้เร่งดาเนินการเพือ่ ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ ท้จริง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ /สานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน/สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประเด็นย่อยที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้าง
ธรรมาธิปไตยให้แก่ผดู้ ารงตาแหน่งทางการเมือง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการดาเนินการ
ทีม่ ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน ประเด็นการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้าง
ธรรมาธิปไตยให้แก่ผดู้ ารงตาแหน่งทางการเมือง อาทิ สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน /
กระทรวงมหาดไทย โดยสานักงานผูต้ รวจการแผนดินได้มีการดาเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย
เพือ่ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 เพิม่ สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
แผนงานที่ 1 บูรณาการเลขหมายแจ้ง เหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรือ่ ง สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
หมายเลขเดียว เพือ่ ให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุ การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขหมายเดียว (National
ฉุกเฉินได้ทุกเรือ่ ง
Single Emergency Number) เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตัง้ ศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตร.) รับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
โดยให้ ตร. ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทุน วงเงิน 3,140 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายดาเนินการจานวน 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) วงเงิน 4,232.88 ล้าน
บาท รวมทัง้ สิน้ 7,372.88 ล้านบาท จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะของ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
โทครมนาคมแห่งชาติ สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในระยะถัดไปให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงบประมาณ ทัง้ นี้ ให้ ตร. ดาเนินการให้ถูกต้องโปร่งใส เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนและบูรณาการข้อมูลสาคัญ ดาเนินการแล้วเสร็จบางส่วน : โดยมีโครงการติดตัง้ โครงข่ายระบบเครือข่ายระบบ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ใช้ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
ตรวจวัดชัน้ บรรยากาศแบบต่อเนือ่ ง (Wind Profiler) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ดาเนินการปี 2560-2563 โครงการจัดหา
เครือ่ งตรวจอากาศอัติโนมัติ (AWOS) กรมอุตุนิยมวิทยา ดาเนินการปี 2563-2565
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 กาหนดช่องทางการให้คาปรึกษาแก่ประชาชนที่
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยทุกหน่วยงานได้มีช่องทางให้คาปรึกษาแก่ประชาชน
เหมาะสม เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ไม่วา่ ทัง้ ทางด้าน
ทันท่วงที
ทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี
แผนงานที่ 2 ยกระดับการให้ข้อมูล คาปรึกษาแก่ประชาชนให้เป็น
แบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผรู้ ับบริการเป็นศูนย์กลาง

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยมีโครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน
(GovChannels) โดย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดาเนินการ ตุลาคม 2561กันยายน 2562
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 1

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. 62)
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสูก่ ารบริการทีเ่ ร็วขึน้ ง่ายขึน้ และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ เมือ่ วันที่ 26
กันยายน 2560 ให้ดาเนินการตามแผนปรับปรุง 5 แผนหลัก 1. การปรับปรุงคูม่ ือ
สาหรับประชาชนระยะที่ 2 2.การจัดทาฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 3. การ
พัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system) 4. การอานวยความสะดวก
ในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อการบริการ (Citizen
Feedback Survey) 5. การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตทีไ่ ม่จาเป็น
ประเทศไทยมีใบอนุญาต 5,724 ใบอนุญาต โครงการยกระดับการพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที่ 2 จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยมีมติ ครม. วันที่ 14 สิงหาคม2561 อนุมัติหลักการร่าง ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
และศูนย์บริการร่วม
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์รับคาขออนุญาต พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการจัดตัง้
ศูนย์รับคาขออนุญาตขึน้ เป็นส่วนราชการในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีเพือ่ ทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการรับคาขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ทัง้ นี้ เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- งบประมาณ : ในระยะแรก จานวน 35,020,000 บาท
- Doing Business Portal อยูร่ ะหว่างการจัดอบรมวิธกี ารใช้งานระบบการ
ให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้แก่ผใู้ ช้ใน 4 ภาค
-ประกาศคณะกรรมการอานวยการศูนย์ราชการสะดวก เรือ่ ง การรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี 2561 โดยมีศูนย์ราชการ
สะดวกทีไ่ ด้รับรอง จานวน 385 ศูนย์ ประกอบด้วย
1) หน่วยงานในส่วนกลาง 55 ศูนย์
2) หน่วยงานในภูมิภาค 79 ศูนย์
3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 241 ศูนย์
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ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชือ่ มโยงกัน ก้าวสูร่ ัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจิทัล
แผนงานที่ 1 พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มบริการพืน้ ฐาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการให้บริการ Government Platform as a
(Service Platform)
Service โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัล เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม โครงการ
ระบบการรับการรับชาระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of
Government) โดย กรมบัญชีกลาง (ดาเนินการปี 2561-2562) พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โครงการบูรณาการเชือ่ มโยง
ข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform) โดย สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ดาเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562
แผนงานที่ 2 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานดิจิทัล
(Digital Infrastructure)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government
Cloud Service) โดย กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ดาเนินการปี พ.ศ.
2562-2567) โครงการให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government
Data Center) โดย กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ดาเนินการปี พ.ศ.
2563-2565) โครงการให้บริการระบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลเชือ่ มโยงหน่วยงาน
ภาครัฐ (Government Information Network) โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม (ดาเนินการปี พ.ศ. 2562-2567) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สาหรับการบริหารข้อมูลกลางของสานักงาน กสทช. ((ระบบกลางการเชือ่ มต่อกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบกลางการบริหารการชาระตามใบแจ้งหนี้ (bill
payment)) กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างเริม่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลเชือ่ มโยงหน่วยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN) โดย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดาเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ
(Government Cloud : G-Cloud) โดย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 3

การดาเนินการในระยะต่อไป

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยูร่ ะหว่างดาเนินการโครงการบูรณาการ
เชือ่ มโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform) อยู่
ระหว่างนาเสนอร่างฯและรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(ระยะต่อไป) นาเสนอร่างฯ ต่อคณะกรรมการระดับชาติทเี่ กีย่ วข้อง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)

การดาเนินการในระยะต่อไป

กลยุทธ์ที่ 2 นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนาระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานภาครัฐได้เริม่ ดาเนินการแล้วมีการพัฒนาหรือนา ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
การบริหารราชการ
ระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพืน้ ฐานของรัฐแบบรวม
ศูนย์ รองรับการเชือ่ มโยงข้อมูลและการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กรมบัญชีกลาง ดาเนินการปี พ.ศ.
2561-2564

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพือ่ การบริหารราชการแผ่นดิน
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทา รวบรวม และวิเคราะห์ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ
ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
(Government Big Data Analytics Center) โดย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดาเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

แผนงานที่ 2 การจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government
Data Analytic Center)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลสถิติทางการเพือ่ บูรณา
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
การ/แลกเปลีย่ นข้อมูลระดับประเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ ดาเนินการปี พ.ศ.
2561-2564 โครงการระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) สานักงานสถิติแห่งชาติ
ดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้าน Big Data และ Data Analytics เพือ่ สร้างนักวิทยาศาสตร์ ข้อมูล (Data
Scientist) โดย สานักงานสถิติแห่งชาติ ดาเนินการ มิถุนายน 2562- มกราคม
2563 โครงการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center
Modernization) และมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ โดย สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ดาเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยโครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม
ของบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) โดย
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดาเนินการ ตุลาคม2561-กันยายน 2562 และ
สานักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพือ่ ปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาดิจิทัล
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ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิส์ ูง
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม
แผนงานที่ 1 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
ดาเนินการแล้วเสร็จ : โครงการการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ โดย ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดาเนินการ ตุลาคม 2560 – ตุลาคม
2564) โครงการศึกษาหน่วยงานราชการรูปแบบใหม่ โดย สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดาเนินการปี พ.ศ. 2561 โครงการศึกษาแนว
ทางการบริหารราชการแนวใหม่ โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ดาเนินการ พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ได้ดาเนินการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการมอบอานาจด้านการกาหนด
โครงสร้าง เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการ ให้ส่วนราชการมีความยืดหยุน่
คล่องตัวมากขึน้ โดยมอบอานาจบางส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณาแบ่งส่วน
ราชการภายในกรมให้ส่วนราชการสามารถพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในกรมได้
เองภายใต้เงื่อนไขที่ ก.พ.ร. กาหนด รายละเอียดตามหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ นร 1200/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
เรือ่ ง การมอบอานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
(Service Reform) โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดาเนินการ
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2564) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยการใช้พนื้ ทีท่ ดลองในการทดลองปฏิบัติ ทาการปลดล็อกข้อจากัดต่าง ๆ เพือ่
ออกแบบการบริหารจัดการในแต่ละเรือ่ ง ปัจจุบันมีแผนการดาเนินการ ประกอบด้วย
1. การแก้ไขพืน้ ทีป่ ่าและการใช้ประโยชน์พนื้ ทีจ่ ังหวัดน่านและกลไกการบริหาร
จัดการ 2. โรงเรียนร่วมพัฒนา(Public School) 3. พลังงาน (Smart City โดย
เทคโนโลยี Smart Grid) 4. หน่วยงานราชการ 4.0 (High Performance
Organization : HPO) และ 5. การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Ease
of Doing Research, Development, and Innovation) เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสู่ THAILAND 4.0
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ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)

กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
แผนงานที่ 1 การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารราชการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพืน้ ทีแ่ บบ
ของส่วนราชการในภูมิภาคเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เชิงพืน้ ทีก่ าร บูรณาการ โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดาเนินการ ตุลาคม
จัดระบบบริหารงานและโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค
2561 - กันยายน 2562)
แผนงานที่ 2 จังหวัดทีม่ ีความคล่องตัว ในการบริหารระบบงาน
ระบบเงิน และระบบกาลังคน (จังหวัดพันธุใ์ หม่ : High
Performance)

การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการพัฒนาจังหวัดทีม่ ีความคล่องตัวในการบริหาร
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
ระบบงาน ระบบเงินและระบบกาลังคน (จังหวัดพันธุใ์ หม่: High Performance)
โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการปี พ.ศ.
2562 มีการลงพืน้ ทีจ่ ังหวัดทีม่ ีความสาคัญต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม
เพือ่ สอบทานปัญหาและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาคัดเลือก
จากจังหวัดทีม่ ีกลไกการขับเคลือ่ นนโยบายระดับพืน้ ที่ โดยลงพืน้ ที่ 6 จังหวัด
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 ดังนี้ 1. จังหวัดภูเก็ตการท่องเทีย่ ว/
การพัฒนาเมือง 2. จังหวัดนครพนม ความยากจน 3. จังหวัด ขอนแก่น การพัฒนา
เมือง/การค้าการลงทุน 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา EEC/เกษตรกรรม 5. จังหวัดสุโขทัย
การจัดการภัยพิบัติน้าท่วม 6. จังหวัดระยอง EEC/อุตสาหกรรม - จัดประชุมเพือ่
นาเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาจังหวัดทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ รับฟังความ
คิดเห็นเพิม่ เติมและแนวทางนาไปสูก่ ารปฏิบัติเมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ขณะนี้
มีผลการศึกษาแล้ว โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

แผนงานที่ 3 ทบทวนและปรับเปลีย่ นการจัดโครงสร้างการบริหาร ดาเนินการแล้วเสร็จ : คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดย มี ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ราชการเป็นภาค/เขต ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและพืน้ ที่
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีแผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค และ
รับผิดชอบ (Rezoning)
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ฉบับทบทวน (มิถุนายน 2562) 1.
แผนพัฒนาภาคเหนือ 2.แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.แผนพัฒนาภาค
กลางและพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 4.แผนพัฒนาภาคตะวันออก 5.แผนพัฒนาภาคใต้
6.แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)

การดาเนินการในระยะต่อไป

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แผนงานที่ 1 การเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการกระจายอานาจให้กับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าทีแ่ ละอานาจให้แก่
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. .... โดย คณะรัฐมนตรี ในการประชุมปรึกษาหารือ
เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอและส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ร่างแผนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565
และร่างแผนปฏิบัติการกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565 (อยูร่ ะหว่างการจัดทาแผน)
แผนงานที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดทาและให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(ดาเนินการปี พ.ศ. 2560-2564) โครงการการกระจายอานาจด้านการเงิน การ
คลัง และงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย สานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี (ดาเนินการ ปี พ.ศ. 2560-2564) โครงการกระจายหน้าที่
และอานาจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (ดาเนินการปี พ.ศ.2560-2564)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เร่งรัด ผลักดันการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติวธิ กี าร
ดาเนินการแล้วเสร็จ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และร่าง
1. พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจา
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
นุเบกษา เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2561ซึง่ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพือ่ ให้ฐานะทางการเงิน
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
2. พระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
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ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
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ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)

การดาเนินการในระยะต่อไป

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบธรรมาภิบาลทีย่ งั่ ยืนในหน่วยงานภาครัฐ
แผนงานที่ 1 การดาเนินการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสูร่ ะบบ
ราชการ 4.0

ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
สูร่ ะบบราชการ 4.0 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดาเนินการปี
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 โดยมี 1. หน่วยงานภาครัฐทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ระบบราชการ 4.0 จานวน 233 หน่วยงาน (139 กรม 74 จังหวัด และ 20
องค์การมหาชน) 2. มีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 จานวน 233 หน่วยงาน (139 กรม 74 จังหวัด และ 20 องค์การ
มหาชน)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากฎหมายเกีย่ วกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ประชุมครัง้ ที่ 5/2561 เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นาเรือ่ งการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม ไปศึกษาเพิม่ เติมในรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อสังเกตของที่
ประชุม แล้วนามาเสนอทีป่ ระชุม ก.พ.ร. อีกครัง้
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐมีขนาดทีเ่ หมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะทีส่ าคัญ และขับเคลือ่ นขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐ ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดยข้อเสนอผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกาหนด ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
กรอบอัตรากาลังและวางแผนบริหารกาลังคนภาครัฐ ในการประชุมเมือ่ วันที่ 29
เมษายน 2561 และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับทราบ และให้นา
ผลการศึกษาไปใช้ประกอบการดาเนินการจัดโครงสร้างและอัตรากาลังต่อไปแล้ว
สานักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบตาแหน่งและการบริหารกาลังคนภาครัฐ (โครงการ
พัฒนาระบบและมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ ) (คปร.)
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูป
แผนงานที่ 2 บูรณาการข้อมูลกาลังคนภาครัฐทุกประเภททีใ่ ช้
งบประมาณแผ่นดินให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสาหรับการกาหนด
นโยบายกาลังคนภาครัฐ

ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. 62)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS Version 6.0 ในปีงบประมาณ 2561 และมีการ
ถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการทีใ่ ช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS Version 5.0) ไปยังระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management System : HRMS) ในปีงบประมาณ 2562
อย่างไรก็ดี อาจจะยังไม่สามารถบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทัง้ หมดได้
เนือ่ งจากหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการพลเรือน ต่างมีระบบฐานข้อมูลกาลังคน
ทีแ่ ตกต่างกัน ยังไม่มีฐานข้อมูลร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 2 ลดขนาดกาลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐทีม่ ีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
แผนงานที่ 1 นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดย สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการจัดทาโปรแกรมจัดเก็บ
การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
ทะเบียนประวัติข้าราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

แผนงานที่ 2 ลดอัตรากาลังและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ โดย สานักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากร
ให้ครอบคลุมข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกประเภททีใ่ ช้
บุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบตาแหน่งและการบริหารกาลังคนภาครัฐ (โครงการ
งบประมาณแผ่นดิน
พัฒนาระบบและมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ ) (คปร.) แต่ยงั ไม่อาจ
สรุปได้อย่างชัดเจนว่าจะสามารถลดจานวนกาลังคนภาครัฐได้ร้อยละ 10 ภายใน
เวลา 5 ปีได้

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

แผนงานที่ 3 จ้างงานรูปแบบอืน่ ซึง่ ไม่มีภาระผูกพันด้าน
งบประมาณในระยะยาว หรือใช้การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุ
ข้าราชการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดย หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้มีการจ้างงานในรูปแบบ
ระบบบริหารพนักงานราชการ และคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 ก.พ. 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการดึงดูดและจูงใจผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นทีป่ ระจักษ์ เป็นพนักงานราชการศุกยภาพ
สูง ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เสนอ และสานักงาน ก.พ.
ได้จัดประชุมชีแ้ จงให้กับส่วนราชการรับทราบแล้ว

โดยสานักงาน ก.พ. กาลังดาเนินการปรับปรุงระบบการจ้างพนักงาน
ราชการให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

แผนงานที่ 4 พัฒนากลไกและจัดตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วย
กาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ (Public Workforce Policy and
Remuneration Tribunal) เพือ่ ให้การบริหารอัตรากาลังและการ
กาหนดค่าตอบแทนเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับความจาเป็นในแต่
ละวิชาชีพ และเทียบเคียงได้ในตลาดแรงงาน

โดย สานักงาน ก.พ. ได้มีการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน โดยยังมิได้
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
ดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยกาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ โดย
ปัจจุบันลักษณะงานดังกล่าว รับผิดชอบโดย คณะกรรมการสองคณะ ได้แก่
คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) และ
คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. 62)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพือ่ สร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา การขับเคลือ่ นกลไกการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
บุคลากรเพือ่ ขับเคลือ่ นรัฐบาลดิจิทัล และประเทศไทย ๔.๐ (Digital ประเทศ 4.0 สานักงาน ก.พ. ดาเนินการปี พ.ศ. 2561 เพือ่ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ภาครัฐเพือ่ ปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติ คณะรัฐมนตรีวนั ที่ 26
Skills and Literacy)
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพือ่ การปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจิทัล
กันยายน 2560 และติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที่ 2 พัฒนาปรับเปลีย่ นทักษะ และสมรรถนะกาลังคน
เพือ่ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ

โดย สานักงาน ก.พ. มีการดาเนินการในหลายโครงการ และดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
ได้แก่
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูน้ าคลืน่ ลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ าทีม่ ีวสิ ัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ้ ริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
แผนงานที่ 3 เตรียมกาลังคนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุม ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
อายุและการเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุ
ครัง้ ที่ 10/2561 เมือ่ วันที่ 8 ต.ค. 61 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพกาลังคน
ภาครัฐให้พร้อมเข้าสูส่ ังคมสูงอายุ และในการประชุมครัง้ ที่ 11/2561 เมือ่ วันที่ 5
พ.ย. 61 มีมติเห็นชอบร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพือ่
รองรับสังคมสูงอายุ โดย สานักงาน ก.พ. มีการดาเนินการดังนี้
1. การดาเนินการศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผูส้ ูงวัยเข้าสูง่ าน (Job Placement for
Seniors)
2. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพือ่ รองรับสังคมสูงอายุ
3. โครงการศึกษาวิเคราะห์ตาแหน่งงานและโครงสร้างอายุข้าราชการเพือ่ การ
บริหารอายุ (Age Management)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสูส่ ังคมสูงอายุ
5. การจัดตัง้ ศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐเข้าสูง่ านให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ
(Service Delivery Unit) เพือ่ รองรับภารกิจการดูแลผูส้ ูงวัยในราชการ
ทัง้ นี้ พัฒนาศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสูส่ ังคมสูงอายุ (สานักงาน ก.พ.)
ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาแผนระดับ 3 จากสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 9 ก.ค. 2562 ได้มีมติรับทราบ
รายงานผลการพิจารณาแผนระดับ 3 (ณ สิน้ เดือน มิถุนายน 2562)
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูป
แผนงานที่ 4 สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์สาหรับการ
เป็นเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐยุคใหม่อย่างต่อเนือ่ ง

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)
โดยดาเนินการแล้วเสร็จบางส่วน สานักงาน ก.พ.มีแผนงาน/โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ ดังนี้
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุม้ ครองจริยธรรมประจาส่วนราชการ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุม้ ครองจริยธรรม
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2562

กลยุทธ์ที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit)
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบ กลไก และเครือ่ งมือใน
การใช้กาลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce การตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Audit)
Audit)
แผนงานที่ 2 โดยทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล,
กาลังคน (จานวน สายงาน ตาแหน่ง ระดับ) และระบบการโยกย้าย
แต่งตัง้ ให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามภารกิจและเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม (อาทิ การทบทวนสัดส่วนของจานวนตาแหน่ง
ระดับสูง และตาแหน่งปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจาเป็น เป็นต้น)

การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบตาแหน่งและการบริหาร
กาลังคนภาครัฐ (โครงการพัฒนาระบบและมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคน
ภาครัฐ) (คปร.)

ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลทีส่ ามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้
กลยุทธ์ที่ 1 ดึงดูดผูม้ ีความรูค้ วามสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 การเพิม่ ช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพือ่ ดึงดูด โดย สานักงาน ก.พ. เริม่ ดาเนินการในปี 2563 (รายงานการศึกษาระบบการบริหาร ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
และจูงใจผูม้ ีความรูค้ วามสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ
ทรัพยากรบุคคลคูข่ นาน (Dual Tracks) ทีแ่ ยกสาหรับผูม้ ีความรู้ ความสามารถสูง
เป็นการเฉพาะ)
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูป
แผนงานที่ 2 สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการ
พัฒนาจุดเด่นของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพือ่ สร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration)

ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. 62)
ดาเนินการแล้วเสร็จ : โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างขยายผลการดาเนินการจัด โดยสานักงาน ก.พ. กาลังดาเนินการปรับปรุงระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล
สอบความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบ
ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
และดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ รวมถึงการจัดสรรทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่
(Strategy based) เพือ่ ดึงดูดคนรุน่ ใหม่ทกี่ าลังจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทให้
เข้ารับราชการได้ทันทีหลังสาเร็จการศึกษา

แผนงานที่ 3 เพิม่ ประสิทธิผลและความคล่องตัวในการสรรหาและ โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างขยายผลการดาเนินการจัดสอบความรูค้ วามสามารถ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
เลือกสรรบุคลากรเข้าสูภ่ าครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทัว่ ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการสอบวัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปให้ มติ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ครัง้ ที่ 9/2561 วันที่ 10 กันยายน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นาเรือ่ งเสนอ
เป็นมาตรฐานเดียวกันสาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกประเภท
2561 เห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรการสอบและค่าธรรมเนียมสอบในการสอบเพือ่ วัด คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเนือ่ งจากเป็นมาตรการทีม่ ีผลบังคับใช้กับ
ความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) ตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ *โครงการพัฒนา องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ต่อไป
ระบบการสอบวัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสาหรับ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกประเภท โดย สานักงาน ก.พ. (ดาเนินการปี พ.ศ. 2561-2563)
• แนวทางและแผนงานการสอบเพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป (ประจาปี)
2562 : 500,000 ทีน่ งั่ สอบ ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2563 : 700,000 ทีน่ งั่ สอบ ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม
2564 เป็นต้นไป 700,000 ทีน่ งั่ สอบขึน้ ไป ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผูม้ ีความรูค้ วามสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการศึกษาเพือ่ ปรับปรุงการประเมิลผลการ
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
ปฏิบัติราชการและการเลือ่ นเงินเดือน
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการภาครัฐ
โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน
โดยรวม (Total Compensations) ให้ใกล้เคียงกับอัตราใน
ภาคเอกชนชัน้ นาและตอบสนองต่อความต้องการทีห่ ลากหลายของ
เจ้าหน้าทีร่ ัฐกลุม่ ต่าง ๆ
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ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพือ่ สร้างการ โดย สานักงาน ก.พ. มีการดาเนินการโครงการอย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดอายุการทางาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูน้ าคลืน่ ลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ าทีม่ ีวสิ ัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ้ ริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที่ 2 พัฒนาเพือ่ เตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐยุคใหม่
แผนงานที่ 3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างผูน้ าให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
แผนงานที่ 1 พัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับให้เป็นผูน้ าทีเ่ ป็นตัวอย่าง
(Leadership by Example)
แผนงานที่ 2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Change and
Innovative Leaders)

การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการปรับปรุงระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

สานักงาน ก.พ. มีการดาเนินการโครงการอย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูน้ าคลืน่ ลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ าทีม่ ีวสิ ัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบ้ ริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการดาเนินการ
(เม.ย. - มิ.ย. 62)

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ 1 จัดตัง้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย สานักงาน ก.พ. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ รับ
สาหรับบุคลากรภาครัฐ เพือ่ ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
ฟังความคิดเห็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดตัง้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมแห่งชาติ เพือ่ เตรียมเสนอรูปแบบการจัดตัง้ ก.พ.ค. แห่งชาติต่อไป

การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

แผนงานที่ 2 จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ดาเนินการแล้วเสร็จ เนือ่ งจากพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2562
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็น สาระสาคัญปรากฏอยูพ่ ระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เรียบร้อย
องค์ประกอบสาคัญในการบริหารงานบุคคล
แล้ว
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนือ่ งในการดารงตาแหน่ง
แผนงานที่ 1 จัดทาแผนพัฒนากาลังคนคุณภาพ (Talent
โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างการการพัฒนาระบบบริหารกาลังคนคุณภาพและ
ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
Management) เพือ่ เตรียมพร้อมเป็นผูน้ าขับเคลือ่ นการปฏิรูป
การพัฒนากาลังคนคุณภาพ (Development Center) และการพัฒนาระบบติดตาม
ประเทศ
ศักยภาพกลุม่ กาลังคนคุณภาพ (Performance Management Center)
แผนงานที่ 2 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ และสร้าง
ความต่อเนือ่ งในการดารงตาแหน่ง (Career Advancement &
Succession Planning)

โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยยังไม่ได้ดาเนินการกาหนดตาแหน่ง ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
สาคัญเชิงยุทธศาสตร์และสร้างความต่อเนือ่ งในการดารงตาแหน่งอย่างชัดเจน โดยมี
เพียงการเตรียมกาลังคนคุณภาพให้เป็นกาลังสาคัญในราชการต่อไป

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพ
ข้ามหน่วยงานในภาครัฐเพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์การทางานทัง้
ในด้านกว้างและลึก

โดย สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการหมุนเวียน ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
และการเคลือ่ นย้ายบุคลากรข้ามหน่วยงานในภาครัฐ (Professional Rotation and
Mobility))
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ความคืบหน้าการดาเนินการ
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. 62)
ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขัน้ ตอน
กลยุทธ์ที่ 1 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึน้
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่ สนับสนุนการจัดซือ้ จัด
กรมบัญชีกลางรายงานว่าการจัดทาระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
จ้างภาครัฐแบบครบวงจร
(e-GP) ได้ดาเนินแล้วเสร็จ โดยกรมบัญชีกลาง มีโครงการอยูร่ ะหว่างดาเนินการ ดังนี้
1.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ดาเนินการปี พ.ศ.2562-2563
2. โครงการจ้างทีป่ รึกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูล
รายการยาและรหัสยาตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดาเนินการปี พ.ศ. 2560-2564
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารโครงการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการ ปี
พ.ศ. 2561-2563
4. โครงการติดตามประเมินผลระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการ ปี พ.ศ. 2562-2563
ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที่ 2 เชือ่ มโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
และผูป้ ระกอบการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย กรมบัญชีกลาง ชีแ้ จงว่ากรณีการเชือ่ มโยงข้อมูลการ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ระบบของ
หน่วยงานตรวจสอบ/หน่วยงานกากับดูแลหากภาครัฐมีนโยบายทีช่ ัดเจน
กรมบัญชีกลางจะได้ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ดังกล่าวต่อไป ภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการ
โดย กรมบัญชีกลาง มีโครงการอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ติดตามตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส คือ โครงการจัดทาระบบพัฒนาวิชาชีพด้านบัญชีภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Public Accounting Professional Development System : e-PAPDS)
ดาเนินการปี พ.ศ. 2561-2564
แผนงานที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน โดย กรมบัญชีกลาง มีโครงการอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
คือ โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ดาเนินการปี พ.ศ. 2560-2565
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ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายทีด่ ีและเท่าทีจ่ าเป็น รวมทัง้ มีกลไกในการทบทวนกฎหมายทีม่ ีผลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดทำกฎหมำยเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง กำรวิเครำะห์ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้
จำกกฎหมำย เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย รวมทัง้ กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำยทีม่ ีผลใช้บังคับแล้ว
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรจัดทำร่ำง พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
กฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. .... เสนอต่อ
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๓๑
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่
พฤษภำคม ๒๕๖๒
พิจำรณำเป็นเรือ่ งเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่
กำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำอนุบัญญัติเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์กำรดำเนินกำรรองรับ อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในข้อ ๑.๑

เตรียมกำรจัดทำอนุบัญญัติเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรองรับหลังจำก
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีผลบังคับใช้เมือ่ พ้นกำหนด ๑๘๐
วันนับแต่วนั ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ

กิจกรรมที่ ๓ สร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยในข้อ อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑.๑ โดยให้ดำเนินกำรเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) จัดสัมมนำเพือ่
ประชำสัมพันธ์และทำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนของรัฐอย่ำงทัว่ ถึง (๒) จัด
อบรมหลักสูตรอบรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแก่เจ้ำหน้ำทีห่ น่วยงำนของรัฐ

เตรียมกำรเพือ่ รองรับหลักเกณฑ์หลังจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำร
จัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้มีผลบังคับใช้เมือ่ พ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วนั ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ เพือ่ นำไปใช้ในกำรประชำสัมพันธ์และอบรมหน่วยงำนของรัฐ
อย่ำงทัว่ ถึง
ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดให้มีกลไกตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยตำมข้อ ๑.๑ โดยเฉพำะในเรือ่ งกำรวิเครำะห์ผลกระทบ และกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย เพือ่ ให้
สอดคล้องตำมหลักกำรทีก่ ำหนดในมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบในกำรตรวจสอบ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยในข้อ ๑.๑ โดยให้พิจำรณำ
ดำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ (๑) ระยะแรก ให้พิจำรณำจัดตัง้ หรือกำหนด
ส่วนงำนระดับกอง เพือ่ ทำหน้ำทีร่ ับผิดชอบในกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติ สร้ำงกำรรับรู้ ตลอดจนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ดำเนินกำรในเรือ่ งดังกล่ำว (๒) ระยะยำว ให้มีกำรพัฒนำกำรดำเนินกำร
ต่อเนือ่ งจำกระยะแรก โดยพิจำรณำจัดตัง้ หน่วยงำนเฉพำะ เพือ่ ทำหน้ำที่
ในกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยระยะแรก สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้
หำรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กำรดำเนินกำรในระยะยำวต่อไป
ยกระดับฝ่ำยพัฒนำกฎหมำยขึน้ เป็นกอง โดยกำหนดให้รับผิดชอบภำรกิจในกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึง่ กองพัฒนำกฎหมำยจะได้
วิเครำะห์ภำรกิจทีต่ ้องดำเนินกำรเพือ่ เสนอผูบ้ ริหำรสัง่ กำรเกีย่ วกับกำรกำหนด
หน่วยงำนรับผิดชอบในระยะยำวต่อไป
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่ มโยง ใน อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและสำนักงำน
ลักษณะระบบกลำง เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเป็นช่องทำงในกำรมี พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ดำเนินกำรร่วมกัน ในกำรทำระบบ
ส่วนร่วมของประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย เทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่ มโยงทีม่ ีลักษณะเป็น "ระบบกลำง"
ข้อ ๑.๑ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำร
ดำเนินกำรในเรือ่ งดังกล่ำว
ประเด็นปฏิรูป

การดาเนินการในระยะต่อไป
มีกำรศึกษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่ มโยงทีม่ ีลักษณะ
เป็น "ระบบกลำง" ของต่ำงประเทศ แล้วเสร็จ โดยจะนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยเพือ่ พิจำรณำกำหนดแนวทำงพัฒนำระบบ
ต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเรือ่ งระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรกำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ และกำรพิจำรณำกำหนดโทษทำงอำญำ เพือ่ ใช้เป็นแนวทำงในกำรยกร่ำงกฎหมำยหรือทบทวน
ควำมเหมำะสมของกฎหมำยทีม่ ีผลใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๕๘ ค. (๑) และหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกลไกกำรใช้ระบบ
อนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรกำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของ
เจ้ำหน้ำที่ และกำรกำหนดโทษทำงอำญำ

อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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เตรียมกำรจัดทำอนุบัญญัติเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรองรับหลังจำก
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว มีผลบังคับใช้กำรดำเนินกำรในระยะต่อไป
๑. กำรวิเครำะห์ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกฎหมำย/กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำแนวทำง
๒. กำรนำระบบกำรอนุญำตมำใช้ในกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงยกร่ำง
มำตรกำร/แนวทำง
๓. กำรนำระบบคณะกรรมกำรมำใช้ในกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงยกร่ำง
มำตรกำร/แนวทำง
๔. กำรกำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
อยูร่ ะหว่ำงยกร่ำงมำตรกำร/แนวทำง
๕. กำรกำหนดโทษทำงอำญำ เสนอแนวทำง ผลกำรประชุม และกำหนด
วันสัมมนำเพือ่ รับฟังควำมเห็นต่อร่ำง

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒ เสนอเกณฑ์ทเี่ หมำะสมในกำรกำหนดกลไกกำรใช้ระบบ
อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เตรียมกำร
อนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรกำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของ
จัดทำอนุบัญญัติเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรองรับหลังจำกพระรำชบัญญัติ
เจ้ำหน้ำที่ และกำรกำหนดโทษทำงอำญำ เพือ่ เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดังกล่ำว มีผลบังคับใช้
ยกร่ำงกฎหมำยหรือทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ทรำบถึงแนวทำงกำรดำเนินกำรระยะต่อไป ทัง้ นี้ อำจ
เสนอให้มีกำรกำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรีไปพลำงก่อน เพือ่ ให้หน่วยงำน
ถือปฏิบัติเป็นกำรนำร่อง
ประเด็นปฏิรูป

การดาเนินการในระยะต่อไป
กำรดำเนินกำรในระยะต่อไป
๑. กำรวิเครำะห์ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกฎหมำย/กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำแนวทำง
๒. กำรนำระบบกำรอนุญำตมำใช้ในกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงยกร่ำง
มำตรกำร/แนวทำง
๓. กำรนำระบบคณะกรรมกำรมำใช้ในกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงยกร่ำง
มำตรกำร/แนวทำง
๔. กำรกำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
อยูร่ ะหว่ำงยกร่ำงมำตรกำร/แนวทำง
๕. กำรกำหนดโทษทำงอำญำ เสนอแนวทำง ผลกำรประชุม และกำหนด
วันสัมมนำเพือ่ รับฟังควำมเห็นต่อร่ำง

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำร่ำงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เห็นชอบ และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่ พิจำรณำเป็นเรือ่ ง
เร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่ กำรปฏิรูปตำมมมำ
ตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
กิจกรรมที่ ๔ สร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ในข้อ
อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓.๒ หรือตำมกฎหมำยในข้อ ๓.๓ โดยให้ดำเนินกำรเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑)
จัดสัมมนำเพือ่ ประชำสัมพันธ์และทำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนของรัฐอย่ำง
ทัว่ ถึง (๒) จัดอบรมหลักสูตรอบรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ให้แก่
เจ้ำหน้ำทีห่ น่วยงำนของรัฐ

มีกำรจัดทำหรือปรับปรุงคูม่ ือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วนเพือ่ ใช้
เป็นคูม่ ืออ้ำงอิงในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย และจัดทำ/พัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำนของรัฐ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีล่ ้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
ประเด็นย่อยที่ ๑ มีกลไกทบทวนกฎหมำยทีล่ ้ำสมัย หมดควำมจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำกฎหมำยเพือ่ จัดตัง้ “คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำร
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน”

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๒ จัดตัง้ เป็น “สำนักงำนขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
เร่งด่วน”

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๓ แต่งตัง้ “คณะผูพ้ ิจำรณำทบทวนกฎหมำย” ภำยใต้
คณะกรรมกำรตำมข้อ ๑.๑ โดยอำจแต่งตัง้ คณะหนึง่ หรือหลำยคณะตำม
ควำมเหมำะสม เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำทบทวนกฎหมำยทีล่ ้ำสมัย
โดยเริม่ จำกกฎหมำยทีต่ รำขึน้ ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นลำดับแรก
กิจกรรมที่ ๔ จัดให้มีหรือปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกำรอบรมนักกฎหมำย
ภำครัฐ ให้มีเนือ้ หำสำระในส่วนของแนวควำมคิดหรือหลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำยกเลิกกฎหมำยทีล่ ้ำสมัย หมดควำมจำเป็น และไม่สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ รวมทัง้ กฎหมำยทีเ่ ป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ประเด็นย่อยที่ ๒ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีส่ ร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำและไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดผูร้ ับผิดชอบในกำรพิจำรณำศึกษำกฎหมำยทีม่ ีผลเป็น ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
กำรสร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำและไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน
โดยให้ดำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ (๑) ระยะแรก ให้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เป็นผูท้ ำหน้ำทีพ่ ิจำรณำ
เสนอแนะให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีม่ ีผลเป็นกำรสร้ำงภำระ
หรือก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน และให้มีกำร
รวบรวมรำยชือ่ กฎหมำยทีอ่ ยูใ่ นข่ำยต้องดำเนินกำรเพือ่ พิจำรณำในระยะ
ต่อไป (๒) ระยะยำว ให้ “คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน” ตำมข้อ ๑.๑ เป็นผูร้ ับผิดชอบดำเนินกำรต่อเนือ่ งจำก
ระยะแรก โดยจัดให้มีกลไกเชือ่ มโยงข้อมูลกำรร้องเรียนจำกผูม้ ีส่วน
เกีย่ วข้องหรือผูท้ ไี่ ด้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย และภำค
ประชำชน เพือ่ นำข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
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การดาเนินการในระยะต่อไป
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

มีกำรจัดทำและพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำน
ของรัฐ โดยสถำบันพัฒนำนักกฎหมำยมหำชนได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนัก
กฎหมำยภำครัฐระดับชำนำญกำร โดยได้เพิม่ รำยวิชำเกีย่ วกับกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ใน
หลักสูตรดังกล่ำว
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๓ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวติ และกำรประกอบอำชีพของประชำชน
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับใบอนุญำตหรือกฎหมำยที่ ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
เข้ำข่ำยเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินกำรธุรกิจของ
ประชำชน / กฎหมำยทีม่ ีกำรใช้ระบบอนุญำต อนุมัติ ขึน้ ทะเบียน หรือจด
แจ้ง / หรือกฎหมำยทีม่ ีบทบัญญัติเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพใน
กำรประกอบอำชีพหรือกำรดำเนินกำรธุรกิจของประชำชน และจัดเก็บไว้
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ประโยชน์สำหรับกำรสืบค้นในระยะต่อไป
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในกำรพิจำรณำกฎหมำยหรือ
ใบอนุญำตทีม่ ีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำร
ดำเนินกำรธุรกิจของประชำชน

การดาเนินการในระยะต่อไป
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๓ กำหนดผูร้ ับผิดชอบในกำรพิจำรณำทบทวนกฎหมำยหรือ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ใบอนุญำตทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรดำเนินธุรกิจของ
ประชำชนอย่ำงเป็นระบบ โดยแบ่งกำรดำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ได้แก่
(๑) ระยะแรก ให้จัดตัง้ “คณะทำงำนทบทวนกฎหมำยหรือใบอนุญำตที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำรงชีวติ ของประชำชน”
(จำนวนไม่เกิน ๖๐ คน) เพือ่ ทำหน้ำทีพ่ ิจำรณำทบทวนควำมจำเป็นและ
เหมำะสมของกฎหมำยและใบอนุญำตต่ำง ๆ โดยจะต้องมีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกภำครัฐและเอกชนอย่ำงกว้ำงขวำง และจัดทำข้อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้มีกำรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำมควำม
เหมำะสม (๒) ระยะยำว เมือ่ มีกำรจัดตัง้ “สำนักงำนขับเคลือ่ นกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน” แล้ว ให้สำนักงำนฯ เป็นผูร้ ับผิดชอบกำร
ดำเนินกำรในภำพรวม และให้มีกำรแต่งตัง้ “คณะผูพ้ ิจำรณำทบทวน
กฎหมำยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินธุรกิจของ
ประชำชน” ภำยใต้คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วนตำมข้อ ๑.๑ เพือ่ ทำหน้ำทีร่ ับผิดชอบในกำรทบทวนกฎหมำยหรือ
ใบอนุญำตทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรดำเนินธุรกิจของ
ประชำชนในระยะต่อไป

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๔ พิจำรณำจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมำยทีม่ ีผลต่อกำรอำนวย
ควำมสะดวก ลดอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินธุรกิจ เช่น
กฎหมำยว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ตลอดจนกฎหมำยอืน่ ทีม่ ีผลต่อกำรพิจำรณำจัดอันดับควำมยำกง่ำย ในกำรประกอบธุรกิจ โดยให้ดำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ (๑)
ระยะแรก ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
เป็นผูพ้ ิจำรณำเสนอแนะให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ ข้ำข่ำย
และให้มีกำรวบรวมรำยชือ่ กฎหมำยทีอ่ ยูใ่ นข่ำยต้องดำเนินกำรเพือ่
พิจำรณำในระยะต่อไป (๒) ระยะยำว ให้ “คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน” ตำมข้อ ๑.๑ เป็นผูร้ ับผิดชอบดำเนินกำร
ต่อเนือ่ งจำกระยะแรก โดยจัดให้มีกลไกเชือ่ มโยงข้อมูลจำกกลุม่ นักธุรกิจ
และผูป้ ระกอบกำรภำคเอกชน หรือตัวแทนกลุม่ ผูป้ ระกอบวิชำชีพ เพือ่ นำ
ข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

การดาเนินการในระยะต่อไป
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลือ่ มล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นย่อยที่ ๑ ตัง้ คณะกรรมกำรลดควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมเพือ่ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ ม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำ
กิจกรรมที่ ๑ เสนอร่ำงกฎหมำยให้มีกำรจัดตัง้ “คณะกรรมกำรลดควำม ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
เหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม” มีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรเสนอ
ผูร้ บั ผิดชอบ
มำตรกำรเพือ่ ลดควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
ให้มีกำรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ ม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำม
เหลือ่ มล้ำต่อคณะรัฐมนตรี และกำหนดให้จัดตัง้ สำนักงำนเพือ่ แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและขจัดควำมเหลือ่ มล้ำเพือ่ ทำหน้ำทีฝ่ ่ำยเลขำนุกำรและ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒ ให้สำนักงำนตำมข้อ ๑.๑ ทำหน้ำทีฝ่ ่ำยเลขำนุกำรและ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรลดควำมเหลือ่ ม
ล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม โดยดำเนินกำรจัดทำข้อเสนอแนะ
มำตรกำรเพือ่ ลดควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
กำรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ ม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหลือ่ มล้ำ
ไม่วำ่ จะด้วยตัวบทกฎหมำยเองหรือในทำงปฏิบัติอันเกิดจำกกำรใช้
กฎหมำยดังกล่ำว โดยอำศัยผลกำรวิจัยทีม่ ีอยูแ่ ล้วทีเ่ กีย่ วข้องและกำรลง
พืน้ ทีเ่ พือ่ สำรวจทำงปฏิบัติ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

การดาเนินการในระยะต่อไป
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ประเด็นย่อยที่ ๒ มีกลไกทำงกฎหมำยในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบผูป้ ระกอบกำรทีย่ งั ไม่เข้ำมำในระบบภำษีหรือมีแนวโน้มหลีกเลีย่ งภำษี สร้ำงระบบกำรประเมินภำษีทมี่ ีประสิทธิภำพเพือ่ ให้เกิดควำมเสมอภำคทำงภำษีและเป็นธรรม
และสร้ำงฐำนข้อมูลผูเ้ สียภำษีทถี่ ูกต้อง
กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงกฎหมำยเพือ่ ให้กำรจัดเก็บภำษีจำกผูป้ ระกอบกำรที่ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) (กรมสรรพสำมิต)
ยังไม่อยูใ่ นระบบภำษีหรือยังเสียภำษีไม่ถูกต้อง มีควำมรัดกุมและมี
(กรมศุลกำกร) กระทรวงพำณิชย์ และสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
ประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยเน้นกำรกำกับดูแลและกำรตรวจสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
ผูป้ ระกอบกำรทีใ่ ช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกอบธุรกิจและ
ผูป้ ระกอบกำรทีจ่ ่ำยค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำรให้แก่ผขู้ ำยสินค้ำหรือผู้
ให้บริกำรในต่ำงประเทศ

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๒ ให้กระทรวงกำรคลังดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ และ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) (กรมสรรพสำมิต) เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ระเบียบและพัฒนำระบบกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำงกรมสรรพำกร กรม (กรมศุลกำกร) กระทรวงพำณิชย์ (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) และองค์กรปกครอง ด้ำนกฎหมำย
สรรพสำมิต และกรมศุลกำกร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรกำกับดูแลและ ส่วนท้องถิน่
ตรวจสอบกำรจัดเก็บและกำรขอคืนภำษี รวมถึงให้มีกำรตัง้ คณะทำงำน
ร่วมประกอบด้วยผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนซึง่ มีหน้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรจัดเก็บรำยได้
(กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร) และหน่วยงำน
ภำยนอกทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ วำงแผนอย่ำงบูรณำกำรในกำรกำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรเสียภำษีของผูป้ ระกอบกำร ทัง้ นี้ โดยดำเนินกำร
ประสำนงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่ำง ๆ เพือ่ ให้กำร
ดำเนินกำรจัดทำระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลและกำรกำกับดูแลตรวจสอบกำร
เสียภำษีครอบคลุมถึงภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่ำง ๆ ด้วย
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๓ ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอย่ำงเป็นธรรม โดยกำหนดสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภำษีทไี่ ม่เอือ้ ผูม้ ีรำยได้สูงและช่วยบรรเทำภำระให้กับผูม้ ีรำยได้ต่ำ
กิจกรรมที่ ๑ ให้กระทรวงกำรคลังพิจำรณำปรับโครงสร้ำงภำษีโดยให้มี
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกรมสรรพสำมิต พัฒนำแนวทำงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ พัฒนำแนวทำงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี โดย
กำรศึกษำว่ำในปัจจุบัน กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี โดยเฉพำะกำร
กำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
รวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ยกเว้นภำษีและกำรลดหย่อนภำษีมีควำมเหมำะสมหรือไม่ เพียงใดมี
ผลกระทบต่อผูม้ ีรำยได้ในระดับทีแ่ ตกต่ำงกันในทำงใดบ้ำงมีควำมเป็นธรรม
และสอดคล้องกับหลักกำรจัดเก็บภำษีอำกรทีด่ ีหรือไม่ รวมทัง้ มีผลกระทบ
ต่อรำยได้ของรัฐหรือไม่ อย่ำงไร และให้กระทรวงกำรคลังพิจำรณำเสนอ
ร่ำงกฎหมำยเพือ่ ดำเนินกำรให้สอดคล้องกับผลกำรศึกษำดังกล่ำว
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที่ ๔ กำหนดกรอบในกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีให้แก่ผปู้ ระกอบกำรทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI เท่ำทีจ่ ำเป็นต่อกำรแข่งขันของประเทศและทีม่ ีควำมชัดเจน
กิจกรรมที่ ๑ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
พิจำรณำศึกษำว่ำกำรให้สิทธิให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีสำหรับ
กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) (สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง)
ด้ำนกฎหมำย
ผูป้ ระกอบกำรทีไ่ ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม
และมีควำมคุม้ ค่ำทำงเศรษฐกิจหรือไม่ โดยเปรียบเทียบประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจทีไ่ ด้รับและรำยได้ของรัฐทีส่ ูญเสียไป และให้คำนึงถึงกำรเสียภำษี
ในประเทศถิน่ ทีอ่ ยูข่ องผูไ้ ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และผูท้ ไี่ ด้รับ
ผลประโยชน์จำกผูท้ ไี่ ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยให้พิจำรณำถึง
หลักเกณฑ์ภำยใต้อนุสัญญำภำษีซ้อนประกอบด้วย รวมถึงกำรพิจำรณำ
เกีย่ วกับกำรกำกับดูแลและตรวจสอบติดตำมผูป้ ระกอบกำรทีไ่ ด้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนว่ำมีควำมรัดกุมและมีประสิทธิภำพหรือไม่และให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยและ
ร่ำงกฎหมำยลำดับรองเพือ่ ดำเนินกำรให้สอดคล้องกับผลกำรศึกษำดังกล่ำว
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๕ จัดทำกฎหมำยกำหนดให้เงินหรือทรัพย์สินของประชำชนทีต่ กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและบริษัทเอกชนและไม่มีผมู้ ำใช้สิทธิเรียกร้อง นำเข้ำกองทุนสนับสนุนกำรลดควำมเหลือ่ มล้ำ
กิจกรรมที่ ๑ ให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องศึกษำว่ำเงินหรือทรัพย์สินของ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
มีกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรบัญชีเงินฝำกทีไ่ ม่มีกำร
ประชำชนประเภทใดบ้ำงทีต่ กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน
เคลือ่ นไหวของสถำบันกำรเงิน พ.ศ. .... นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำแล้ว มี
และบริษัทเอกชนและเป็นเงินจำนวนเท่ำใด ทัง้ นี้ ให้มีกำรกำหนดนิยำม คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงำน คำสัง่ ให้ให้กระทรวงกำรคลังไปพิจำรณำทบทวนอีกครัง้ หนึง่ โดยให้รับ
ของ “เงินหรือทรัพย์สินตกค้ำง” ให้รัดกุม และกำหนดระยะเวลำว่ำเงิน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
ควำมเห็นของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย ก่อน
หรือทรัพย์สินต้องอยูใ่ นควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
แห่งชำติ (กสทช.)
นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
บริษัทเอกชนนำนเท่ำใด จึงจะถือเป็นเงินหรือทรัพย์สินตกค้ำงและให้
ตรวจสอบว่ำ ในปัจจุบันมีกฎหมำยทีบ่ ังคับใช้กับเงินหรือทรัพย์สินตกค้ำง
อยูแ่ ล้วหรือไม่ เพือ่ ป้องกันกำรดำเนินกำรซ้ำซ้อน ทัง้ นี้ ให้หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องจัดทำแนวทำงกำรนำเงินหรือทรัพย์สินตกค้ำงไปบริหำรจัดกำร
หรือใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน
กิจกรรมที่ ๒ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ กำหนดเกีย่ วกับเงินหรือ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
มีกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุม้ ครองทรัพย์สินตกค้ำงทีอ่ ยูใ่ นควำม
ทรัพย์สินของประชำชนทีต่ กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ เร่งด่วน
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. เสนอ
และบริษัทเอกชนและไม่มีผมู้ ำใช้สิทธิเรียกร้องโดยกำหนดให้นำเข้ำกองทุน
นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำแล้ว และมีคำสัง่ ให้กระทรวงกำรคลังไปพิจำรณำ
สนับสนุนกำรลดควำมเหลือ่ มล้ำเพือ่ มำใช้ลดควำมเหลือ่ มล้ำทำงเศรษฐกิจ
ทบทวนอีกครัง้ หนึง่ โดยให้รับควำมเห็นของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องไป
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที่ ๖ พิจำรณำแนวทำงทีเ่ หมำะสมในกำรดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำกเพือ่ บรรเทำผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรกำหนดสินไถ่ทไี่ ม่เป็นธรรม
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำแนวทำงทีเ่ หมำะสมในกำรปรับปรุงกฎหมำยที่
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกทีด่ ินเพือ่ กำร
เกีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำก หรือจัดทำกฎหมำยทีช่ ่วยบรรเทำผลกระทบ เกษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ่ ำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่
จำกกำรบังคับใช้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรกำหนด วันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒
สินไถ่ทไี่ ม่เป็นธรรมโดยนำผลกำรศึกษำของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๗ พิจำรณำผลักดันและพัฒนำกฎหมำยเพือ่ ส่งเสริมวิสำหกิจเพือ่ สังคม โดยสร้ำงกลไกให้เกิดกำรทำธุรกิจซึง่ มีกำรกระจำยผลกำไรกลับสูส่ ังคมหรือชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำผลักดันและพัฒนำกฎหมำยเพือ่ ส่งเสริมวิสำหกิจ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำ
เพือ่ สังคม โดยสร้ำงกลไกให้เกิดกำรทำธุรกิจและหำกำไร แต่ไม่นำผลกำไร นุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ทัง้ หมดมำแบ่งปันในหมูผ่ ถู้ ือหุน้ และให้มีกำรกระจำยผลกำไรกลับสูส่ ังคม
หรือชุมชนและให้มีกำรบัญญัติกฎหรือระเบียบเพือ่ สร้ำงควำมเชือ่ มัน่ ให้กับ
ผูร้ ะดมทุนให้กับวิสำหกิจเพือ่ สังคม และเปิดช่องทำงให้วสิ ำหกิจชุมชนได้
แสดงควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดกำรประสำนงำน
และสนับสนุนในส่วนทีว่ สิ ำหกิจชุมชนต้องกำรอย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที่ ๘ พิจำรณำแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพือ่ ขจัดควำมเหลือ่ มล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพือ่ ขจัดควำม
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
เหลือ่ มล้ำทำงด้ำนสำธำรณสุข เพือ่ พัฒนำและส่งเสริมกำรสำธำรณสุขใน
พืน้ ทีห่ ่ำงไกล และรณรงค์ให้มีกำรดูแลสุขภำพตัง้ แต่วยั เด็กและกำรรักษำ
เชิงป้องกันเพือ่ ลดควำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรค โดยเฉพำะในกลุม่ ผูด้ ้อยโอกำส
และผูท้ มี่ ีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงสำธำรณสุข โดยเฉพำะในประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนระบบแพทย์ทำงไกล รวมถึงสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
เพือ่ ให้คำแนะนำทำงด้ำนกำรรักษำเพือ่ บรรเทำปัญหำกำรขำดแคลน
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เปิดให้ประชำชนได้เข้ำถึงแพทย์ทมี่ ีควำมเชีย่ วชำญ
เฉพำะด้ำน และลดจำนวนผูป้ ่วยทีต่ ้องเข้ำมำรักษำพยำบำลในเมืองใหญ่
(๒) สนับสนุนกำรดูแลสุขภำพตัง้ แต่วยั เด็กและกำรรักษำเชิงป้องกัน เช่น
กำรกำหนดให้วคั ซีนทีจ่ ำเป็นในเด็กเป็นยำในบัญชีทสี่ ำมำรถเบิกค่ำ
รักษำพยำบำลได้ กำรสนับสนุนให้มีโครงกำรส่งเสริมสุขภำพแม่และเด็ก
และโครงกำรทันตกรรมเคลือ่ นที่ เป็นต้น (๓) จัดทำข้อมูลประชำชนด้ำน
สำธำรณสุขขัน้ พืน้ ฐำนเพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
รักษำและป้องกัน รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนผูด้ ้อยโอกำส
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ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพือ่ ให้สิทธิ
ประโยชน์กับนำยจ้ำงทีจ่ ัดกำรอบรมพนักงำนหรือลูกจ้ำงเพือ่ เพิม่ ทักษะใน
กำรประกอบอำชีพให้กับผูท้ อี่ ยูใ่ นชนบทให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
และทรัพยำกรในพืน้ ที่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรประกอบอำชีพใน
ท้องถิน่ หรือพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รับกำรสนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น กำร
สอนภำษำในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติ
กำรคิดค้นนวัตกรรมจำกทรัพยำกรในท้องถิน่ กำรสอนกำรทำเกษตร
สมัยใหม่ในพืน้ ทีท่ เี่ หมำะสมกับกำรทำเกษตรกรรม และกำรฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ ทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงกำหนดให้สิทธิประโยชน์กับบุคคลธรรมดำทีส่ มัคร
ใจเข้ำรับกำรศึกษำหรือกำรฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนทักษะดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร

การดาเนินการในระยะต่อไป
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๓ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรทบทวนกฎหมำยคุม้ ครอง
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ผูบ้ ริโภคทัง้ ระบบ โดยให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน
ปัจจุบัน และจัดทำกฎหมำยขึน้ ใหม่เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคมิให้ถูก
เอำรัดเอำเปรียบจำกผูป้ ระกอบกำร และป้องกันกำรตัง้ รำคำสินค้ำและ
ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ม่เป็นธรรม ทัง้ นี้ ให้พิจำรณำกำกับดูแลกำรคิด
ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรผูใ้ ห้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินทีม่ ีลักษณะ
คล้ำยกัน และกำรให้บริกำรสือ่ สำรโทรคมนำคม รวมถึงกำรจัดทำกฎหมำย
เพือ่ รองรับและกำกับดูแลกำรซือ้ ขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต
และร้ำนค้ำทีไ่ ม่มีสถำนประกอบกำรเป็นหลักแหล่งและมำตรกำรแก้ไข
ปัญหำทีอ่ ำจเกิดขึน้ หลังกำรขำยสินค้ำและบริกำรในลักษณะดังกล่ำว

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๔ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพือ่ รองรับกำร
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
สร้ำงทีอ่ ยูอ่ ำศัยให้กับผูม้ ีรำยได้น้อย และให้มีกำรตัง้ คณะทำงำนที่
ประกอบด้วยตัวแทนจำกภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ หำแนวทำงกำรพัฒนำทีอ่ ยูอ่ ำศัยทีม่ ีต้นทุนต่ำ
พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรผ่อนปรนเกณฑ์กำรปล่อยกูใ้ ห้กับประชำชน
ทีม่ ีรำยได้น้อย และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทีอ่ ยูอ่ ำศัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำหนดให้มีกลไกเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยอำศัยมำตรกำรทำงภำษีอำกร รวมถึงจัดตัง้ คณะกรรมกำรทีป่ รึกษำนโยบำยภำษีอำกรแห่งชำติ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎำกร โดย
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ดำเนินกำรปรับปรุงประมวลรัษฎำกรเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีใน
ผูร้ ับผิดชอบ
ภำพรวมทัง้ ระบบเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศโดยเฉพำะในส่วนของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
กิจกรรมที่ ๒ จัดตัง้ “คณะกรรมกำรทีป่ รึกษำนโยบำยภำษีอำกรแห่งชำติ ” ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ซึง่ มีควำมเป็นอิสระประกอบด้วยตัวแทนจำกภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำค
ประชำชนและภำควิชำกำร เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรศึกษำวิเครำะห์และจัดทำ
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับนโยบำยด้ำนภำษีอำกร รวมถึงข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
มำตรกำรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บภำษีอำกร

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ประเด็นย่อยที่ ๒ กำหนดให้มีกลไกส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และธุรกิจสตำร์ทอัพอย่ำงบูรณำกำรและเป็นระบบ
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ดำเนินกำรแก้ไข
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ เพือ่ บูรณำกำร
ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย และ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
อำนำจหน้ำทีใ่ นกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
กระทรวงอุตสำหกรรม
โดยให้สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรให้กำรสนับสนุนผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมให้เหมำะสมกับแต่ละประเภทอุตสำหกรรม
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของผูป้ ระกอบธุรกิจ SMEs ทัง้ หมด ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
โดยให้มีกำรลงทะเบียนและจัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือของ SMEs
(SMEs Credit Rating Database) เพือ่ ให้สิทธิประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ
รวมถึงกำรให้ควำมสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินแก่ SMEs ทีร่ ่วมลงทะเบียน
เพือ่ สร้ำงแรงจูงใจให้ SMEs เข้ำร่วม

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรมที่ ๓ พิจำรณำจัดตัง้ National Startup Center เพือ่ รวบรวมผูท้ ี่ ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
มีแนวควำมคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ผูล้ งทุน และผูส้ นับสนุนให้ได้ทำควำม
รูจ้ ักกันและสนับสนุนซึง่ กันและกัน นอกจำกนี้ อำจพิจำรณำจัดตัง้ กองทุน
สนับสนุนสตำร์ทอัพโดยอำศัยงบประมำณจำกรัฐหรือกำรระดมทุนจำก
เอกชน

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔ กำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ SMEs จำก อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ภำครัฐโดยพิจำรณำจำกข้อมูลจำกกำรกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ ทัง้ นี้ (สสว.)
กำรให้เงินสนับสนุนควรจะดำเนินกำรโดยผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (Prompt
Pay) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้เงินไปถึงมือ SMEs โดยตรง
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๕ พิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยนิรโทษกรรมภำษี โดยไม่ตรวจ
ประเมินภำษียอ้ นหลังสำหรับ SMEs ทีเ่ ข้ำร่วมลงทะเบียนให้ถูกต้อง

พระรำชบัญญัติยกเว้นเบีย้ ปรับเงินเพิม่ ภำษีอำกรและควำมรับผิดทำงอำญำ เพือ่
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรเกีย่ วกับภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๖ พิจำรณำกำหนดนโยบำยให้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจและ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ธนำคำรของรัฐ ปล่อยให้กแู้ ก่ SMEs ทีม่ ีกำรปรับโครงสร้ำงภำษีและมีควำม (สสว.)
โปร่งใสในกำรทำบัญชีและกำรเสียภำษีให้แก่รัฐ โดยกำหนดหลักเกณฑ์
พิเศษเพือ่ ให้ SMEsและธุรกิจสตำร์ทอัพสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย
ขึน้ และอำจพิจำรณำให้สินเชือ่ โดยอ้ำงอิงข้อมูลส่วนหนึง่ จำกกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชือ่ ถือของ SMEs นอกจำกนี้ ให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย
พิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุงกฎเกณฑ์เพือ่ อำนวยควำมสะดวกและลด
ข้อจำกัดให้แก่สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจและธนำคำรของรัฐในกำรสนับสนุน
ด้ำนกำรเงินแก่ SMEs และสตำร์ทอัพโดยให้กองทุนของรัฐบำลทีจ่ ัดตัง้
หรือบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสำหกรรมขนำดย่อมเป็นผูค้ ้ำประกันกำรกู้
เงินดังกล่ำว ในกรณีทผี่ กู้ มู้ ีมำตรฐำนไม่ถึงเกณฑ์ทกี่ ำหนด
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๗ จัดฝึกอบรมควำมรูท้ ำงบัญชี กำรเงิน กำรตลำด และกำร
บริหำรให้แก่ SMEs และผูท้ มี่ ีควำมคิดจะริเริม่ ธุรกิจสตำร์ทอัพ โดยอำศัย
ควำมร่วมมือจำกสถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชน ทัง้ นี้ อำจพิจำรณำ
ตรำกฎหมำยให้สิทธิประโยชน์สำหรับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของ
สถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชน นอกจำกนี้ ภำยในระยะเวลำ ๔ ปี ให้
กระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมร่วมมือของสำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจัดตัง้ วิทยำลัยวิสำหกิจขนำดกลำง
ขนำดย่อม และสตำร์ทอัพเช่นเดียวกับในประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ เป็นสถำนทีใ่ ห้
ควำมรูแ้ ก่ SMEs และสตำร์ทอัพ โดยจะต้องวำงหลักสูตรซึง่ ไม่มีกำรให้
ปริญญำบัตร (Non Degree Program)ให้ตอบโจทย์กำรประกอบธุรกิจทุก
แบบทีม่ ี โดยให้ทงั้ ภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมศึกษำ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมควำมรูท้ ำงบัญชี กำรเงิน กำรตลำด และ
(สสว.)
กำรบริหำรให้แก่ SMEs และผูท้ มี่ ีควำมคิดจะริเริม่ ธุรกิจสตำร์ทอัพ

กิจกรรมที่ ๘ พิจำรณำกำหนดนโยบำย/มำตรกำรทำงภำษีอำกรเพือ่ จูงใจ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร)
ให้บริษัทขนำดใหญ่ทมี่ ีกำรค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศเป็นผูส้ นับสนุน
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้สำมำรถเข้ำสูต่ ลำดต่ำงประเทศในรูป
ของบริษัทประชำรัฐวิสำหกิจเพือ่ สังคมทีม่ ีกลไกกฎหมำยชัดเจน รวมถึงกำร
ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่บริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital) และผู้
ลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) สำหรับกำรลงทุนใน SMEs

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๙ พิจำรณำให้สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีทเี่ กีย่ วข้องกับกำร
ขยำยกิจกำรไปต่ำงประเทศแก่กลุม่ ธุรกิจ SMEs ทีม่ ีกำรเติบโตสูง เช่น
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัททีอ่ อกไปลงทุนในต่ำงประเทศ กำร
อนุญำตให้นำค่ำใช้จ่ำยในกำรสำรวจและศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
ออกไปลงทุนมำลดหย่อนภำษีได้เป็น ๒ เท่ำ เป็นต้น

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) และสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๓ กำหนดให้มีกลไกในกำรปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับภำคอุตสำหกรรม กำรเกษตร และกำรท่องเทีย่ วและบริกำรเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยคุม้ ครองพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม กำร ตรำพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยทีด่ ินแห่งชำติ ประกำศรำชกิจจำ
บริหำรจัดกำรทีด่ ินเพือ่ กำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบ กำรรักษำพืน้ ทีท่ ี่
นุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๒ และมีกำรเสนอแก้ไข
เหมำะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐำนกำรผลิตกำรเกษตรทีม่ นั่ คง รวมถึง พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปทีด่ ินฯ
กำรกำหนดเขตกำรใช้พนื้ ทีท่ ำกำรเกษตรทีเ่ หมำะสม เพือ่ ส่งเสริมกำรทำ
กำรเกษตรอย่ำงมีระบบ และเพิม่ ศักยภำพกำรแข่งขันของภำคกำรเกษตร
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วย
ผังเมืองเพือ่ กำหนดให้สำมำรถจัดตัง้ อุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรผลิต
สินค้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตผลทำงกำรเกษตรในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ เพือ่ ลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขนส่ง

พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่
วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ พิจำรณำทบทวนกฎหมำยทีอ่ ยูภ่ ำยใต้ควำมรับผิดชอบของ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับภำคอุตสำหกรรม กำรเกษตร และกำรท่องเทีย่ ว
และบริกำร เพือ่ ปรับปรุงไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อนและขัดแย้ง โดยต้อง
คำนึงถึงข้อตกลงระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ทีป่ ระเทศไทยมีกับประเทศอืน่ ๆ
เพือ่ ป้องกันควำมขัดแย้งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ระหว่ำงกฎหมำยภำยในและข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศ
กิจกรรมที่ ๔ พิจำรณำผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีประสิทธิภำพ

พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ และ
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๔ กำหนดให้มีกลไกปรับปรุงและลดทอนอุปสรรคทีเ่ กิดจำกข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วกับใบอนุญำตทีเ่ กินควำมจำเป็น รวมถึงขัน้ ตอนในกำรขอใบอนุญำตทีซ่ ้ำซ้อนและใช้เวลำนำน
กิจกรรมที่ ๑ ให้มีกำรดำเนินกำรศึกษำเพือ่ ลดทอนใบอนุญำตทีไ่ ม่จำเป็น ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
และปรับปรุงระบบและขัน้ ตอนในกำรขอใบอนุญำตให้มีกระชับ สะดวก
ผูร้ ับผิดชอบ
และทันสมัย(เช่น ใช้กำรส่งเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกำรส่ง
เอกสำรเป็นตัวกระดำษ) และให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องพิจำรณำเสนอร่ำง
กฎหมำยเพือ่ ลดทอน หรือปรับปรุงใบอนุญำตและขัน้ ตอนในกำรขอ
ใบอนุญำต
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประเด็นย่อยที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ร่ำงกฎหมำยทีห่ น่วยงำนของรัฐจัดทำขึน้ มีควำมสมบูรณ์ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง และมีคำอธิบำยและ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำทีค่ รบถ้วน ชัดเจน และเข้ำใจได้ง่ำย
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดให้มีหรือปรับปรุงองค์ประกอบและบทบำทหน้ำทีข่ อง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนระดับกระทรวงทัง้ หมด
“คณะกรรมกำรตรวจร่ำงกฎหมำยประจำกระทรวง” ซึง่ จะต้อง
ประกอบด้วยนักวิชำกำรหรือตัวแทนจำกภำคส่วนทีไ่ ด้รับผลกระทบจำก
กำรบังคับใช้กฎหมำย เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ นกำรกลัน่ กรองร่ำงกฎหมำยของ
กระทรวง กำกับดูแลกำรปฏิรูปของกระทรวงในส่วนทีต่ ้องมีกฎหมำย
รองรับ ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยทีล่ ้ำสมัยหรือสร้ำง
ภำระแก่ประชำชน และประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำยทีอ่ ยูใ่ นควำม
รับผิดชอบของกระทรวง

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีหรือพัฒนำหลักสูตรอบรมด้ำนกำรร่ำงกฎหมำยเป็น อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำรเฉพำะ โดยให้หน่วยงำนของรัฐคัดเลือกเจ้ำหน้ำทีท่ มี่ ีหน้ำทีร่ ับผิดชอบ
ในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่ำว

จัดทำ/พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำนของรัฐ

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำหรือปรับปรุงคูม่ ือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วน อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยคูม่ ือดังกล่ำวจะต้องมีสำระสำคัญเกีย่ วกับควำมรูพ้ นื้ ฐำนในกำรยกร่ำง
กฎหมำย แบบกำรร่ำงกฎหมำยตลอดจนควำมรูพ้ นื้ ฐำนต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย

จัดทำหรือปรับปรุงคูม่ ือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วน เพือ่ ใช้เป็น
คูม่ ืออ้ำงอิงในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำหรือปรับปรุงคูม่ ือหรือแนวปฏิบัติในกำรเสนอร่ำง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี ซึง่ ต้องประกอบด้วยสำระสำคัญเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนกำรเสนอเรือ่ ง (แนวปฏิบัต)ิ ทีเ่ ป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและมติ
คณะรัฐมนตรี ทีเ่ กีย่ วข้อง แบบหนังสือและเอกสำรทีต่ ้องใช้ประกอบกำร
เสนอเรือ่ ง ข้อมูลทีต่ ้องแนบพร้อมร่ำงกฎหมำยเพือ่ ใช้ประกอบกำร
พิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนต้องมีกำรระบุกรอบระยะเวลำทีใ่ ช้ใน
กำรเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี และแนวทำงปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้อง

ปรับปรุงคูม่ ือกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๕ กำหนดให้มีกำรจัดทำคำอธิบำยประกอบร่ำงกฎหมำย ซึง่
จะต้องมีกำรอธิบำยสำระสำคัญเกีย่ วกับทีม่ ำของสภำพปัญหำ และ
วัตถุประสงค์หรือควำมเป็นมำของกำรเสนอร่ำงกฎหมำย โครงสร้ำงและ
กลไกกำรดำเนินกำรตำมร่ำงกฎหมำย ตลอดจนคำอธิบำยร่ำงกฎหมำย โดย
ใช้ถ้อยคำทีป่ ระชำชนสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนผูเ้ สนอร่ำงกฎหมำย และสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี

การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ร่ำงกฎหมำยทีผ่ ่ำนกำรตรวจพิจำรณำเป็นกฎหมำยทีด่ ี เป็นไปตำมหลักสำกล และสอดคล้องกับสภำพควำมต้องกำรของสังคม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนนิติบัญญัติสำหรับกำรเสนอร่ำงกฎหมำยประจำปี อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยคณะรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และ
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ด้ำนกฎหมำย
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับหลักเกณฑ์กำรเสนอร่ำง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดำเนินกำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับหลักเกณฑ์กำรเสนอร่ำง
กฎหมำย เพือ่ กำหนดเป็นหลักกำรให้ชัดเจนว่ำหน่วยงำนของรัฐทีเ่ สนอร่ำง
กฎหมำย
กฎหมำยจะต้องบูรณำกำรเชิงนโยบำยให้ได้หลักกำรเป็นทีย่ ตุ ิก่อนทีจ่ ะ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงบทบำทกำรทำหน้ำทีข่ องนักกฎหมำยกฤษฎีกำใน
กำรทำหน้ำทีเ่ ป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ให้เป็นไปใน
ลักษณะของผูเ้ ตรียมรำยงำน/ผูเ้ สนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
(rapporteur) โดยเน้นกำรทำงำนด้ำนวิชำกำรและกำรวิเครำะห์ร่ำง
กฎหมำย และมีกำรค้นคว้ำกฎหมำยต่ำงประเทศเพือ่ ใช้ประกอบกำร
พิจำรณำร่ำงกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ดำเนินกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำทีข่ องนักกฎหมำยกฤษฎีกำในกำรทำ
หน้ำทีฝ่ ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และปรับปรุงระบบ
กำรทำงำน

กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงระบบกำรทำงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ โดยให้มีกำรวำงระเบียบเกีย่ วกับกำรทำงำนของนักกฎหมำย
กฤษฎีกำ มีกำรกำหนดตัวชีว้ ดั และกรอบเวลำกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้
ชัดเจน โดยพิจำรณำตำมลักษณะและขนำดของร่ำงกฎหมำยทีร่ ับผิดชอบ
เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ ำชกำรและกำร
ประเมินเลือ่ นระดับ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ดำเนินกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำทีข่ องนักกฎหมำยกฤษฎีกำในกำรทำ
หน้ำทีฝ่ ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และปรับปรุงระบบ
กำรทำงำน

กิจกรรมที่ ๕ จัดให้มีกำรสัมมนำร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรกฤษฎีกำอย่ำง
สม่ำเสมอ เพือ่ หำรือเกีย่ วกับแนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

จัดสัมมนำร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่ หำรือแนวทำงกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรตรวจร่ำงกฎหมำย และกำรให้ควำมเห็น
ทำงกฎหมำย
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๖ จัดให้มีกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงประธำนกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทุกคณะ เพือ่ ปรึกษำหำรือถึงแนวทำงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปรับปรุง
กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและกำรให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การดาเนินการในระยะต่อไป
จัดสัมมนำร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่ หำรือแนวทำงกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรตรวจร่ำงกฎหมำย และกำรให้ควำมเห็น
ทำงกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๗ หำรือแนวทำงกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดลำดับกำรเสนอ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร และสำนักงำน ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ร่ำงกฎหมำยและกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของรัฐสภำ โดยประสำนงำนให้ เลขำธิกำรวุฒิสภำ
ด้ำนกฎหมำย
ประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎรหรือประธำนวุฒิสภำจัดให้มีกำรประชุมร่วมกัน
ระหว่ำงสมำชิก เพือ่ หำรือแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรตรวจ
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยของรัฐสภำ หรือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกำรประชุม
เพือ่ ให้มีกำรกำหนดกรอบเวลำในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสมและสม่ำเสมอ
ประเด็นย่อยที่ ๓ มีกลไกติดตำมตรวจสอบกำรเสนอร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปตำมทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนด รวมทัง้ มีกลไกกลัน่ กรองและเร่งรัดกำรตรวจพิจำรณำกฎหมำยทีจ่ ะตรำขึน้ เพือ่ รองรับกำรปฏิรูปประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำกฎหมำยเพือ่ รองรับกำรเสนอและตรวจพิจำรณำร่ำง อยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
กฎหมำยทีจ่ ะต้องตรำขึน้ ตำมรัฐธรรมนูญ หรือเพือ่ รองรับกำรปฏิรูป
ประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือกำร
ดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล
กิจกรรมที่ ๒ มีกลไกติดตำมผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐให้
เป็นไปตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ และ
ประสำนให้หน่วยงำนของรัฐทีม่ ีหน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ
รำยงำนให้ทรำบถึงกำรปฏิบัติตำมแผนฯ และรวบรวมรำยงำนควำม
คืบหน้ำต่อคณะรัฐมนตรี

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พัฒนำระบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลของยุทธศำสตร์ชำติและ
กำรปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)

กิจกรรมที่ ๓ ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำกำหนดหน่วยงำนทีม่ ีหน้ำที่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบในกำรติดตำมให้มีกำรเสนอกฎหมำยให้เป็นไปตำมทีร่ ัฐธรรมนูญ
กำหนด และให้มีกำรรำยงำนสถำนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทรำบอย่ำงน้อย
ทุกห้วงระยะเวลำ ๓ เดือน

ด้ำนกฎหมำย - 18

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายทีม่ ีความสาคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ประเด็นย่อยที่ ๑ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรือ่ งเกีย่ วกับกำรบังคับใช้กฎหมำย
กิจกรรมที่ ๑ ให้หน่วยงำนของรัฐผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำยจัดให้มีช่องทำง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ให้ประชำชนทัว่ ไปหรือกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้เสียสำมำรถสะท้อนปัญหำทีเ่ กิดขึน้
ด้ำนกฎหมำย
จำกกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทัง้ มีหน้ำทีร่ ับเรือ่ งรำวร้องทุกข์ทเี่ กิดจำก
กำรบังคับใช้กฎหมำย
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงำนของรัฐผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย จัดทำรำยงำน
ประมวลควำมคิดเห็นของประชำชนทัว่ ไปหรือกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียตำม
กฎหมำย ตลอดจนปัญหำทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรบังคับใช้กฎหมำย เสนอ
รัฐมนตรีผรู้ ักษำกำรตำมกฎหมำยเพือ่ ทรำบและพิจำรณำสัง่ กำรทุก ๑ ปี
และเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์และรำยงำนกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน

ประเด็นย่อยที่ ๒ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรือ่ งเกีย่ วกับกำรจัดทำและกำรเสนอกฎหมำยโดยหน่วยงำนของรัฐ
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นมำตรฐำนขัน้ ต่ำของกระบวนกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และสำนัก
รับฟังควำมคิดเห็นหรือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนหรือผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ในกำรจัดทำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์อัน
เป็นมำตรฐำนในเรือ่ งดังต่อไปนี้ (๑) ประเภทของกฎหมำยทีต่ ้องจัดให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องในกำรจัดทำร่ำง
(๒) รูปแบบหรือวิธกี ำรรับจัดให้มีกำรฟังควำมคิดเห็นทัง้ ในรูปแบบกำรจัด
ประชุมหรือสัมมนำเพือ่ รับฟังควำมคิดเห็น (Oral hearing) หรือกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นโดยลำยลักษณ์อักษร (Literal hearing) (๓) ขอบเขตของ
กลุม่ เป้ำหมำยหรือผูเ้ กีย่ วข้องทีต่ ้องรับฟังควำมคิดเห็น (๔) หลักเกณฑ์ใน
กำรมีส่วนร่วมหรือกำรรับฟังควำมคิดเห็นทีถ่ ือว่ำเป็นกำรรับฟังควำม
คิดเห็นทีส่ มบูรณ์ เช่น จำนวนหรือสัดส่วนทีม่ ีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น ระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น รูปแบบหรือวิธกี ำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นอืน่ (๕) รูปแบบและแนวทำงกำรรำยงำนผลหรือกำรเผยแพร่
และประชำสัมพันธ์ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น เพือ่ สร้ำงกำรรับรูแ้ ละกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนทัว่ ไป
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เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงำนของรัฐทีจ่ ะจัดทำร่ำงกฎหมำยทีม่ ีผลกระทบต่อ
ประชำชน จัดให้มีกำรแถลงข่ำวหรือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบ
เป็นกำรทัว่ ไป พร้อมทัง้ จัดทำสรุปประเด็นปัญหำหรือควำมจำเป็นทีต่ ้องมี
กฎหมำย ตลอดจนสรุปหลักกำรและเหตุผลของร่ำงกฎหมำยทีป่ ระสงค์จะ
จัดทำขึน้ เพือ่ ประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องก่อนกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน

กิจกรรมที่ ๓ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดทำรำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน
ตำมข้อ ๒.๒ และนำผลดังกล่ำวมำประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยร่ำงแรก
โดยต้องแสดงให้เห็นว่ำได้นำควำมเห็นของประชำชนไปประกอบกำร
พิจำรณำจัดทำร่ำงในส่วนใด พร้อมอธิบำยเหตุผลในกำรพิจำรณำจัดทำร่ำง
กฎหมำยให้ชัดเจน

การดาเนินการในระยะต่อไป
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ ให้หน่วยงำนของรัฐนำร่ำงกฎหมำยทีจ่ ัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและ
พร้อมทัง้ สรุปควำมเห็นของประชำชนหรือผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง จัดทำเป็น
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยงำนรวมไว้กับคำอธิบำยประกอบร่ำงกฎหมำยโดยมีรำยละเอียดตำมที่
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยกำหนด โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด
เกีย่ วกับสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น วิธกี ำรรับฟังควำมคิดเห็น จำนวน
ประชำชนหรือผูเ้ กีย่ วข้องทีร่ ่วมแสดงควำมคิด ประเด็นควำมคิดเห็นที่
นำมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงร่ำงกฎหมำยและเหตุผลประกอบกำร
ดำเนินกำร ฯลฯ เพือ่ เป็นข้อมูลสำหรับนำไปประกอบกำรพิจำรณำตำม
ขัน้ ตอนต่อไป
ประเด็นย่อยที่ ๓ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรือ่ งเกีย่ วกับกำรจัดทำและกำรเสนอกฎหมำยโดยสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรและประชำชนผูม้ ีสิทธิเลือกตัง้
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีกลไกรองรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย สำหรับ
ด้ำนกฎหมำย
กรณีร่ำงกฎหมำยทีเ่ สนอโดยสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรหรือประชำชนผูม้ ี
สิทธิเลือกตัง้ เพือ่ ให้ประชำชนทัว่ ไปได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีผรู้ ับผิดชอบในกำรสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร
ประชำชน และกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย
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ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นย่อยที่ ๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชือ่ เสนอ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร
กฎหมำย พ.ศ. .... และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่ พิจำรณำเป็น
เรือ่ งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่ กำรปฏิรูป
ประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีกลไกเพือ่ ทำหน้ำทีร่ ับผิดชอบภำรกิจช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ เป็นกลไกรองรับกำร
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชือ่ เสนอกฎหมำย พ.ศ. ....
ประเด็นย่อยที่ ๕ มีกลไกกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำผลักดันกลไกกระบวนกำรยุติธรรมชุมชนเพือ่ เป็น
เครือ่ งมือในกำรยุติข้อพิพำท และให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชนในระดับชุมชนให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอำจพิจำรณำ
ผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยยุติธรรมชุมชน เพือ่ ให้เกิดผลและสภำพบังคับ
ในทำงกฎหมำยในกำรดำเนินกำรทีช่ ัดเจน
กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีกำรฝึกอบรมอำสำสมัครนักกฎหมำยประจำท้องถิน่
เพือ่ ทำหน้ำทีใ่ ห้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนประจำในระดับ
พืน้ ที่ โดยเฉพำะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

การดาเนินการในระยะต่อไป
ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชือ่ เสนอกฎหมำย พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่ำง
กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร และสถำบัน
พระปกเกล้ำ

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรเข้ำชือ่ เสนอกฎหมำย พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่ำง
กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงยุติธรรม

เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหำดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำกลไกในกำรอบรมและให้ควำมรูท้ ำงกฎหมำยแก่ผนู้ ำ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหำดไทย องค์กร
ชุมชนและประชำชนในพืน้ ที่ ในกำรให้ควำมรูพ้ นื้ ฐำนทำงกฎหมำยและกำร ปกครองส่วนท้องถิน่ และสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ให้ข้อมูลเพือ่ ให้ทรำบถึงช่องทำงหรือกลไกกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำย หรือกำรติดต่อรำชกำรในเรือ่ งต่ำง ๆ รวมทัง้ กำรลงพืน้ ทีเ่ พือ่
สอบถำมปัญหำทำงกฎหมำยและให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน โดยจะต้องจัดให้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอและทัว่ ถึงมำก
กว่ำเดิม
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ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้งา่ ยรวมทัง้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
ประเด็นย่อยที่ ๑ รวบรวมกฎหมำย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ คำสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงคำพิพำกษำ คำวินิจฉัยและควำมเห็นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีเ่ ป็นกำรวำงระเบียบแบบแผนในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรตีควำม
กฎหมำยซึง่ มีผลกระทบต่อประชำชนทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบันให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมูเ่ พือ่ ทำเป็นฐำนข้อมูล
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธกี ำรในกำรรวบรวมและ
จัดทำฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐ เพือ่ ให้แนวทำงในกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน และส่งข้อมูลให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเป็นผูร้ วบรวม
ต่อไป โดยอำจดำเนินกำรในรูปแบบของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีหรือ
มติคณะรัฐมนตรี

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และสำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

กิจกรรมที่ ๒ ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องดำเนินกำรเสนอ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
แผนปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิรูปในกำรจัดทำฐำนข้อมูลของกฎหมำย โดย
กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินกำรรวบรวบรวมกฎหมำย กฎ หนังสือเวียน
แนวปฏิบัติ คำสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงคำพิพำกษำ คำวินิจฉัย
และควำมเห็นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึง่ วำงระเบียบแบบแผนในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและกำรตีควำมกฎหมำยซึง่ มีผลกระทบต่อประชำชนทีม่ ีอยูใ่ น
ปัจจุบันให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมูเ่ พือ่ จัดทำฐำนข้อมูล โดยให้เสนอแผน
ดังกล่ำวต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทรำบด้วย
ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดทำประมวลกฎหมำยเพือ่ รวบรวมกฎหมำยเรือ่ งเดียวกันไว้ด้วยกันเพือ่ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำประมวลกฎหมำย
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
แบบต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก เพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ เร่งด่วน
วิธกี ำร และแนวทำงในกำรจัดทำประมวลกฎหมำยเพือ่ รวบรวมกฎหมำย
เรือ่ งเดียวกันและอนุบัญญัติต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมำไว้ในทีเ่ ดียวกัน และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่
พิจำรณำเป็นเรือ่ งเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่
กำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
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จัดทำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดทำประมวลกฎหมำยแบบต่อเนือ่ งเพือ่ ให้
ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก
พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร เพือ่ รับผิดชอบในกำรจัดทำประมวล
กฎหมำยทีส่ ำคัญเพือ่ เป็นตัวอย่ำงในกำรดำเนินกำร โดยให้พิจำรณำจัดทำ
ประมวลกฎหมำยในเรือ่ งทีม่ ีผลกระทบต่อกำรดำรงชีวติ และกำรประกอบ
อำชีพของประชำชนเป็นลำดับแรก

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ประเด็นย่อยที่ ๓ จัดทำคำอธิบำยสำหรับกฎหมำยทีม่ ีผลบังคับใช้อยู่
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรจัดทำคำอธิบำยกฎหมำย เพือ่ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นแนวทำงในกำรจัดทำคำอธิบำยกฎหมำยของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องให้มี
ควำมสอดคล้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และทำให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำใจและเข้ำถึงได้โดยง่ำย
กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำยจัดทำคำอธิบำย
กฎหมำยทีม่ ีผลใช้บังคับแล้ว และจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เพือ่ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจกฎหมำยได้โดยง่ำย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๔ จัดทำคำแปลกฎหมำยและคำอธิบำยกฎหมำยเป็นภำษำอังกฤษซึง่ เป็นภำษำกลำงของอำเซียน
กิจกรรมที่ ๑ ให้มีกำรเร่งรัดกำรจัดทำคำแปลกฎหมำยโดยเฉพำะกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ระดับพระรำชบัญญัติ เพือ่ ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำกำร
ทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘

การดาเนินการในระยะต่อไป
จัดทำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ดำเนินกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำคำอธิบำยกฎหมำยในควำม
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน

ดำเนินกำรตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรจัดทำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

ดำเนินกำรเร่งรัดกำรจัดทำคำแปลกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๕ ให้มีกำรเผยแพร่ให้ควำมรูท้ ำงกฎหมำยให้แก่ประชำชนโดยใช้สอื่ ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง รวมถึงจัดให้มีกำรอบรมวิธกี ำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลทำงกฎหมำยของรัฐให้แก่ประชำชนอย่ำงทัว่ ถึง
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรให้ควำมรูท้ ำง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ดำเนินโครงกำรอัยกำรเพือ่ สังคม
กฎหมำยแก่ประชำชน โดยต้องดำเนินกำรในรูปแบบทีท่ วั่ ถึงและสำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำย
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒ ให้หน่วยงำนของรัฐทีเ่ ป็นผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำยหรือผู้
บังคับใช้กฎหมำยมีหน้ำทีใ่ นกำรให้ควำมรูท้ ำงกฎหมำยในส่วนทีต่ น
รับผิดชอบให้แก่ประชำชน โดยให้ดำเนินกำร ดังนี้ (๑) จัดบุคลำกรทีม่ ี
ควำมรูต้ อบปัญหำให้แก่ประชำชนผูม้ ำติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพือ่
อำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำง
ถูกต้อง (๒) จัดให้มีกำรอบรมควำมรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมำยทีต่ น
รับผิดชอบให้แก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ ไป ไม่น้อยกว่ำสองครัง้ ต่อปี (๓)
จัดรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตัวบทกฎหมำยทีง่ ่ำยต่อกำรทำควำม
เข้ำใจของประชำชนทัว่ ไป เช่น กำรจัดทำอินโฟกรำฟิก (infographic)
กำรทำคูม่ ือคำอธิบำยสำระสำคัญของกฎหมำยโดยกำรใช้ภำษำทีเ่ ข้ำใจได้
โดยง่ำย กำรทำในรูปแบบของวิดีทัศน์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทัง้ หมด

การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๖ จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยกลำงของประเทศทีใ่ ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ทุกหน่วยงำนสำมำรถเชือ่ มต่อถึงกันผ่ำนระบบกลำงดังกล่ำวได้โดยสะดวกและต้องวำงระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยต่อกำรใช้งำนและมีควำม
มัน่ คงปลอดภัยในกำรเข้ำถึงและคุม้ ครองข้อมูล
กิจกรรมที่ ๑ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล เพือ่
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ.
กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลกลำงในเรือ่ ง
๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ต่ำง ๆ ทีเ่ ป็นมำตรฐำนและสำมำรถใช้ในกำรอ้ำงอิงได้อย่ำงเป็นทำงกำร ซึง่
รวมถึงกำรดำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลทำงด้ำนกฎหมำยทีจ่ ะต้องสำมำรถ
เชือ่ มต่อกันได้
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนทีไ่ ด้ดำเนินกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รวบรวมกฎหมำย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ คำสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี
รวมถึงคำพิพำกษำ คำวินิจฉัย และควำมเห็นต่ำง ๆ ทีไ่ ด้รวบรวมไว้ ส่งมำ
รวบรวมจัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเพือ่ อำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงด้ำนกฎหมำยของประชำชน

ดำเนินกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำคำอธิบำยกฎหมำยในควำม
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่ มโยงใน
ลักษณะของระบบกลำงทีส่ ำมำรถเชือ่ มข้อมูลได้ เพือ่ รองรับระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงทำงกฎหมำยของประเทศ

จัดทำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และหน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกฎหมำยของประเทศ ให้อยู่ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) และ จัดทำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่ รองรับกำรดำเนินกำรตำม
ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (application)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทีด่ ี
ประเด็นย่อยที่ ๑ หลักสูตรกำรศึกษำนิติศำสตร์ระดับปริญญำตรีผลิตบัณฑิตนิติศำสตร์ทมี่ ีคุณภำพทัง้ ด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ มีควำมรอบรูแ้ ละมีคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ เป็นนักกฎหมำยทีด่ ี
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดนโยบำยระดับประเทศเกีย่ วกับกำรสร้ำงนักกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพือ่
ให้มีคุณภำพและมีควำมเชีย่ วชำญในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบำย
ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ของกำรพัฒนำประเทศให้สอดคล้องกับยุคสมัย
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) ซึง่ มีหน้ำทีก่ ำหนด
มำตรฐำนหลักสูตรแต่งตัง้ “คณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติ ” เพือ่
จัดทำนโยบำย และกำหนดกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำนิติศำสตร์

อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพือ่
ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำหลักสูตรและสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกฎหมำยใน
ระดับปริญญำตรี ตลอดจนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพือ่ ผลิตบัณฑิต
นิติศำสตร์ทมี่ ีคุณภำพ

อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพือ่
ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๔ ให้คณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติเป็นผูด้ ำเนินกำรจัด
กระบวน กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนิติศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำ
ต่ำง ๆ ร่วมกัน

อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพือ่
ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที่ ๕ พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ อยูร่ ะหว่ำงหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในระดับอุดมศึกษำให้เหมำะสม ซึง่ อย่ำงน้อยควรต้องสำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในหลักสูตร โดยไม่มีกำรเทียบ
โอนรำยวิชำทีศ่ ึกษำก่อนทีจ่ ะสำเร็จกำรศึกษำ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ำรับกำรศึกษำมี
คุณสมบัติครบถ้วนและมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ

หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพือ่
ผลักดันกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

ประเด็นย่อยที่ ๒ กำรศึกษำอบรมวิชำกฎหมำยสำหรับผูป้ ระกอบวิชำชีพกฎหมำยทุกสำขำสร้ำงควำมรูท้ ที่ ันสมัย สำมำรถประยุกต์ใช้และบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ ๑ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรวิชำชีพและสถำบันกำรศึกษำ
อยูร่ ะหว่ำงหำรือองค์กรกลำงทีร่ ับผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคล เนติบัณฑิตย
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
จัดกำรฝึกอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบวิชำชีพต่ำงๆ ทัง้ ภำครัฐและเอกชน โดย สภำ และสภำทนำยควำม
ด้ำนกฎหมำย
สอดแทรกหลักจริยธรรมของนักกฎหมำย
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำหลักสูตรกำรศึกษำกฎหมำยต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้นัก
กฎหมำยได้รับควำมรูท้ ที่ ันสมัย ในกำรนำไปใช้ประกอบวิชำชีพ

อยูร่ ะหว่ำงหำรือสถำบันอุดมศึกษำทีม่ ีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำ
นิติศำสตร์ และกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๓ หน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรต่ำง ๆ จัดให้มีหลักสูตรอบรม
ให้ควำมรูท้ ำงด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน เพือ่ ให้ประชำชนมีควำมรูค้ วำม
เข้ำใจกฎหมำย รวมทัง้ ให้ควำมรูท้ ำงด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชนผ่ำนทำง
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงหำรือกระทรวงยุติธรรม สำนักงำนอัยกำรสูงสุด สภำทนำยควำม
กระทรวงมหำดไทย และหน่วยงำนของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทุกหน่วย

การดาเนินการในระยะต่อไป
เร่งรัดกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าทีผ่ บู้ ังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้มีกำรใช้ภำษำทีง่ ่ำยต่อกำรทำควำม
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
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ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้สำมำรถเข้ำถึงได้หลำกหลำยช่องทำง
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยออกกฎหมำยรองรับ
ประเด็นย่อยที่ ๔ ดำเนินกำรบูรณำกำรและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดให้มี
ศูนย์กลำงกำรแลกเปลีย่ นทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภำครัฐ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๕ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) และพัฒนำให้เป็นกำรบริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๖ พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของระบบกำรให้บริกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
ประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้เป็นระบบทีม่ ี
ควำมเสถียร มีควำมน่ำเชือ่ ถือ และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยออกกฎหมำย
รองรับ รวมทัง้ มีกำรพัฒนำผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนในกำรพัฒนำระบบ

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๗ พิจำรณำแนวทำงทีเ่ หมำะสมในกำรนำระบบยืนยันตัวบุคคล อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
ประเภทอืน่ (Digital ID) และกำรตรวจสอบลำยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ใน
ระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ
(e-Service) รวมทัง้ พิจำรณำแก้ไขกฎหมำยเพือ่ ให้ศำลสำมำรถรับฟังข้อมูล
ดังกล่ำวเป็นพยำนหลักฐำนได้

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๘ พิจำรณำดำเนินกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบ
สำรสนเทศได้โดยทัว่ ถึงในทุกหมูบ่ ้ำน
ประเด็นย่อยที่ ๙ ประชำสัมพันธ์และรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนรัฐที่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
เกีย่ วข้องผูม้ ีส่วนได้เสีย และประชำชนทัว่ ไประหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมข้อ ๑.๑
- ข้อ ๑.๘ อย่ำงรอบด้ำน

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๑๐ วำงระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยสำหรับองค์กร หรือ
หน่วยงำนในกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยจัดให้มีกำรทดสอบระบบเพือ่ หำ
ข้อบกพร่องในสถำนกำรณ์ (Scenario) ต่ำง ๆ รวมทัง้ วิธกี ำรแก้ไข

ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ประเด็นย่อยที่ ๑ มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย
กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
กฎหมำย
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำร่ำงอนุบัญญัติเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์และกำรปฏิบัติ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจำกยังไม่ถึงระยะเวลำ
เพือ่ รองรับกฎหมำยตำมข้อ ๑.๑
ดำเนินกำรดังกล่ำว
ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึง่ มีหน้ำทีค่ วบคุม กำกับดูแล และบังคับกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย
กิจกรรมที่ ๑ มีกำรกำหนดกลไกให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึง่ มี ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
หน้ำทีค่ วบคุม กำกับดูแล และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย พิจำรณำ
ผูร้ ับผิดชอบ
ให้มีกำรนำเครือ่ งมือและเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้ในดำเนินกำรเพือ่ ให้กำร
บังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ ๒ มีกลไกกำหนดให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องมีกำรพัฒนำและสร้ำง ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกลไกในกำรดำเนินกำร
ควำมร่วมมือทำงด้ำนเทคโนโลยีทงั้ กับภำครัฐและภำคเอกชน รวมทัง้
เชือ่ มโยงเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้
กฎหมำย และต้องมีกำรประเมินผลเกีย่ วกับประสิทธิภำพของกำรนำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรบังคับใช้กฎหมำยนัน้ ด้วย

ด้ำนกฎหมำย - 27

ดำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ ปลีย่ นแปลง และ
ผูร้ ับผิดชอบ

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๓ จัดทำกฎหมำยเปลีย่ นโทษทำงอำญำทีส่ ำมำรถเปรียบเทียบเพือ่ ให้คดียตุ ิได้ ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำสำรวจโทษทำงอำญำทีส่ ำมำรถเปรียบเทียบเพือ่ ให้ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดียตุ ิได้ รวมทัง้ โทษทำงอำญำกรณีอนื่ เช่น ควำมผิดลหุโทษ ฯลฯ เพือ่
พิจำรณำมำตรกำรทีเ่ หมำะสมในกำรปรับเปลีย่ นให้เป็นโทษปรับทำง
ปกครอง เพือ่ ให้เหมำะสมกับกำรกระทำควำมผิด
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำกฎหมำยเพือ่ ปรับเปลีย่ นโทษทำงอำญำให้เป็นโทษ
ปรับทำงปกครอง

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

การดาเนินการในระยะต่อไป
มีกำรสำรวจโทษอำญำทีม่ ีกำรจำคุก และปรับ ทีส่ ำมำรถเปรียบเทียบ
เพือ่ ให้คดียตุ ิได้ ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง โดยศึกษำวิครำะห์
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเสร็จ ซึง่ อยูร่ ะหว่ำงเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ
พิจำรณำ
จัดทำกฎหมำยกลำงเพือ่ เปลีย่ นโทษอำญำเป็นโทษปรับทำงปกครอง มี
กำรศึกษำวิครำะห์กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเสร็จ ซึง่ อยูร่ ะหว่ำงเสนอ
คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ

ประเด็นย่อยที่ ๔ กำหนดให้มีกำรศึกษำกำรยกเลิกหรือปรับปรุงรำงวัลนำจับทีใ่ ห้แก่เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐในกฎหมำยต่ำง ๆ เพือ่ สร้ำงควำมเป็นธรรมและเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน
กิจกรรมที่ ๑ พิจำรณำศึกษำบทบัญญัติทมี่ ีกำรกำหนดสินบนและเงินรำงวัล อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง
มีกำรจัดทำโครงกำรศึกษำกำรกำหนดสินบนและเงินรำงวัลเพือ่ ให้
ให้แก่เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยในกำรจับกุม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ดำเนินคดี เพือ่ ให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงรำงวัลนำจับทีใ่ ห้แก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐในกฎหมำยต่ำง ๆ
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดให้มีกำรหำรือและรับฟังควำมคิดเห็นหน่วยงำนของ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยหน่วยงำนผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำย
รัฐผูร้ ักษำกำรตำมกฎหมำยหรือกฎฉบับต่ำง ๆ รวมทัง้ ประชำชนทัว่ ไป เพือ่
จัดทำรำยงำนประมวลควำมคิดเห็นของกลุม่ ผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องตำมกฎหมำย
ฉบับต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรบังคับใช้กฎหมำย เสนอให้
รัฐมนตรีผรู้ ักษำกำรตำมกฎหมำยเพือ่ พิจำรณำสัง่ กำร
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ติดตำมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุติธรรมทีช่ ัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ บัญญัติกฎหมายกาหนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติ เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการดาเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขัน้ ตอน
ระยะเวลาการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ...." ของสานักงาน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ....
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที่ ๒ กาหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติ เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการดาเนินงานของ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบว่าเรือ่ งทีใ่ ช้บริการหรือเกีย่ วข้อง ระยะเวลาการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ...." ของสานักงาน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ....
ดาเนินงานไปถึงขัน้ ตอนใด (Tracking and/or notification system)
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดให้ม/ี พัฒนามาตรการเพือ่ คุม้ ครองผูเ้ สียหาย ผูต้ ้องหา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ เมือ่ วันที่
และจาเลยเพือ่ ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
มีมาตรการปฏิบัติต่อผูเ้ สียหายและพยานทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้

อยูร่ ะหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการทนายความอาสาประจา
สถานีตารวจ

ประเด็นย่อยที่ ๒ ปฏิรูปกระบวนวิธพี ิจารณาความแพ่งและวิธพี ิจารณา
คดีปกครองเพือ่ เพิม่ โอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนามาตรการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยลด
อุปสรรคทางภาษาและการสือ่ สาร

พระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒
สานักงานศาลยุติธรรมจัดตัง้ ศูนย์อานวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice
Conference Center) เพือ่ เป็นทางเลือกในการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบพยาน
การแปลภาษา

ประเด็นย่อยที่ ๔ พัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาโครงการติดตามคดี
ภาคประชาชน ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการดาเนินการตามสัญญา (๓๐๐ วัน :ลงนามใน
สัญญา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะสิน้ สุดสัญญา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒) ตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ เสร็จสิน้ แล้ว (จาก ๔ งวดงาน) อยูร่ ะหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒

ประเด็นย่อยที่ ๕ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของประชาชนและ
ชุมชนด้านความยุติธรรม

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
ติดตามผลการดาเนินงาน โดยให้จังหวัด อาเภอรายงานผลการดาเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย จัดทาโครงการประเมินความเสีย่ งและกากับดูแลในชัน้ ปล่อย
ให้กรมการปกครองทราบ เป็นประจา
ชัว่ คราวของศาลยุติธรรม ขณะนีด้ าเนินการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติไปสูก่ านัน ผูใ้ หญ่บ้าน ฯลฯ ในการดาเนินโครงการผ่านการสือ่ สารของกรมการ
ปกครอง และหนังสือสัง่ การ รวมทัง้ กากับติดตามผลการดาเนินงาน
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พัฒนาระบบการติดตามคดีภาคประชาชนในลาดับถัดไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลือ่ มล้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผูก้ ระทาความผิด
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกีย่ วกับการ
อาญา (Non-Custodial Measures)
เรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชัว่ คราวผูต้ ้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนาระบบโทษปรับตาม อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
ความสามารถในการชาระของผูก้ ระทาผิด (Day Fines System)มาใช้เพือ่ กระทรวงยุติธรรม
ลดความเหลือ่ มล้า
ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนาและหรือแก้กฎหมายเกีย่ วกับการบังคับโทษปรับ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
และการดาเนินการเมือ่ ผูก้ ระทาผิดผิดเงื่อนไขคุมประพฤติหรือไม่ปฏิบัติ กระทรวงยุติธรรม
ตามคาสัง่ ศาลทีใ่ ห้ลงโทษอย่างอืน่ นอกจากการจาคุกเพือ่ ให้เกิดความ
เสมอภาคในการบังคับโทษ
ประเด็นย่อยที่ ๔ ปรับปรุงระบบอุทธรณ์ฎีกาในคดีประเภทต่างๆ เพือ่ ให้ กฎคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย
เกิดความเสมอภาคแก่ประชาชนผูม้ ีอรรถคดี
อุทธรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประเด็นย่อยที่ ๕ ปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้า อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นย่อยที่ ๑กาหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายยา อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
เสพติดบนพืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และสานักงาน ปปส.
ประเด็นย่อยที่ ๒ กาหนดให้การลดการกระทาผิดซ้าเป็นเป้าหมายการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประเด็นย่อยที่ ๓ ปฏิรูประบบการกาหนดโทษอาญาทีม่ ีความเหมาะสม
โปร่งใส เปิดรับการมีส่วนร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง และมีความได้สัดส่วนกับ
ความร้ายแรงของความผิดมากขึน้

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุม้ ครองสิทธิและ
ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาทีม่ ีคุณภาพให้มีความ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน
เท่าเทียมกัน มากขึน้ ระหว่างพืน้ ที่
โดยดาเนินการดังนี้
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ
ด้านสิทธิมนุษยชนและหลักสูตรพัฒนาประสิทธิการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เพือ่ พัฒนาเจ้าหน้าทีร่ ัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถเป็นวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๔ บูรณาการฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพือ่ ให้มีข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูต้ ้องหา
หรือจาเลยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสานวนคดีศาลยุติธรรม ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสานวนคดีศาลยุติธรรม
ให้กลุม่ ศาลต้นแบบ จานวน ๑๔ ศาล

ประเด็นย่อยที่ ๔ บูรณาการฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพือ่ ให้มีข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูต้ ้องหา
หรือจาเลยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (ต่อ)

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
บูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม ดาเนินการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาล
ยุติธรรมของศาลจังหวัดและศาลแขวง

ประเด็นย่อยที่ ๕ จัดตัง้ หน่วยงานเจ้าพนักงานบังคับทางอาญา (Court
Marshal) เพือ่ บังคับตามคาพิพากษาหรือคาสัง่ ของศาลในคดีอาญาให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน การติดตามจับกุม
ผูห้ ลบหนีในชัน้ พิจารณา และการบังคับตามสัญญาประกัน รวมถึงการ
สนับสนุนให้หน่วยงานอืน่ เป็นผูด้ าเนินการดังกล่าว

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ พรบ. เจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประเด็นย่อยที่ ๖ จัดตัง้ ศาลหรือแผนกคดีชานัญพิเศษและมีวธิ พี ิจารณา
คดีทเี่ หมาะสมกับบริบทของสังคมเพือ่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

อยูร่ ะหว่างดาเนินการของสานักงานศาลยุติธรรม

ประเด็นย่อยที่ ๗ พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที่ ๘ เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
เยาวชน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
ประเด็นย่อยที ๑ แก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กาหนด อยูร่ ะหว่างดาเนินการของสานักงานอัยการสุงสุด
ประเภทหรือลักษณะคดีทคี่ วรจะมีการสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการ และเพือ่ กาหนดวิธกี ารทางานร่วมกัน รวมทัง้
เงื่อนไข ขัน้ ตอน และการปฏิบัติระหว่างพนักงานอัยการและพนักงาน
สอบสวนในคดีดังกล่าว
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การดาเนินการในระยะต่อไป
ดาเนินการขยายผลไปยังกลุม่ ศาลจังหวัดทีพ่ ิจารณาคดีศาลแขวง กลุม่
ศาลจังหวัดทีไ่ ม่ได้พิจารณาคดีศาลแขวง ศาลแขวงและกลุม่ ศาลแรงงาน
ภาคต่อไป
อยูร่ ะหว่างการขยายผลไปยังศาลชัน้ ต้นในกรุงเทพฯ ศาลพิเศษ ศาล
ชานัญพิเศษ และศาลอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากศาลแขวงและศาลจังหวัด

ศาลยุติธรรม อยูร่ ะหว่างตัง้ คณะกรรมการพิจารณา พระราชบัญญัติวธิ ี
พิจารณาคดีจราจร พ.ศ...... ซึง่ เป็นหนึง่ ในการจัดตัง้ ศาลหรือแผนกคดี
ชานัญพิเศษ

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยูร่ ะหว่างพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
ประเด็น สอบสวนร่วมฯ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที ๒ บัญญัติให้มีกฎหมายเกีย่ วกับการกันผูร้ ่วมกระทา
ความผิดเป็นพยาน โดยมีเนือ้ หากาหนดเงื่อนไขและวิธกี ารในการกันผูร้ ่วม
กระทาความผิดเป็นพยาน และให้เป็นการทางานร่วมกันระหว่างพนักงาน
อัยการและพนักงานสอบสวน ทัง้ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติต่อพยาน
ดังกล่าวตัง้ แต่ต้นจนจบคดี

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที ๓ ปรับปรุงให้มีกลไกในการเร่งรัดติดตามการส่งผลการ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ
สอบสวนเพิม่ เติม และอานาจของพนักงานอัยการในการสอบสวนเพิม่ เติม
โดยสานักงานอัยการสูงสุดและสานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกันสร้าง
กลไกหรือกระบวนการดังกล่าว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ
ประเด็นย่อยที ๑ กาหนด/ปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าทีข่ อง
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติ เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับงานสอบสวนทุกฝ่ายให้ชัดเจน
ระยะเวลาการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ...." ของสานักงาน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ....
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นย่อยที ๒ กาหนดมาตรการสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีท่ ุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีต่ ามมาตรฐานและระยะเวลาทีก่ าหนดได้

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สานักงาน
ปปช. สานักงาน ปปท. แลพสานักงาน ปปส.

ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบัติหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ประเด็นย่อยที ๑ ความเชือ่ มัน่ ในการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน สานักงานตารวจแห่งชาติมีหนังสือเวียนแจ้งทุกสถานีตารวจแห่งชาติเพือ่ ซักซ้อมความ
เข้าใจในภารกิจ และปัจจุบันได้ดาเนินโครงการแล้ว
ประเด็นย่อยที ๒ ความเชือ่ มัน่ ในการสอบสวน
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานอัยการสูงสุดจัดทาโครงการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพการสอบสวนของสานักงานอัยการสูงสุด ขณะนีม้ ีการมีการจัดประชุม
ประสิทธิภาพในระยะถัดไป
และตัง้ คณะทางานแล้ว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
ประเด็นย่อยที ๑ ให้มีกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบนิติ
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการโดยอยูร่ ะหว่างการพิจารณายกร่างกฎหมายนิติวทิ ยาศาสตร์ เมือ่ จัดทา ร่างพระราชบัญญัตินิติวทิ ยาศาสตร์ แล้วเสร็จ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจะเสนอร่างต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพือ่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และประกาศใช้ใน
ลาดับถัดไป
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที ๒ ฝึกอบรมทักษะของพนักงานสอบสวนให้มีความรูท้ างนิติ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาโครงการเพิม่
ติดตามและพัฒนาระบบโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและ
วิทยาศาสตร์เบือ้ งต้น เพือ่ การรักษาสถานทีเ่ กิดเหตุและพยานหลักฐานใน ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชือ่ มโยงข้อมูลด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ให้เป็น
การเชือ่ มโยงข้อมูลด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ให้ เป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่
ทีเ่ กิดเหตุหรือทีพ่ บอย่างเหมาะสม รอการตรวจพิสูจน์ต่อไป หรือหากมี ระบบมาตรฐานสากลเพือ่ รองรับการอานวยความยุติธรรมและความมัน่ คงมี
รองรับการอานวยความยุติธรรมและความมัน่ คง
ความจาเป็นเร่งด่วนก็สามารถเก็บหลักฐานอย่างถูกต้องตามหลักได้
รายละเอียดดังนี้
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ให้พนักงานสอบสวนสามารถบังคับตรวจ ๑.มีระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวทิ ยาศาสตร์ (FIDS:Forensic Integrated
พยานหลักฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์ทไี่ ม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
Database System)
ผูต้ ้องหาหรือจาเลยเกินสมควร
๒. มีฐานข้อมูลดีเอ็นเอ จานวน ๔๗,๒๔๔ ระเบียน และฐานข้อมูลลายนิว้ มือ ฝ่ามือ
และสันมือ จานวน ๕๕,๖๒๐ ระเบียน
๓. มีผลการเชือ่ มโยงหลักฐานในคดี จานวน ๔๖ คดี
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที ๓ พัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร์อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาโครงการเพิม่
ติดตามและพัฒนาระบบโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและ
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชือ่ มโยงข้อมูลด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ให้ เป็น
การเชือ่ มโยงข้อมูลด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ให้ เป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่
ระบบมาตรฐานสากล เพือ่ รองรับการอานวยความยุติธรรมและความมัน่ คง มี
รองรับการอานวยความยุติธรรมและความมัน่ คง
รายละเอียดดังนี้
๑.มีระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวทิ ยาศาสตร์ (FIDS:Forensic Integrated
Database System) ๒. มีฐานข้อมูลดีเอ็นเอ จานวน ๔๗,๒๔๔ ระเบียน และ
ฐานข้อมูลลายนิว้ มือ ฝ่ามือ และสันมือ จานวน ๕๕,๖๒๐ ระเบียน
๓. มีผลการเชือ่ มโยงหลักฐานในคดี จานวน ๔๖ คดี
ประเด็นย่อยที ๔ ปรับปรุงพัฒนาระบบนิติเวช

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุง่ อานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นย่อยที ๑ เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
ในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะในการบริการ
กระทรวงมหาดไทย สานักงาน ปปช. สานักงาน ปปท. แลพสานักงาน ปปส.
ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว และในการประสานความร่วมมือกัน
ประเด็นย่อยที ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม จัดทาโครงการพัฒนาระบบการ สานักแผนงานและงบประมาณมีแผนจะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
เปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ยืน่ และส่งคาคูค่ วามและเอกสารโดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
๒๕๖๒
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นย่อยที ๑ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินคดีคดี อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และ
แพ่งและพาณิชย์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสากลเพือ่ ส่งเสริมการค้า
กระทรวงการต่างประเทศ
และการพาณิชย์ทงั้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ประเด็นปฏิรูป

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที ๒ จัดตัง้ ศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์ในศาลยุติธรรม อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรม
และมีวธิ พี ิจารณาคดีพาณิชย์เป็นการเฉพาะ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
พิจารณาคดีพาณิชย์
ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย ให้เป็น พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒)
ศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ประเด็นย่อยที่ ๔ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทา
หน่วยงานและงานบริการประชาชนและมีมาตรการสนับสนุนการใช้ระบบ โครงการ Mobile Application ศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน
เทคโนโลยี
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โครงการอยูใ่ นระหว่างการยืน่ ประกวดราคาของเอกชน (เริม่ กระบวนการ
พิจารณา TOR ใหม่ เนือ่ งจากกระบวนการยืน่ ประกวดราคาของเอกชน
ครัง้ แรกนัน้ ไม่มีบริษัทใดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป
หัวข้อย่อย ๑.๑ Productivity
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ
ประเด็นย่อยที่ ๑ ปฏิรูปหน่วยงานด้านท่องเทีย่ ว
ประเด็นย่อยที่ ๒ วางยุทธศาสตร์และดึงดูดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ
(Customer-segment specific plan)
ประเด็นย่อยที่ ๓ Big Data แพลตฟอร์มกลางและสือ่ สังคมออนไลน์ ใช้
ประโยชน์ Big Data สือ่ สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
หัวข้อ ๑ : การปฏิรูปด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นย่อยที่ ๑ ปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาเกษตร
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นย่อยที่ ๒ ข้อมูลด้านการตลาด โซนนิง่ และเครือ่ งมือสร้างมูลค่าเพิม่
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ อุตสาหกรรมอาหาร
ประเด็นย่อยที่ ๑ ยุทธศาสตร์กลุม่ อาหารเป้าหมาย: พัฒนากระบวนการ รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้ หน่วยงานที่
ทางานตามกลุม่ ประเภทอาหาร(Segmented) แบบบูรณาการ
เกีย่ วข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
ประเด็นย่อยที่ ๒ ยกระดับสูผ่ ลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงมาตรการจูงใจ
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง : เพิม่ มูลค่าเฉลีย่ ของอาหารภายในประเทศผ่าน
มาตรการหรือการให้สงิ่ จูงใจ (Incentivized schemes) ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
ประเด็นย่อยที่ ๓ ประชาสัมพันธ์กลุม่ อาหารไทยเป้าหมาย
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ:บูรณาการ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพร่วมกับการเกษตรและการผลิตอาหาร

รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นย่อยที่ ๒ มาตรการพัฒนาระบบนิเวศของธุรกิจชีวภาพ
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การดาเนินการในระยะต่อไป

วางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ
อย่างชัดเจน

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ มาตรการกระตุน้ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ :
พัฒนามาตรการสนับสนุนสาหรับนักลงทุนรายใหม่ ทีเ่ ข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากลุม่ แรก (รวมถึงจักรยานยนต์)

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นย่อยที่ ๓ มาตรการกระตุน้ ความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ประเด็นย่อยที่ ๑ ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ
ประเด็นย่อยที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการผลิตทีท่ ันสมัย
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเด็นย่อยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ อุตสาหกรรมการศึกษา
ประเด็นย่อยที่ ๑ การส่งเสริมความต้องการเรียน
ประเด็นย่อยที่ ๒ มาตรการพัฒนาศักยภาพการสอน
ประเด็นย่อยที่ ๓ หน่วยงานตัวแทนอนุมัติสิทธิฝึกอบรมอาชีวศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ อุตสาหกรรมสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ มาตรการพัฒนาศักยภาพและปริมาณทางการแพทย์

รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ ๑ การทบทวนปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยูร่ ะหว่าง
พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นย่อยที่ ๒ โครงการฝึกอบรมอาชีวะต้นแบบ
ประเด็นย่อยที่ ๓ การยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอบรมอาชีวะ
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นาหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยคาดว่าจะ
สามารถนาหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ ๑ การทบทวนหลักสูตรมหาวิทยาลัย
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดาเนินการแล้ว
ประเด็นย่อยที่ ๒ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยและพัฒนา
ประเด็นย่อยที่ ๓ ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา:จัดตัง้ ศูนย์กลางทางด้าน อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ ๑ พัฒนาแผนงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้าน
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดาเนินการในระยะต่อไป
เตรียมการจัดพิมพ์แผนฯ เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้รับทราบทิศทางของแผนอุดมศึกษาระยะยาว
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

จัดให้มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และจัด
ให้มีระบบแผนทีเ่ พือ่ บริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมภาครัฐ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ ๑ คณะกรรมการBig Data:จัดตัง้ คณะกรรมการดูแลเรือ่ ง รัฐบาลรับไปดาเนินการ โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการดาเนินนโยบายเพือ่ เกิดการนาข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการให้เกิดมิติข้อมูลใหม่
Big Data
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิ สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ สร้างเป็นโมเดลวิเคราะห์ได้อย่าง
วติง้ (Clound Computing) เมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปประยุกต์สร้างเป็น บริการภาครัฐที่
ประเด็นย่อยที่ ๒ การกาหนดมาตรฐานการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์
มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน
ของข้อมูล : ออกแบบระเบียบและมาตรฐานสาหรับคณะกรรมการดูแล
Big data ทัง้ ในเรือ่ งของแนวทางการจัดเก็บ คุณภาพ ความต่อเนือ่ ง ราคา
การเข้าถึง ความพร้อม และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ ๑ ระเบียบการแข่งขันทางการค้า : กาหนดแนวทางและ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมการค้าภายใน ในการกาหนดแนวทางและระเบียบการ
ระเบียบการแข่งขันทางการค้า
แข่งขันทางการค้า และจัดตัง้ หน่วยงานดูแลการแข่งขันทางการค้า

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นย่อยที่ ๒ หน่วยงานดูแลการแข่งขันทางการค้า : จัดตัง้ หน่วยงาน
ดูแลการแข่งขันทางการค้าทีม่ ีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๓ เปิดตลาดเสรีเพิม่ ขึน้ : เตรียมความพร้อมสาหรับการ
เปิดตลาดเสรีเพิม่ เติม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ขณะนีป้ ระเทศสมาชิกอาเซียนอยู่
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ระหว่างการจัดทาความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Service
Agreement: ATISA) เพือ่ ใช้แทนทีก่ รอบความตกลง AFAS (ASEAN Framework
Agreement on Services กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน)

ด้านเศรษฐกิจ - 3

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ ๑ คณะทางานประชาสัมพันธ์ประเทศต่อนักลงทุนต่างชาติ : อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ได้รับไป
จัดตัง้ คณะทางานประจาด้านการประชาสัมพันธ์
ดาเนินการแล้วเนือ่ งจากเป็นการดาเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

การดาเนินการในระยะต่อไป
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ ๑ หน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เพิม่ ศักยภาพให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ระหว่างดาเนินการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนการจ้างงานหรือรายได้ของ
การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ... ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใน
ประเด็นย่อยที่ ๒ นโยบายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมาย คราวการประชุมเมือ่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
: กาหนดนโยบายรองรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – ความยากง่ายในการทาธุรกิจ (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ ๑ ออกมาตรการเพือ่ เพิม่ ระดับความยากง่ายในการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างทบทวนความทับซ้อนกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ประกอบธุรกิจ : โดยปรับปรุงแนวทางร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ด้านกฎหมาย
หัวข้อย่อย ๑.๒ การรวมกลุม่ ในภูมิภาค (Regional Integration)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ Regional Integration Committee คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นด้านการรวมกลุม่ ในภูมิภาค
ประเด็นย่อยที่ ๑ Regional Integration Subcommittee: จัดตัง้
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
Regional Integration Subcommittee หรือคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่ นด้านการรวมกลุม่ ในภูมิภาค ซึง่ ประกอบไปด้วยผูแ้ ทนจาก
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ NEDA BOI กระทรวง
คมนาคม กรมศุลกากร สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเด็นย่อยที่ ๑ โครงการ EEC : จัดทาแผนแม่บทการพัฒนา EEC และ
เร่งพัฒนาพืน้ ที่ EEC รวมถึงเร่งรัดโครงการทีด่ าเนินการอยูแ่ ล้ว

มีการกาหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รองรับแล้ว

ประเด็นย่อยที่ ๒ การพัฒนา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย : พัฒนา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรมเป้าหมายซึง่
รวมถึงการพัฒนาพืน้ ทีค่ ลัสเตอร์ ด้านการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหารเศรษฐกิจชีวภาพ และศูนย์กลางท่องเทีย่ วและบริการในภูมิภาคและ
สาธารณสุข และการศึกษา
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ขยายระยะเวลาดาเนินการถึงปี ๒๕๖๓

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
ประเด็นย่อยที่ ๑ พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค ตาม
พืน้ ทีค่ ลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (clusters/hubs/transport
nodes)

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
ประเด็นย่อยที่ ๑ พัฒนาเมืองใหม่ใน EEC ให้เป็นเมืองแห่ง Regional
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
Headquarters : พัฒนาแผนมาตรการจูงใจ และดาเนินการพัฒนาเมือง
ใหม่ เป็น Regional Headquarters และเป็นศูนย์วจิ ัยและพัฒนา/
Trading Centers/Treasury Centers
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ พัฒนาเมืองการค้าชายแดน : เช่น แม่สอด และเมืองอืน่ ๆ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมศุลกากร คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นด้านการรวมกลุม่ ใน เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ประเด็นย่อยที่ ๒ อานวยความสะดวกในการค้าระหว่างไทยและ CLMV / ภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ASEAN
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ขจัดอุปสรรคด้านการเคลือ่ นย้ายคน
ประเด็นย่อยที่ ๑ อานวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ ว

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการสาธารณสุข

ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุม่ เป้าหมาย
ประเด็นย่อยที่ ๑ การสร้างโครงสร้างพันธมิตรการค้าระดับทวิภาคี
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเด็นย่อยที่ ๒ สนับสนุนและเร่งรัดการตกลงการค้าภายใต้กรอบ RCEP ประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๑ การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการคลัง
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดทา Priority List โครงสร้างพืน้ ฐาน หรือ รายชือ่ ของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงคมนาคม
โครงการทีส่ าคัญ โดยเน้นโครงการทีส่ ่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรม
เป้าหมายระดับภูมิภาค บนพืน้ ฐานของการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์
ทางเศรษฐศาสตร์( economic cost-benefit analysis) หลักความคุม้ ค่า
(value for money)และความเป็นไปได้ทางการเงิน (financing
requirement)

การดาเนินการในระยะต่อไป
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นย่อยที่ ๒ เร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานสาคัญ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดตัง้ Platform ร่วม สาหรับไทยและ CLMV เช่นสานัก ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากไม่สอดคล้องกับมติ ครม. วันที่ ๒ ม.ค. ๖๒ เรือ่ งการจัดตัง้
เลขาธิการ ACMECS
หน่วยงาน
ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดทา ACMECS Connectivity Master Plan ซึง่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นด้านการรวมกลุม่ ในภูมิภาค
รวมถึงแผนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในระดับภูมิภาค (regional value
chain integration) และแผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระหว่างประเทศ

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นย่อยที่ ๓ จัดตัง้ ACMECS Infrastructure Fund หรือกองทุน
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระดับภูมิภาค
หัวข้อย่อย ๑.๓ ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การจัดตัง้ ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ประเด็นย่อยที่ ๑ ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ : จัดตัง้ หน่วยงาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
และคณะกรรมการกลางเพือ่ ดูแลยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาของประเทศ
รวมทัง้ จัดตัง้ แพลตฟอร์มการประมูลงานวิจัย
ประเด็นย่อยที่ ๒ เป้าหมายและเกณฑ์จัดสรรงบเพือ่ การวิจัยพัฒนา: เพิม่
การใช้จ่ายเพือ่ การวิจัยพัฒนา (GERD) เป็น ๒% ของจีดีพีและวาง
โครงสร้างการจัดสรรโดยเน้นการแข่งขันโครงการและส่งเสริมการทาวิจัย
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและในเชิงพาณิชย์
ประเด็นย่อยที่ ๓ มาตรการเพิม่ คุณภาพและจานวนนักวิจัย : ออกมาตรการ
เพือ่ เพิม่ คุณภาพและจานวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมหลัก
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็นย่อยที่ ๑ การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา: ปฏิรูปกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการปรับโครงสร้างองค์กร ระเบียบรายได้
ระบบงานและ
ประเด็
นย่อยที่ ๒IT การยอมรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ : ร่วมพัฒนาการ
ยอมรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนและ
ประเทศจีน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

หน่วยงานได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานแล้ว ทัง้ ในด้านการนาเทคโนโลยี เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เข้ามาใช้และการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการประชาชน
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึง่ ปัจจุบันมีการดาเนินการตาม เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) และตามการปฏิบัติต่างตอบแทนต่อกันแล้ว

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การตัง้ ศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ ศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ: การตัง้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
ศูนย์กลางเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ
มหาชน) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริม่ ต้น

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นย่อยที่ ๒ การสนับสนุนโครงการบ่มเพาะและจัดซือ้ ของภาครัฐ :
การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านโครงการบ่มเพาะ (incubation) และ
การจัดซือ้ ของภาครัฐ
ประเด็นย่อยที่ ๓ การแก้กฎและออกมาตรการเพือ่ พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี:สนับสนุนการแก้กฎระเบียบและกฎหมายเพือ่ เพิม่ จานวนและ
คุณภาพของบริษัทและบุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย
หัวข้อ ๒ : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทัว่ ประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๑ โครงการในพระราชดาริ: ขยายผลโครงการใน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
พระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐ แห่งในระดับพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๒ ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่:จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการจัดการให้ความรูแ้ ก่
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับตาบลทัว่ ประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับ เกษตรกรทัว่ ประเทศให้เกิดความรูแ้ ละหันมาทาเกษตรทฤษฎีใหม่เพิม่ ขึน้
เครือข่ายชุมชน
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ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
ประเด็นย่อยที่ ๑ Big Data ภาคเกษตร: สร้างและใช้ Big Data ภาค
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รับไปดาเนินการแล้ว ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานผ่าน
เกษตร- แพลตฟอร์มข้อมูล: บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน พัฒนา การ http://agri-map-online.moac.go.th
เก็บข้อมูลด้วย Mobile Application และสร้าง Data แพลตฟอร์ม ต่อ
ยอดจาก Agrimap
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร
ประเด็นย่อยที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพือ่ การเกษตร

การดาเนินการในระยะต่อไป
กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ อยูร่ ะหว่างการขยายผลความรูด้ ้าน
เกษตรกรรมยัง่ ยืนสาหรับแต่ละพืน้ ที่

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming
ประเด็นย่อยที่ ๑ Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบได้รับไปดาเนินการแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้แล้วผ่าน
เกษตรกรด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา
http://agri-map-online.moac.go.th
Mobile Application รวมทัง้ อบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้
นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต
Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
ประเด็นย่อยที่ ๑ ระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา :
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวง
พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
ยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การจัดตัง้ Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตร
ประเด็นย่อยที่ ๑ นวัตกรรมสาหรับภาคเกษตร : จัดตัง้ Centre of
มีการจัดตัง้ Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตร โดย สานักงานส่งเสริม
Excellence สาหรับภาคเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอยูร่ ะหว่างการขยายพืน้ ทีไ่ ปทัว่ ประเทศ
เพือ่ พัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรทีน่ าไปใช้เพิม่ รายได้ให้เกษตรกรและ
ชุมชนได้ เช่น การพัฒนาพันธุพ์ ืช การพัฒนาดิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทุนสาหรับแรงงาน จัดตัง้ หรือแต่งตัง้ CSCA เพือ่ บูรณา มีมาตรการรองรับภายใต้สิทธิประโยชน์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การการจัดสรรทุนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาแรงงานอย่างครบวงจร สาหรับ แล้ว
แรงงานทุกระดับ
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กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ อยูร่ ะหว่างการขยายผลความรูด้ ้าน
เกษตรกรรมยัง่ ยืนสาหรับแต่ละพืน้ ที่

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชือ่ มโยงแรงงานสูต่ ลาดอย่างครบวงจร
ประเด็นย่อยที่ ๑ สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทัว่ ประเทศใน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอืน่ ๆ อาทิ
ทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชือ่ มโยงแรงงานสูต่ ลาด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา
หัวข้อย่อย ๒.๒ การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดตัง้ โครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน
มีพระราชบัญญัติวสิ าหกิจชุมชม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ประเด็นย่อยที่ ๒ สวัสดิการชุมชน Matching Fund จัดให้มี Matching
Fund สาหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ประเด็นย่อยที่ ๑ สร้างธุรกิจระดับชุมชน : สร้างกลไกยกระดับธุรกิจชุมชน
ในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างทัว่ ถึงและยัง่ ยืน
ประเด็นย่อยที่ ๒ E-commerceเพือ่ ชุมชน : พัฒนา e-commerce
center เพือ่ เป็นช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสูต่ ลาดให้แก่
ชุมชนและสร้าง e-commerce capability ให้กับสมาชิกในชุมชน

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยกระทรวงการคลัง

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยกรมการพัฒนาชุมชน สสว. พอช. กรมส่งเสริมสหกรณ์
ธนาคารออมสิน และธานคาร ธกส.
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยพัฒนาระบบ E-commerce เพือ่ ชุมชน โดยสานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเด็นย่อยที่ ๓ นวัตกรรมสาหรับสินค้าชุมชน : ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ท้องถิน่ ทัว่ ประเทศไทยในการพัฒนาการวิจัย และการจัดตัง้ Center of
Excellence
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การจัดตัง้ กองทุน Social Investment Fund (SIF)
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดตัง้ กองทุน Social Investment Fund (SIF)

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการออม

หัวข้อย่อย ๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การจัดตัง้ สานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลือ่ มล้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดตัง้ สานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจน จัดตัง้ สานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลือ่ มล้า โดยปรับ
และเหลือ่ มล้า
หน่วยงานรับผิดชอบจากเดิม คือ สานักนายกรัฐมนตรี เป็น สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การดาเนินการในระยะต่อไป
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ขยายระยะเวลาการดาเนินงานให้ครอบคลุมหลังร่าง พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน มีผลบังคับใช้
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การขยายความคุม้ ครองของกองทุนประกันสังคม
ประเด็นย่อยที่ ๑ การดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบประกันสังคม :
พิจารณาแนวทางในการดึงแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสูร่ ะบบ
ประกันสังคมเพิม่ ขึน้
ประเด็นย่อยที่ ๒ การเพิม่ เพดานเงินสมทบ : พิจารณาเพิม่ เพดานจานวน
เงินสูงสุดทีใ่ ช้เป็นฐานในการคานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จาก
ปัจจุบันที่ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน
ประเด็นย่อยที่ ๑ การประสานบูรณาการโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน :
ทบทวนโครงการสวัสดิการทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบันเพือ่ ค้นหาความซ้าซ้อนของ
วัตถุประสงค์และการดาเนินการแล้วควบรวมโครงการทีค่ ล้ายกันเข้า
ด้วยกัน และยกเลิกโครงการทีไ่ ม่จาเป็นอีกต่อไป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานประกันสังคม

ดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบประกันสังคม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานประกันสังคม

พิจารณาเพิม่ เพดานจานวนเงินสูงสุดทีใ่ ช้เป็นฐานในการคานวณเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม จากปัจจุบันที่ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เป็นการดาเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบเงินโอนเพื่อผูม้ ีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)
ประเด็นย่อยที่ ๑ การนา NIT มาใช้ วิเคราะห์ ออกแบบและนาระบบ NIT กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นว่า การนาระบบ NIT มาใช้อาจไม่ตรงกับกลุม่ เป้าหมายที่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมอห่งชาติ เห็นควรให้
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือ และอาจซ้าซ้อนกับเรือ่ งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทัง้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ทบทวนตามข้อเสนอของ
ก่อให้เกิด compliance cost สูง
กระทรวงการคลัง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ เงินบานาญ
ประเด็นย่อยที่ ๑ การสร้างความยัง่ ยืนให้แก่ระบบประกันสังคม :
การศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบสังคม เพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
ทางการคลังและรองรับการเป็นสังคมผูส้ ูงอายุ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานประกันสังคม

ประเด็นย่อยที่ ๒ การเพิม่ สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) :
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ออกแบบและดาเนินมาตรการส่งเสริมเชิงรุกให้ประชาชนออมเงินเพือ่ การ
เกษียณอายุโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและเกษตรกร ผ่านกองทุนการ
ออมแห่งชาติ
ประเด็นย่อยที่ ๓ การกากับดูแลระบบบานาญ : พิจารณาทบทวนระบบ
การกากับดูแลระบบบานาญของไทยทัง้ ระบบ

สร้างความยัง่ ยืนให้แก่ระบบประกันสังคม

ดาเนินมาตรการส่งเสริมเชิงรุกให้ประชาชนออมเงินเพือ่ การ
เกษียณอายุโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและเกษตรกร ผ่านกองทุน
การออมแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบาเหน็จบานาญ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นควรให้
แห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นาเสนอนโยบายในการพัฒนาระบบฯ ให้มีความครอบคลุม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ทบทวนตามข้อเสนอของ
เพียงพอและยัง่ ยืน ซึง่ อาจไม่สอดคล้องกับการทบทวนระบบการกากับดูแลดังกล่าว
กระทรวงการคลัง
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๔ การอนุญาตย้ายกองทุนเพือ่ การเกษียณเมือ่ เปลีย่ นงาน : อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
พิจารณาแนวทางให้บุคคลทีส่ ะสมเงินเข้ากองทุนเพือ่ การเกษียณแต่ละ
ประเภทสามารถโยกย้ายข้ามกองทุนต่าง ๆ ได้เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงหรือ
ย้ายงาน
ประเด็นปฏิรูป

การดาเนินการในระยะต่อไป
พิจารณาแนวทางให้บุคคลทีส่ ะสมเงินเข้ากองทุนเพือ่ การเกษียณแต่
ละประเภทสามารถโยกย้ายข้ามกองทุนต่าง ๆ ได้เมือ่ มีการ
เปลีย่ นแปลงหรือย้ายงาน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การบริหารจัดเก็บภาษี
ประเด็นย่อยที่ ๑ การนาองค์กรจัดเก็บภาษีกงึ่ อิสระ (Semi-autonomous กระทรวงการคลัง เห็นว่า ควรมีการศึกษาอย่างรอบคอบในการนามาปรับใช้กับประเทศ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นควรให้
Revenue Agency: SARA) มาใช้ : พิจารณานารูปแบบ SARA มาใช้ใน ไทย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ทบทวนตามข้อเสนอของ
ไทย
กระทรวงการคลัง
ประเด็นย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบข้อมูลภาษี : เพือ่ ดาเนินการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูรณาการและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมจัดเก็บภาษี และกรมสรรพากร

ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูรณาการและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

ประเด็นย่อยที่ ๓ การจัดเก็บภาษีจากผูเ้ สียภาษีรายใหญ่ : พิจารณา
ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของหน่วยงานจัดเก็บภาษีจากผูเ้ สียภาษี
ขนาดใหญ่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมจัดเก็บภาษี

ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของหน่วยงานจัดเก็บภาษีจากผูเ้ สีย
ภาษีขนาดใหญ่

ประเด็นย่อยที่ ๔ การอานวยความสะดวกแก่ผเู้ สียภาษีด้วยระบบดิจิทัล อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมจัดเก็บภาษี
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ ระบบภาษี
ประเด็นย่อยที่ ๑ การปฏิรูประบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : โดยปรับขัน้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมสรรพากร และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
อัตราภาษี ทบทวนเกณฑ์การยกเว้นเงินได้สุทธิและค่าลดหย่อน

การอานวยความสะดวกแก่ผเู้ สียภาษีด้วยระบบดิจิทัล
ปรับขัน้ อัตราภาษี ทบทวนเกณฑ์การยกเว้นเงินได้สุทธิและค่าลดหย่อน

ประเด็นย่อยที่ ๒ การทบทวนภาษีมูลค่าเพิม่ : พิจารณาปรับปรุงอัตรา
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทย และ
ภาษีมูลค่าเพิม่ และเกณฑ์รายได้ทเี่ หมาะสมในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ กรมสรรพากร

พิจารณาปรับปรุงอัตราภาษีมูลค่าเพิม่ และเกณฑ์รายได้ทเี่ หมาะสมใน
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่

ประเด็นย่อยที่ ๓ การทบทวนภาษีทรัพย์สิน : ทบทวนการจัดเก็บภาษีจาก อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทย และ
ธุรกรรมการเปลีย่ นมือทรัพย์สิน หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษี กรมสรรพากร
จากความมัง่ คัง่

ทบทวนการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการเปลีย่ นมือทรัพย์สิน หรือ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษีจากความมัง่ คัง่
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การสร้างความมัน่ คงด้านทีด่ ินให้กับประชาชน
ประเด็นย่อยที่ ๑ ธนาคารทีด่ ิน : จัดตัง้ ธนาคารทีด่ ินและเริม่ ดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการคลัง
ประเด็นย่อยที่ ๒ โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ผูม้ ีรายได้น้อย : ขยายโครงการที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
อยูอ่ าศัยเพือ่ ผูม้ ีรายได้น้อยให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลือ่ มล้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ สร้างแพลตฟอร์มประชารัฐ ในการจับคูภ่ าคเอกชนที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักนายกรัฐมนตรี
ต้องการทา CSR และธุรกิจชุมชน

การดาเนินการในระยะต่อไป
จัดตัง้ ธนาคารทีด่ ิน
ขยายโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ผูม้ ีรายได้น้อยให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ

สร้างแพลตฟอร์มประชารัฐ ในการจับคูภ่ าคเอกชนทีต่ ้องการทา CSR
และธุรกิจชุมชน

หัวข้อย่อย ๓ : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ ๑ สร้างความตระหนักถึงความจาเป็นทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ น อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ ในกระบวนการหาแนว
ระบบ กระบวนการ และกลไกในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่
ร่วมกันในการปรับปรุงบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทของการ
ความสาเร็จ โดยมุง่ เน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ลดแรงต่อต้าน
เปลีย่ นแปลง
ป้องกันความสับสน และสร้างแนวร่วมในการปรับปรุงบทบาทของสถาบัน
ทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลีย่ นแปลง

หารือในประเด็นทีข่ ัดแย้ง และมีการจัดประชุมรับฟังความเห็นทุก
ภาคส่วน

ประเด็นย่อยที่ ๒ ปฏิรูปกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง : กฎหมายเพือ่ ปรับ
โครงสร้างและอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานหลัก เช่น สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็น
ต้น
ประเด็นย่อยที่ ๓ ปฏิรูปศักยภาพขององค์กร โดยเริม่ จากการปฏิรูประบบ
การคัดสรรผูบ้ ริหารระดับสูง (หัวหน้าส่วนราชการ) ในหน่วยงานสาคัญที่
เกีย่ วข้องกับระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และแผนด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เพือ่ ให้เป็นมืออาชีพ และมี accountability

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้บังคับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

มีพระราชบัญญัติทสี่ นับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการตลอดวงจร
PDCA

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการคลัง และสานักงาน ก.พ.ร.

มีระบบสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการบริหารยุทธศาสตร์และแผน
ของประเทศ

ประเด็นย่อยที่ ๔ ปฏิรูประบบเทคโนโลยีและระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ดาเนินการปฏิรูประบบเทคโนโลยี
และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
ประเด็นย่อยที่ ๑ ผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
พัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการคลัง

ประเด็นย่อยที่ ๒ มีการจัดตัง้ หน่วยงานทีท่ าหน้าทีเ่ จ้าของ (บรรษัท
การขอจัดตัง้ หน่วยงานใหม่ จะขัดแย้งต่อมาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ.
วิสาหกิจแห่งชาติ) เพือ่ ดูแลรัฐวิสาหกิจกลุม่ ทีม่ ีภารกิจเชิงธุรกิจ และมีการ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
จัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานของหน่วยงานนีเ้ พียงพอ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
ประเด็นย่อยที่ ๑ ปรับแก้พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงอุตลาหกรรม สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน
๒๕๕๑ ให้เป็น “พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ....”

การดาเนินการในระยะต่อไป
อยูใ่ นขัน้ ตอนระหว่างการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
ทบทวนประเด็นปฏิรูป

อยูใ่ นขัน้ ตอนระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ....

ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดตัง้ องค์กรใหม่ คือ “สานักงานคณะกรรมการบริหาร อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงอุตลาหกรรม สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน
การส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ ” โดยรวม
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานฯ (จากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) และสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ (จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม) เข้ามาอยูใ่ นโครงสร้าง และหน่วยงานกลางทีท่ าหน้าทีด่ ้าน
การรับรองระบบงาน โดยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ พิจารณาออกแบบ
รูปแบบองค์กรทีเ่ หมาะสม

จัดตัง้ สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ

ประเด็นย่อยที่ ๓ ส่งเสริมให้มีกระบวนการทางานแบบ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษรและสหกรณ์
Platform/Network เพือ่ ให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
สาคัญด้านการเพิม่ ผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ
โดยเฉพาะ อก. กษ. และ วท. รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความ
เข้าใจร่วมกันในแนวทางทางานทีต่ ้องมีบูรณาการ และวางรากฐานสาหรับ
การรวมส่วนงานด้านนวัตกรรม เข้ามาอยูใ่ นสานักงานฯ ในระยะต่อไป (ซึง่
ในปัจจุบันเริม่ มีการดาเนินการบางส่วน เช่น การจัดทาบัญชีนวัตกรรมของ
ประเทศ การจัดทามาตรฐานป่าไม้ยงั่ ยืน เป็นต้น )

มีรูปแบบการทางานแบบ platform ในประเด็นทีส่ าคัญในการเพิม่
ผลิตภาพและการมาตรฐาน
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ ๔ โอนย้ายหน่วยงานเฉพาะทีม่ ีหน้าทีด่ ้านการรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body: AB) ทีใ่ นปัจจุบันสังกัดอยูใ่ นหลาย
หน่วยงาน (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) มารวมอยูใ่ น
สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
ประเด็นย่อยที่ ๕ โอนย้ายหน่วยงานด้านนวัตกรรม มารวมอยูใ่ น
สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงาน ก.พ.ร. โดยการโอนย้ายหน่วยงานเฉพาะ ทีท่ า
หน้าทีด่ ้านการรับรองระบบงาน(Accreditation Body: AB)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยการโอนย้ายหน่วยงานด้านนวัตกรรม มารวมในสานักงาน
คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ

การดาเนินการในระยะต่อไป
มีบทบาทเป็น Single Agency ด้านการมาตรฐานอย่างครบถ้วน

มีบทบาทเป็น Single Agency ด้านการมาตรฐานอย่างครบถ้วน

ประเด็นย่อยที่ ๖ พัฒนาระบบข้อมูลในลักษณะ
รัฐบาลรับไปดาเนินการ โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการดาเนินนโยบายเพือ่ เกิดการนาข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการให้เกิดมิติข้อมูลใหม่
Big Data เพือ่ ใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติด้านการ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิ สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ สร้างเป็นโมเดลวิเคราะห์ได้อย่าง
เพิม่ ผลิตภาพและการมาตรฐานโดยให้สานักงานคณะกรรมการบริหารการ วติง้ (Clound Computing) เมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปประยุกต์สร้างเป็น บริการภาครัฐที่
ส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก
มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน
โดยร่วมทางานกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเด็นย่อยที่ ๗ จัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน
และนวัตกรรมแห่งชาติ เพือ่ กาหนดทิศทางและแนวทางการยกระดับผลิต
ภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมทัง้ ระบบของประเทศ ทัง้ ในภาคธุรกิจ
ภาครัฐ และภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ

อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ โดยปัจจุบันอยูใ่ นระหว่างจัดทาร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
การส่งเสริมผลิตภาพ และมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ..

ประเด็นย่อยที่ ๘ ปรับระบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
เพิม่ ผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศ โดยร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพือ่ กาหนดแนวทางและเครือ่ งมือใน
การผลักดัน ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติด้าน
การเพิม่ ผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมทีท่ ุกหน่วยงานของรัฐ
จะต้องดาเนินการตามแนวทางและเครือ่ งมือทีก่ าหนด

อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ โดยปัจจุบันอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการปรับปรุงระบบและ
แนวทางการติดตามและประเมินผลการเพิม่ ผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศ
โดยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
ประเด็นย่อยที่ ๑ การรวบรวม วิเคราะห์ และจาแนกประเภทของข้อมูล อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดังนี้ ๑.๑ รายชือ่ หน่วยงานทีม่ ีหน้าทีใ่ นการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs
ทัง้ หมด ๑.๒ รายการมาตรการและกลไกสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ทัง้
ระบบ
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจและงบประมาณของหน่วยงานที่ มีแผนบูรณาการ SMEs แก้ไขในเรือ่ งความซ้าซ้อนของภารกิจแล้ว
ทประเด็
าหน้านทีย่ซ่ อ้าซ้
ยทีอ่ น๓ จัดตัง้ OSS ทาหน้าทีใ่ ห้บริการ และสามารถติดต่อ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประสานเชือ่ มโยงไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ ตามหลัก PDCA

การดาเนินการในระยะต่อไป
เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๒

ประเด็นย่อยที่ ๔ พัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการให้บริการ SMEs และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลอย่าง
ต่อเนือ่ ง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นย่อยที่ ๕ ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงมาตรการและกลไกต่าง ๆ
รวมทัง้ กาหนด KPI จากการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานรัฐที่
เกีย่ วข้องในการยกระดับความสามารถและเพิม่ ผลิตภาพให้แก่ SMEs

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นย่อยที่ ๖ พิจารณาเพิม่ เติม แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมาย กฎ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ศึกษาติดตามผล
ระเบียบให้เอือ้ ต่อการสร้างระบบนิเวศแก่ SMEs
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลือ่ น ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ ๑ ปฏิรูปกฎหมาย จัดทาพระราชบัญญัติสานักงาน
ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากการขอตัง้ หน่วยงานใหม่ ขัดแย้งกับมาตรการบริหารจัดการ
ขับเคลือ่ นและประเมินผลแห่งชาติ
กาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ทีม่ งุ่ เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
ภาครัฐ และเพิม่ หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอรับการจัดสรรอัตราตัง้ ใหม่ โดยให้ส่วน
ราชการตระหนักถึงความจาเป็นทีจ่ ะต้องบริหารอัตรากาลังทีม่ ีอยูเ่ ดิมให้เกิดความคุม้ ค่า
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังขัดกับมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
เรือ่ งการทบทวนข้อเสนอให้จัดตัง้ หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นีอ้ าจ
ซ้าซ้อนกับ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ ๒ ปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่ องสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการปรับบทบาทสานัก
ยุทธศาสตร์เฉพาะด้านให้มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สาขา
ประเด็นพัฒนา และปรับบทบาทสานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
ให้เป็นหน่วยงาน Oversight body พร้อมทัง้ ตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
และประเมินผลให้กากับดูแล และตัง้ หน่วยวิจัยและพัฒนา

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากการตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาใหม่ ต้องมีเหตุผลความจาเป็นที่
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๓ ปฏิรูประบบการคัดสรรบุคลากรทีศ่ ักยภาพสูง และ
ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากควรปรับเป็นการดาเนินงานประจาของหน่วยงาน
ระบบฝึกอบรมให้ทันสมัย เพือ่ เตรียมกาลังคน และมีการขับเคลือ่ น ติดตาม
และประเมินผลทีเ่ ป็นมืออาชีพ และมี accountability (โดยทาการศึกษา
ออกแบบแนวทางให้ชัดเจนในระยะแรก ปี ๒๕๖๑ และทดลองดาเนิน
การจริงในระยะถัดไป (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓) จากนัน้ จึงปรับปรุงและนาไปใช้
อย่างต่อเนือ่ ง
ประเด็นย่อยที่ ๔ วางระบบในการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่
สามารถเชือ่ มโยงแผนในระดับต่าง ๆ ตัง้ แต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการทัง้ ใน
ระดับกระทรวง ภาค และจังหวัด

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ

ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมทีส่ ามารถเชือ่ มโยงแผนในระดับ
ต่าง ๆ ตัง้ แต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการทัง้ ในระดับกระทรวง
ภาค และจังหวัด

ประเด็นย่อยที่ ๕ พัฒนาหลักสูตรอบรมระบบและเครือ่ งมือ เพือ่ การ
ติดตามประเมินผลทัง้ ในระดับยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ให้มี
มาตรฐานเดียวกัน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ

พัฒนาหลักสูตรอบรมระบบและเครือ่ งมือ เพือ่ การติดตามประเมินผล
ทัง้ ในระดับยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

ประเด็นย่อยที่ ๖ วางระบบมาตรฐานการติดตามและประเมินผล เพือ่ ใช้
เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบ
ประเด็นย่อยที่ ๗ ผลักดันให้มีการนาระบบ RIA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
และได้มาตราฐานต่างประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ

วางระบบมาตรฐานการติดตามและประเมินผล เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการตรวจสอบ
ผลักดันให้มีการนาระบบ RIA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ และได้
มาตราฐานต่างประเทศ

มีระบบการประเมินผลกระทบการออก กฎ ระเบียบ และกฎหมาย (Regulatory
Impact Asessment (RIA) system) ของประเทศไทย โดยอยูร่ ะหว่างการผลัดดันการ
นาไปใช้
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพือ่ สนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้
และสั
ตว์ป่า๒ทัง้ พัระบบ
กิจกรรมที
ฒนากฎหมายเพือ่ สนับสนุนการหยุดยัง้ การท้าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การเพิม่ พืน้ ทีป่ ่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทดี่ ินป่าไม้

กิจกรรมที่ ๓ หยุดยัง้ และป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ ที่
กิจกรรมที่ ๔ เพิม่ และพัฒนาพืน้ ทีป่ ่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
กิจกรรมที่ ๕ ผลักดันพืน้ ทีป่ ่าไม้ให้เป็นมรดกโลก

กิจกรรมที่ ๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทดี่ ินป่าไม้

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ด้าน ทรัพยากรทางบก

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน/พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ/พระราชบัญญัติสงวนและ ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
คุม้ ครองสัตว์ป่าประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒
สอดคล้องกับกิจกรรม
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ อนุบัญญัติให้ทันต่อ
สถานการณ์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิม่ พืน้ ทีป่ ่าไม้ ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมือ่ วันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๒
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ ินเพือ่ ป้องกันการออก
เอกสารแสดงสิทธิในทีด่ ินโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ กรมทีด่ ิน กระทรวงมหาดไทย
ซึง่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ ิน (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. .... ได้
เข้าสูก่ ารพิจารณาของวุฒิสภาแล้วเมือ่ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๑
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กรมป่าไม้
ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอยูร่ ะหว่าง
พิจารณาขอบเขตการนาเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก เสนอกลุม่ ป่า
แก่งกระจานเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครัง้ ที่
๔๓ ณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอยูร่ ะหว่างจัด ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการจัดทีด่ ินทากินให้ชุมชนตาม
กิจกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาทีด่ ินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์
นโยบายรัฐบาล (คณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ ) เร่ง
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรูแ้ ก่ประชาชนกลุม่ เป้าหมายเกีย่ วกับ
เจตนารมณ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดาเนินโครงการดังกล่าว
ให้ชัดเจนและถูกต้องตรงกันตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษา เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 1

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรมที่ ๘ จัดการสัตว์ป่าเพือ่ พัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการใช้ทดี่ ินของชาติทงั้ ระบบให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทดี่ ินให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่
กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดจัดทาพืน้ ทีศ่ ักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพือ่ การทา
เหมือง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนิน
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม อาทิ การส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ ดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรธรณีได้ดาเนินการการ
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สารวจข้อมูลพืน้ ฐานด้านธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณี โดยได้นาเข้าข้อมูลพืน้ ฐานด้าน สอดคล้องกับกิจกรรม
ทรัพยากรแร่ (หินปูนเพือ่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง) เข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูลและเผยแพร่
บางส่วนในเวปไซต์หลักของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาเครือ่ งมือกากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็น อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการ
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
เหมืองแร่) (กระทรวงแรงงาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม) (กรมควบคุมมลพิษ) (สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม) (กรมทรัพยากรธรณี) กระทรวงสาธารณสุข (กรม
ควบคุมโรค) (กรมอนามัย) กระทรวงมหาดไทย (กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ )
กิจกรรมที่ ๓ สร้างกลไกเพือ่ เสริมศักยภาพของท้องถิน่ และชุมชน ในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมจากการทาเหมืองแร่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมือง
แร่ ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ ระกอบการทาเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 2

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ด้าน ทรัพยากรน้า

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหารแผนโครงการทีส่ าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ประเด็นย่อยที ๑ การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
กิจกรรมที่ ๑ กลไกการขับเคลือ่ นโครงการ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐
สอดคล้องกับกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ การขอใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาแหล่งน้าตามยุทธศาสตร์การบริหาร อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
จัดการทรัพยากรน้า
สิง่ แวดล้อม กรมชลประทาน
กิจกรรมที่ ๔ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กิจกรรมที่ ๕ กระบวนการงบประมาณ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมชลประทาน
ประเด็นย่อยที ๒ การปรับปรุงวิธบี ริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงวิธกี ารบริหารโครงสร้าง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
เชิงซ้อนอย่างมีระบบในพืน้ ทีต่ ัวอย่าง เช่น ลาเชียงไกร ลาคันฉู
สอดคล้องกับกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการตามแผนงานทีไ่ ด้จากกิจกรรมที่ ๑
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นย่อยที ๑ การบริหารจัดการร่วมกัน
กิจกรรมที่ ๑ ผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทัง้
อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน โดยมีหน่วยงาน อาทิ สานักงานปลัดกระทรวง
ในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ สร้างกลไกให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมป้องกันและ
ยัง่ ยืน
บรรเทาสาธารณภัย
ประเด็นย่อยที ๒ การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ๑ การแก้ไข พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักนายกรัฐมนตรี
กระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ ในแผนการกระจายอานาจให้แก่
อปท. และแผนปฏิบัติการกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
พ.ศ .... (ฉบับที่ ๓)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 3

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นย่อยที ๓ การบริหารการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
กิจกรรมที่ ๑ สร้างกลไกหรือเครือ่ งมือเพือ่ เชือ่ มโยงการบริหารจัดการน้า
และการใช้ประโยชน์ทดี่ ินให้สอดคล้องกัน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และกรม
โยธาธิการและผังเมือง

กิจกรรมที่ ๒ สร้างกระบวนการหรือระบบเพือ่ นาไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นการ
ใช้ทดี่ ินให้ตรงตามวัตถุประสงค์

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และกรม
โยธาธิการและผังเมือง

ประเด็นย่อยที่ ๔ สมดุลการใช้น้าทัง้ ผิวดินและใต้ดิน
กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติ มาตรการ ทีม่ ีความ
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการน้าใต้ดินทีม่ ีความเหมาะสมต่อการนามาใช้
งานในปัจจุบัน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกองทัพบก

กิจกรรมที่ ๒ สร้างเครือ่ งมือหรือกลไกทีเ่ ชือ่ มโยงการบริหารจัดการน้าผิว
ดินและน้าใต้ดินเพือ่ ให้เกิดความสมดุล

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ดาเนิน
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล
ขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัยบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ แม่น้าสายหลัก ทีเ่ รียกว่า
“Riverbank Filtration” (RBF) ระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้าบาดาล
(Surveillance and Monitoring of Groundwater Operation Center) และ
โครงการเพิม่ น้าต้นทุนให้กับระบบประปาหมูบ่ ้าน เป็นต้น

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลน้าใต้ดินให้มีข้อมูลเพียงพอ
กิจกรรมที่ ๔ ผลักดันให้เกิดการนาระบบเติมน้าใต้ดินมาใช้งาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกองทัพบก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกองทัพบก

กิจกรรมที่ ๕ รณรงค์ให้เกิดการใช้ ๓R ในการบริหารจัดการน้าใต้ดิน และมี
กระบวนการขยายผลสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่
ประเด็นย่อยที่ ๕ การบริหารจัดการพืน้ ทีน่ ้าท่วมตามฤดูกาล
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นแผนการผลิตและจัดทาปฏิทิน
การเพาะปลูกพืช
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ ไปหรือเกษตรกรมีอาชีพเสริมในช่วงที่
เกิดน้าท่วมตามฤดูกาล
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้าประจาไร่นาเพือ่ บรรเทาปัญหา
น้าท่วมและเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกองทัพบก

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 4

จัดหาแหล่งน้าโดยการเจาะบ่อน้าบาดาลจานวน ๕๔๘ แห่ง

มีหน่วยงานดาเนินการรายงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เข้ามาผ่านระบบ
มีหน่วยงานดาเนินการรายงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เข้ามาผ่านระบบ

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ระบบเส้นทางน้า
ประเด็นย่อยที่ ๑ การจัดการระบบเส้นทางน้า
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาสารวจเพือ่ กาหนดทางน้าและระบบเส้นทางน้าการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และสานักงานบริหาร
กาหนดลาดับศักย์ และขนาดของทางน้าทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทัง้ การ จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
จัดทาแผนทีเ่ ส้นทางน้าของประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาสารวจเพือ่ กาหนด ผังระบบป้องกันน้าท่วมและผังระบบ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และสานักงานบริหาร
ระบายน้า (ผังน้า) และขนาดขององค์ประกอบของทางน้าในผังการใช้
จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ประโยชน์ทดี่ ิน อาทิเช่น การกาหนดผังเส้นทางน้าในผังเมืองรวมจังหวัด ผัง
ภาค และผังประเทศ ผังลุม่ น้า ฯลฯ
กิจกรรมที่ ๓ สังเคราะห์เกณฑ์ทจี่ ะนามาใช้ออกแบบทางน้าและระบบ
เส้นทางน้า ออกแบบขนาดองค์ประกอบของทางน้าของประเทศเพือ่ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และสานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๔ สังเคราะห์จัดทาคูม่ ือทีจ่ ะนาไปใช้ในการบริหารจัดการและ
ดาเนินการทางน้าและระบบเส้นทางน้าของประเทศ รวมทัง้ ถ่ายทอดองค์
ความรูท้ างน้าและระบบทางน้าและการประชาสัมพันธ์

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ ๕ สังเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายทีจ่ ะนามาใช้บริหารจัดการ
กากับดูแลทางน้าและระบบเส้นทางน้าและจัดตัง้ องค์กรดูแลทางน้าและ
ระบบเส้นทางน้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และสานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๖ สังเคราะห์ ปรับปรุงองค์ความรูท้ างน้าและระบบเส้นทางน้า
และกาหนดองค์ความรูข้ ้อกาหนดด้านเทคนิควิชาการทีเ่ ป็นมาตรฐาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และสานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๗ สังเคราะห์ปรับปรุงระบบสารสนเทศของทางน้าและระบบ
เส้นทางน้าทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า

กิจกรรมที่ ๘ กาหนดแผนงาน (แผนเงินและแผนเวลา) การพัฒนาทางน้า อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และสานักงานบริหาร อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ
และระบบเส้นทางน้าเพือ่ ตอบสนองวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กรมเจ้าท่า ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ
การจัดทาแผนทีเ่ ส้นทางน้าสานหลัก ๒๕ ลุม่ น้า ซึง่ มีผลการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของ ๒๕ ลุม่ น้า

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 5

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๙ ปรับขนาดขององค์ประกอบของระบบเส้นทางน้าทีเ่ ป็น
สิง่ ก่อสร้างและไม่ใช่สงิ่ ก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานทีก่ าหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านทรัพยากรน้า
กิจกรรมที่ ๑๐ ติดตามผลการดาเนินการและการประเมินผล

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากเป็นกิจกรรมทีเ่ ริม่ ในปี ๖๕

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากเป็นกิจกรรมทีเ่ ริม่ ในปี ๖๖

ประเด็นย่อยที่ ๒ การดูแลรักษาเส้นทางน้าในบริเวณโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งน้าท่วม
กิจกรรมที่ ๑ วิเคราะห์หาโรงพยาบาลทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีว่ กิ ฤตน้าท่วมทัว่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศเพือ่ เป็นฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ ๒ ผลักดันให้เกิดมาตรการในการดูแลเส้นทางน้าโดยรอบพืน้ ที่
โรงพยาบาล

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบขยายผลแบบอย่างความสาเร็จ
ประเด็นย่อยที่ ๑ การขยายผลความสาเร็จด้านการบริหารจัดการน้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้าระดับชุมชน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการดาเนินงาน
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๒ ผลักดันให้เกิดกลไกเพือ่ ขยายผลความสาเร็จทีช่ ัดเจน

ประเด็นย่อยที่ ๒ เพิม่ การใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีผ่ ิวน้าในอ่างน้า
กิจกรรมที่ ๑ ถอดบทเรียนความสาเร็จ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การ
มหาชน) ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนแม่ข่ายจานวน ๑๐ ชุมชน ให้สามารถใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรุปสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรน้า สาเหตุและทีม่ าของ
ปัญหาผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้าระดับชุมชน ในชุมชนแม่ข่ายทีร่ ่วมดาเนินการปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ ชุมชน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้า อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Floating Solar) ให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสุนนการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้า อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Floating Solar)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 6

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔ ผลักดันให้เกิดกลไกเพือ่ ขยายผลความสาเร็จทีช่ ัดเจน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้า
กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลน้าระดับจังหวัด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
กิจกรรมที่ ๒ จัดทามาตรฐานและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสมในการปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการน้าให้ทันต่อสถานการณ์
และสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๓ ผลักดันการใช้เทคโนโลยี Big Data เพือ่ นามาประยุกต์ใช้กับ
การบริหารจัดการน้า

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ รายจังหวัด
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างการหารือเพือ่ เสนอประกาศการแบ่งเขตทางทะเล แก่
การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
คณะกรรมการนโยบายรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล โดยใช้อานาจตาม
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทางทะเลรายจังหวัดทัง้ ในระดับ
ภาพรวมและระดับพืน้ ที่
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแผนทีก่ ารแบ่งเขตแดนทางทะเลทัง้ ๒๓ จังหวัด ตาม
หลักการทางวิชาการ
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ประกาศราชกิจจา
กฎหมายและการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง ร่าง
นุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาข้อเสนอแนะประกอบ ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๘ จัดตั้งหน่วยงานที่บูรณาการให้มีอานาจใช้กฎหมาย และไม่ซ้าซ้อน
กับหน่วยงานอื่น
กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝัง่ และรายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝัง่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การบริหารจัดการองค์ความรูท้ างทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
การบริหารจัดการองค์ความรูท้ างทะเล
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรูท้ างทะเล
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรูท้ างทะเล
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทีส่ าคัญให้
ภาคประชาชนรับรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้
ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการบริหารจัดการขยะทะเล โดย
ได้มีการเก็บขยะ ๖ ครัง้ ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดทีร่ ับผิดชอบ คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ

กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการองค์ความรูท้ างทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลในการเข้าถึงโดยง่าย
กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝัง่ รวมทัง้ สรุปผลการดาเนินการ และ ชายฝัง่ มีข้อคิดเห็นร่วมกันในการจัดทาเป็นแนวทางการจัดทารายการข้อมูลด้าน
รายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
สิง่ แวดล้อม (Environmental Checklist) ด้านการกัดเซาะชายฝัง่ เพือ่ เป็นเอกสาร
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน สาคัญในการขออนุญาตในพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง

การดาเนินการในระยะต่อไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ จะร่วมกับ สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพือ่ ทา
แผนทีย่ อ้ นหลัง ๑๐ ปีในการแสดงเขตชายฝัง่ และปะการัง เพือ่
นาเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ มีข้อคิดเห็นร่วมกันในการจัดทาเป็นแนวทางการจัดทารายการข้อมูลด้าน
กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
สิง่ แวดล้อม (Environmental Checklist) ด้านการกัดเซาะชายฝัง่ เพือ่ เป็นเอกสาร
กระบวนการปฏิบัติ
สาคัญในการขออนุญาตในพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การบริหารจัดการการประมงทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนิน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมเจ้าท่า ได้ดาเนินการเพิม่ เติม
การบริหารจัดการการประมงทะเล รวมทัง้ สรุปผลการดาเนินการและรายงาน โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การดาเนินการร่างแผนบริหารจัดการประมง กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการอูเ่ รือ และปรับปรุง
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
ทะเลของประเทศไทยฉบับใหม่แล้วเสร็จ
กฎหมายเพือ่ บริหารจัดการและกากับกองเรือประมง
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนิน
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การดาเนินการร่างแผนบริหารจัดการประมง
ทะเลของประเทศไทยฉบับใหม่แล้วเสร็จ
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ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการการประมงทะเล

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมประมง ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจกรรมแล้ว อาทิ การกาหนดมาตรการในการทาการประมง เพือ่ ลดความขัดแย้ง
ระหว่างประมงพาณิชย์ กับประมงพืน้ บ้าน อีกทัง้ ส่งเสริมการทาการประมงให้มีความ
ยัง่ ยืน เช่น การประกาศมาตรการปิดอ่าวไทยในฤดูปลาวางไข่ มีการร่างแผนการ
บริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยฉบับใหม่แล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๗ ขับเคลือ่ นการบริหารเชิงพืน้ ทีโ่ ดยท้องถิน่ บริหารจัดการพืน้ ทีข่ อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตน สาหรับส่วนกลางทาหน้าทีก่ าหนดและกากับนโยบาย
กิจกรรมที่ ๘ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทัง้ สรุปผล พลังงาน
การดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่ง
พลังงานในทะเล

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน
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ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการบริหารทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน
ในทะเล

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล
กิจกรรมที่ ๗ ขับเคลือ่ นการบริหารเชิงพืน้ ทีโ่ ดยท้องถิน่ บริหารจัดการพืน้ ทีข่ อง
ตน สาหรับส่วนกลางทาหน้าทีก่ าหนดและกากับนโยบาย

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๘ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
พลัร่ งะหว่
งานางดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวง
กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
อยู
กระบวนการปฏิบัติ
พลังงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นทีท่ างทะเล (Marine Spatial Planning)
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ รวมทัง้ สรุปผล ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการตรวจสอบแปลงทีด่ ินเพือ่
การดาเนินการและรายงานความก้าวหน้า
ดาเนินการจัดทีด่ ินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพืน้ ทีป่ ่าชายเลนแล้วเสร็จ
จานวน ๕ ชุมชน ได้แก่ (๑) ชุมชนท่าถ่านล่าง (๒) ชุมชนวัดคงคาไล (๓) ชุมชนหัวหิน
(๔) ชุมชนวัดเขาบางทราย (๕) ชุมชนท้ายบ้าน จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทะเลและชายฝัง่ ตามแนวคิด Marine Spatial Planning (MSP) และรวบรวม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางทะเลในพืน้ ทีต่ ่างๆ
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และกระทรวง
ตามหลักการทางวิชาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัรพ่ ะหว่
ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้
อม
กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
อยู
างดาเนินการโดยส
านักงานสภาความมั
น่ คงแห่งชาติ และกระทรวง
กระบวนการปฏิบัติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การอนุรักษ์ปะการังอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การอนุรักษ์ปะการังอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ สรุปผลการดาเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอย่างยัง่ ยืน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอย่างยัง่ ยืน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการอนุรักษ์ปะการังอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 13

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมเจ้าท่า ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
การกัดเซาะชายฝัง่
กับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการเขือ่ นป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ และแผงกันคลืน่ แล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน เสร็จ ๗๒ แห่ง และกาลังดาเนินการก่อสร้าง ๑๙ แห่ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ แบบบูรณาการ
ทุกพืน้ ทีข่ องชายฝัง่ ประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ของประเทศไทย
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล รวมทัง้ สรุปผลการดาเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปกป้อง รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การปกป้อง รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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การดาเนินการในระยะต่อไป
กรมเจ้าท่าจะดาเนินการสร้างเพิม่ ๒๔ แห่ง และดาเนินการ
รวบรวมการจัดทาร่าง แนวทาง สาหรับโครงการกาแพงป้องกัน
คลืน่ ริมชายหาด ทีม่ ีการยกเว้นการทา EIA ต่อไป และการรับฟัง
ความคิดเห็นครัง้ ที่ ๒ ต่อร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๑

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ด้านการปกป้อง รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๘ จัดตัง้ คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ การบริหารจัดการพื้นทีค่ มุ้ ครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลและสัตว์ทะเล รวมทัง้ สรุปผลการ
ดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน
ฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที
กีย่ วข้อง
กิภาครั
จกรรมที
่ ๓ ศึกษาแนวทางการบริ
หารจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ เ่ ครองทางทะเลและสั
ตว์
ทะเล
กิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลและสัตว์ทะเล และพืน้ ที่
เป้
หมายในการประกาศ
กิจากรรมที
่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทัง้ ใน
ระดั
บ
นโยบายและระดั
พืน้ ที่ กในการบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจบกรรมหลั
ตว์ท่ะเล
กิและสั
จกรรมที
๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๘ เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล (ภายใต้คณะกรรมการ
ทะเลแห่งชาติ/คณะกรรมการทะเลจังหวัด/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ /กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะทางานพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
กฎหมายทางทะเลของประเทศไทย อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี
รวมทัง้ สรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูแ้ ทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
กิจกรรมที่ ๔ ตัง้ คณะกรรมการระดับชาติเพือ่ ติดตาม และแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายทางทะเล

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรูแ้ ละการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ทัง้ ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๖ ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๘ จัดตัง้ คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ ระดับชาติและพื้นที่
ประเด็นย่อยที ๑ การปฏิรูปกฎหมาย
กิจกรรมที่ ๑ ยกร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. ....ใช้เป็นกรอบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพทีม่ ีอยู่ และนาเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาและบังคับใช้
ตามขัน้ ตอน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ประเด็นย่อยที ๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับประเทศ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพืน้ ที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที ๑ จัดทาแผนการวิจัยและสนับสนุนการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาแผนการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทาง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
ชีวภาพในลักษณะ Agenda - Based/Area – Based /Program - Based
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะและแผนการดาเนินงานในการพัฒนาระบบวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับทิศทางการพัฒนาของโลกและ
ระดับประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยกาหนดทิศทางการวิจัยและ
ประเด็นหลักทีม่ ีความสาคัญเร่งด่วนในการดาเนินการ และส่งผลต่อการ
พัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย และ
นวัตกรรมโดยจัดงบประมาณตามวาระการวิจัย ในส่วนของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนากลไกในการเชือ่ มโยงองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
เข้าสูก่ ารกาหนดนโยบายและแผน ของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และชุมชน เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริโภคทีย่ งั่ ยืน ตอบสนองต่อ
เป้าหมาย zero waste ตามแนวทางเศรษฐกิจไหลเวียน (Circular
Economy)
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามความ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ
ต้องการของชุมชน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สาหรับคนในชุมชน โดย
การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
ประเด็นย่อยที ๒ ปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมที่ ๑ จัดตัง้ สถาบันวิจัยระบบความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุม้ ครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรม
ประเด็นย่อยที ๑ พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ ีลาดับ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความสาคัญสูงและทีม่ ีความสาคัญต่อประเทศเป็น ๒ กลุม่ พร้อมจัดทา
รายละเอียดในแต่ละชนิดทีค่ รอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ (๑) ชนิดพันธุท์ ถี่ ูก
คุกคามของประเทศไทยซึง่ อยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ เป็นชนิดสัตว์มี
กระดูกสันหลังทีม่ ีลาดับความสาคัญสูงเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ และชนิดพันธุ์
ต่างถิน่ ทีส่ ่งผลกระทบต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ (๒) ชนิดพันธุท์ มี่ ีศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และชนิดพันธุท์ มี่ ีความสาคัญควรปกปักรักษาไว้จาก
การเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอก โดยเฉพาะต่างชาติ
กิจกรรมที่ ๒ จัดตัง้ node ข้อมูลในสองกลุม่ ดังกล่าว
กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ ใช้
ประโยชน์ต่อยอด

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินโครงการที่
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การพัฒนาข้อมูลเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๔ รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุใ์ นประเทศไทยให้เป็น
ปัจจุบัน ทัง้ ชนิดพันธุพ์ ืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมที่ ๕ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นย่อยที ๒ จัดทาบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาระบบบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทาง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรมทีท่ รงคุณค่าเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
(องค์การมหาชน) ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การจัดทาระบบ
บัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมทีท่ รงคุณค่าสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดทา
บัญชีรายการทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ และเผยแพร่ผ่าน
www.thaibiodiversity.org เป็นต้น
กิจกรรมที่ ๒ จัดตัง้ ธนาคารอนุรักษ์เมล็ดพันธุพ์ ืชทีถ่ ูกคุกคาม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมที่ ๓ จัดตัง้ ธนาคารพันธุกรรมสัตว์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมที่ ๔ จัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาพืชและสัตว์ทะเล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิน่ ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
กิจกรรมที่ ๑ ขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่ ตาบล ให้ครบ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินโครงการที่
ทุกตาบลทัว่ ประเทศให้เกิดการดาเนินงานตามศาสตร์พระราชาและ
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การพัฒนาข้อมูลเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางประชารัฐ รวมถึง เป็นศูนย์เรียนรูด้ ้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชน และเชือ่ มโยงเครือข่ายสูร่ ะดับประเทศ ระหว่างประเทศและ
ภูมิภาค
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาคทีเ่ กีย่ วข้อง อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ คุม้ ครอง ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๓ รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ และองค์ความรูข้ องชุมชน
ท้องถิน่ ทีป่ ระสบความสาเร็จในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน เพือ่ เป็นกรณีตัวอย่าง
ถ่ายทอดไปยังผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องทัง้ ในระดับชุมชน ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที ๑ จัดทาแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมที่ ๑ จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดการฝึกอบรมและดูงานด้าน
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุกรมวิธานอย่างต่อเนือ่ ง
กิจกรรมที่ ๒ สร้างและพัฒนาบุคลากรทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาประเทศใน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เชิงสหสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บุคลากรในท้องถิน่ และชุมชน
กิจกรรมที่ ๓ ผลักดันให้เกิดการเพิม่ ส่วนงาน ตาแหน่ง เส้นทางอาชีพ และ
ความมัน่ คงของบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ ส่วนกลาง
และท้องถิน่ รวมถึงงบประมาณรองรับ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษาทางด้าน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะเยาวชนในพืน้ ที่ แบบครบวงจรด้วย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดสรรทุนการศึกษาควบคูก่ ับการกาหนดสัดส่วนและกาหนดตาแหน่ง
งานในหน่วยงานระดับท้องถิน่ รองรับผูส้ าเร็จการศึกษา และพิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับสาขาทีข่ าดแคลน รวมถึงนักอนุกรมวิธาน
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามเชีย่ วชาญให้มีบทบาท
สาคัญและมีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการ ในระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ ๖ สร้างหลักสูตรการเรียนรูท้ ที่ ันสมัย ทัง้ ในและนอกระบบ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การศึกษา ผลักดันให้เกิดหลักสูตรของท้องถิน่ เพิม่ เติม/บูรณาการเนือ้ หาใน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนของสหวิทยาการไว้ในสาระของการเรียนการสอน เพือ่ สร้างความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๗ สนับสนุนให้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่ ตาบล
มีการสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละแนวทางปฏิบัติทดี่ ี (best practices) ใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 20

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นย่อยที ๒ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และดารงไว้ซงึ่ องค์ความรู้
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิน่ หรือความรู้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
พืน้ บ้านด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
การทางานของคนสามวัย (ผูส้ ูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน วัยทางาน และ
เยาวชน)
กิจกรรมที่ ๒ สร้างสังคมการเรียนรู้ แบ่งปันผ่านการศึกษาด้านความ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
หลากหลายทางชีวภาพสูส่ าธารณชนในทุกระดับ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ ๑ ผลักดันให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นหนึง่ ในการขับเคลือ่ น
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
เศรษฐกิจของประเทศ
ทางชีวภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบต่อ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๐
กิจกรรมที่ ๒ สร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภคอย่างยัง่ ยืนทัง้ ต้นน้า อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
กลางน้า ปลายน้า รวมถึงในเมือง เข้าสูก่ ระบวนการผลิตและบริโภคในทุก ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคเกษตร ประมง ท่องเทีย่ ว โดยกลไกประชารัฐ
วิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมที่ ๓ กาหนดกลไกและแนวทางการเชือ่ มโยงผลประโยชน์จากความ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
หลากหลายทางชีวภาพกลับสูก่ ารอนุรักษ์
ฐานชีวภาพ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 21

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ด้าน สิง่ แวดล้อม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษทีแ่ หล่งกาเนิดให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที ๑ ลดขยะมูลฝอยทีแ่ หล่งกาเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากทีส่ ุด : มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและนากลับมาใช้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ประโยชน์ในชุมชนต่างๆ ทัว่ ประเทศโดยสร้างแรงจูงใจบนหลักการ
ราชภัฏสงขลา และ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมแล้ว
“เปลีย่ นขยะทีไ่ ม่มีราคาให้เป็นเงิน ” โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ โดย (๑)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหา
ช่องทางการนาขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรียม์ าใช้
ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซือ้ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพิม่ ประเภทขยะที่
จะรับซือ้ คืน (๒) ให้ความรูแ้ ละทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัด
แยกขยะแต่ละประเภท รวมทัง้ ผนวกความรูเ้ รือ่ งการคัดแยกขยะเข้าไป
ในหลักสูตร การเรียนการสอน (๓) จัดตัง้ ศูนย์กลางคัดแยกขยะรีไซเคิล
และขยะทีน่ ามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างน้อยครอบคลุมทุกภูมิภาค
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาแผนดาเนินการคัดแยก
ขยะโดยเฉพาะขยะอินทรียซ์ งึ่ รวมถึงระบบการเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะแบบแยกประเภท และดาเนินการตามแผนดังกล่าว
กิจกรรมที่ ๓ จัดทาปฏิทินการเก็บขยะแต่ละประเภท คูม่ ือการแยก
ประเภทแบบง่ายสาหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเริม่ จากเทศบาลเมือง
ใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และเมืองท่องเทีย่ วขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษก่อน
กิจกรรมที่ ๔ เชือ่ มโยงการพัฒนาแผนและระบบดังกล่าวกับตัวชีว้ ดั ผล
การดาเนินงานบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมที่ ๕ ออกกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั และการจัดสรรเงิน
งบประมาณสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 22

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๖ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพือ่ สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการคัดแยกขยะทีต่ ้นทางเป็น
อันดับต้นของเงินงบประมาณทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะ
กิจกรรมที่ ๗ ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการพัฒนาระบบและคูม่ ือ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง

ประเด็นย่อยที ๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภททีถ่ ูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตัง้ แต่ครัวเรือนถึงปลายทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎระเบียบ/ปรับปรุง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ อนุญาตให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภท รวมทัง้ ออก
กฏหมายทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุนของภาคเอกชนในการสร้างระบบการจัดการ
ขยะหรือระบบทีใ่ ช้ขยะเป็นวัสดุดิบในการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
โดยภาคเอกชนสามารถ (๑) วางแผนลงทุนในการใช้ประโยชน์จากขยะ
ทุกประเภทได้ และ (๒) พัฒนาแผนบริหารจัดการขยะทุกประเภทอย่าง
เต็มรูปแบบตัง้ แต่ครัวเรือนถึงปลายทางโดยสามารถใช้ประโยชน์จาก
ขยะทุกประเภทอย่างเต็มที่
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการตามแนวทางข้างต้น โดยเริม่ จากเทศบาลเมือง
ใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ/หรือเมืองท่องเทีย่ วขนาดใหญ่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษก่อน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมให้เอกชนสร้างมูลค่ากับสินค้าทีผ่ ลิตจากวัสดุเหลือ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
ใช้โดยเฉพาะ up-cycle ให้มีราคาสูง โดยเพิม่ มูลค่าเรือ่ งการออกแบบ
โดยสะท้อน environmental value และเน้นตลาดทีเ่ ป็น high end
รวมถึงการสร้างกระแสในระดับบน
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที ๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าทีผ่ ลิตจากวัสดุยอ่ ยสลายยาก : มลพิษจากขยะชุมชน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๑ ออกกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กาหนดให้หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิน่ รวมถึงสถานศึกษาของรัฐเลิกใช้
กล่องโฟมบรรจุอาหารทีผ่ ลิตจากวัสดุทยี่ อ่ ยสลายยากและขวดน้า
พลาสติกทีม่ ีพลาสติกหุม้ ฝา (cap seal) รวมทัง้ กาหนดให้ร้านค้าใน
สถานทีร่ าชการคิดราคาถุงพลาสติกใส่สินค้าและแก้วน้าพลาสติกสาหรับ
เครือ่ งดืม่
กิจกรรมที่ ๒ ทาข้อตกลงกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซือ้ ในการ
ลดการแจกถุงพลาสติกใส่สินค้าและลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่
ทาจากวัสดุยอ่ ยสลายยาก รวมทัง้ ขวดน้าพลาสติกทีม่ ีพลาสติกหุม้ ฝา
(cap seal) และพิจารณาทางเลือกอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมโรงงานทีม่ ีมาตรการลด/เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารทีผ่ ลิตจากวัสดุทยี่ อ่ ยสลายยาก ขวดน้าพลาสติกทีม่ ีพลาสติกหุม้
ฝา (cap seal) รวมทัง้ ถุงพลาสติกใส่สินค้าและแก้วน้าพลาสติกสาหรับ
เครือ่ งดืม่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที่ ๔ ศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บของภาษี/ค่าธรรมเนียม อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กับสินค้าถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารทีท่ าจากวัสดุยอ่ ยสลาย
ยากโดยพิจารณาถึงประเภท ขนาด วัสดุทใี่ ช้ และอัตราภาษี /
ค่าธรรมเนียมและปรับแก้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือออกกฎหมายเพิม่ เติม
เพือ่ ดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าว
กิจกรรมที่ ๕ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานการใช้สินค้า
ดังกล่าว (baseline data) เพือ่ การติดตามและประเมินผล

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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การดาเนินการในระยะต่อไป
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๔ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตัง้ แต่ต้นทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดให้ภาคเอกชนผูจ้ ัดจาหน่ายสินค้าทีก่ ่อให้เกิดขยะ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อันตรายจากครัวเรือน (รวมถึงน้ามันเครือ่ งทีใ่ ช้แล้ว) พัฒนาระบบ
จัดการสินค้าดังกล่าวตัง้ แต่ต้นทางโดย (๑) จัดทาระบบลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ (๒) กาหนดช่องทางการรับคืนรวมทัง้ สือ่ สารและ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าว (๓) ใช้กลยุทธในการเรียกคืนขยะ
อันตรายเหล่านัน้ เข้าสูช่ ่องทางการกาจัดทีถ่ ูกต้อง โดยยึดหลักการ
“สร้างมูลค่า/ราคา”ให้กับขยะดังกล่าว (๔) ร่วมมือกับหน่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการขนย้าย จัดเก็บ ทาลาย หรือนาขยะกลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
แก้ไขปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ซึง่ เป็นการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
ประเภทหนึง่ และแยกออกจากการจัดการขยะมูลฝอยทัว่ ไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๓ เร่งออกอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ
แนวทางข้างต้นเพือ่ ให้พระราชบัญญัติได้นาไปบังคับใช้ได้ทันที

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๔ ติดตามการดาเนินการตามระบบทีไ่ ด้รับการพัฒนา
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นย่อยที่ ๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัดตัง้ แต่การขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้าเสีย
กิจกรรมที่ ๑ หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติการก่อสร้างอาคาร
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
บ้านเรือน สถานประกอบการ หรือโรงงาน หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตนา
หลักเกณฑ์ด้านสิง่ แวดล้อม (รวมทัง้ มาตรฐานน้าเสีย) ไปเป็นเงื่อนไข
ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต และดาเนินการติดตามตรวจสอบ
โดยเฉพาะในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องกาหนดให้มี
การจัดทาแบบรายงานดาเนินการออกแบบระบบบาบัดน้าเสียเพือ่
ประกอบการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงแนวทางทีเ่ หมาะสม ในการ
นาระบบ Third Party Inspection มาใช้เพือ่ สนับสนุนการติดตามและ
ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบดังกล่าว

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นย่อยที่ ๖ พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณเพือ่ สนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้าเสียทีแ่ หล่งกาเนิด
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาแนวทางและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการพิจารณาเก็บ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ค่าอนุรักษ์คุณภาพน้าจากองค์กรผูใ้ ช้ทรัพยากรน้าเพือ่ การประปาหรือ
จากภาคส่วนต่างๆ โดยอาจพิจารณารวมไว้ในค่าน้าประปาตามหลักการ
ผูก้ ่อมลพิษเป็นผูจ้ ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) และ/หรือผูร้ ับ
ประโยชน์เป็นผูจ้ ่าย (Beneficiary Pays Principle: BPP) สาหรับเป็น
เงินงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสิง่ แวดล้อมเพือ่ จัดการน้าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเน้นไปทีร่ ะบบจัดการและระบบบาบัด
น้าเสียรวมก่อนปล่อยสูแ่ หล่งน้าสาธารณะ
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงแก้ไข/ออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินการตามกฏหมายทีไ่ ด้รับการออกประกาศใช้
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้าเสียที่
แหล่งกาเนิดและลดการระบายน้าเสียสูส่ งิ่ แวดล้อมตามคูม่ ือการจัดการ
น้าเสียภาคประชาชนโดยให้เงินสนับสนุนชุมชน (community grant)
ในการดาเนินโครงการทีไ่ ด้รับการอนุมัติผ่านระบบกองทุนสิง่ แวดล้อม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ประเด็นย่อยที่ ๗ กระตุน้ การบริโภคสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ จูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษทีต่ ้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการคลัง
อนุญาตให้บริษัทและร้านค้าสามารถหักค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในการ
ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ ในกรณีทเี่ ลือกซือ้ สินค้าทีไ่ ด้รับเครือ่ งหมาย
รับรองฉลากเขียว ตระกร้าเขียว และอืน่ ๆ ทีร่ ับรองการผลิตทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยเริม่ จากกลุม่ สินค้าทีก่ ่อมลพิษสูงก่อน รวมทัง้ ผนวก
รายการสินค้าดังกล่าวให้อยูใ่ นบัญชีจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการเกีย่ วกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
รายละเอียดสินค้าและการตรวจสอบ
และสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๓ ให้สิทธิประโยชน์และสนับสนุนโรงงานทีส่ นับสนุนการผลิต อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการคลัง
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและโรงงานทีใ่ ส่ใจชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะ
โรงงานทีเ่ ข้าสูอ่ ุตสาหกรรมสีเขียว และโรงงานในพืน้ ทีเ่ มือง
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๔ กระตุน้ ให้ประชาชนให้อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีจิตสานึกใน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการคลัง
การบริโภคสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๕ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน (baseline
data) สาหรับสินค้าดังกล่าวเพือ่ การติดตามและประเมินผล

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการคลัง

ประเด็นย่อยที่ ๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิม่ ข้อกาหนดด้านการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาความเหมาะสมและปรับปรุงมาตรฐาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ครอบคลุมถึงข้อกาหนดด้านการผลิตทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยอิงจากมาตรฐานสิง่ แวดล้อมทีม่ ีอยูแ่ ล้ว เช่น
ฉลากเขียว/ตระกร้าเขียว และเริม่ จากการพิจารณาปรับเปลีย่ น
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทกี่ ่อมลพิษสูงก่อน
กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์เชือ่ มโยงการติด
สัญลักษณ์ของมาตรฐานต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมลงในผลิตภัณฑ์
เพือ่ แสดงถึงความใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ สนับสนุนการติด
เครือ่ งหมายรับรองการผลิตอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมกับ
สินค้าต่าง ๆ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ ๔ เผยแพร่ความเข้าใจกับประชาชนเกีย่ วกับสินค้าทีไ่ ด้รับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
การติดเครือ่ งหมายรับรองการผลิตอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ประเด็นย่อยที่ ๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพือ่ การเกษตรทีส่ ่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิง่ แวดล้อม : มลพิษจากสารเคมีภาคการเกษตร
กิจกรรมที่ ๑ ยกเลิกการใช้สารเคมีเพือ่ การเกษตรที่ (๑) อนุสัญญา
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ยกเลิก (๒) มีหลักฐานเชิง
และสิง่ แวดล้อม
ประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพประชาชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 27

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลสารทดแทน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หรือสารชีวภาพทางเลือกสาหรับสารเคมีทไี่ ด้รับการยกเลิก /ควบคุม
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๓ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพเพือ่ การเกษตรทีย่ งั่ ยืนอย่างเป็นระบบและจริงจัง
สาหรับเกษตรกร
ประเด็นย่อยที่ ๑๐ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตรตัง้ แต่ต้นทางถึงปลายทาง
กิจกรรมที่ ๑ ออกกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กาหนดให้เอกชนเข้ามา
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
รับผิดชอบ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรตัง้ แต่ต้นทางถึงปลายทางโดย สิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม อาทิ การจัดทาแนวทางการ
(๑) จัดทาระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สารเคมีนาเข้าเพือ่ การเกษตร
จัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร เพือ่ นาไปประกอบการยกร่างยกร่าง
ตัง้ แต่ต้นทาง (๒) จัดทาระบบข้อมูลการจาหน่ายสารเคมีในระดับจังหวัด ระบบเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร
อาเภอ ตาบล และเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ (๓) พัฒนาแนวทาง
ในการให้ความรูก้ ับเกษตรกรในการใช้สารเคมีทเี่ หมาะสมนอกเหนือการ
ให้ข้อมูลตามฉลากผลิตภัณฑ์สารเคมี (๔) ใช้กลยุทธ์ในการเรียกคืนซาก
บรรจุภัณฑ์เข้าสูช่ ่องทางการกาจัดทีถ่ ูกต้อง โดยยึดหลักการ “สร้าง
มูลค่า/ราคา”ให้กับซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทไี่ ม่ใช้แล้วหรือสารเคมีคงค้าง
เสีอ่ มสภาพ (๕) ร่วมมือกับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการขน
ย้าย จัดเก็บ ทาลาย
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการตามกฎหมายทีไ่ ด้รับการประกาศใช้
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที ๑ กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทามาตฐาน ให้คาแนะนา ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน : มลพิษจากขยะ
กิจกรรมที่ ๑ ระยะสัน้ ออกกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กาหนดบทบาท อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
อานาจและหน้าทีข่ องหน่วยงานทีจ่ ะทาหน้าทีก่ าหนดมาตรฐานกลางใน
การจัดการขยะทุกประเภท รวมทัง้ ติดตามและตรวจสอบการดาเนินการ
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องยึดตาม
มาตรฐานกลางทีไ่ ด้รับการกาหนดสาหรับการบริหารจัดการขยะ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 28

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒ ระยะยาว ศึกษาแนวทางในการบูรณาการกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการขยะ เช่น พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ขยะแห่งชาติ และ การผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นย่อยที ๒ กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กากับดูแลการบริหารจัดการน้าเสียตามหลักวิชาการ : มลพิษจากน้าเสีย
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานทีจ่ ะเป็นหน่วยงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กากับดูแล
การจัดการน้าเสียในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และ
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้
กิจกรรมที่ ๒ ออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กาหนดบทบาท อานาจ และ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน้าทีข่ องหน่วยงานหลักทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการประสานงานกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กากับดูแลการจัดการน้าเสียในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การบูรณาการในการทางานและความเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงานทัง้
แนวดิง่ และแนวราบในการจัดการน้าเสีย
ประเด็นย่อยที ๓ จัดทาทาเนียบการปล่อยและการเคลือ่ นย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ระยะสัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาระบบทาเนียบการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ปลดปล่อยและเคลือ่ นย้ายมลพิษ (PRTR) ให้ครอบคลุมโรงงานประเภท ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
สาคัญในพืน้ ทีท่ กี่ าหนดและเปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะอย่างโปร่งใส
กิจกรรมที่ ๒ ระยะยาว (หลังจาก ๕ ปี) กาหนดให้มีกฎระเบียบเกีย่ วกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคลือ่ นย้ายมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม
ประเด็นย่อยที ๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษทีเ่ กิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เร่งพัฒนาระบบ “Third Party Inspection” เพือ่ กระจาย อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งานตรวจสอบให้เอกชนทีไ่ ด้รับอนุญาตในการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงตัวชีว้ ดั ของเจ้าหน้าทีใ่ นการติดตามและตรวจสอบ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปล่อยมลพิษของสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความเข้มงวด
และรัดกุม
กิจกรรมที่ ๓ ทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบันและ
ศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ทีส่ ามารถตรวจวัดมลพิษได้แม่นยาและครอบคลุม
มากขึน้

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 29

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขยายประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ทีต่ ้องติดตัง้ ระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้า
ทิง้ และคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที ๕ กากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีใ่ นการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการทีก่ ระทาผิดกฏหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึน้ : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ออกกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ทชี่ ัดเจน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการทีก่ ระทาผิดกฎหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจของเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงบทลงโทษภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้มีความ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
รุนแรงมากขึน้ สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในปัจจุบัน
ประเด็นย่อยที ๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายในการบังคับใช้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อยที ๑ กาหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทัง้ จัดทามาตรการรองรับ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....เพือ่ กาหนดให้โครงการลงทุน
และสิง่ แวดล้อม
ภาครัฐขนาดใหญ่ (เงินงบประมาณมากกว่า...ล้านบาท) ต้องวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อและ/หรือความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทัง้ จัดทามาตรการรองรับก่อนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 30

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการตามบทบัญญัติ โดยศึกษา อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางและพัฒนาเกณฑ์ทชี่ ัดเจนเพือ่ ให้หน่วยงานอืน่ ๆ สามารถนาไป
ปฏิบัติได้
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที ๒ เร่งรัดจัดทาฐานข้อมูลกลางเกีย่ วกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสีย่ งเชิงพืน้ ทีต่ ่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมที่ ๑ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาฐานข้อมูลกลางเกีย่ วกับการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ สานักงานนโยบายและแผน
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสีย่ งเชิงพืน้ ทีต่ ่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ เพือ่ เป็นข้อมูลอ้างอิงสาหรับ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....ในการกาหนดให้มีฐานข้อมูล
ดังกล่าวรวมทัง้ การพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ
และเปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ
ประเด็นย่อยที ๓ กาหนดกลไกทีเ่ หมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ภาคเอกชน
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....ในการกาหนดกลไกทีเ่ หมาะสมใน และสิง่ แวดล้อม
การสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่าง เช่น การกาหนดระดับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของแต่ละสาขาการผลิต รวมถึงการ
จัดสรรสิทธิการปล่อยของแต่ละสถานประกอบการและการอนุญาตให้มี
การซือ้ ขายสิทธินนั้ ได้ (cap and trade system)
กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการศึกษาแนวทางและ
รูปแบบทีเ่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาระบบให้เอกชนสามารถนาไปปฏิบัติได้
หลังจาก ๕ ปี ที่ พระราชบัญญัติ ได้รับการประกาศใช้

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 31

การดาเนินการในระยะต่อไป

จะดาเนินการบันทึกข้อมูลกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๘ ใน
แบบฟอร์มนาเข้าข้อมูลกิจกรรม (DET) สาหรับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand
Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS)

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที ๔ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดาเนินกิจกรรมในชีวติ ประจาวันเพือ่ ร่วมแก้ไขปัญหารการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ : ภาคประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ สร้างความตระรู้ ความรู้ และความเข้าใจของประชาชน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับแบบอย่างการดาเนินกิจกรรมในชีวติ ประจาวันที่
จะช่วยแก้ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสือ่ และ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ โครงการสร้างแรงจูงใจ
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒ กาหนดให้สถาบันการศึกษาทุกระดับผนวกเรือ่ งการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับระดับ
การศึกษา

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดาเนิน
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้าน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทากรอบการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการจัดทารายงาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ สานักงานนโยบายและแผน
EIA และ EHIA
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานในข้อ ๑
, สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ และสร้างความเชือ่ มโยงระหว่าง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฎหมายด้านผังเมือง กฎหมายกรมโรงงาน ฯลฯ
กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินการตาม ม.๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๔ เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบับปรับปรุงให้คณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภาพิจารณา และประกาศใช้

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑

กิจกรรมที่ ๕ จัดทากฎหมายลาดับรอง (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง) เพือ่ รองรับการนาระบบ EIA และ EHIA ทีป่ ฏิรูปไปสู่
การปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๖ นาระบบ EIA และ EHIA ทีป่ ฏิรูปไปสูก่ ารปฏิบัติ และมีการ
ติดตามประเมินผล รวมทัง้ การปรับปรุงเพิม่ เติมความสมบูรณ์ของ
กฎระเบียบต่าง ๆ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 32

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม
ประกาศใช้กฎหมายลาดับรองแล้ว ๒ ฉบับ อีก ๗ ฉบับ อยู่
ระหว่างดาเนินการตามขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากในการตรา
กฎหมายลาดับรอง มีขนั้ ตอนการดาเนินงานหลายขัน้ ตอน
โดยเฉพาะในการจัดทากฎกระทรวง จะต้องนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการก่อนดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ จัดทากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบ SEA ซึง่ ครอบคลุมถึงการรับรองสิทธิ กลไกการพัฒนาระบบ SEA การสนับสนุนการดาเนินงาน SEA ทีเ่ ป็นรูปธรรม กรณีศึกษาทีห่ ลากหลาย และการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ในการทา SEA รวมทัง้ ความเชือ่ มโยงกับระบบ EHIA/EIA
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๑ จัดทากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบ SEA ซึง่ ครอบคลุม อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา สานักงานสภา
ถึงการรับรองสิทธิ กลไกการพัฒนาระบบ SEA การสนับสนุนการดาเนินงาน พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
SEA ทีเ่ ป็นรูปธรรม กรณีศึกษาทีห่ ลากหลาย และการมีส่วนร่วมของภาค และ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนต่างๆ ในการทา SEA รวมทัง้ ความเชือ่ มโยงกับระบบ EHIA/EIA
กิจกรรมที่ ๒ เพิม่ ขีดความสามารถเกีย่ วกับ SEA ให้กับภาคส่วนต่างๆ
โดยเฉพาะภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาสังคมใน
จังหวัดต่าง ๆ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๓ การจัดทา SEA ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ทัง้ ยุทธศาสตร์รายสาขา
และยุทธศาสตร์เชิงพืน้ ที่ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละ
SEA ทัง้ หน่วยงานรัฐ ประชาสังคม ชุมชน อปท. และหน่วยงานอืน่ ๆ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๔ กลไกสาหรับการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง SEA ต่างๆ และ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา สานักงานสภา
ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการความขัดแย้งในระบบ SEA และมีการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พัฒนาข้อเสนอแนวทาง รวมทัง้ การออกแบบเชิงสถาบันทีเ่ หมาะสม สาหรับ และ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
การดาเนินการและพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๖ จัดตัง้ กลไกเชิงสถาบัน เพือ่ การดาเนินการและพัฒนาระบบ
SEA ทีม่ ีหน้าทีค่ รอบคลุมถึง การเสริมสร้างขีดความสามารถเกีย่ วกับ SEA
ให้การสนับสนุนการดาเนินการและการมีส่วนร่วมใน SEA รวมทัง้ ให้
ข้อเสนอและดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA อย่างต่อเนือ่ ง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา สานักงานสภา
พัอยูฒร่ นาการเศรษฐกิ
จและสังนคมแห่
งชาติ กระทรวงทรั
และสิ
ง่ แวดล้อม
ะหว่างดาเนินการโดยศู
ย์วชิ าการเฝ้
าระวังและพัพฒยากรธรรมชาติ
นาระบบยา สานั
กงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๗ การประเมินผลระบบ SEA และจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ SEA ในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาเกณฑ์ในการทบทวนภาพรวมของพืน้ ทีท่ งั้ หมด และ
สร้างวิธกี ารในการดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินโคงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม อาทิ การปรับปรุงแก้ไขร่าง
หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกพืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 33

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๒ ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ดาเนิน
และจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบสิง่ แวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษใน โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม อาทิ การวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอพืน้ ทีเ่ ป้าหมายที่
ทุกพืน้ ที่ โดยให้มีการทบทวน ปัจจัยอ่อนไหวด้านสิง่ แวดล้อม
จะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ และมีการกาหนดมาตรการและแผนงานควบคุม ลดและ
ความสามารถในการรองรับด้านสิง่ แวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ รวมทัง้ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหามลพิษ ปัญหา
อนามัยของประชาชนในพืน้ ที่
มลพิษหลักและพืน้ ทีท่ มี่ ีปัญหามลพิษ สาเหตุของปัญหา และแนวทาง/มาตรการแก้ไข
ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๓ เพิม่ กลไกในการดาเนินงานของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในการ
เป็นผูก้ ากับดูแลการดาเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๖๐
ตามแผนปฏิบัติการเพือ่ ลดและขจัดมลพิษ โดยการเพิม่ รูปแบบและวิธกี าร
ของการสัง่ การต่อเจ้าหน้าทีร่ ัฐในส่วนภูมิภาคทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนิน
แผนงานฯ เพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๔ กาหนดวิธแี ละขัน้ ตอนของการขอจัดตัง้ งบประมาณทีเ่ พียงพอ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับ
สาหรับการลดและขจัดมลพิษ เช่น การใช้งบประมาณจากกองทุน
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สิง่ แวดล้อม (มาตรา ๖๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
กิจกรรมที่ ๕ ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพือ่ การป้องกัน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับ
และฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมจากผูท้ กี่ ่อมลพิษสิง่ แวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และ รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กาหนดวิธกี ารใช้งบประมาณทีส่ ามารถกลับมาดาเนินการเพือ่ ลดและขจัด
มลพิษในพืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษนัน้
กิจกรรมที่ ๖ สร้างความชัดเจนของมาตรการในการลงโทษและการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับ
เปรียบเทียบปรับในกรณีทไี่ ม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนนาไปสูก่ ารก่อมลพิษต่อ รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส่วนรวม
กิจกรรมที่ ๗ ประสานติดตามการดาเนินการตามมาตรการทีไ่ ด้รับการ
ปรับปรุงแล้วในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกัลกิจกรรม อาทิ การประสานและสนับสนุน
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานพืน้ ทีเ่ ขต
ควบคุมมลพิษระดับจังหวัด ๑๓ จังหวัด เพือ่ กากับและติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนและมาตรการลดและขจัดมลพิษของเขตควบคุมมลพิษแต่ละพืน้ ที่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 34

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๘ ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษทีไ่ ด้รับการแก้ไขปัญหาได้
สาเร็จตามเกณฑ์ชวี้ ดั ทีก่ าหนด

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๙ กาหนดรูปแบบความจาเป็นในการปรับใช้มาตรการอืน่ ที่
เหมาะสม ในปี ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๑๐ พิจารณาเพิม่ เติมการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ูกกับ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ หรือรายงานการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมสาหรับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการทีม่ ีความเสีย่ งต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีอ่ ยูใ่ นเขตควบคุมมลพิษ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ ๑ การวางผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ทดี่ ินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิน่ และชุมชน เป็นกลไกขับเคลือ่ นการพัฒนาเมือง
กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม มลพิษและระบบนิเวศ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ท้องถิน่ กับการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน โดยใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีด่ ิน
กิจกรรมที่ ๒ จัดทากระบวนการเก็บข้อมูล และการสือ่ สารสาธารณะเชิงรุก อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ก่อนการวางผังเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีด่ ิน
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาแบบศูนย์กลางย่อย (Sub-center) ใน
บริเวณทีม่ ีระบบขนส่งเชือ่ มโยง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีด่ ิน

กิจกรรมที่ ๔ บูรณาการแผนการดาเนินงานตามผังเมืองระบบนิเวศโดยการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีด่ ิน
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามผลการปฏิบัติตามผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์
ทีด่ ินและเพิม่ มาตรการลงโทษ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีด่ ิน

ประเด็นย่อยที่ ๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพืน้ ทีเ่ ฉพาะท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที่ ๑ จัดทากรณีศึกษาเมืองต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิน่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ระดับท้องถิน่ ชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาบุคลากร ในการวางและจัดทาผังเมืองระดับท้องถิน่
ชุมชน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

กิจกรรมที่ ๓ จัดทาแผนปฏิบัติการตามผังเมืองระดับท้องถิน่ ชุมชนทีไ่ ด้
จัดทา (ตามข้อ ๒) โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
และบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 35

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๔ สรุปบทเรียนและขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายกรณีศึกษา
เมืองต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิน่ ระดับท้องถิน่ ชุมชน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๓ การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพือ่ กากับการใช้ประโยชน์ทดี่ ินและอาคารในการพัฒนาเป็นพืน้ ทีส่ ีเขียวและพืน้ ทีร่ องรับน้าด้วยระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพืน้ ที่ (Transfer of Development Rights :TDR)
กิจกรรมที่ ๑ ดาเนินการศึกษาทบทวนผังเมืองรวมทีไ่ ด้มีการประกาศใช้
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธิการและผัง
และ/หรือ กาลังดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผัง เมือง
เมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ
และสิง่ แวดล้อม แนวโน้มการพัฒนาเมืองทีค่ าดว่าจะนามาใช้ในการกาหนด
พืน้ ทีเ่ พือ่ การอนุรักษ์ ดารงรักษาพืน้ ทีส่ ีเขียว พืน้ ทีช่ มุ่ น้าและพืน้ ทีร่ องรับน้า
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษา วิเคราะห์และสารวจพืน้ ที่ ศักยภาพทีม่ ีแนวโน้มความ
ต้องการพัฒนาเพิม่ ความหนาแน่นจากทีผ่ ังเมืองรวมกาหนดไว้และพืน้ ที่
ต้องการลดความหนาแน่นหรือพืน้ ทีเ่ พือ่ การอนุรักษ์ พร้อมการจัดทา
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นระบบดิจิทัล

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธิการและผัง
เมือง

กิจกรรมที่ ๓ วิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนด ย่าน(โซน) พืน้ ทีท่ ี่
ต้องการเพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวและพืน้ ทีร่ องรับน้า (Sending Areas) และ ย่าน
(โซน) พืน้ ทีท่ สี่ ่งเสริมการพัฒนาและหรือเพิม่ ความหนาแน่น (Receiving
Area)
กิจกรรมที่ ๔ ศึกษา วิเคราะห์ด้านการตลาดและการสารวจข้อคิดเห็นจาก
ผูป้ ระกอบการและผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีท่ งั้ Sending Areas และ Receiving
Area เพือ่ ประเมินความต้องการการโอนสิทธิ (Transfer of
Development Rights :TDR) เบือ้ งต้น

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธิการและผัง
เมือง

กิจกรรมที่ ๕ ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดหน่วย (Credits) เพือ่ การโอนสิทธิ
กิจกรรมที่ ๖ กาหนดขัน้ ตอนและอัตราส่วนการโอนสิทธิ (Procedures
and Transfer Ratio ) และประโยชน์อนื่ ๆทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้มีการโอนสิทธิ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธิการและผัง
เมื
อยูอร่ งะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธิการและผัง
เมือง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธิการและผัง
เมือง

กิจกรรมที่ ๗ ศึกษาเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ด้านกฎหมาย จากการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธิการและผัง
ดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแนวทางการจัดตัง้ “สถาบันการโอนสิทธิ เมือง
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ บือ้ งต้น ” ทีด่ าเนินการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ เป็นกลไกกลางในการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๘ จัดตัง้ สถาบันการโอนสิทธิการพัฒนาพืน้ ที่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธิการและผัง
เมือง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 36

ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ปฏิรูปเครือ่ งมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดสรรสิทธิการใช้น้า การซือ้ ขายน้า และ
ค่าชดเชยน้าท่วม
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนากองทุนสิง่ แวดล้อม ให้มีความเป็นอิสระและเป็น
เครือ่ งมือสนับสนุนการจัดการขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนากองทุนป่าไม้และกลไกพันธบัตรป่าไม้
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบใบอนุญาตการจับปลาเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างภาษีคาร์บอน (น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน) อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครือ่ งมือบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดปรับความสัมพันธ์เชือ่ มโยงระหว่างคณะกรรมการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ระดับชาติด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ดิน-ทีด่ ิน, น้า , ป่า,
ทะเล, แร่, สิง่ แวดล้อม, ผังเมือง, โลกร้อน ฯลฯ) และ ระหว่าง
คณะกรรมการด้านสิง่ แวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ กับคณะกรรมการด้าน
การพัฒนาสาขาต่างๆ (ท่องเทีย่ ว, พลังงาน , เกษตร, อุตสาหกรรม ฯลฯ)
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ระหว่างแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วโยงกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบงบประมาณเพือ่ สนับสนุนแผนแม่บท
(Program-Based Budgeting) และระบบงบประมาณเชิงพืน้ ที่
(Area-Based Budgeting) เพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบและบูรณาการ

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ ๔ ปรับบทบาทหน้าที่ และเสริมศักยภาพของผูว้ า่ ราชการจังหวัด อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินงาน
กับภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม อาทิ โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหา
ทีด่ ินทากินในหน้าทีฝ่ ่ายปกครอง
กิจกรรมที่ ๕ จัดปรับโครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เกีย่ วข้องในระดับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เช่น กรมควบคุมมลพิษ ,
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมจังหวัด , สานักงานสิง่ แวดล้อมภาค , สานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค , หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 37
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๖ เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสิง่ แวดล้อมตามภารกิจทีไ่ ด้รับการ
กระจายอานาจและถ่ายโอน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม (ดิน ทีด่ ิน น้า ป่า ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ
สุขภาพ ) และระบบสนับสนุนการกาหนดตัดสินใจทางนโยบาย (Decision
Support System: DSM )
กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเชือ่ มโยงและบูรณาการ
ระหว่างผังเมือง ผังการใช้ทดี่ ิน ผังการพัฒนาลุม่ น้า ผังคมนาคม ผังทะเล
ฯลฯ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๙ ปฏิรูประบบการเสริมสร้างความตระหนักและจิตสานึกด้าน
สิง่ แวดล้อม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ ระบบยุติธรรมสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑ จัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ทาหน้าทีจ่ ัดทาข้อเสนอการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันจัดทา
กิจกรรมที่ ๓ พิจารณาจัดตัง้ ศูนย์พัฒนาด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ทา
หน้าทีว่ จิ ัยและพัฒนาระบบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมสิง่ แวดล้อม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศาลยุติธรรมและศาลปกครอง

กิจกรรมที่ ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิง่ แวดล้อม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาข้อเสนอในภาพรวมเพือ่ การปรับปรุง
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในส่วนสารบัญญัติ
ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรต่างๆ และการจัดการมลพิษ การป้องกัน
และการฟืน้ ฟูเยียวยา ฯลฯ โดยรวบรวมจากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงใน
กระบวนการยุติธรรมสิง่ แวดล้อม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิง่ แวดล้อม
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ความคืบหน้าแผนปฏิรปู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๕ จัดตัง้ หน่วยงานบังคับคดีสงิ่ แวดล้อมในสานักงานตารวจ
แห่งชาติ สานักงานคดีสงิ่ แวดล้อมในสานักงานอัยการสูงสุด และศาล
สิง่ แวดล้อมเป็นหน่วยงานพิเศษขึน้ ในส่วนกลาง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และสานักงานอัยการสูงสุด

กิจกรรมที่ ๖ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและการประเมินเพือ่ การ
รับรองผูพ้ ิพากษาและบุคลากรด้านยุติธรรมสิง่ แวดล้อม และดาเนินการ
ตามหลักสูตร

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และสานักงานอัยการสูงสุด

กิจกรรมที่ ๗ จัดทากฎระเบียบวิธพี ิจารณาคดีสงิ่ แวดล้อมเฉพาะเรือ่ ง เช่น
คดีป่าไม้ทดี่ ิน คดีมลพิษ คดีแรงงานสิง่ แวดล้อม คดีอาชญากรรม
สิง่ แวดล้อมข้ามชาติ ฯลฯ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศาลยุติธรรมและศาลปกครอง

กิจกรรมที่ ๘ ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี
ถัดไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศาลยุติธรรมและศาลปกครอง

ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทากฎหมายทีส่ อดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติการมี
รัฐธรรมนูญ
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายทีส่ นับสนุนการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๓ จัดทากฎหมายรองรับการอนุวตั ิตามพันธกรณีในความตกลง
ระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กิจกรรมที่ ๔ จัดทากฎระเบียบทีช่ ัดเจนรองรับกระบวนการจัดทา
ข้อบัญญัติท้องถิน่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนท้องถิน่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินโครงการที่
เกีย่ วข้องกับกิจกรรม อาทิ การสนับสนุนการจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม - 39
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรนโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ตัง้ คณะทำงำนร่วมเพือ่ กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำร เพือ่ ได้ดำเนินกำรจัดตัง้ คณะทำงำนร่วมเพือ่ กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรแล้วเสร็จ
เสนอรูปแบบโครงสร้ำง องค์ประกอบ ระบบงำนระบงบประมำณของกลไก
นโยบำยระดับชำติ และระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ กลไกสนับสนุนติดตำมประเมินผล

การดาเนินการในระยะต่อไป

-

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ทบทวนบทบำทโครงสร้ำงของหน่วยงำนในกระทรวง
สำธำรณสุขเพือ่ ทำหน้ำทีส่ ำนักงำนเลขำนุกำรของกลไกระดับชำติ กลไก
ระดับเขต กลไกสนับสนุน

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรช้ำกว่ำแผน เนือ่ งจำกพระรำชบัญญัตินโยบำยสุขภำพแห่งชำติ เร่งดำเนินกำรแก้ไขพระรำชบัญญัตินโยบำยสุขภำพแห่งชำติ ตำม
ยังไม่มีกำรประกำศใช้
ควำมเห็นของกฤษฎีกำ

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ทบทวนระบบแผนและงบประมำณของหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องเพือ่ กำร บูรณำกำร
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ศึกษำรูปแบบเพือ่ ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพ
ในรูปเขตสุขภำพ ๑-๒ เขต (โดยใช้อำนำจบริหำร)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ขยำยผลเพือ่ ให้ครอบคลุมทุกเขต (รวม กทม.)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ เตรียมกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงใหม่ /ภำยใต้กฎหมำย
ใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๗ บริหำรงำนตำมรูปแบบทีป่ ฏิรูป
กิจกรรมย่อยที่ ๘ ทบทวน/ยกร่ำงกฎหมำย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรช้ำกว่ำแผน เนือ่ งจำกพระรำชบัญญัตินโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
ยังไม่มีกำรประกำศใช้
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และกระทรวง
จัดทำขอบเขตกำรศึกษำ
สำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร จัดตัง้ คณะกรรมกำร ตรวจร่ำงกฎหมำย ประจำกระทรวง
สำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๙ กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ ร่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
สุขภำพจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ใน และนอกกระทรวงสำธำรณสุข
ภำคเอกชน และประชำชน
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ กำรสือ่ สำร ประชำสัมพันธ์ ทัง้ ภำยใน/ภำยนอก
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำ website เพือ่ ใช้สอื่ สำรและ
กระทรวงสำธำรณสุขและทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชำสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ ติดตำม กำกับ ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนปฏิรูป อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ต่อ คณะกรรมกำรปฏิรูป
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข ทุก ๓ เดือน
ประเด็นย่อยที่ ๒ กำรกระจำยอำนำจโดยกำรตัง้ เขตสุขภำพ คณะกรรมกำรเขตสุขภำพ และกองทุนเขตสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
* กิจกรรมย่อย เหมือนกับ ประเด็นย่อยที่ ๑
ด้ำนสำธำรณสุข - 1

จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมเห็น

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำรปรับบทบำทและโครงสร้ำงของกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
* กิจกรรมย่อย เหมือนกับ ประเด็นย่อยที่ ๑
ประเด็นย่อยที่ ๔ ปฏิรูประบบบริหำรสถำนบริกำรของกระทรวงสำธำรณสุขเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศึกษำรูปแบบของเครือข่ำยสถำนบริกำรของกระทรวง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรช้ำกว่ำแผน เนือ่ งจำกพระรำชบัญญัติ นโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
สำธำรณสุข (สป.สำธำรณสุข/กรมต่ำงๆ)
ยังไม่มีกำรประกำศใช้
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ทบทวนบทบำทกระทรวงสำธำรณสุขในกำรสนับสนุน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรช้ำกว่ำแผน เนือ่ งจำกพระรำชบัญญัติ นโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
เครือข่ำยสถำนบริกำร
ยังไม่มีกำรประกำศใช้
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ดำเนินกำรบริหำรเครือข่ำยในรูปแบบใหม่ ๑-๒ เขตสุขภำพ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข สำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ขยำยผลกำรดำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข สำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๕ เตรียมกำรบริหำรเครือข่ำยสถำนบริกำรในรูปแบบใหม่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข สำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๖ บริหำรเครือข่ำยสถำนบริกำรในรูปแบบใหม่
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข สำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๗ ทบทวนยกร่ำงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร จัดตัง้ คณะกรรมกำรตรวจร่ำงกฎหมำยประจำกระทรวง
สำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๘ กำรรับฟังควำมเห็นต่อทำงกำรปฏิรูปสถำนบริกำรใน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข สำนักงำน จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมเห็น
กระทรวงสำธำรณสุขทัง้ ใน/และนอกกระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำนที่
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข
เกีย่ วข้องภำคเอกชน และประชำชน
กิจกรรมย่อยที่ ๙ กำรสือ่ สำร ประชำสัมพันธ์ ทัง้ ภำยใน/ภำยนอกกระทรวง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำ website เพือ่ ใช้สอื่ สำรและ
สำธำรณสุขและทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชำสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ ติดตำมกำกับควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนปฏิรูป
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำกับ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ต่อคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข ทุก ๓ เดือน
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำระบบบันทึกสุขภำพดิจิทัล Digital Health Record (DHR) และ กำรสนับสนุน Digital Transformation ของระบบบริกำรสุขภำพ
กิจกรรมย่อย ๑ กำรพัฒนำ DHR
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำรูปแบบระบบบันทึกสุขภำพ
ดิจิทัล และทดลองใช้ในโรงพยำบำลต้นแบบ
กิจกรรมย่อย ๒ กำรปรับระบบบริกำรสูร่ ะบบดิจิทัล
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขส่งเสริมกำรใช้ระบบระเบียนสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับกรมกำรแพทย์ กรมกิจกำรผูส้ ูงอำยุ ใน
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลสำหรับประชำชน
กำรพัฒนำ Thailand E Health Open Data Platform หรือ T-HOP
(Healthcare Solution)
ทีจ่ ะทำให้เกิดมำตรฐำนกำรรวบรวมข้อมูล ให้ผใู้ ช้งำนบันทึกข้อมูล
สุขภำพและกิจกรรมแต่ละวัน
ประเด็นย่อยที ๒ ระบบและองค์กรหลักเพือ่ ขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปและกำรบูรณำกำรสำรสนเทศสุขภำพของชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรจัดตัง้ และดำเนินกำรคณะกรรมกำรสำรสนเทศ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนือ่ งจำกเป็นประเด็นซ้ำซ้อนกับประเด็นบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ
สุขภำพแห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรกำหนดองค์กรหลักและดำเนินกำรสนับสนุนกำร
ยังไม่ดำเนินกำร เนือ่ งจำกเป็นประเด็นซ้ำซ้อนกับประเด็นบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ
ขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสุขภำพของประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรจัดตัง้ องค์กรมหำชนทำหน้ำที่ National Health
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข พัฒนำและบูรณำกำรธุรกรรมกำร
Data Clearing House และทำมำตรฐำนส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เบิกจ่ำยและระบบข้อมูลบริกำรสำธำรณสุข (National Clearing House)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ กำรจัดทำเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพแห่งชำติ National อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
Health IT Master Plan
กิจกรรมย่อยที่ ๕ กำรปรับปรุงกฎหมำย และกฎระเบียบด้ำนสำรสนเทศ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สุขภำพและด้ำนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๖ กำรพัฒนำมำตรฐำนและจัดกำรมำตรฐำนระบบข้อมูล
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข รวบรวมข้อมูลมำวิเครำะห์เพือ่
บริกำรสำธำรณสุขของประเทศ
จัดทำมำตรำฐำนให้พัฒนำสูด่ ิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ ๗ กำรบูรณำกำรสำรสนเทศ สุขภำพระดับประเทศ และ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรสุขภำพ
ส่งเสริมกำรนำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สำธำรณะ
แห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๘ กำรพัฒนำกำลังคนด้ำนสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๙ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกรสุขภำพ และวิชำชีพสุขภำพ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขปรับปรุงให้แผนให้สอดคล้องกับ
ดำเนินกำรพัฒนำนโยบำยสูน่ โยบำยดิจิทัล
นโยบำยดิจิทัล

ด้ำนสำธำรณสุข - 3

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเพือ่ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรวิจัยและกำรพัฒนำกลไกกระบวนกำร และเครือ่ งมือ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขถ่ำยทอดนโยบำยกำรดำเนินงำน
เพือ่ กำรสนับสนุน Digital Transformation
Digital Transformation สูร่ ะดับเขตสุขภำพ และระดับจังหวัด
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรวิจัยทีจ่ ะสนับสนุนกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปด้ำน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
สำรสนเทศสุขภำพของประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรสำรวจสุขภำพประชำชนและกำรเก็บตัวอย่ำงชีวภำพ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
เพือ่ สนับสนุนกำรทำ National Biobank
กิจกรรมย่อยที่ ๔ กำรสนับสนุนให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำก
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
สำรสนเทศสุขภำพในทุกระดับ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กาลังคนสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ จัดตัง้ กลไกระดับชำติในกำรพัฒนำและกำหนดนโยบำย
กิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดตัง้ และดำเนินกำร คณะกรรมกำรกำลังคนสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดตัง้ และดำเนินงำนหน่วยงำนหลัก เพือ่ สนับสนุนกำร
ขับเคลือ่ นกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำระบบกำลังคนสุขภำพของประเทศ
ประเด็นย่อยที่ ๒ พัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพในระบบดิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรวิจัยเพือ่ พัฒนำและกำหนดมำตรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
กำลังคนด้ำนสุขภำพของประเทศ
และสังคม
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำ สภำวิชำชีพ กระทรวง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
สำธำรณสุขและสถำนพยำบำลต่ำงๆ ในภำครัฐและเอกชน ทำฐำนข้อมูล
และสังคม
บุคลำกรดิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรสนับสนุนสถำนพยำบำลและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องให้มี
กำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรบุคคลแบบดิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ ๔ กำรขับเคลือ่ นกำรเชือ่ มโยงและบูรณำกำรสำรสนเทศ
บุคลำกรสุขภำพ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขเผยแพร่แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
กำลังคนทำงกำรพยำบำลตำมโครงกำรสร้ำงกำรบริหำรรำชกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
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อยูร่ ะหว่ำงจัดทำ Website https://hdcservice.moph.go.th เพือ่
แสดงสำรสนเทศสุขภำพทีส่ ำมำรถสืบค้น
ได้ตงั้ แต่ระดับตำบลจนถึงระดับประเทศ รองรับกำรเรียกใช้ข้อมูลได้
จำกภำยในและภำยนอก
กระทรวงสำธำรณสุข

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นย่อยที่ ๓ กำรกระจำยอำนำจและกำรสร้ำงสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร
กิจกรรมย่อยที่ ๑ วิจัยแนวทำงและรูปแบบกำรกระจำยอำนำจกำรจัดกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บุคลำกรสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำแบบจำลองถ่ำยโอนอำนำจกำรบริหำรจัดกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บุคลำกรสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ทดลองกำรถ่ำยโอนอำนำจตำมแบบจำลองใน ๒ เขต
สุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๕ วิจัยและพัฒนำ รูปแบบกำรจ้ำงระบบกำรประเมิน
สมรรถนะ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๖ พัฒนำระบบกำรประเมินผูบ้ ริหำรสถำนพยำบำล
โรงพยำบำลของรัฐ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๗ วิจัยส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำกำลังคน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบบริการปฐมภูมิ
กิจกรรมที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพบริกำรและกำรวัดประเมินผลแนวใหม่ (Quality service & Evaluation)
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนำรูปแบบบริกำรปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข กำหนดรูปแบบวิธกี ำรจ่ำยค่ำบริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ พร้อมประเมินสถำนะกองทุน
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำรูปแบบบริกำร มุง่ สูเ่ ป้ำหมำย Triple aim
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดตัง้ ศูนย์เรียนรูด้ ้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวและกำรพัฒนำ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ระบบปฐมภูมิระดับเขต
กิจกรรมย่อยที่ ๔ จัดตัง้ ศูนย์กำรเรียนรูเ้ วชศำสตร์ครอบครัวและกำรพัฒนำ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ระบบปฐมภูมิระดับจังหวัด
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒ กำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนำระบบ Electronics record ในคลินิกหมอ
ครอบครัว(E-PCC) และกำรลงทะเบียนชือ่ แพทย์คปู่ ระชำชน “Global
medical record” (GMR)

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจัดทำคูม่ ือกำรดำเนินงำน - สรุป
Standard data set

กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดทำ Data Center เชือ่ มข้อมูลกับหน่วยบริกำรระดับ
อืน่ ๆรวมถึงหน่วยงำนภำคสังคมอืน่ ๆนอกเหนือจำกหน่วยงำนภำคสุขภำพ

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

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

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข ทดลองนำ Application ไปใช้ใน
พืน้ ทีต่ ้นแบบ ๕๐ แห่ง

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กรมบัญชีกลำง
และสำนักงำนประกันสังคม
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรจัดตัง้ กองทุนบริกำรปฐมภูมิ จัดทำแนวทำงกำรนับสนุ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กรมบัญชีกลำง
และสำนักงำนประกันสังคม
นงบประมำณ
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนำกำลังคนสุขภำพด้ำนปฐมภูมิ (HEALTH WORKFORCE)
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวรองรับกำรปฏิรูประบบ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บริกำรปฐมภูมิ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและใน อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สังกัดอืน่ เช่น กทม. เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดทำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะตอบสนองเป้ำหมำยระยะ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ยำว Triple Aim สำหรับแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวและทุกสหสำขำวิชำชีพ
ครอบคลุม
กิจกรรมย่อยที่ ๔กำรคงคนไว้ในระบบจัดทำกลไกสร้ำงแรงจูงใจสำหรับ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บุคลำกรในคลินิกหมอครอบครัวทัง้ ในรูปแบบ Incentive และ
non-incentive
กิจกรรมย่อยที่ ๕ พัฒนำสำขำต่อยอดสำหรับแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวโดย อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ร่วมมือกับสถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศ
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ได้จัดทำคูม่ ือกำรดำเนินงำน

มีกำรลงทะเบียนประชำชนในพืน้ ทีต่ ้นแบบ ๕๐ แห่ง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนำกลไกอภิบำลระบบ (Governance)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิและกฏหมำยลูก
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำกลไกกำรอภิบำลระบบ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
และจัดตัง้ หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบระบบบริกำรปฐมภูมิในทุกระดับ
กิจกรรมที่ ๓ คณะอำนวยกำรขับเคลือ่ นแผนกำรปฏิรูประบบปฐมภูมิ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ ๑ประเด็นอุตสำหกรรมสมุนไพรไทยเพือ่ เศรษฐกิจ
โครงกำรที่ ๑ โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสมุนไพร (Big Data)

โครงกำรที่ ๒ โครงกำรจัดตัง้ ตลำดกลำงวัตถุดิบ สำรสกัดสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้คำปรึกษำผูป้ ระกอบกำรสมุนไพรครบวงจร
โครงกำรที่ ๓ โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสำรสกัด
โครงกำรที่ ๔ โครงกำรสร้ำงควำมเชือ่ มัน่ และภำพลักษณ์ทดี่ ีของสมุนไพร
ไทย
ประเด็นย่อยที่ ๒ ประเด็นระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทย
โครงกำรที่ ๑ พัฒนำรูปแบบบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและติดตัง้ บริกำร
ร่วมกับสหวิชำชีพใน Primary Care Cluster (PCC)
โครงกำรที่ ๒ จัดตัง้ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์พนื้ บ้ำน
ไทย ภำคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
โครงกำรที่ ๓ พัฒนำมำตรฐำนนวดไทยในระดับสำกลเพือ่ รองรับกำรประกำศ
เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของมวลมนุษยชำติ ของ UNESCO

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
พระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องมำวิเครำะห์เพือ่ จัดทำระบบรำยงำนควำมต้องกำรวัตถุดิบสมุนไพรของ
ประเทศ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขของบประมำณเพือ่ ปรับปรุงห้องให้
คำปรึกษำผูป้ ระกอบกำรสมุนไพรครบวงจร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจ้ำงสถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ) ทำแบบสำรวจในส่วนของควำมเชือ่ มัน่ ของสมุนไพรไทย
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขศึกษำดูงำนกำรให้บริกำรแพทย์แผน
ไทยในคลิกนิคหมอครอบครัว
ได้ดำเนินกำรจัดตัง้ โรงพยำบำลกำรแพทย์
แผนไทยแล้วเสร็จ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจัดทำแผนแม่บทว่ำด้วยกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรนวดไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ ๓ ระบบกำรศึกษำกำรแพทย์แผนไทย
โครงกำรที่ ๑พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตและเพิม่ พูน
ทักษะวิชำชีพแพทย์แผนไทย
โครงกำรที่ ๒ พัฒนำตำรำอ้ำงอิงมำตรฐำน (Standard Textbook) ด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย
โครงกำรที่ ๓ พัฒนำแหล่งฝึกภำคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัด และ
แหล่งฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมที่ ๑ โครงสร้ำงบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ทบทวนบทบำทหน้ำทีข่ องหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมย่อยที่ ๒ มีคณะกรรมกำรนโยบำยระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับชำติและระดับเขต (National and Regional ECS Board)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กองทุนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต
กิจกรรมย่อยที่ ๔ มีระบบสำรสนเทศสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินทีบ่ ูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยำบำล
กำรบริกำรในห้องฉุกเฉิน กำรส่งต่อผูป้ ่วยและกำรจัดกำรสำธำรณภัยด้ำน
กำรแพทย์

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจัดทำ ร่ำง CPG แพทย์แผนไทย
ผสมผสำนกับแผนปัจจุบัน + Health Literary แพทย์แผนไทย ระบบบริกำรแพทย์
แผนไทยในคลิกนิคหมอครอบครัว
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกรมกำรแพทย์แผนไทย
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกรมกำรแพทย์แผนไทย

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข พัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมระบบ
รักษำพยำบำลฉุกเฉิน (ECS Training)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๕ สำมกองทุนสุขภำพหลักกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน และวิธกี ำรชดเชยบริกำรตำมชุดสิทธิประโยชน์
กิจกรรมที่ ๒ ระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ทุกกรณี)ทีม่ ีมำตรฐำนโดย
ดำเนินงำนภำยใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแยกศูนย์สงั่ กำรและ
อำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขทีม่ ีมำตรฐำน อยูใ่ ต้กำรดำเนินงำน
ของกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมย่อยที่ ๒ สนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรนอกเวลำสำหรับผูป้ ่วยไม่
ฉุกเฉินเพือ่ ลดควำมแออัดในห้องฉุกเฉินโรงพยำบำลรัฐบำล

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๓ โครงสร้ำงและกลไกกำรประสำนงำนด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขในภำวะโรค/ภัยสุขภำพ
กิจกรรมที่ ๓ กำลังคนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ แผนผลิตและธำรงรักษำบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินให้ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
เพียงพอแก่ควำมต้องกำรในระยะ ๑๐ ปี
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
กิจกรรมที่ ๑ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรทำงำนด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดตัง้ NHPB
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ปรับโครงสร้ำงภำยในกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ทีร่ ะดับเขต/จังหวัด/อำเภอ พิจำรณำปรับโครงสร้ำง และ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
จำนวนบุคลำกรด้ำน p&p
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๔ กำหนดให้บทบำทของ pcc ต้องเน้นด้ำน p&p ให้
มำกกว่ำงำนด้ำนกำรรักษำ
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ทบทวนบทบำทภำรกิจ และสัมฤทธิผลขององค์กรมหำชน อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๖ ปรับปรุงกฎระเบียบของ กพ. และ กพร. ให้มีควำมยืดหยุน่ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำน กพ. และ สำนักงำน กพร.
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงระบบงบประมำณของงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ ให้กำรจัดสรรงบประมำณของ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงกำรคลัง กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำน
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องมีควำมเชือ่ มโยงกับทิศทำง/นโยบำย/ยุทธศำสตร์/
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ลำดับควำมสำคัญของงำนตำมที่ NHPB กำหนด
กิจกรรมย่อยที่ ๒ สร้ำงระบบให้เกิด fiscal accountability ขององค์กร
มหำชน – ทัง้ ตัวผูบ้ ริหำร (เช่น ตำแหน่งผูจ้ ัดกำร เลขำธิกำร เป็นต้น ) และ
บอร์ดบริหำร

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ ให้งบประมำณ P&P ของ สปสช. อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ต้องอยูใ่ นกำรดูแลกำกับของโรงพยำบำล สำธำรณสุขจังหวัด และ
สำธำรณสุขอำเภอ
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๓ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกลไกทำงกำรเงิน เพือ่
สนับสนุนให้องค์กรทุกภำคส่วนรับผูส้ ูงอำยุเข้ำทำงำน (Active aging) ตำม
สมรรถนะทีเ่ หมำะสม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรคลัง สำนักนำยกรัฐมนตรี

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนกำรป้องกันโรคติดเชือ้ ใน
โรงพยำบำลของโรงพยำบำลทีร่ ับดูแลผูป้ ่วยจำกต่ำงประเทศ (Medical Hub)
กิจกรรมที่ ๔ กำรพัฒนำกำลังคนด้ำน P&P
กิจกรรมย่อยที่ ๑ competency mapping ของตำแหน่งต่ำง ๆ ด้ำน p&p อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย และกรมควบคุมโรค
ทัง้ ระบบ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ค่ำตอบแทนสำหรับบุคลำกรสำขำขำดแคลนพิเศษ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย และกรมควบคุมโรค
กิจกรรมที่ ๕ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ Public Health Laboratory & Research Laboratory อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำระบบวิจัย
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรลงทุนเพือ่ พัฒนำระบบกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขตำมแผนฯ ทีไ่ ด้จัดทำไว้แล้ว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำระบบสือ่ สำรสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ มีระบบกำรคุม้ ครองด้ำนกำรสือ่ สำรโดยมีหน่วยงำนกลำง
คัดกรองข้อมูลด้ำนสุขภำพ ข้อมูลข่ำวสำรทีจ่ ำเป็น ถูกต้อง
และทันกำรณ์
กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิม่ ช่องทำงสือ่ สำรมวลชนสำธำรณะทำงสุขภำพและ
แนวทำงเขียนสือ่ สุขภำพ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมควบคุมโรค

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องจัดทำสือ่ ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
เพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (NCDs)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำน กสทช.
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พัฒนำระบบบริกำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคเชือ่ มโยงข้อมูลกับ
ผูป้ ระกอบกำรผ่ำนระบบ National Single Window (NSW) ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำ ๓ ระบบใหญ่
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำระบบกำรสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด เขตสุขภำพสธ. กทม.
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทีจ่ ะช่วยยกระดับกำรรูห้ นังสือ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสถำนศึกษำทุกสังกัด
และทักษะสุขภำพนำไปสูก่ ำรปรับวิธกี ำรสอนและหลักสูตรด้วยกระบงนกำร
ส่งเสริมควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพด้วย v-shape
กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนำระบบวัฒนธรรมและควำมเชือ่ (หมูบ่ ้ำน) ๗๕,๐๓๒ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด
แห่ง
ประเด็นย่อยที่ ๓ กำรศึกษำวิจัยเชิงประเมินผล
กิจกรรมย่อยที่ ๑ สำรวจควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพของประชำชนไทยทุก ๓ ปี อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
๕ ปี ๑๐ ปี
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรวิจัยกำรทำงำน ด้วยฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด
ทำงำน(Evidence Based ทีเ่ รียกว่ำ Implementation science research
Practice
กิจกกรมย่อยที่ ๓ จัดทำต้นทุน (Unit cost) สำหรับกำรสนับสนุนด้ำน
กำรเงินตำมชุดสิทธิประโยชน์ทปี่ รับจำกกำรให้สุขศึกษำและปรับพฤติกรรม
สุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๔ center of health literacy รวบรวมงำนวิจัยและองค์
ควำมรูว้ ชิ ำกำร
ประเด็นย่อยที่ ๔ พัฒนำกำลังคนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำชุดสมรรถนะหลักและรูปแบบ หลักสูตร กำรฝึกอบรม
สำหรับบุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับ (๓๕,๐๐๐คน)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำหลักสูตรและผลิตนักศึกษำด้ำนส่งเสริมควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ (๒,๐๐๐ คน)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ เพิม่ กำรทำงำนเชิงกำรขับเคลือ่ นมำกกว่ำกำรให้บริกำร
และให้ควำมรูห้ รือสอน
กิจกรรมย่อยที่ ๔ พัฒนำต่อยอดนำเสนอผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพโดยร่ววมือกับสถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำย
ผูบ้ ริหำรกำรพยำบำลและคณะกรรมกำรทุกแห่ง
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นย่อยที่ ๕ พัฒนำกลไกกำรขับเคลือ่ นควำม รอบรูด้ ้ำนสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประกำศกำรปฏิรูปควำมรอบรูข้ องประชำชนเป็นวำระ
แห่งชำติ (National Agenda)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ คณะกรรมกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรูแ้ ละสือ่ สำรสุขภำพ
แห่งชำติโดยคำสัง่ สำนักนำยกรัฐมนตรี
กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนำต่อยอดนำเสนอผลงำนด้ำนวิจัยด้ำนกำรส่งเสริม
ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพโดยร่วมมือกับสถำบันทัง้ ในและต่ำงประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทบทวน ออกแบบ โครงสร้ำง กระบวนกำร และ กฎหมำย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้ำนสุขภำพ จัดทำข้อเสนอ แผนแม่บท
แผนปฏิบัติกำร แผนกำกับ ติดตำม ทีเ่ หมำะสม เกิดประโยชน์สูงสุดที่
เหมำะสม เป็นธรรม ต่อผูร้ ับบริกำร และ ผูใ้ ห้บริกำร โดยมีเป้ำหมำยกำร
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข ประเมินสือ่ สุขภำพของกรมอนำมัย
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ประเด็นย่อยที่ ๒ จัดระบบกำรเยียวยำผูเ้ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รับผลกระทบจำกกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
บริกำรด้ำนสุขภำพ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม เหมำะสม และ ทันท่วงที
โดยมีเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นย่อยที่ ๓ ผูร้ ับบริกำรด้ำนสุขภำพมีควำมรูเ้ ท่ำทัน เกีย่ วกับกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
คุม้ ครองบริกำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนต่ำง ๆ เช่น ผลลัพธ์ของกำร
ให้บริกำร ควำมเสีย่ งต่อผลกระทบทีเ่ กิดจำกำรให้บริกำร กำรเตือนภัยด้ำน
สุขภำพทีค่ วรระวัง เป็นต้นโดยมีเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ ๑ กำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักสำหรับคนไทยทุกคน รวมทัง้ ชุดสิทธิประโยชน์เสริม และมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินสำหรับกำรจัดหลักประกันสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำชุดสิทธิประโยชน์หลักพร้อมประมำณกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวิชำชีพ สำนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๑ พร้อมประมำณกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวิชำชีพ สำนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรพัฒนำชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๒ พร้อมประมำณกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวิชำชีพ สำนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ประเด็นย่อยที่ ๒ กำรคุม้ ครองด้ำนสุขภำพแก่บุคคลทีม่ ีปัญหำสถำนะและสิทธิ รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ม่ใช่ประชำชนไทย รวมถึงแหล่งเงิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำหนดแผนกำรจัดระบบควำมคุม้ ครองแก่บุคคลทีม่ ี
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงแรงงำน กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำร
ปัญหำสถำนะและสิทธิ รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ม่ใช่ประชำชนไทย
ท่องเทีย่ วและกีฬำ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรปรับปรุงกฎหมำยและจัดทำร่ำงกฎหมำยสำหรับกำร อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
จัดหลักประกันสุขภำพและแหล่งเงินสำหรับคนต่ำงชำติ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรดำเนินกำรนำร่องดำเนินกำรระบบประกันสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สำหรับคนต่ำงด้ำว บุคคลทีม่ ีปัญหำสถำนะและสิทธิ รวมทัง้ นักท่องเทีย่ ว
ต่ำงชำติ
ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นย่อยที่ ๓ พัฒนำกลไกหลักในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรคลังสุขภำพระดับประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรจัดตัง้ สำนักงำนกลำงทำหน้ำทีพ่ ัฒนำมำตรฐำนและ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงกำรคลัง
กำรจัดกำรสำรสนเทศ โดยเฉพำะกำรเบิกจ่ำยค่ำบริกำร
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรปรับปรุงกลไกกำรจ่ำยเพือ่ ใช้ร่วมกันในระดับประเทศ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ประเด็นย่อยที่ ๔ จัดทำกฎหมำยสำหรับกำรอภิบำลกำรคลังระบบหลักประกันสุขภำพ
จัดทำกฎหมำยสำหรับกำรอภิบำลกำรคลังระบบหลักประกันสุขภำพ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ประเด็นย่อยที่ ๕ ระบบสำรสนเทศทำงกำรคลังระบบบริกำรสุขภำพและมำตรฐำนสำรสนเทศทำงกำรคลัง
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำรพัฒนำมำตรฐำนรำยงำนต้นทุนกำรจัดบริกำร กำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
ทดลองใช้และขยำยผลให้ทุกหน่วยบริกำรทัง้ รัฐและเอกชนดำเนินกำร
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติสำหรับกำรคลัง อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
สุขภำพและเศรษฐกิจสุขภำพเพือ่ ใช้จัดทำดัชนีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำและ
ปริมำณบริกำร
กิจกรรมย่อยที่ ๓ กำรพัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ประกันภัยและเศรษฐ อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
มิติทำงกำรคลังบริกำรสุขภำพ
ประเด็นย่อยที่ ๖ กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดบริกำรแบบเพิม่ ควำมคุม้ ค่ำและได้รับกำรชดเชยอย่ำงเหมำะสม และกำรขยำยผลไปสูเ่ รือ่ งอืน่
กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดบริกำรแบบเพิม่ ควำมคุม้ ค่ำและได้รับกำรชดเชย อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
อย่ำงเหมำะสม และกำรขยำยผลไปสูเ่ รือ่ งอืน่
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นย่อยที่ ๗ กำรเพิม่ ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพแก่ประชำชน
กำรเพิม่ ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพแก่ประชำชน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเด็นย่อยที่ ๘ กำรศึกษำและขับเคลือ่ นเพือ่ เพิม่ แหล่งเงินสำหรับบริกำรสุขภำพทีภ่ ำครัฐมีส่วนร่วม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดทำข้อเสนอแนะแหล่งเงินเพิม่ เติมสำหรับบริกำร
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
สุขภำพทีภ่ ำครัฐมีส่วนร่วม
กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดตัง้ คณะทำงำนศึกษำควำมเป็นไปได้ของแหล่งเงิน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
เพิม่ เติมภำยใต้บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง และกำรปรับปรุงกระบวนกำร
งบประมำณ หรือแก้ระเบียบและกฎหมำยทีจ่ ำเป็น
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดกำรจัดหำแหล่งเงินเพิม่ เติม

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
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การดาเนินการในระยะต่อไป

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดรณรงค์ในสือ่ สารมวลชนและบนสือ่ ดิจิทัล ในรูปแบบ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
ของการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธกี ารประชาสัมพันธ์ ทีห่ ลากหลาย โดยให้มี ๑. โครงการถอดบทเรียนกรณีถาหลวงขุนนานางนอน : จริยธรรมสือ่ สารมวลชนสือ่
สอดคล้องกับกิจกรรม
การวางแผนยุทธศาสตร์การสือ่ สารทีช่ ัดเจน เป็นกรอบในการทางาน
โดยกรมประชาสัมพันธ์ จุดประสงค์เพือ่ ทาข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติในการทางาน
ในภาวะวิกฤติของสือ่ โดยมีแผนงาน ได้แก่ ๑.๑ ทา Workshop ปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบทีม่ ีอยู่ ๑.๒ ทาการประเมินและรับฟังความคิดเห็นทัว่ ประเทศ และ๑.๓
จัดทาให้มีคมู่ ือการปฏิบัติตนของสือ่ ทังในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ ได้รับทุน
งบประมาณจาก สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๖ ล้านบาท ปัจจุบันอยูใ่ นขันตอนการรับฟังความคิดเห็น
ใน ๔ ภาค
๒. โครงการ Social Media Smart Page Award โดยสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นโครงการ
จัดประกวดการจัดทาสือ่ ดิจิทัลทีใ่ ห้องค์ความรูใ้ นเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ โดย
มีการฝึกอบรมความรูด้ ้านการรูเ้ ท่าทันสือ่ ทักษะการเขียน และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วงเงินงบประมาณ ๒.๔ ล้านบาท โดยมี มีผผู้ ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการและได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ -สารสนเทศ จานวน
๑๕ ราย ปัจจุบันดาเนินการฝึกอบรมสาเร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ใช้คนดัง (Celebrities) ในแวดวงบันเทิงและกีฬา เป็นผูน้ า
เสนอ (presenters) ในการเชิญชวนให้ประชาชนรูจ้ ักเลือก ทีจ่ ะบริโภค
สือ่ ทีม่ ีคุณภาพและมีคุณค่า ทังนี พิจารณานาเสนอให้สอดคล้องกับ
กลุม่ เป้าหมาย และช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงาน เช่น
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
๑. โครงการส่งเสริมการรูเ้ ท่าทันสือ่ วิทยุ -โทรทัศน์ สาหรับเยาวชนในโรงเรียนและ
สอดคล้องกับกิจกรรม
มหาวิทยาลัย โดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดทาการจัดทาสคริป์เนือหารายการรูเ้ ท่าทันสือ่
สาหรับผูบ้ ริโภค และ ผลิตรายการและจัดทาแผนการเผยแพร่รายการผ่านทีวดี ิจิทัล
และสือ่ ทางอินเทอร์เน็ต
๒. โครงการวางแผนรณรงค์การรูเ้ ท่าทันสือ่ ของประชาชน โดยกรมประชาสัมพันธ์ มี
การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สอื่ อย่างสร้างสรรค์ของ Net Idol และคนดัง
(Celebrities) ทีม่ ีชอื่ เสียงและข้อมูล ข่าวสาร ทีผ่ ลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรูใ้ ห้แก่ประชาชน โดยมีเนือหาหลักคือ Fake news และ Cyberbullying
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๓ การจัดสัมมนาเรือ่ ง “การรูเ้ ท่าทันสือ่ ” ในโรงเรียนและใน
มหาวิทยาลัย และในสถานทีส่ าธารณะสาหรับกลุม่ เป้าหมายทีอ่ ยูน่ อก
สถานศึกษา ทังในกรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนือ่ ง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
๑. โครงการส่งเสริมการรูเ้ ท่าทันสือ่ วิทยุ -โทรทัศน์ สาหรับเยาวชนในโรงเรียนและ
สอดคล้องกับกิจกรรม
มหาวิทยาลัย โดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดการประชุมเพือ่ ส่งเสริมการรูเ้ ท่าทันสือ่ วิทยุ โทรทัศน์กับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพืนที่ ๔ ภาค โดยได้จัดการประชุมครังที่
๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการวางแผนรณรงค์การรูเ้ ท่าทันสือ่ ของประชาชน โดยกรมประชาสัมพันธ์ มี
การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สอื่ อย่างสร้างสรรค์ของ Net Idol และคนดัง
(Celebrities) ทีม่ ีชอื่ เสียงและข้อมูล ข่าวสาร ทีผ่ ลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรูใ้ ห้แก่ประชาชน โดยมีเนือหาหลักคือ Fake news และ Cyberbullying

กิจกรรมที่ ๔ การบรรจุสาระเกีย่ วกับ “การรูเ้ ท่าทันสือ่ ” ให้อยูใ่ น
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีการประชุมหารือแนวทางการดาเนินการระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็น คณะกรรมการปฏิรูปประเทสด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิชาพืนฐานระดับอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะกรรมการครังที่ ๑๘/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทาร่าง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมจริยธรรมและ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย ร่างพระราชบัญญัติ ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบครัง
มาตรฐานวิชาชีพสือ่ มวลชน พ.ศ. ....
สุดท้ายโดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการแก้ไขตาม
ความเห็นสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ดาเนินการเตรียมการจัดทาเนือหลักสูตร "การรูเ้ ท่าทันสือ่ " ตามขันตอน
ของกระทรวงศึกษาธิการ

นาร่าง พระราชบัญญัติ ทีท่ าการแก้ไขตามความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพือ่
พิจารณาตามขันตอนทางกฎหมาย

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสือ่ สารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ ใหม่ ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
ดาเนินการพิจารณาทบทวนความสอดคล้องของร่างแผนแม่บทการ
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง และเป็นไปตามสภาวะความ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อยูร่ ะหว่างการทบทวนความสอดคล้อง
บริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ จานวน
ต้องการในการใช้คลืน่ ความถีใ่ นอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน
ของร่างแผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ ๒ กับแผนระดับชาติทเี่ กีย่ วข้อง
๒๓ แผน เพือ่ พิจารณาแนวทางการปรับปรุงเทิศทางและเป้าหมาย
ระดับต่างๆ แล้ว รวมทังมีการระดมความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องในกระบวนการ
ของร่างแผนดังกล่าว
ทบทวนและปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ ๒ และการทีร่ ่าง
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ซึง่ ถือเป็นแผนระดับที่ ๓ ทีต่ ้องสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ รวมถึงประเด็นเร่งด่วน ๑๕ ประเด็นทีก่ าหนดเป้าหมาย
การดาเนินการในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีข้อห่วงใยทีเ่ ป็นข้อสังเกตุ
ซึง่ ทาให้เกิดความไม่มนั่ ใจในการตีความเป้าหมายทีค่ าดหวังของประเด็นทีป่ รากฎใน
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติและประเด็นเร่งด่วน ด้วยเหตุทไี่ ม่มีการสือ่ เป้าหมาย
ทีต่ ้องการบรรลุของแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน
กิจกรรมที่ ๒ ให้ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาเรียกคืนคลืน่ ความถีท่ ี่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คมุ้ ค่าหรือนามาใช้ประโยชน์ให้
คุม้ ค่ายิง่ ขึน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทีม่ ีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดทาประกาศ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดาเนินการจัดสรรการใช้ประโยชนืคลืน่
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ความถีใ่ ห้คมุ้ ค่า
การเรียกคืนคลืน่ ความถีท่ ไี่ ม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คมุ้ ค่าหรือนามาใช้
ประโยชน์ให้คมุ้ ค่ายิง่ ขึน ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ (ฉบับราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง หน้า ๑๐ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

กิจกรรมที่ ๓ ควรมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารประมูลคลืน่ ความถีส่ าหรับ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์จากการใช้ราคาสูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน เป็นการใช้ มีปัญหา เนือ่ งจาก สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
คุณสมบัติและข้อเสนอในเชิงคุณภาพรายการของผูเ้ ข้าประมูล (Beauty กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือชีแจงว่า หากวิธกี าร Beauty Contest ถือเป็น
ส่วนหนึง่ ของวิธกี ารประมูลแล้ว สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
Contest)
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ก็สามารถดาเนินการด้วยวิธนี ได้
ี แต่หาก
มิใช่แล้วก็ต้องแก้ไขประเด็นนีใน พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ ฉบับใหม่
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทาการหารือเพือ่ กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการตามกิจกรรม

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔ พิจารณาจัดตังโครงข่ายแห่งชาติ เพือ่ บริหารจัดการโครงข่าย อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่ามีโครงการ
วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ทังโครงข่ายเคเบิล โครงข่ายดาวเทียม
จัดตังเครือข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ (NT) เป็นการควบกิจการบริษัท กสท
และโครงข่ายภาคพืนดิน เพือ่ ให้สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยูแ่ ล้วให้เกิด
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) และบริษัท TOT จากัดมหาชน โดย
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ จะเป็นการลดภาระผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมวิทยุ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว
โทรทัศน์
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๕ พิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการโทรทัศน์ทเี่ ป็นของรัฐ
องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ เช่น สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงเพือ่ สาธารณะ (Thai PBS) บริษัท อส
มท จากัด (มหาชน) (MCOT) สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สถานีโทรทัศน์
กองทัพบก (ททบ.๕) เพือ่ ให้เป็นการใช้คลืน่ ความถีเ่ กิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะทีค่ มุ้ ค่ามากยิง่ ขึน และส่งเสริมสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ของ
ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสือ่ ออนไลน์
กิจกรรมที่ ๑ การจัดตังส่วนงานหรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่ นการ
ประสานงานกับผูใ้ ห้บริการสือ่ ออนไลน์ในและต่างประเทศ ให้มีลักษณะ
Official Point of Contact

กิจกรรมที่ ๒ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายประมวลรัษฎากร เพือ่ ให้
ครอบคลุมการเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์ต่างประเทศ

การดาเนินการในระยะต่อไป
นาโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้ความเห็นชอบในการ
ดาเนินการตามขันตอนของกฎหมายต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมหารือกับสถานีโทรทัศน์ เช่น NBT ททบ. ๕ อส และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามการ
มท. Thai PBS ในการพิจารณาจัดแบ่งผังเวลาให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามี
ดาเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ในการตอบสนองต่อกิจกรรมดังกล่าว
ส่วนร่วมผลิตรายการด้วย ร้อยละ ๓๐

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จะมีการจัดตัง
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีด่ ังกล่าว คือ สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึง่ ได้ถูกกาหนดให้จัดตังโดย พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยูใ่ นขันตอนการดาเนินการ

ดาเนินการจัดตัง สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยร่างแก้ไขประมวลรัษฎากรอยูใ่ นการพิจารณาของสานักงาน สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการปรับปรุงร่างกฎหมายให้สมบูรณ์ เพือ่ นาเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป

ด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ - 4

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๓ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ ให้ครอบคลุมการใช้สอื่ ออนไลน์

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
มีปัญหา เนือ่ งจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มีความเห็นว่า ใน ดาเนินการจัดทา ร่างแก้ไขกฎหมายอาญาในการกระทาผิดต่อเด็กทาง
การคุม้ ครองเด็กจากภัยทางสือ่ ออนไลน์ควรมีการดาเนินการให้ครอบคลุม โดยการ
ออนไลน์ และ ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการกระทา
แก้ไขบทลงโทษในกฎหมายอาญา ให้ครอบคลุมการคุกคามเด็กและเยาวชนทาง
ผิดต่อเด็กโดยใช้สอื่ ออนไลน์ พ.ศ. ...
ช่องทางออนไลน์ และ ทาการร่าง พระราชบัญญัติ สาหรับคุม้ ครองเด็กทางออนไลน์
โดยเฉพาะ นาไปสูก่ ารจัดทา ร่างแก้ไขกฎหมายอาญาในการกระทาผิดต่อเด็กทาง
ออนไลน์ และ ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็กโดย
ใช้สอื่ ออนไลน์ พ.ศ. ...
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๔ มาตรการเสริมการลงทะเบียนผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือระบบเติม
เงิน / จัดทาศูนย์กลางข้อมูลพืนฐานผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
มีการดาเนินโครงการระบบการลงทะเบียนผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีด่ ้วยอัตลักษณ์ ดาเนินการแล้วเสร็จ
(๒ แชะ) เสร็จสินแล้วโดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๕ เพิม่ ประสิทธิภาพการกากับตรวจสอบการใช้สอื่ ออนไลน์ทไี่ ม่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
เหมาะสม
๑. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์เพือ่ การกากับดูแลสือ่ ออนไลน์ โดย สอดคล้องกับกิจกรรม
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ปัจจุบันอยูใ่ นขันตอนการจัดซือจัดจ้าง
๒.โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC)
โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการขอให้กรรมการตรวจรับปรับข้อมูลเรือ่ งเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสัญญาของบริษัท
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครือ่ งมือด้านการสือ่ สารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
กิจกรรมที่ ๑ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการรักษาความมัน่ คง
พระราชบัญญัติ ทัง ๒ ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้แล้วเมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้
มีผลบังคับใช้
กิจกรรมที่ ๒ จัดทากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้กรอบในระดับสากล

อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษบกิจและสังคม ตาม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ดาเนินการจัดทากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ กากับดูแล ติดตามทุกหน่วยงานในการดาเนินการตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ในมิติ
ความมัน่ คงของชาติ ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ภัยธรรมชาติ และ
ภาวะวิกฤต
กิจกรรมที่ ๔ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องและ สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ร่วมกันจัดทาแผนแม่บท เพือ่ นาเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็น
โครงสร้างพืนฐานด้านการสือ่ สารและโทรคมนาคมเพือ่ ภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากแผนพัฒนาดังกล่าวหมดระยะเวลาดาเนินการแล้ว

พิจารณาทบทวนความจาเป็นของกิจกรรม โดยอาจปรับปรุงให้เข้ากับ
แผนอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นปัจจุบัน

ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างรอหน่วยงานหลักกาหนดการประชุมจัดทา
แผนแม่บทเพือ่ นาเทคโนโลยีบอร์ด แบรนด์ไร้สายมาใช้ เป็นโครงสร้างพืนฐานด้าน
การสือ่ สารและโทรคมนาคมเพือ่ ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมิได้
กาหนดนัดหมายประชุมเพือ่ จัดทาแผนแม่บทดังกล่าว

ดาเนินการจัดการประชุมจัดทาแผนแม่บทเพือ่ นาเทคโนโลยีบอร์ดแบรน
ไร้สายมาใช้ เป็นโครงสร้างพืนฐานด้านการสือ่ สารและโทรคมนาคมเพือ่
ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
กิจกรรมที่ ๑ เร่งรัดการดาเนินการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจาปี
แห่งชาติ เพือ่ เป็นกลไกในการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ได้นาประเด็นการประชาสัมพันธ์ทไี่ ด้จากการประชุม งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ และสนับสนุนการทางานของ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
เชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐตามกลุม่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพือ่ ร่วมกันกาหนด
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ อย่างต่อเนือ่ ง
เนือหา (Content) การประชาสัมพันธ์หลัก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาวิเคราะห์
และประมวลเชือ่ มโยงกับ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกฯ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
แล้วจัดทาเป็น“แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒” แบ่งเป็นแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ๔ กลุม่ ซึง่ เป็นแผนฯ
ประจาปีทเี่ ชือ่ มโยงเนือหา (Content) การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานระดับ
กระทรวง ไปสูห่ น่วยงานระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ ๒ ปรับบทบาทของสถาบันการประชาสัมพันธ์ให้ดาเนินการใน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมประชาสัมพันธ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
เชิงรุก รวมทังพัฒนาหลักสูตรการสือ่ สารในยุคดิจิทัล เพือ่ บรรจุในการ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยอยูใ่ นระหว่างการทดลองใช้โครงสร้างการบริหารงาน
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีข่ องภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายใน และมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรการ
ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนของประเทศ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ครังที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรองศาสตราจารย์เสรี
วงษ์มณฑา เป็นประธานการประชุม การประชุมมีความคืบหน้าในการจัดทา
รายละเอียดของแต่ละรายวิชา และประวัติวทิ ยากรผูส้ อนโดยสังเขป รวมถึงแนวทาง
การจัดกรอบร่างแผนต่าง ๆ นามาเสนอในการประชุมเพือ่ รับรองในครังต่อไป
กิจกรรมที่ ๓ กาหนดหลักสูตรอบรม / จัดอบรมสัมมนาเรือ่ งการ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และการสือ่ สารสาธารณะ ให้แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ

ดาเนินการทดลองใช้โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ และการจัดทาเนือหาหลักสูตรการสือ่ สารในยุคดิจิทัลให้
มีความสมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
เครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุกกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาไทย ปัจจุบัน ได้ สอดคล้องกับกิจกรรม
ดาเนินการอบรมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จสินแล้ว
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม ๑ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีการดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพและ
แห่งชาติ
ปรับปรุงการบริหาร กอช. โดยผลักดันการเพิม่ จานวนสมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การลงพืน้ ทีเ่ พือ่
ผลักดันการออมใน ๕๕ จังหวัด การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และธนาคารหน่วยรับ
สมัครสมาชิก การส่งเสริมการออมแรงงานนอกระบบ เด็ก /เยาวชน นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย ในการเพิม่ สมาชิก และแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ เพือ่ ทบทวนและพัฒนากฎหมาย
รวมถึงการพัฒนาองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร ทัง้ นี้ ปัจจุบันพบว่ามีสมาชิก กอช. กว่า ๑.๖
ล้านคน และคาดว่าจะเพิม่ จานวนสมาชิกเป็น ๒ ล้านคนภายในปี ๖๒
กิจกรรม ๒ การสร้างระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญหลังพ้นวัย
ทางาน
กิจกรรม ๓ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้
เหมาะสมและเป็นธรรม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาของรัฐสภา
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานดาเนินการศึกษาและปรุงสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการ
ต่างๆ อาทิ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้
ทาการศึกษารูปแบบสวัสดิการด้านประกันสังคมทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทยใน ๗ ลักษณะ สานักงาน
ประกันสังคม (สปส.) ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีคลอดบุตร การปรับปรุงเงิน
ทดแทนตาม พระราชบัญญัติ เงินทดแทน โดยขยายความคุม้ ครองไปยังลูกจ้างชัว่ คราวของส่วน
ราชการและเพิม่ สิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง มีการตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ โดย รนม.ฉัตรชัยฯ เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ยังขาดการดาเนินงานในลักษณะทีเ่ ป็น
ภาพรวมของระบบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการได้มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ ๒๙ คณะเพือ่ ดาเนินงานด้านการลดความเหลือ่ มล้า
ทางสังคม ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ วิธกี ารทางานของคณะกรรมการ และ
ประโยชน์ทแี่ ต่ละกลุม่ เป้าหมายจะได้รับ เพือ่ ลดความซ้าซ้อนของการดาเนินงาน โดยคาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๒ และในวันที่ ๕ ก.ย. ๖๒ จะดาเนินการประชุมร่วม ๕
กระทรวงหลัก ได้แก่ พม. ศธ. รง. สธ. และ มท. เพือ่ หารือแนวทางการลดความเหลือ่ มล้าในการ
ให้บริการทางสังคม
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรม ๔ พัฒนาการออมภาคบังคับ

กิจกรรม ๕ ใช้วสิ าหกิจเพือ่ สังคมกับการพัฒนาสังคม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยในปัจจุบัน สานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดาเนินการช่วยเหลือผูม้ ีรายได้
น้อยและการส่งเสริมการออมผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลเรือ่ งรายได้เป็นเกณฑ์ และนา
ค่าใช้จ่ายจากการซือ้ สินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (VAT ร้อยละ ๗ ) มาคืน ซึง่ แบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ
๑) ร้อยละ ๕ คืนเงินเข้าในบัตร/กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ๒) ร้อยละ ๑ จะเก็บเข้าบัญชี
กองทุนการออมแห่งชาติของผูถ้ ือบัตร เพือ่ เป็นเงินออมของผูม้ ีรายได้น้อย และ ๓) ร้อยละ ๑ จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ ตามปกติ ขณะทีแ่ นวคิดเรือ่ ง Negative Income Tax (NIT) ไม่ได้ มีการดาเนินการแล้ว
เนือ่ งจากมีปัญหาเรือ่ งข้อมูล จึงได้นาเรือ่ งบัตรสวัสดิการมาขับเคลือ่ นแทน ทัง้ นี้ ในส่วนของการใช้
ภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับกระตุน้ การใช้จ่ายยังไม่มีแนวคิดในการดาเนินการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่
๒๒ พ.ค. ๖๒ และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสวัสดิการและสังคมในฐานะหน่วยงานชัว่ คราวตามบท
เฉพาะการของ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการ ดังนี้ จัดตัง้
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม เมือ่ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ /จัดทากฎหมายลาดับรองตาม
พระราชบัญญัติ เสร็จสิน้ แล้ว ๑๑ ฉบับจากทัง้ สิน้ ๒๖ ฉบับ/ดาเนินการจัดทากรอบอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่/ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณเพือ่ จัดจ้างเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง
ปฏิบัติงาน/สรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ /เตรียมการรับจดทะเบียน วิสาหกิจเพือ่ สังคม (SE) ใหม่ /
เตรียมการจัดตัง้ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม มีบริษัทจดทะเบียนแล้วโดยอาศัยระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๓ แห่ง
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กิจกรรม ๖ เสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางสังคม เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กูย้ มื เพือ่ การพัฒนา
สังคม

กิจกรรม ๗ ให้วดั ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิง่ ขึน้

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ดาเนินการออกระเบียบเพือ่ ให้อานาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ให้สามารถจ่ายเงินรายจ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ โดยประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตัง้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ สมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ให้ อปท. ตัง้ งบสมทบโดยเฉพาะในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และขณะนี้ มท. กาลังปรับแก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตัง้ งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ สมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ เพือ่ ขยายขอบเขตการตัง้ งบสมทบให้กว้าง
ขึน้ โดยครอบคลุมกองทุนอืน่ ๆ อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
และกองทุนอืน่ ๆ ที่ มท. ประกาศกาหนด และเพือ่ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ อบจ. ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๒ ,พระราชบัญญัติ เทศบาล ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติ สภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีใ่ ห้อานาจ อปท. สามารถจ่ายเงินรายจ่ายอืน่
ใดทีจ่ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ซึง่ ร่างระเบียบฉบับแก้ไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ทัง้ นี้ ยังไม่ได้มีการดาเนินการตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปและวิธกี ารที่
กาหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมทัง้ การศึกษาและการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคมหรือเสนอการระดมทุนให้ อปท. กูย้ มื
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยดาเนินการขยายผลและร่วมมือพัฒนาตามแนวทางของธรรมนูญพระสงฆ์
แห่งชาติ โดยคณะสงฆ์ได้มีการดาเนินการปฏิรูปกิจการของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการ
ปกครอง (๒) ด้านการเผยแพร่ศาสนา (๓) ด้านสาธารณูปการ (๔) ด้านสาธารณสงเคราะห์ (๕) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ และ(๖) ด้านศาสนศึกษา โดยมีการได้มีการตัง้ คณะกรรมการจากมหาเถรสมาคม
เป็นผูร้ ับผิดชอบการปฏิรูปในด้านต่างๆ ซึง่ ประเด็นการให้วดั มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม
จะอยูใ่ นส่วนของด้านสาธารณสงเคราะห์ และ สานักงานพระพุทธศาสนา ร่วมกับ สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาให้วดั เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ ปัจจุบันมีวดั ส่งเสริมสุขภาพแล้ว
จานวน ๔,๐๐๗ แห่ง และมีพระคิลานุปัฏฐากแล้วจานวน ๓,๗๙๖ รูป (ข้อมูล ณ ๒๘ มิ.ย. ๖๒) และ
อยูร่ ะหว่างขยายผลการสร้างพระนักพัฒนา
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลุม่ ผูเ้ สียเปรียบในสังคม
๑. ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพือ่ คนทัง้ มวล
กิจกรรม ๑ ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ/ ระบบราง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยกระทรวงคมนาคม มีนโยบายทีใ่ ห้การก่อสร้างขนส่งสาธารณะทุกโครงการมี
การออกแบบเพือ่ คนทุกวัย (UD) ซึง่ ปัจจุบันมีหน่วยงานทีด่ าเนินการเรือ่ งดังกล่าวหลายหน่วยงาน อาทิ
บริษัท BTS ได้มีแผนในการติดตัง้ ลิฟท์สาหรับผูพ้ ิการฯ ให้ครบทุกสถานี รวมถึง กทม. มีนโยบายใน
การก่อสร้างลิฟท์สาหรับผูส้ ูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า

กิจกรรม ๒ ปฏิรูประบบโครงสร้างพืน้ ฐานบริการขนส่งสาธารณะ
ทุกระบบ

กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ยดึ หลักการออกแบบขนส่งสาธารณะให้เอือ้ ต่อทุกคน (Universal
Design) อาทิ โครงการก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ ิการ (ห้องน้า ทางลาด ป้าย)
กระทรวง พม. โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ดาเนินการดังนี้
- ทา MOU ร่วมกับทุกกระทรวงเพือ่ ติดตามนโยบาย และแผนการสนับสนุนการจัดสิง่ อานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการ ปัจจุบันมีการจัดสิง่ อานวยความสะดวก จานวน ๒๒,๒๕๙ แห่ง จาก ๔๓,๐๒๔
แห่ง (๕๑.๗๔%) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑) -ขับเคลือ่ นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทัง้ มวล “Smile City
For All” จานวน ๑๓ จังหวัด โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพือ่ ขับเคลือ่ นการจัดสิง่ อานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการภายใต้แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมทีท่ ุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)

กิจกรรม ๓ ปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานทีก่ ากับเกีย่ วกับการ
ออกแบบเพือ่ คนทุกวัย (UD)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กาหนดประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีท่ ุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act:
AAA) ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์
ที่ ๔ แนวทางที่ ๑ พม. และ มท. ร่วมปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดสิง่ อานวยความสะดวก
ในอาคารสาหรับผูพ้ ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงด้านเทคนิคของกรมโยธาธิการและผังเมือง กาลังผลักดันกฎหมายการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะทีท่ ุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) หรือ
ยุทธศาสตร์ AAA ซึง่ เป็นของผลจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้ ูงอายุคนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๒. ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กิจกรรม ๑ สนับสนุน/เสริมสร้างศูนย์บริการคนพิการและปรับปรุง อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ได้
รูปแบบการพิจารณาการใช้เงินของกองทุนส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพ ขับเคลือ่ นศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไปแล้วจานวน ๒,๒๑๐ ศูนย์ (ข้อมูล ณ พ.ค. ๖๒) และกองทุน
ชีวติ คนพิการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการได้จัดสรรกรอบวงเงินสนับสนุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพือ่
ดาเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป จานวน ๖๒ ล้านบาท ศูนย์บริการคน
พิการระดับจังหวัด จานวน ๒๐.๕๘ ล้านบาท ๒) ปัจจุบันกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเนือ่ งจากสถานประกอบการนิยมจ้างงานคนพิการมากขึน้ (ยอดเงิน
คงเหลือ ณ มี.ค. ๖๒ จานวน ๘,๘๐๐ ล้านบาท) ทัง้ นี้ ได้สนับสนุนกิจกรรมหลัก อาทิ การส่งเสริมเรือ่ ง
ความเสมอภาค การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ การสนับสนุนเงินกูส้ าหรับคนพิการ (ปัจจุบันมี
ผูใ้ ช้บริการ ๑๙๕,๐๐๐ ราย) ซึง่ พม. อยูร่ ะหว่างการศึกษาระบบบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ
เพือ่ ความยัง่ ยืนของกองทุนฯ ๓) พม. ได้ดาเนินการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ (Empowerment)
โดยร่วมมือกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาอาชีพผ่านโครงการ Smile Farm โดยใช้กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการเป็นกลไกขับเคลือ่ น ซึง่ ปัจจุบันได้นาร่องในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคน
พิการในภูมิภาคต่างๆ จานวน ๘ แห่ง ๔) ปัจจุบันมีองค์กรคนพิการทีไ่ ด้มาตรฐานขอจัดตัง้ เป็น
ศูนย์บริการคนพิการกว่า ๑,๓๐๐ แห่งทัว่ ประเทศ ซึง่ พม. อยูร่ ะหว่างเร่งจัดทามาตรฐานศูนย์บริการ
คนพิการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ๕) พม. อยูร่ ะหว่างการประสานกับทางสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพือ่ ร่วมกันพิจารณากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม สาหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
๓. การเสริมสร้างศักยภาพผูส้ ูงอายุในการทางาน
กิจกรรม ๑ กิจกรรมขยายอายุเกษียณราชการ จาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย ๑) สานักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสมของตาแหน่งทีจ่ ะมี
ปี (โดยใช้เวลา ๖ ปี คือ ๒ ปี ขยาย ๑ ปี) เพือ่ เป็นต้นแบบในการ การขยายอายุเกษียณ ๒) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึง่ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ขยายเวลาการทางาน
รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๐ มิ.ย.
๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าว เพือ่ ให้ข้าราชการสามารถนาระยะเวลาของการเคยดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญขึน้ ไป หรือประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโสขึน้ ไป ซึง่ มีระยะเวลา
ต่อเนือ่ งกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี มาใช้เป็นคุณสมบัติในการได้รับการพิจารณาให้สามารถรับ
ราชการต่อไปเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณทีผ่ นู้ นั้ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ได้ ๓) ยังไม่ได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญให้ขยายอายุเกษียณราชการ เป็น ๖๓ ปี
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กิจกรรม ๒ แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายทีใ่ ห้ผสู้ ูงอายุสามารถรับ
งานเป็นชิน้ งาน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้วนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการคุม้ ครองการรับ
งานไปทาทีบ่ ้าน ชุดที่ ๑ ได้ดาเนินการออกกฎหมายลาดับรองเพือ่ รองรับ พระราชบัญญัติ คุม้ ครอง
ผูร้ ับงานไปทาทีบ่ ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้พิจารณาเสร็จสิน้ และมีผลบังคับใช้แล้ว จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่
(๑) กฎกระทรวงกาหนดงานทีม่ ีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยต่อหญิงมี
ครรภ์และเด็กทีม่ ีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (๒) ประกาศคณะกรรมการคุม้ ครองการรับงาน
ไปทาทีบ่ ้าน เรือ่ ง อัตราค่าตอบแทนในงานทีร่ ับไปทาทีบ่ ้าน

๔. ปฏิรูประบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
กิจกรรม ๑ พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพของ สานักงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย๑) สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) ชีแ้ จงเรือ่ งการแก้ไข
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยเพิม่ อานาจทางปกครองให้กับ พระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้มีอานาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานว่า การกาหนดให้อานาจทาง
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ปกครองแก่พนักงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักการของ พระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
๒) พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่ พ้น ๙๐ วันนับแต่วนั ประกาศ โดยมีหลักการสาคัญ
คือ การปรับปรุงองค์ประกอบ/อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กาหนดมาตรการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านความปลอดภัย และให้เลขาธิการ สคบ. มีอานาจดาเนินคดีแทนผูบ้ ริโภค และ
อปท. ได้รับค่าปรับจากการดาเนินการในส่วนของตน รวมถึงการปรับอัตราโทษปรับให้เป็นปัจจุบัน
ทัง้ นี้ ไม่ได้มีการระบุให้ สคบ.ไปสังกัดหน่วยงานกระทรวงทีบ่ ังคับใช้กฎหมายตามข้อเสนอปฏิรูปฯ ๓)
พระราชบัญญัติการจัดตัง้ สภาองค์กรของผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่ พ้น ๖๐ วันนับแต่วนั ประกาศ ซึง่ มีเจตนารมณ์
เพือ่ ให้ประชาชนมีสิทธิรวมกันจัดตัง้ องค์กรของผูบ้ ริโภคเพือ่ คุม้ ครองและพิทักษ์สิทธิของผูบ้ ริโภค และ
องค์กรของผูบ้ ริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตัง้ เป็นองค์กรทีม่ ีความเป็นอิสระเพือ่ ให้เกิดพลังในการ
คุม้ ครองและพิทักษ์สิทธิของผูบ้ ริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐
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กิจกรรม ๒ เสริมสร้างพลังให้แก่ผบู้ ริโภคและการพัฒนาผูบ้ ริโภค
โดยอาศัยเทคโนโลยี

๕. ปฏิรูปการขึน้ ทะเบียนกับผูไ้ ร้สถานะทางทะเบียนราษฎร
กิจกรรม ๑ ติดตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแก้ไขใหม่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ดาเนินโครงการชมรมคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคภาคประชาชนต้นแบบ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ผ่านการส่งเสริมความรูด้ ้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ สคบ. ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จัดโครงการ
ยุวอาสาสมัครคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค (ยุว.อสคบ.) ในสถานศึกษาทัว่ ประเทศ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย ๑) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๖๒ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๒ เป็นต้นไป
โดยกาหนดสิทธิในการยืน่ คาร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็กทีไ่ ร้รากเหง้า ไร้สัญชาติในประเทศไทยให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน และ มท. ดาเนินการออกระเบียบรองรับ
กฎหมายดังกล่าวซึง่ มีผลบังคับใช้แล้ว ๓ ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนประวัติ
สาหรับบุคคลทีไ่ ม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดทาบัตรประจาตัวคนซึง่ ไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ การออกระเบียบดังกล่าวเป็นการลด
ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนผูไ้ ร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ มีการสารวจและจัดทาข้อมูลคนพิการไร้
รากเหง้าทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของหน่วยงานในสังกัด และแต่งตัง้ คณะทางานจัดทาแนวทาง/คูม่ ือการ
ดาเนินงานให้ความช่วยเหลือคนพิการไร้รากเหง้าให้ได้รับสิทธิทางกฎหมาย โดยจะดาเนินการขึน้
ทะเบียนให้ได้รับสิทธิ ภายในปี ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการกาหนดแผนการขึน้ ทะเบียนผูไ้ ร้
สถานะทางทะเบียนราษฎรกลุม่ อืน่ ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

๖. การเปลีย่ นแปลงนโยบายประชากรเพือ่ เสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต
กิจกรรม ๑ แก้ปัญหาอัตราการเกิดทีล่ ดลงอย่างมีนัยสาคัญทีท่ าให้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย ๑) มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒ ม.ค. ๖๒ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐาน
ประเทศไทยมีประชากรในแต่ละกลุม่ อายุทไี่ ม่สมดุล
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา/จัด
การศึกษา/การดาเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดทีด่ ูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตงั้ แต่
แรกเกิด-๖ ปี โดยกาหนดมาตรฐานย่อย ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๒) ด้านครู/ผูด้ ูแลเด็กให้การดูแล และ (๓) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย ๒) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จัดทาระบบสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
สาหรับจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบฐานข้อมูลกลาง ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนคือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทัว่ ประเทศ ๕๐,๐๐๐ แห่ง และข้อมูลเด็กปฐมวัย (ร่วมกับ มท. สธ. ศธ. กทม.)
เพือ่ ประโยชน์ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเพือ่ รับทราบผลการดาเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวม และยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการให้สิทธิการลดหย่อนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสวัสดิการพืน้ ฐานสาหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีช่วยอนามัยเจริญพันธุใ์ ห้ผมู้ ีบุตรยาก
๗. การเสริมพลังสตรี
กิจกรรม ๑ กิจกรรมเพิม่ สัดส่วนของสตรีในตาแหน่งบริหารของ
องค์กร

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้อยูร่ ะหว่างการจัดทาร่างยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึง่ ได้มีการกาหนดแนวทางการส่งเสริมให้
สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อาทิ การเพิม่ สัดส่วนสตรีให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การสร้างมาตรการป้องกันการกีดกัดสตรีในการดารงตาแหน่งทางการเมือง และปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนจะดาเนินการ จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
เป็นสตรี เพือ่ หาแนวทางกาหนดมาตรการพิเศษชัว่ คราว ในการกาหนดสัดส่วน ส.ส. หญิง อย่างไรก็
ตาม ยังไม่มีการดาเนินการในส่วนของการแก้กฎหมายและ การจัดมาตรการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของสตรี
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรูด้ ้านสังคม
กิจกรรม ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เป็นผูเ้ ก็บและ
บริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและตาบล

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมดาเนินโครงการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลทุกมิติทมี่ ีการจัดเก็บ
โดยหน่วยงานในระดับพืน้ ที่ เพือ่ นามาจัดทาแผนพัฒนาในพืน้ ที่ โดยมุง่ เน้นด้านคุณภาพชีวติ ทีด่ ีของ
ประชาชน ตามนโยบาย one plan one policy ของกระทรวงมหาดไทย โดยนาร่องการดาเนินการใน
พืน้ ทีข่ องจังหวัดนครนายก (พืน้ ทีต่ าบล ๗ แห่ง) ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดาเนินโครงการ
โดย เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีระยะเวลา ๒ ปี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการประมวลข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายในพืน้ ที่ ทัง้ นี้ เมือ่ แล้วเสร็จจะดาเนินการประเมินผลความสาเร็จเพือ่ ต่อยอดการ
พัฒนาในระดับนโยบายต่อไป

กิจกรรม ๒ จัดลาดับความสาคัญการเปิดเผยข้อมูลทีป่ ระชาชน
ต้องการทราบ และสร้างการรับรู้

ยังไม่มีการดาเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กิจกรรม ๓ พัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพือ่ สร้างความเป็นธรรมในการ
ช่วยเหลือของรัฐ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย ๑) กรมสรรพากรอยูร่ ะหว่างดาเนินการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลภาษี
หัก ณ ทีจ่ ่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยนาผูม้ ีรายได้เข้าระบบภาษีทุกคนและให้ผทู้ มี่ ีรายได้ถึงเกณฑ์ทุกคนได้
ชาระภาษี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
และแก้ไขประมวลรัษฎากร (ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย) มีข้อเสนอให้แก้ไข
กฎหมายสรรพกร โดยกาหนดให้ (๑) ผูท้ มี่ ีอายุครบ ๑๘ ปียนื่ แบบภาษี (๒) ลดเพดานภาษีบุคคลจาก
ร้อยละ ๓๕ เหลือไม่เกินร้อยละ ๒๕ (๓) ลดเพดานภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ ๒๘ เหลือไม่เกินร้อยละ
๒๕ และ (๔) ปรับภาษีมูลค่าเพิม่ ร้อยละ ๗ ของกิจการทีม่ ีรายได้เกิน ๑.๘ ล้านบาทเป็น ๑๐ ล้านบาท
แต่ต้องเสียภาษีร้อยละ ๒ กรณีทมี่ ีรายได้ไม่ถึง ซึง่ คาดว่าจะขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดาให้สูงขึน้ ได้ถึง
๓๕ ล้านคน อย่างไรก็ตาม ขณะนีก้ รมสรรพกรยังไม่มีแนวคิดในการดาเนินการเรือ่ งดังกล่าว
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพืน้ ที่
๑.๑ กาหนดให้ตาบลเป็นพืน้ ทีก่ ารพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยออก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้ยกร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ ๒๒ พ.ค.
๖๒ รนม.วิษณุฯ มีคาสัง่ ให้ พม. รับร่างระเบียบฯ ดังกล่าวไปทบทวนตามความเห็นของ สคก. และ
สสส. ความเห็นของ สคก. เห็นว่า การออกระเบียบฯ มีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอืน่ ของ สสส. จึง
เสนอเพิม่ สสส.และกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการร่วม ทัง้ นี้ พอช.จะจัดประชุมหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ปรับแก้ร่างระเบียบดังกล่าว และจะดาเนินการพิจารณาทบทวนว่า หากกฎหมาย/กลไก
อืน่ มีความครอบคลุมแล้ว หรือสามารถดาเนินการสมัชชาตาบล-จังหวัดได้ อาจยุติเรือ่ งดังกล่าว
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน
๒.๑ จัดทา พระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและบุคคลตามมาตรา คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายทีต่ ้องจัดทาใหม่เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
๔๓ (๒) ในรัฐธรรมนูญฯ
ประเทศ ได้จัดทาร่าง พระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและบุคคลฯ และส่งให้ รนม.วิษณุฯ และ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคณะอนุกรรมการฯ ได้ยตุ ิการ
ดาเนินการแล้ว และอยูร่ ะหว่างรอการพิจารณาจากรัฐบาลชุดใหม่
๒.๒ แก้ไข พระราชบัญญัติสภาองค์ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑

มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาหลายครัง้ ตัง้ แต่ปี ๒๕๖๐ แต่ความเห็นยังแตกต่างกันในหมูส่ ภา
องค์กรชุมชน ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ นอกจากนี้ พอช. เห็นว่าคณะกรรมการ พอช. อาจไม่เห็นด้วย
กับการตัง้ สานักงานสภาและเปลีย่ นกระทรวงทีส่ ังกัด

๒.๓ ยกระดับ พอช. จากองค์การมหาชนให้มี พระราชบัญญัติ
รองรับ

พอช. ได้มีการจัดตัง้ คณะทางานศึกษาเรือ่ งดังกล่าว โดยเห็นว่ายังไม่ควรเปลีย่ นเป็น พระราชบัญญัติฯ
แต่ควรปรับแก้ พ.ร.ฏ. ก่อน ตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ ยังมีความแย้งกันระหว่างฝ่าย
สนับสนุน ทีเ่ ห็นว่าเป็นการยกระดับองค์กร ไม่ให้ถูกยุบง่าย ขณะทีฝ่ ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วย เห็นว่า การเป็น
องค์การมหาชนจะปรับเปลีย่ นภารกิจทาได้ง่ายกว่าเป็น พรบ. อีกทัง้ การบริหารแบบองค์การมหาชนก็
คล่องตัวกว่า และ พ.ร.ฏ. มีความครอบคลุมภารกิจอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ มติคณะกรรมการสถาบันให้
ศึกษาข้อมูล/ความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพิม่ เติม
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๒.๔ ส่งเสริมให้ความคุม้ ครองชาวไทยกลุม่ ชาติพันธุ์ โดยจัดทา
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันฯ และ พระราชบัญญัติส่งเสริม
อนุรักษ์วถิ ีชีวติ กลุม่ ชาติพันธุ์

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
สมช. ได้จัดทาร่างการส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันภายใต้พหุวฒ
ั นธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการนาเสนอสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยังไม่มีการผลักดันการ
จัดทา พระราชบัญญัติส่งเสริมอนุรักษ์วถิ ีชีวติ กลุม่ ชาติพันธุ์

๒.๕ จัดทา พระราชบัญญัติ ยุติธรรมชุมชน

กระทรวงยุติธรรมอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความซ้าซ้อนของอานาจหน้าทีค่ ณะกรรมยุติธรรมชุมชน
แห่งชาติกับคณะพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติใน พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามข้อท้วงติงของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจกรรมที่ ๓ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: ทรัพยากรและทุนชุมชน
๓.๑ ผลักดัน พระราชบัญญัติธนาคารทีด่ ิน
กระทรวงการคลังชีแ้ จงว่าไม่สามารถดาเนินการได้ เนือ่ งจากอาจมีความซ้าซ้อนกับกลไกภาครัฐในการ
ช่วยเหลือปัญหาความมัน่ คงทางทีด่ ินแก่ประชาชนทีม่ ีอยูแ่ ล้ว และผลการศึกษาของ กค. พบว่า การ
จัดตัง้ ธนาคารทีด่ ินจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทีส่ ูง
๓.๒ พัฒนาการดาเนินงานนโยบายการจัดการทีด่ ินแปลงรวมทีเ่ น้น ปัจจุบันนโยบายการจัดสรรทีด่ ินแปลงรวมได้ดาเนินการผ่านคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ
บทบาทของชุมชน/กระบวนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งไปพร้อมๆ (คทช.) ขณะทีใ่ นการปฏิบัติในระดับพืน้ ที่ จะกลไกภาครัฐในการพิจารณาจัดสรรทีด่ ิน ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กัน
กับข้อเสนอการปฏิรูปฯ ทีม่ งุ่ เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาสิทธิการถือครองทีด่ ิน
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้าขนาดเล็กของชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ปัจจุบันหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้าขนาดเล็ก อาทิ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากร
น้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสนับสนุนให้ชุมชนประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกาหนดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนตามข้อเสนอการปฏิรูปฯ อย่างเป็น
รูปธรรม

๓.๔ แก้ไข พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และ
พระราชบัญญัติอนื่ ๆ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๕ แก้ไข พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
และจัดทา พระราชบัญญัติ ธนาคารต้นไม้

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ ๑๖ เม.ย.
๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย ๑) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดาเนินการออกกฎกระทรวงกาหนดให้
ทรัพย์สินอืน่ เป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๑
และมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าว ๒) ปัจจุบันมีผยู้ นื่ ขอสินเชือ่ โดยใช้ไม้ยนื ต้นเป็นหลักประกันแล้ว จานวน
๕ ราย ผ่านสินเชือ่ พิโกไฟแนนซ์ ซึง่ ให้สินเชือ่ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ราย ในวงเงินรวม ๑๒๘ ล้านบาท
ทัง้ นี้ ผูข้ อสินเชือ่ ทัง้ หมดอยูใ่ นกลุม่ ผูค้ ้าไม้ยคู าลิปตัส ไม้ยางพารา ไม้แปรรูป ซึง่ สะดวกต่อการกาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินราคาไม้ ๓) ธกส. อยูร่ ะหว่างอบรมคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ เพือ่ ทาหน้าที่
เป็นผูป้ ระเมินราคาต้นไม้ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมอบรมกว่า ๔๐๐ คน ๔) ยังไม่มีการดาเนินการให้สินเชือ่ ของ
ธนาคารพาณิชย์เนือ่ งจากขาดหลักเกณฑ์ กลางในการประเมินราคาต้นไม้ ๕) ยังไม่มีการผลักดันการ
จัดทาพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้
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๓.๖ ส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ นวัตกรรม และวัฒนธรรมชุมชน ให้เข้มแข็ง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ ๓๘ แห่ง ได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิน่ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทีม่ ีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สมรรถนะ
ทีต่ ลาดแรงงานต้องการ การให้บริการทางวิชาการทัง้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยความรูน้ วัตกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิน่ รวมทัง้
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ สวทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการ การจัดการความรูแ้ ละการถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ ุมชน ร่วมกับราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรมที่ ๔ : การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: สวัสดิการชุมชน
๔.๑ แก้ไข พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้ดาเนินการแก้ไข พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว และ
๒๕๔๖
ได้รับฟังความคิดเห็นเมือ่ ม.ค. ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นทีข่ ัดแย้ง มติทปี่ ระชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชน ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ จึงเห็นชอบให้ชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ตาม
ข้อเสนอจากเวทีการรับฟังความเห็น โดยถอนเรือ่ งการแก้ไข พระราชบัญญัติ ดังกล่าวออกจากที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๔.๒ จัดทา พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชา
สังคม พ.ศ. .... และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ได้มีมติ
เห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ปัจจุบันได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และอยูร่ ะหว่างการเสนอ ครม. และ พม. ได้จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมแล้ว โดยใช้ชอื่ ว่า “แผนปฏิบัติการด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)” ตามข้อกาหนดในแนว
ทางการเสนอแผนระดับที่ ๓

กิจกรรมที่ ๕ : การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน
๕.๑ เร่งรัดการจัดทา พระราชบัญญัติ สถาบันการเงินประชาชน
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๒ และ
มีผลบังคับใช้เมือ่ พ้น ๑๒๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๕.๒ พัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนในลักษณะ Matching model
ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีการส่งเสริมกิจกรรมทีใ่ กล้เคียง อาทิ การส่งเสริมวางแผนธุรกิจแก่
ประชาชน และยังไม่มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบสัมมาชีพทัง้ ระบบ เนือ่ งจาก พอช. ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๕.๓ จัดทา พระราชบัญญัติวสิ าหกิจเพือ่ สังคมให้เป็นกฎหมาย
ส่งเสริมการทางานเพือ่ สังคมโดยใช้การทางานเชิงธุรกิจ

๕.๔ ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทเพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ป้องกันความเสีย่ งและอุปสรรคต่างๆ โดยการ
ปรับปรุง พระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๒๒
พ.ค. ๖๒ และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้
ดาเนินงานในหน้าทีข่ องสานักงานไปพลางก่อนใน ๑๘๐ วัน โดยได้ดาเนินการ ดังนี้ ประกาศการจัดตัง้
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์
www. dsdw.go.th และมีหนังสือแจ้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทราบ มอบหมายข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีก่ รม พส. ปฏิบัติงานสานักงานจัดทาแผนการดาเนินงานตามบทเฉพาะกาล ตาม
พระราชบัญญัติแจ้งสถานประกอบการทีไ่ ด้รับการรับรอง จานวน ๑๐๓ แห่ง เตรียมการดาเนินงาน
จัดทากรอบอัตราจ้างเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณเพือ่ จัด
จ้างเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างปฏิบัติงาน จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม เพือ่
ขับเคลือ่ นการดาเนินงาน สรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เตรียมการรับจดทะเบียน SE ใหม่ เตรียมการ
จัดตัง้ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๒๐ มี.ค.
๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่ พ้น ๖๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ มีเจตนารมณ์เพือ่ ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ นทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสีย่ งและรักษา
เสถียรภาพทางการเงินทัง้ ระบบ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมที่ ๑ สร้างพลังจิตอาสา
๑.๑ โครงการจิตอาสา “เราทาดีด้วยหัวใจ”
ผลการดาเนินกิจกรรมตัง้ แต่เดือน พ.ย. ๖๐ – มิ.ย. ๖๒ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา จานวน ๒๘,๒๒๖
ครัง้ จิตอาสาทัง้ หมด จานวน ๔,๓๘๕,๑๗๘ คน แบ่งเป็นประเภทกิจกรรมต่างๆ อาทิ พัฒนาแหล่งน้า
ทาความสะอาดสถานทีส่ าธารณะ สร้างฝายชะลอน้า ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมสาธารณสุข
๑.๒ โครงการจิตอาสาประชารัฐเพือ่ สังคม สุขภาวะ

สช. ดาเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ โดยประชุมดาเนินการระดับจังหวัดและจัดตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนเครือข่าย สารวจ/จัดทาฐานข้อมูลและแผนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะลาบาก
และข้อมูลภูมิศาสตร์รับมือภัยธรรมชาติ รวมถึงจัดการความรู/ถอดบทเรี
้
ยนการดาเนินงาน
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กิจกรรมที่ ๒ สร้างพลังแผ่นดิน
๒.๑ ปฏิรูประบบอาสาสมัครในพืน้ ที่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและ
ภาคประชาสังคมเพือ่ การจัดสวัสดิการ โดยสนับสนุนการขับเคลือ่ นงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.) และพัฒนาศักยภาพ อพม. ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ผูน้ าแห่ง
การเปลีย่ นแปลง และการคุม้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ และการควบคุมการขอทาน นอกจากนี้ จัดงานเชิดชู
เกียรติ อพม. เพือ่ เป็นการเสริมพลัง สร้างกาลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการทางานให้แก่ อพม.มี
การจัดทาแอปพลิเคชัน อสม. Online โดยบริษัท AIS เพือ่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการทางาน
และการสือ่ สารให้บุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนดียงิ่ ขึน้ พม. จัดให้ระบบฐานข้อมูล อพม. / จัดทา
ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงาน อพม. / กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อพม. พม. ตัง้ ศูนย์
ประสานงาน อพม. ทัง้ ระดับจังหวัดและอาเภอ จานวน ๓๐๙ ศูนย์และมีผรู้ ับบริการช่วยเหลือจาก
ศูนย์ประสานงาน อพม. แล้วจานวน ๓๖,๕๙๒ ราย

๒.๒ ฟืน้ ฟูกิจการลูกเสือไทย

ปัจจุบัน มีการอบรมลูกเสือในหลักสูตรของสถานศึกษาและสาหรับบุคคลทัว่ ไป และสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติได้พัฒนาหลักสูตร/จัดฝึกอบรม/ของบพัฒนาค่ายลูกเสือทุกปี แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีแนวคิด
ปรับปรุง พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ กรมธนารักษ์ยงั ไม่ได้รับการประสานงานจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินการปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ

๒.๓ ขับเคลือ่ นสภาเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ดาเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน โดยจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับตาบ/ อาเภอ/ จังหวัด และระดับประเทศ ครบ
๘,๗๘๐ แห่ง มีเด็กจานวน ๒๐,๘๙๘,๔๐๑ คน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน มีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เชิงจิตอาสาเพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม มากกว่า ๑,๐๐๐ โครงการ/กิจกรรม
และมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มากกว่า ๑๘๐,๐๐๐ คน มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสภาเด็ก
และเยาวชนทัว่ ประเทศเพือ่ นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน มีการแก้ไขกฎหมาย
รวมถึงการพัฒนากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูลด้านสถานภาพของคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน และ (๒) ฐานข้อมูลการทากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๓ พลังสร้างสรรค์
๓.๑ สร้างศูนย์การเรียนรูท้ ักษะชีวติ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการดาเนิน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนาชมพิพิธภัณฑ์เพือ่ เป็นต้นแบบ
สนับสนุนการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ระยะที่ ๒ โดยเป็นการพัฒนาคลังข้อมูลวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิน่
และระบบแนะนาการชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และกระทรวงศึกษาธิการจัดตัง้
แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชน ๗,๑๓๗ แห่ง เพือ่ สร้างโอกาสเรียนรูต้ ลอดชีวติ รวมถึงพัฒนาทักษะชีวติ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีมาตรการสนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมจัดพืน้ ทีท่ าง
สังคม และพัฒนาระบบการระดมทุนเพือ่ กิจกรรมทางสังคม อย่างชัดเจน

๓.๒ ขับเคลือ่ นคลังปัญญาผูส้ ูงอายุและโรงเรียนผูส้ ูงอายุ

มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุในพืน้ ที่ ๗๖ จังหวัด ครอบคลุมทุกอาเภอทัว่
ประเทศ โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ (ศพอส.) รวมจานวนทัง้ สิน้ ๑,๔๗๗
แห่ง และมีแผนการขับเคลือ่ นงาน ศพอส. ให้ครบทุกตาบลในปี ๒๕๖๕ นอกจากนีย้ งั มีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุใน ๔ มิติทุกจังหวัด จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผูส้ ูงอายุ
ตามทีส่ าธารณะเนือ่ งในวันสาคัญต่าง ๆ นาร่องโรงเรียนผูส้ ูงอายุในเรือนจาคลองเปรม และเรือนจา
กลางลาปาง ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ประสานขอความร่วมมือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินงาน
โรงเรียนผูส้ ูงอายุทวั่ ประเทศ ถ่ายโอนภารกิจ ศพอส. ให้ อปท. ตามแผนการกระจายอานาจ

๓.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพืน้ ทีส่ ่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ทัว่ ประเทศ มีจานวน ๑๘,๙๑๗ แห่ง โดยรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี จานวน
๘๑๑,๒๓๓ คน และมีครูผดู้ ูแลเด็ก/ผูด้ ูแลเด็ก ๕๒,๕๗๑ คน ขณะทีม่ ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีด่ าเนินการ
โดยเอกชน ๑,๕๗๑ แห่ง (ข้อมูล ณ ๒๗ มี.ค.๖๒) ทัง้ นี้ มท. ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ การจัดทามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ เมือ่ ๒ ม.ค.๖๒) เพือ่ เป็นมาตรฐานกลางในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในทุกสังกัด รวมถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเด็กปฐมวัย และการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาทุก อปท.
กรมประชาสัมพันธ์ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยจัดตัง้ /บริหารจัดการ
เครือข่ายวิทยุชุมชนระดับเขต การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาเครือข่ายวิทยุประชารัฐ และจัด
ประกวดวิทยุชุมชนดีเด่น

๓.๔ ขยายเครือข่ายวิทยุ/การสือ่ สารให้ชุมชนเพือ่ ช่วยเหลือ
สาธารณะ: วิทยุชุมชน
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๔ พลังภูมิคมุ้ กัน
๔.๑ จัดทามาตรฐานดูแลสือ่ ออนไลน์

๔.๒ โครงการ Citizen Watchdogs

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จัดทาเว็บเพจรูท้ ันสือ่ (WWW.Roothunsue.com) เพือ่
สร้างความตระหนักรูแ้ ก่ประชาชน พร้อมเผยแพร่รายการชัวร์หรือมัว่ นิม่ และรายการชัวร์ก่อนแชร์
และมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางสือ่ ออนไลน์ทุกวัน หากมีประเด็นข่าวทีเ่ ป็นข่าวลวง
ข่าวปลอม จะส่งเข้าไปยังกลุม่ ไลน์ของ ๒๐ กระทรวงและกลุม่ ไลน์ของคณะทางานปฏิบัติการข่าวสาร
(IO) เพือ่ ตรวจสอบข้อมูล และนาเผยแพร่ผ่าน Line@ เพจเฟสบุค๊ เว็บไซต์ข่าวจริงประเทศไทย
(www.realnewsthailand.prd.go.th) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการดาเนินการร่วมมือกับผูผ้ ลิตสือ่ จัด
rating สือ่ ออนไลน์ เนือ่ งจากกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลสือ่ ออนไลน์ ทาให้ไม่
สามารถดาเนินการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทามาตรฐานดูแลสือ่ ออนไลน์ได้ และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดาเนินการตาม มติ ครม.เมือ่ วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐ ซึง่ เห็นชอบให้จัดตัง้
ศูนย์ประสานงานขับเคลือ่ นการส่งเสริมและปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์
สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยได้ดาเนินงาน อาทิ จัดทารายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์เดือน
ภัยสังคม และข้อเสนอเพือ่ ปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการป้องกันคุม้ ครองเด็กกับสือ่ ออนไลน์ รวมถึง
การจัดทาหลักสูตรกลางสาหรับใช้ในการอบรมผูป้ ฏิบัติงาน และข้อมูลส่งเสริมความเข้าใจกับภาคส่วนที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ เด็ก/เยาวชน
กระทรวงดิจิทัลจัดทาคูม่ ือ/แนวปฏิบัติในการคุม้ ครองเด็ก/เยาวชนจากสือ่ ดิจิทัล และกิจกรรมส่งเสริม
ความรูค้ วามเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการดาเนินการในส่วนของการพัฒนา
ระบบทีใ่ ห้ประชาชนสามารถเป็นอาสาสมัครและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข่าวสาร และพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังสือ่ ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุม่ สตรี และระบบ watch dog ในระดับชุมชน
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
กิจกรรม ๑ ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานเพือ่
รองรับการปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ โดยมี กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติอยูร่ ะหว่างศึกษาแนวทางการดาเนินงานทีเ่ หมาะสมควบคู่
การตัง้ กองบริหารสัญญา PSC และได้รับอัตรากาลังเพิม่ เติม โดยเริม่ ดาเนินงานแล้ว ไปด้วยหากจาเป็นต้องมีการจัดตัง้ องค์กรใหม่
ในลักษณะกองภายในกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ตามคาสัง่ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เมือ่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม ๒ สร้างกติกา (Code of Conduct) เพือ่ กาหนด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีการตัง้ คณะกรรมการ Code of Conduct
ขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยกากับ-หน่วย
ปฏิบัติ

ทบทวนตามข้อเสนอของสานักนายกรัฐมนตรี โดยกาหนดให้กระทรวงพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านพลังงานเป็นผูร้ ับผิดชอบ
เพือ่ ให้เป็นไปตามอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน แทนการกาหนดให้ทุกหน่วยงาน
เป็นผูร้ ับผิดชอบ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานและการกากับติดตาม
ประเมินผล

กิจกรรม ๓ ปรับลดระยะเวลาการอนุมัติ /อนุญาต

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้
ดาเนินการด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประกาศ
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีป่ ระกาศในราชกิจานุเบกษา เมือ่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ทบทวนรายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณในประเด็น
การปรับกระบวนการจัดทาและอนุมัติการประเมิน SEA ให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงทีด่ าเนินการอยูใ่ นปัจจุบัน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษา

ประเมินฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน และพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษา
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษา

ดาเนินงานเชือ่ มโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือเชือ่ มโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก
ศึกษาเพือ่ แก้ไขกฎหมายทีท่ าให้เข้าถึงและเชือ่ มโยงข้อมูล

ดาเนินการแล้ว โดยจัดตัง้ เป็นส่วนงานภายใต้สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยจัดทาโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการ
พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

จะจ้างทีป่ รึกษาได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีกาหนดจัดทา Roadmap
แล้วเสร็จ ๒๕๖๓

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
กิจกรรม ๑ ประเมินฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน และ
พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์
กิจกรรม ๒ ดาเนินงานเชือ่ มโยงกับ Big Data หรือเชือ่ มโยง
ระบบ IT กับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม ๓ ศึกษาเพือ่ แก้ไขกฎหมายทีท่ าให้เข้าถึงและเชือ่ มโยง
ข้อมูล
กิจกรรม ๔ จัดตัง้ เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน
กิจกรรม ๕ ศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงาน
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรม ๖ กรณีผลประเมินเห็นควรให้แยกออกจาก พน. ให้ยก
ร่างกฎหมายและระเบียบเพือ่ ดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์ต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
กิจกรรม ๑ ปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูป คณะทีป่ รึกษาหรือ
แต่งตัง้ คณะกรรมการของภาคประชาสังคม

ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษาความ ทบทวนข้อเสนอให้จัดตัง้ หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องมี
เหมาะสม
การพิจารณาทางเลือกข้อเสนอให้ยบุ เลิกหรือยุบรวมหน่วยงานทีม่ ีอยูเ่ ดิมเพือ่ มิให้
เกิดความซ้าซ้อนในด้านภารกิจและงบประมาณ รวมทัง้ ต้องเสนอแผนการนา
Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขัน้ ตอนเพือ่ ประกอบคาขอจัดตัง้
องค์กรใหม่ด้วย
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการภาคประชาสังคม และได้มีการ
กาหนดวิธกี ารสรรหาแล้ว

จัดตัง้ คณะกรรมการภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่าง
เป็นทางการ

กิจกรรม ๒ ปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ
โดยกาหนดกลไกการจัดตัง้ โรงไฟฟ้าทีป่ ระชาชนมีส่วนร่วม และ
ภาครัฐทุกส่วนดาเนินการร่วมกัน

การเสนอพืน้ ที่ มีการยกร่างคาสัง่ คณะอนุกรรมการกาหนดพืน้ ทีเ่ หมาะสมในการ
จัดตัง้ โรงไฟฟ้าแล้ว อยูร่ ะหว่างเสนอผูบ้ ริหารพิจารณา

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยกาหนดกลไกการจัดตัง้ โรงไฟฟ้า
ทีป่ ระชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนดาเนินการร่วมกัน

กิจกรรม ๓ การจัดสรรค่าภาคหลวงสูช่ ุมชน

คณะกรรมการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีมติ เมือ่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นชอบการจัดสรร
ค่าภาคหลวงที่ ๒๐:๒๐:๒๐:๐ อยูร่ ะหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณา

กระทรวงมหาดไทยนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณาต่อไป

กิจกรรม ๔ ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกองค์กร

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน

สร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า
กิจกรรม ๑ ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตทีเ่ หมาะสม อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษา
เพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรม ๒ จัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (PDP๒๐๑๘) เมือ่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ และ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
กิจกรรม ๓ ปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid
Modernization of Transmission and Distribution )

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษา
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ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตทีเ่ หมาะสม
ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (PDP๒๐๑๘) ให้เป็นไปตามแนวทางตามแผนการปฏิรูป
ด้านพลังงาน
จัดทาแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and
Distribution) เป็นตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินการตามนโยบายกระทรวงพลังงานของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าทัง้ ๓ แห่ง

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรม ๔ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนาแผนพัฒนากาลังไฟฟ้าของ
ประเทศไทยไปดาเนินการ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
กิจกรรม ๑ การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ การแข่งขัน ( แต่งตัง้
คณะทางาน /จัดทาร่างระเบียบ /ประกาศใช้ระเบียบ)
กิจกรรม ๒ รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่
เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
กิจกรรม ๑ การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยูภ่ ายใต้
กระทรวงพลังงาน

กิจกรรม ๒ ระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access
และการส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
กิจกรรม ๑ การจัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่ งและไม่เกิด
การหยุดชะงัก

กิจกรรม ๒ การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานพลังงานทีเ่ กีย่ วข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษา

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ Prosumer
คาดว่าจะเสร็จในปี ๒๕๖๒
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ Prosumer
คาดว่าจะเสร็จในปี ๒๕๖๒

การดาเนินการในระยะต่อไป
นาแผนพัฒนากาลังไฟฟ้าของประเทศไทยไปดาเนินการ

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ การแข่งขัน (แต่งตัง้ คณะทางาน /จัดทาร่างระเบียบ
/ประกาศใช้ระเบียบ)
-

กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ ๓ การไฟฟ้า จัดทาแผนบูรณาการ พิจารณาปรับปรุงแนวทางการดาเนินการร่วมกันระหว่าง ๓ การไฟฟ้า
การลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทัง้ การผลิต ระบบส่ง ระบบจาหน่าย ระยะ
๕ ปี เพือ่ เสนอให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการ
แผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานอย่างเหมาะสม
มีการสร้างและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (Utilise)
และไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนส่วนเกินแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
อยูน่ ระหว่างดาเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และย้ายจากประเด็นปฏิรูปที่ ๖
ไปอยูป่ ระเด็นปฏิรูปที่ ๕ เนือ่ งจากเป็นการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ การแข่งขัน

จัดทาระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access และการส่งเสริม
กิจการจาหน่าย (Retail)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงพลังงาน ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท ปตท.
สารวจและผลิต เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๑/๖๑ (เอราวัณ) และ G๒/๖๑
(บงกช) รวมทัง้ มีกรมกิจการชานแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ คณะกรรมการชายแดนทัว่ ไป (General Border Committee: GBC)
ไทย – กัมพูชา เป็นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ ในการพัฒนาแหล่งพืน้ ทีท่ ับซ้อนไทย กัมพูชา

จัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่ งและไม่เกิดการหยุดชะงัก

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงานดาเนินการศึกษาแผน การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานพลังงานทีเ่ กีย่ วข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงสร้างพืน้ ฐานและจัดทามาตรการส่งเสริมการใช้ในอุตสาหกรรม
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรม ๓ การนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
กิจกรรม ๔ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ
พลังงาน

กิจกรรม ๕ การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional
LNG Trading Hub

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยอยูร่ ะหว่างรอผลการศึกษา

การดาเนินการในระยะต่อไป
นาก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดาเนินการจัดหา LNG เพือ่ ทดสอบ
TPA Code และเปิดให้มีการยืน่ ข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาจากบริษัททีม่ ี
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบือ้ งต้นตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
และมีผยู้ นื่ ข้อเสนอฯ ๑๒ ราย จากบริษัททีผ่ ่านคุณสมบัติเบือ้ งต้นจานวนทัง้ สิน้ ๓๔
ราย ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเสนอขออนุมัติ และจะนาเรือ่ งเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพือ่ พิจารณาต่อไป ทัง้ นี้ มี
เป้าหมายจะ ดาเนินการลงนามสัญญาซือ้ ขาย LNG กับบริษัทคูค่ ้าภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ และเริม่ ส่งมอบ LNG ล็อตแรกได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย ปตท. อยูร่ ะหว่างการศึกษา Regional LNG Hub

ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub

ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔
กิจกรรม ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
กิจกรรม ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพืน้ ที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน
ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
กิจกรรม ๓ การกาหนดพืน้ ทีใ่ หม่สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน
โตรเคมีระยะยาว
กิจกรรม ๔ การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
กิจกรรม ๑ บูรณาการข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลูกไม้โตเร็ว
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งข้อมูลพืน้ เป้าหมายทีต่ ้องการให้ส่งเสริมการปลูกไม้โต บริหารจัดการเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เร็ว ไปยังกรมพัฒนาทีด่ ิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรม
ป่าไม้ เพือ่ เป็นข้อมูลส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ส่วนโครงการอืน่ ๆ เช่น
กิจกรรม ๒ กาหนดพืน้ ทีส่ าหรับปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรก
พิจารณาพืน้ ทีป่ ลูกใกล้โรงไฟฟ้าเดิมทีม่ ีเชือ้ เพลิงไม่เพียงพอก่อน) มาตรฐานเชือ้ เพลิงชีวมวล วิสาหกิจชุมชน ได้รับงบดาเนินการแล้ว และมีการเข้า
หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมือ่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๓ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส สน
ประดิพัทธ์ สะเดา กระถินณรงค์ กระถินเทพา ขีเ้ หล็ก เป็นต้น
กิจกรรม ๔ สนับสนุนกล้าไม้ พันธุไ์ ม้ ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และ
ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
คาแนะนาในการปลูกไม้โตเร็วให้กับเกษตรกร/ชุมชน
กิจกรรม ๕ สนับสนุนการตัง้ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลิตเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
กิจกรรม ๖ กาหนดมาตรฐานและราคากลางของเชือ้ เพลิงชีวมวล ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม้โตเร็ว
กิจกรรม ๗ ออกมาตรการ/ระเบียบเพือ่ สนับสนุนให้โรงไฟฟ้าแบบ ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
Non-Firm เปลีย่ นไปจ่ายไฟฟ้าแบบ Firm
กิจกรรม ๘ ดาเนินการตัดไม้โตเร็วมาผลิตเป็นเชือ้ เพลิงและปลูก ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม้โตเร็วทดแทนในส่วนทีต่ ัดไปใช้งาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชือ้ เพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
กิจกรรม ๑ ภาครัฐ/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมจัดลาดับ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยประสานหน่วยงานจัดทารายละเอียดมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง ทบทวนความเชือ่ มโยงและอาจมีความทับซ้อนกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ความสาคัญของกลุม่ พืน้ ทีเ่ ร่งด่วนทีม่ ีศักยภาพในการนาขยะเป็น กับกระทรวงมหาดไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านสิง่ แวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ ๑
เชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิตไฟฟ้า
เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษทีแ่ หล่งกาเนิดให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม ๒ ออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตัง้ แต่ต้นทาง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยประสานหน่วยงานจัดทารายละเอียดมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
ระหว่างทาง ปลายทาง และก่อนการนาไปกาจัดทุกเทคโนโลยี
กับกระทรวงมหาดไทย
เพือ่ Recycle ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ จึงควรมีการฝัง
กลบเฉพาะขยะไม่ยอ่ ยสลาย (Inert Waste) เท่านัน้
กิจกรรม ๓ ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชนทีม่ ีประสบการณ์ และความ
พร้อมด้านการเงิน มาลงทุนในโครงการจัดการขยะแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีกลไกให้เอกชนสามารถร่วมลงทุนได้อยูแ่ ล้วในระดับพืน้ ที่ อยูร่ ะหว่างการส่งเสริมการลงทุน

กิจกรรม ๔ เสนอทางเลือกเทคโนโลยีทมี่ ีประสิทธิภาพในการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีโครงการการศึกษาและการประเมินวัฏจักรชีวติ ของการ
กาจัดและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย ตามทีไ่ ด้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สิง่ แวดล้อมพร้อมมาตรการในการดาเนินงาน
กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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เสนอทางเลือกเทคโนโลยีทมี่ ีประสิทธิภาพในการกาจัดและใช้ประโยชน์อย่าง
สูงสุดจากขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมพร้อมมาตรการในการดาเนินงาน

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรม ๕ สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและตรวจสอบผลการดาเนินการ
กิจกรรม ๖ ลดขัน้ ตอนการคัดเลือกเอกชนเพือ่ เข้าลงทุนใน
โครงการพลังงานขยะ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตัง้ โซลาร์รูฟอย่างเสรี
กิจกรรม ๑ ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกระทรวงการคลัง

การดาเนินการในระยะต่อไป
สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบผลการ
ดาเนินการ
-

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เห็นชอบหลักการในการจัดทา (ร่าง)
ระเบียบฯ อยูร่ ะหว่างการจัดทาและประกาศใช้ต่อไป
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี

กิจกรรม ๓ ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสม
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่
กิจกรรม ๔ แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรือ่ งพลังงานควบคุม
โดยให้โซลาร์รูฟทีม่ ีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงาน
ควบคุม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานง

ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโซลาร์
รูฟและนากลับมาใช้ใหม่
แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรือ่ งพลังงานควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟทีม่ ีขนาดไม่
เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงานควบคุม

กิจกรรม ๕ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชือ่ มต่อโซลาร์รูฟกับระบบ
ของฝ่ายจาหน่าย
กิจกรรม ๖ เชิญชวนให้ติดตัง้ โซลาร์รูฟ
กิจกรรม ๗ ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบจัดซือ้ จัดจ้างให้
หน่วยงานราชการสามารถติดตัง้ Solar Rooftop เพือ่ ประหยัด
การใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการในหลากหลายรูปแบบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชือ่ มต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่ายจาหน่าย

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยปัจจุบันหน่วยงานสามารถดาเนินการได้โดยไม่มีข้อจากัด
ของกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

เชิญชวนให้ติดตัง้ โซลาร์รูฟ
-

กิจกรรม ๒ ออกข้อกาหนดเกีย่ วกับการเชือ่ มต่อ การใช้บริการ
และการปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการ
กาหนดอัตราค่าบริการ ในการใช้หรือการเชือ่ มต่อทีเ่ หมาะสม และ
เป็นธรรม สาหรับโซลาร์รูฟเสรี (การมีผลบังคับใช้ ให้เป็นไปตาม
ความพร้อมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

กิจกรรม ๘ จัดตัง้ หน่วยงาน One Stop Service ทีส่ ามารถออก อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟได้
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ออกข้อกาหนดเกีย่ วกับการเชือ่ มต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการกาหนดอัตราค่าบริการ ในการใช้หรือการ
เชือ่ มต่อทีเ่ หมาะสม และเป็นธรรม สาหรับโซลาร์รูฟเสรี

จัดตัง้ หน่วยงาน One Stop Service ทีส่ ามารถออกใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจาก
โซลาร์รูฟได้

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี
กิจกรรม ๑ การปรับข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก กาหนดแนวทางการดาเนินการและมาตรการลดผลกระทบกับผูเ้ กีย่ วข้อง
ปัจจุบัน (ความต้องการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง (BAU))
(AEDP) และทบทวน แผนบริหารจัดการน้ามันเชือ้ เพลิง (Oil Plan) ให้สอดคล้อง
กับประมาณการความต้องการใช้น้ามัน (BAU) แผนอนุรักษ์พลังงาน และรองรับ
กิจกรรม ๒ ปรับแผน AEDP และ Oil Plan โดยกาหนด
ผลกระทบจากการปรับปรุง พระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชือ้ เพลิง
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งตามหลักแนวคิด
คณะกรรมการปฏิรูป
กิจกรรม ๓ กาหนดแนวทางการดาเนินการและมาตรการลด
ผลกระทบกับผูเ้ กีย่ วข้อง
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าในกลุม่ อุตสาหกรรม
กิจกรรม ๑ กลไกคณะทางานร่วม มีการบูรณาการทางานร่วมกัน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยมีการบูรณาการทางานร่วมกันในภาครัฐระหว่างกระทรวง
ในภาครัฐระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม พลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม ๒ ขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยจัดทาโครงการ อาทิ การเพิม่ ประสิทธิภาพหม้อน้า ระบบ ขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม
ความร้อน เพิม่ ประสิทธิภาพระบบไอน้าสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และการจัดทาแนว
ทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม
(Factory Energy Code) ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
กิจกรรม ๑ บังคับใช้กฎหมายอาคารก่อสร้างใหม่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยการจัดทา ร่างกฎกระทรวงข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
รอสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
อาคารด้านพลังงาน (BEC) อยูใ่ นชัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกา พพ. ได้เข้าประชุมชีแ้ จง
กฤษฎีกาแล้วเมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยูใ่ นระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และดาเนินการในขัน้ ตอนถัดไป
กิจกรรม ๒ ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการช้ากว่าแผน เนือ่ งจากรอกฎหมายบังคับใช้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรม ๑ จัดทาระเบียบ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์
จัดทาระเบียบการใช้มาตรการ ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐ รวบรวมข้อมูล
พลังงาน ปัจจุบันว่าจ้างทีป่ รึกษาและจัดทาระเบียบการใช้มาตรการ ESCO สาหรับ การศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และแนวทางการดาเนินการ
กิจกรรม ๒ นาร่อง/ ดาเนินการ
หน่วยงานภาครัฐแล้ว โดยลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อยูใ่ น
กิจกรรม ๓ ฝึกอบรม
ระหว่างการรวบรวมข้อมูล การศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และแนวทางการ
ดาเนินการ เพือ่ จะได้นาผลไปหารือกับกรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณต่อไป
กิจกรรม ๔ ประชาสัมพันธ์
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
กิจกรรม ๑ จัดตัง้ คณะกรรมการระดับชาติ ศึกษากาหนดทิศ
ทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าทีช่ ัดเจน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม ๒ รัฐบาลประกาศเป้าหมายการพัฒนาและการใช้ยาน รัฐบาลได้กาหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้ หน่วยงานที่
ยนต์ไฟฟ้าระยะสัน้ ปานกลาง ยาว
เกีย่ วข้องได้ออกมาตรการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
กิจกรรม ๓ ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพือ่ แล้วเสร็จตามแผน
รองรับ
กิจกรรม ๔ จัดทาแนวทางสนับสนุนการเปลีย่ นผ่านอุตสาหกรรม แล้วเสร็จตามแผน
ยานยนต์ให้ภาคเอกชน
กิจกรรม ๕ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
แล้วเสร็จตามแผน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
กิจกรรม ๑ จัดตัง้ คณะอนุกรรมการภายใต้ กพช. ศึกษาโอกาส
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีคาสัง่ แต่งตัง้
และความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบ คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ESS)
กักเก็บพลังงานและจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะอนุทางานขับเคลือ่ น
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่
ประเด็นการปฏิรูปพลังงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและโครงสร้างพืน้ ฐานพลังงาน
กิจกรรม ๒ ปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงาน ได้แก่ PDP, EEP อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ให้มีการนาระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรีม่ าใช้ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ
กิจกรรม ๓ ดาเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่
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การดาเนินการในระยะต่อไป
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานในประเทศไทย

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งสร้างการรับรูแ้ ละจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิจกรรมที่ ๑.๑ ปรับปรุงการดาเนินการของสถาบันป้องกันและปราบปรามการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นสถาบันวิชาการต่อต้านการคอร์รัป ทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปแล้ว ๓ ไตรมาส เบิกจ่ายงวดที่
ชันมีภารกิจในการจัดทาระบบการบริหารจัดการความรูแ้ ก่ประชาชนและ
๑ จานวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (เดือน มกราคม ๒๕๖๒) เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จานวน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ประกอบด้วย การได้มาซึง่ ความรู้ การจัดระบบความรู้ การ
เงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (๕ เมษายน ๒๕๖๒) เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จานวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐
เข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
บาท (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ปรับเปลีย่ นสถาบันฯ
และพิพิธภัณฑ์ต่อต้านคอร์รัปชันเป็นองค์การมหาชน (ตาม UNCAC ข้อ ๖ และ
ข้อ ๖๐)
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ
แล้วเสร็จ โดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรม
ศักดิ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การไต่สวนคดีร่ารวยผิดปกติ" ประจาปี
๒๕๖๒ (รุน่ ที่ ๓) และ (รุน่ ที่ ๔) ซึง่ ได้จัดอบรมไปเรียบร้อยแล้ว โดยรุน่ ที่ ๓
ดาเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรม ๔๑ คน
รุน่ ที่ ๔ ดาเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผเู้ ข้ารับ
การอบรมจานวน ๗๑ คน
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ (ต่อ)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการเสริมสร้างทักษะเทคนิคเฉพาะด้านสายงานปราบปรามการ
สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะเทคนิคเฉพาะด้านสายงาน
ทุจริตของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ โดยวิธกี ารพีส่ อนน้อง (Coaching) ในหัวข้อ การใช้คมู่ ือ
แห่งชาติ โดยวิธกี ารพีส่ อนน้อง (Coaching) ซึง่ ได้ดาเนินโครงการในพืน้ ทีป่ ระจา
การไต่สวนกรณีการทุจริตเกีย่ วกับเอกสารสิทธิทดี่ ิน โดยกาหนด
ภูมิภาค ซึง่ ดาเนินการไปแล้ว ๒ ภูมิภาค ดังนี้
ดาเนินโครงการในพืน้ ทีป่ ระจาภูมิภาค ซึง่ ได้แบ่งออกเป็น ๔ ภูมิภาค
๑. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
ดังนี้ ๑. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ
ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ๒. ภาคอีสาน ระหว่าง
๒. ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ – ๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ชีวนิ โฮเทล
ณ โรงแรม เดอะ ชีวนิ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่
แอนด์คอนเวนชัน่ ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๓.
ตาบลชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ กาหนดดาเนินการช่วงไตรมาสที่ ๓ ๔. ภาคกลาง กาหนด
ดาเนินการช่วงไตรมาสที่ ๓

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 1

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๑.๓ จัดการอบรมเครือข่ายแจ้งเบาะแส
การทุจริต
กิจกรรมที่ ๑.๔ ผลิตวิทยากรต่อต้านคอร์รัปชัน
กิจกรรมที่ ๑.๕ ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพือ่ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการเนือ่ งจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ กาหนดแผนการดาเนินการไว้ในปี ๒๕๖๓
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (โครงการ
ต่อเนือ่ งและสร้างเป้าหมายใหม่เพิม่ เติม) เพือ่ ปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ยกระดับการรับรูก้ ารทุจริตของชุมชน และเพือ่ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการดาเนินการร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช.
ภาค ๑ - ๙ ซึง่ เป็นแม่ข่ายหลักในการดาเนินการลงสูร่ ะดับปฏิบัติในพืน้ ทีร่ ะดับ
จังหวัด จานวน ๔๙ จังหวัด

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๑.๖ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ต่อต้าน
คอร์รัปชันและหอจดหมายเหตุ
กิจกรรมที่ ๑.๗ ให้เร่งรัดสนับสนุนการดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา โดยมีชุมชน (หมูบ่ ้าน) ศาสนสถาน (วัด โบสถ์
มัสยิด) และหน่วยการศึกษา (บวร) เป็นแกนการขับเคลือ่ นโดยการสนับสนุน
ขององค์กร-มูลนิธฯิ ทีม่ ีเจตนาต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เกิดหมูบ่ ้าน
ช่อสะอาดกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ กาหนดแผนการดาเนินการไว้ในปี ๒๕๖๓
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๑.๘ ให้เร่งกาหนดมาตรการและกลไกในการให้ความรูป้ ระชาชน ใน
การเสริมสมรรถนะในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

แล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผลิตและเผยแพร่วารสาร ป.ป.ช. “สุจริต”
ได้ผลิตและเผยแพร่วารสาร ป.ป.ช. “สุจริต” เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายได้รับรู้ รับทราบ ในไตรมาสที่ ๒
มีความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภารกิจของ
สานักงาน ป.ป.ช. และเกิดการตระหนัก รับรู้ เป็นเครือข่ายในการสร้างค่านิยมความ
ซือ่ สัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในไตร
มาสที่ ๑
แล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
มีการดาเนินโครงการฯ เป็นจานวน ๑๒ ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ ๖๖๕ คน
ใช้งบประมาณ ทัง้ สิน้ ๔๗๘,๗๗๔.๔๔ บาท
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 2

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๑.๙ สร้างทัศนคติ ความรู้ และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุก
ระดับให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อ
ประเทศชาติ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๑.๑๐ รวมกลุม่ จัดตัง้ ภาคชุมชน ประชาชนในพืน้ ที่ ทัง้ ในระดับจังหวัด อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
อาเภอ และหมูบ่ ้าน/ชุมชนรังเกียจการทุจริต ให้มีบทบาทป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริตในภาครัฐ จะเริม่ ดาเนินการในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การทุจริตประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ ๑.๑๑ มีสถาบันทางวิชาการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัยปัญหา
และพัฒนามาตรการทีส่ าคัญอย่างชัดเจน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักวิจัยและบริการวิชาการด้านป้องกันและ
ประชุม/คัดเลือกบทความเสนอในทีป่ ระชุม
ปราบปรามการทุจริต สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน กาหนดจัดประชุมในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาครัฐ ได้จัดทาโครงการประชุมทางวิชาการระดับประเทศด้านการป้องกันและ
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ปราบปรามการทุจริต เพือ่ นาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ทไี่ ด้จากการศึกษาวิจัย
มาปรับใช้เป็นแนวทาง/มาตรการ/แนวปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทัง้ นาฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
มิติของการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบทรัพย์สิน การสร้างเครือข่าย ฯลฯ มา
ปรับใช้ในการขับเคลือ่ นภารกิจของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานอืน่ ให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตมาก
ยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ได้ขออนุมัติดาเนินโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เมือ่
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และอยูร่ ะหว่างดาเนินการประสานเชิญ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม /
คัดเลือกบทความเสนอในทีป่ ระชุม

กิจกรรมที่ ๑.๑๒ ภาคชุมชนและรัฐมีการกาหนดการขับเคลือ่ นประเด็นทีส่ าคัญ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทีเ่ ป็นนโยบายการพัฒนาของรัฐทีล่ งไปสูช่ ุมชนโดยให้ชุมชนมีบทบาทหน้าที่ เฝ้า แห่งชาติ
ระวัง ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบเพือ่ ให้การปฏิบัตินโยบาย
ของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยรัฐจะสนับสนุนในด้านนโยบาย การ
อานวยความสะดวกการตรวจสอบต่าง ๆ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 3

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี
กิจกรรมที่ ๒.๑ ให้เร่งบัญญัติกฎหมายในการรองรับการรวมตัวของประชาชน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
เพือ่ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกาหนดบทบาทของรัฐให้เป็น
ทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทาร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุม้ ครองประชาชน
ผูส้ นับสนุนและอานวยความสะดวก
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรือ่ งด่วน และเมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างฯ ดังกล่าว ตามทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑) เสนอ ทัง้ นี้ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุม้ ครองประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่างการนาเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพือ่ พิจารณา
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๒.๒ ให้มีมาตรการในการคุม้ ครอง ปกป้องประชาชนจากการถูกกลัน่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากจะเริม่ ดาเนินการจัดประชุมหารือในไตรมาสที่ ๓
แกล้ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชีเ้ บาะแสเมือ่ พบเห็นการกระทาความผิด
กิจกรรมที่ ๓.๑ จัดให้มีระบบการจดแจ้งเครือข่าย (ตามร่างกฎหมายตามมาตรา อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาระบบจดแจ้งเครือข่ายป้องกันการทุจริตตามมาตรา ๖๓
๖๓ ของรัฐธรรมนูญฯ)
โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓.๒ จัดวางระบบสือ่ สาธารณะทีม่ ีความเชือ่ ถือได้สูง โดยการเปิดรับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
แจ้งเบาะแสจากบุคคลทัว่ ไป และมีระบบสัญญาณผ่านสาหรับเครือข่ายทีจ่ ดแจ้ง ทุจริตแห่งชาติ ประจาจังหวัดลาพูน ได้ดาเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่
สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการต่อต้าน
การทุจริตให้กับทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๓.๓ จัดทาแบบรายงานข้อมูลขัน้ ต้น ของการแจ้งเบาะแสการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ ๓.๔ จัดวางระบบการรักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแส ตามระเบียบ
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
อย่างเคร่งครัด
กิจกรรมที่ ๓.๕ จัดระบบการกลัน่ กรองข้อมูลเบาะแส
ตามหลักความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลการข่าวกรองและ
ความไว้วางใจของแหล่งข่าว

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดย ๑. วิเคราะห์ ศึกษาระบบ การรับเรือ่ งร้องเรียน การแจ้ง
เบาะแสทุจริตในภาครัฐ เพือ่ หาแนวทางปรับปรุง การดาเนินงานในเรือ่ งดังกล่าว ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ ๒. จัดตัง้ คณะทางาน เพือ่ พิจารณาผล
การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดรูปแบบในการดาเนินงาน ๓. สรุปผลการศึกษา
วิเคราะห์และรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เพือ่ เห็นชอบให้ดาเนินการ
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผใู้ ดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริม่ จากเด็ก เยาวชน และผูป้ กครอง
กิจกรรม สร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผใู้ ดโกงเพือ่ ต่อต้านการทุจริตฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
โดยเริม่ จากเด็ก เยาวชน และผูป้ กครอง
ทุจริตแห่งชาติ ได้มีการจัดโครงการปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมกิจกรรมด้วยการอบรมแกนนาวิทยากรการสร้างสังคมทีไ่ ม่ทน
ต่อการทุจริต และการปลูกฝังวิธคี ิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
ประเด็นปฏิรูป

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งกับองค์กรเครือข่ายต่อต้านทุจริตทีเ่ ป็นนิติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บุคคล
ในภาครัฐ
กิจกรรมที่ ๕.๒ ทบทวนบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาล
แล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
จังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยให้เป็นส่วนหนึง่ ในการปฏิบัติงานของศูนย์ ได้ประชุมหารือร่วมกับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณาทบทวน
อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
ทุจริต (ศปท.)
สรุปผลการหารือได้ ดังนี้ ๑. ประเด็นเรือ่ งการพิจารณาทบทวนบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เห็นว่าในขณะนีย้ งั ไม่มีความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
แก้ไขหรือเพิม่ เติมอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด แต่อาจ
ยกระดับการทางานเพือ่ ให้การปฏิบัติหน้าทีม่ ีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีจะนาเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไป ๒. ประเด็นเรือ่ งการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเห็นควรให้มีการบูรณาการร่วมกันในลักษณะงานที่
เป็นงานเครือข่ายในพืน้ ทีโ่ ดยใช้กลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเป็น
เครือข่ายให้กับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต
กิจกรรมที่ ๕.๓ จัดกิจกรรมสมัชชาประชาชนต่อต้านการทุจริต ควบคูก่ ับการ
จัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ต่อต้านการทุจริตตามระยะเวลาอันเหมาะสมในทุกพืน้ ทีท่ วั่
ประเทศ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม (๑)
กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลทีเ่ ป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง”
กิจกรรมที่ ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพือ่ เชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ (เป็นกิจกรรมทีด่ าเนินการต่อเนือ่ ง) เช่น โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวติ
ต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐิจและสังคม กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกจิตสานึกการดาเนินชีวติ ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวติ ซึง่ จะช่วยให้ข้าราชการลดความโลภอัน
เป็นต้นเหตุของการทุจริต ซึง่ อยูร่ ะหว่างการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑.๒ ให้จัดทาตัวชีว้ ดั และวิธกี ารประเมิน “สัตบุรุษ” เพือ่ ใช้เป็นส่วน
หนึง่ ในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ โดยเฉพาะบุคคลทีเ่ ข้าสูต่ าแหน่ง
ผูบ้ ริหาร

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที่ ๑.๓ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ร่วมกันกาหนดวิธกี าร
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและการดาเนินการด้าน
จริยธรรมและวินัยทีม่ ีมาตรฐานเดียวกัน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที่ ๑.๔ การบริหารงานภาครัฐต้องมีการกาหนดคุณสมบัติประจา
ตาแหน่ง
(Job Specification)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้นาเสนอ (ร่าง) ระเบียบบริหารงานบุคคลต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กปปช.) เพือ่ ให้
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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จัดการประชุมชีแ้ จง ทาความเข้าใจกับข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใน
ส่วนกลาง เมือ่ ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ และจัดการประชุมชีแ้ จง ทา
ความเข้าใจกับข้าราชการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่ละภาค โดยการประชุมทางไกล
(Video Conference)

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๑.๕ ปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตาม อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มีหน้าทีแ่ ละอานาจในการเสนอแนะ ทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. .... อยู่
ต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ทุกองค์กร
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันอยูร่ ะหว่าง
เสนอเรือ่ ง เพือ่ จัดเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อไป
ประเด็นปฏิรูป

การดาเนินการในระยะต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผูบ้ ังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความ
ซือ่ ตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดทาร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้าน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กิจกรรมที่ ๒.๒ ปลุกจิตสานึกให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีคุณธรรมความซือ่ ตรง
แล้วเสร็จ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีการเผยแพร่ความรูด้ ้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
(Integrity) โดยเน้นความซือ่ ตรงต่อหน้าที่ (ซือ่ สัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ ทางาน สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความตระหนักเพือ่ ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางสือ่ ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น
ให้สาเร็จตามเป้าหมายอย่างดีทสี่ ุด ) และซือ่ ตรงต่อประชาชน
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึง่ ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พบว่า สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีไม่พบเรือ่ งเกีย่ วกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทีท่ างาน บ่งชีว้ า่ บุคลากรในสานักงานฯ มีจิตสานึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ด้วยความดี
งาม ความถูกต้องเหมาะสม เกิดสมดุลในการดารงชีพอย่างพอเพียง และปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
กิจกรรมที่ ๒.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
บริหารจัดการหน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาหนดอย่างเคร่งครัด
และต่อเนือ่ ง
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒.๔ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐนามาตรการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
สาหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงาน
ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศมาใช้

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที่ ๒.๕ จัดทากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ แล้วเสร็จ โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ชอบในหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ ง
๒๕๖๑)
กิจกรรมที่ ๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ตามระเบียบทีส่ านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดเป็นประจาทุกปี
หากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ ๘๐% หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับการ
พิจารณาย้ายออกจากตาแหน่ง

แล้วเสร็จ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึง่
ได้จัดประชุมชีแ้ จงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทราบ เพือ่ มีส่วนรวมในการเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวร่วมกัน เมือ่ วันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๒

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
กิจกรรมที่ ๓.๑ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
หน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยูเ่ สมอ และถือว่าเป็นภารกิจทีส่ าคัญซึง่ หัวหน้าส่วน ทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ราชการต้องกากับดูแลด้วยตนเอง
ให้มีประสิทธิผล ซึง่ ตามกาหนดระยะเวลาของโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล กาหนดให้มีการเริม่ ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ซึง่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กาหนดกิจกรรมในการ
ดาเนินโครงการฯ คือ ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ ดาเนินการขออนุมัติดาเนินการ และใน
ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ดาเนินการประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการขอสิทธิการใช้งาน
ในระบบสารสนเทศ ทัง้ นี้ ในไตรมาสที่ ๑ ได้มีการขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล เรียบร้อยแล้ว กลุม่
ตรวจสอบภายใน (กตส.) สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
ได้จัดทาโครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล ซึง่ ได้
ดาเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วร้อยละ
๒๐
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๓.๒ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ทุจริตแห่งชาติ ได้นาเสนอ (ร่าง) ระเบียบบริหารงานบุคคลต่อคณะกรรมการป้องกัน
หน่วยงาน และต้องยึดหลักการกระจายอานาจการบริหาร
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กปปช.) เพือ่ ให้
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๓.๓ วางระบบการประเมินความเสีย่ งต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ส่วนราชการเป็นประจาทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผูบ้ ังคับบัญชาเหนือตน ทุจริตในภาครัฐ กาหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทาการประเมินความเสีย่ งใน
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
กระบวนงานของหน่วยงาน และได้มีการกาหนดในแบบประเมิน ITA
กิจกรรมที่ ๓.๔ เมือ่ ได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานจากหน่วยงานตรวจสอบหรือภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการต้อง
ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้ง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการรักษาความลับของผู้
แจ้งเบาะแสตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ ี่
เกีย่ วข้องมีความรูค้ วามเข้าในและตระหนักในการรักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแส
อย่างเคร่งครัด และประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อมาตรการรักษาความลับของผูแ้ จ้ง
เบาะแสอีกทัง้ ทาให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตดาเนินการได้รวดเร็วและ
เข้าถึงข้อเท็จจริงทีถ่ ูกต้องรวดเร็วขึน้ เนือ่ งจากมีผแู้ จ้งเบาะแสให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่
เป็นประโยชน์มากขึน้
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทาโครงการ "การพิจารณากรณีสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้รับเรือ่ งร้องเรียน" ซึง่ จะจัดให้มีการเผยแพร่ขนั้ ตอน
กรอบการพิจารณาข้อร้องเรียนให้สาธารณะชนได้รับทราบ ผ่านสือ่ ช่องทางทีก่ าหนด
ทัง้ นี้ ได้มีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานราชการภายในสังกัดสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีรับทราบขัน้ ตอนการดาเนินการเกีย่ วกับการรับเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อานาจรัฐทีไ่ ด้รับมอบ
กิจกรรมที่ ๔.๑ หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย เพือ่ ยกเลิกการอนุญาต อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือจัดให้มีมาตรการอืน่ แทนการอนุญาตให้เหลือเท่าทีจ่ าเป็น
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๔.๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาคูม่ ือสาหรับประชาชน
แล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ได้จัดทาคูม่ ือประชาชนจานวน ๕,๐๐๐ เล่ม แล้ว
กิจกรรมที่ ๔.๓ ให้พิจารณากาหนดวิธกี ารยืน่ คาขออนุมัติ อนุญาต หรือการแจ้ง อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แทนการมายืน่ คาขอด้วย
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการยืน่ คาขออนุมัติ อนุญาต Online
ตนเองในทุกกรณีทสี่ ามารถปฏิบัติได้
(คาขอคัดสาเนาเอกสาร) ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยูใ่ นขัน้ ตอนการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
เพือ่ ทาระบบดังกล่าว
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๔.๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตทีก่ าหนดว่าเป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีหรือไม่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๔.๕ ให้ส่วนราชการต้องมีการกาหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด ด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทางการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าพนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐอยูเ่ สมอ และประกาศให้ประชาชน
ทราบผ่านสือ่ สาธารณะ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ กาลังดาเนินการศึกษาข้อมูล และยกร่างมาตรการ

กิจกรรมที่ ๔.๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบการขออนุมัติหรือขออนุญาต แล้วเสร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ต่าง ๆ กากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติอย่าง ได้จดั ทาโครงการ "การลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าทีข่ องบุคลากรในสังกัด
เคร่งครัด
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ " ซึง่ ได้มีมีการ
ประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดการใช้ดุลพินิจในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน หลักฐาน ได้
ดาเนินการตามคาสัง่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่
๘๐๑/๒๕๖๐ มติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
ระเบียบไต่สวนข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น ซึง่ เป็นการควบคุมการใช้ดุลพินิจทีด่ ีอยูแ่ ล้ว โดย
ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้นาแผนผังการรับเรือ่ งร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

การดาเนินการในระยะต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รับโดยไม่คานึงถึงอามิสสินจ้าง
กิจกรรมที่ ๕.๑ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตสานึกจิตบริการให้กับเจ้า แล้วเสร็จ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีการเผยแพร่ความรูด้ ้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
พนักงานของรัฐ และเน้นย้าให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่
สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความตระหนักเพือ่ ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางสือ่ ต่าง ๆ ของหน่วยงานเช่น
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึง่ ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พบว่า สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีไม่พบเรือ่ งเกีย่ วกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทีท่ างาน บ่งชีว้ า่ บุคลากรในสานักงานฯ มีจิตสานึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ด้วยความดี
งาม ความถูกต้องเหมาะสม เกิดสมดุลในการดารงชีพอย่างพอเพียง และปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
กิจกรรมที่ ๕.๒ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบาย
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานัก
ไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
กิจกรรมที่ ๕.๓ ปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการให้สินบน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานัก
และรางวัลจากการปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานของรัฐ
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
กิจกรรมที่ ๕.๔ ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ทเี่ กิดขึน้ ทุก
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดสานัก
ประเภทผ่านธนาคารเท่านัน้
นายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
กลยุทธ์ที่ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐทีเ่ ปิดเผย ตรวจสอบได้
กิจกรรมที่ ๖.๑ ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนทีไ่ ม่ต้องยืน่ บัญชีทรัพย์สินและ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ทัง้ นี้ มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบ
หนีส้ ินต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่
แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินตามใบแบบทีก่ าหนดต่อผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
กิจกรรมที่ ๖.๒ เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานบริหารงานบุคคลของหน่วยรับผิดชอบการ
เก็บบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หากมีเรือ่ งร้องเรียนกรณี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ารวยผิดปกติซงึ่ ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขัน้ ต้นแล้วว่ามีมูล ให้นาเสนอผูบ้ ังคับบัญชาเพือ่ เสนอให้สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการและเปิด
ผนึกซองบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินเพือ่ ตรวจสอบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ทัง้ นี้ มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

กิจกรรมที่ ๖.๓ เจ้าพนักงานของรัฐทีล่ ะเลยไม่ยนื่ บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ทัง้ นี้ มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 11

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอืน่ (ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ผูป้ ฏิบัติงานในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน ) นอกจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความ
ซือ่ ตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
กิจกรรมที่ ๗.๑ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวง
แห่งชาติ จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละอบรมปฐมนิเทศการปฏิบัติหน้าทีเ่ จ้า ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
พนักงานของรัฐแก่ผเู้ ข้าดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานของรัฐ รวมถึงการให้
คาแนะนาแจ้งเตือนเพิม่ เติมเมือ่ มีพฤติกรรมส่อว่าจะเป็นการใช้อานาจหน้าทีโ่ ดย
ทุจริต
กิจกรรมที่ ๗.๒ ดาเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมตามทีร่ ัฐธรรมนูญฯ มาตรา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงาน
๗๖ บัญญัติอย่างเคร่งครัด
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการขออนุมัติกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม เนือ่ งจากมีการประกาศพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๗.๓ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีเ่ จ้าพนักงาน
ของรัฐอืน่ ปฏิบัติงานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กาหนดมาตรการทางวินัยสาหรับเจ้าพนักงานของรัฐอืน่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ด้านการป้องปราม (๒)
กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๙,๒๕๓)
กิจกรรมที่ ๑.๑ รัฐต้องตรากฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึง อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามทีบ่ ัญญัติใน แห่งชาติ
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๒๕๓
ภายใน ๒ ปีนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ
กิจกรรมที่ ๑.๒ เร่งรัดให้มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพือ่ ทาหน้าทีใ่ นการเผยแพร่ข้อมูล อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สาธารณะ เรือ่ งร้องเรียน การให้บริการประชาชน รวบรวม และเปิดเผยข้อมูล แห่งชาติ
การร้องเรียน ความพึงพอใจ และความโปร่งใสของการให้บริการของหน่วยงาน
รัฐให้ประชาชนสามารถสะท้อนความเห็นเกีย่ วกับบริการทีไ่ ด้รับจากหน่วยงาน
รัฐด้วยการรวบรวมเรือ่ งร้องเรียนของประชาชนจากเครือ่ งมือการป้องกันทุจริต
ทีม่ ีอยู่ เช่น โครงการ Citizen Feedback และนามาเปิดเผยเพือ่ ให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๑.๓ กาหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการสารวจและวิจัยความคิดเห็น
ของประชาชนเกีย่ วกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ผลกระทบทีไ่ ด้จากการคอร์รัปชัน
ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ ผลกระทบทีไ่ ด้จากการคอร์รัปชัน ภาพรวมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
ซึง่ เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ขออนุมัติดาเนินโครงการวิจัย โดยขออนุมัติ
ปรับเปลีย่ นชือ่ โครงการ จากเดิมข้างต้น เป็น "โครงการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกีย่ วกับสิทธิการรรับรูข้ ่าวสาร การรับรูก้ ารทุจริตแะผลกระทบและความ
เสียหายทีเ่ กิดจากการทุจริตต่อประชาชน" พร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงกากรในวงเงินจานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และได้ส่งคืนเงินงบประมาณทีเ่ หลือ
จากการดาเนินโครงการเป็นเงินจานวน ๕๑๗,๖๐๐ บาท
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๑.๔ ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลแผนงานตามนโยบาย แผนการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ลงทุนของหน่วยงาน ซึง่ ประกอบด้วย แผนการลงทุนทีไ่ ด้รับอนุมัติจากผูม้ ีอานาจ แห่งชาติ
กรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุนทีไ่ ด้รับการจัดสรรแต่ละปี ทุกประเภท
รายการจากทุกแหล่งทีม่ า พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานทุกสิน้ ไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพือ่ เผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณ
ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมที่ ๑.๕ ปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามทีภ่ าคประชาชนร้องขอในทุกกรณี
แห่งชาติ
เอกสารใดทีเ่ ป็นความลับของทางราชการและความลับส่วนบุคคลให้ระบุไว้ใน
กฎหมายอย่างชัดเจน โดยกาหนดเวลาในการให้ข้อมูลกับประชาชนไว้ด้วย
กิจกรรมที่ ๑.๖ กาหนดมาตรการในการเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว หากพบว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมี
แห่งชาติ
พฤติกรรมประพฤติมิชอบให้รายงานต่อ ป.ป.ช. ทันที
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๑.๗ กาหนดมาตรการอานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถฟ้อง
หน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนือ่ งจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
กิจกรรมที่ ๑.๘ กาหนดให้ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐทีถ่ ูกเปิดเผย ให้อ้างอิงหลักการเปิดเผยตามแนวทางเดียวกับ
ของภาคีสมาชิกความร่วมมือเพือ่ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open
Government Partnership : OGP) เพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใส ให้อานาจภาค
ประชาชนต่อต้านการทุจริต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางานของภาครัฐและฝ่ายต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดังกล่าว
จะต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพือ่ ให้สามารถสืบค้นและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้จัดทา
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) เพือ่ เป็นการเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก (Open Government
Partnership : OGP) และเป็นการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อันจะเกิดผลดีต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล และเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีของประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในทีด่ ีและมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC)
กิจกรรมที่ ๒.๑ สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรในภาคเอกชนทีม่ ี
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างระบบการกากับกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้บริษัทเอกชนทุก แห่งชาติ
องค์กรทีร่ ับสัมปทานจากรัฐ เป็นคูส่ ัญญาของรัฐ และให้บริการประชาชน มี
มาตรฐานการทางานอย่างมีความรับผิดชอบและพร้อมรับผิดตามหลักธรรมาภิ
บาล
กิจกรรมที่ ๒.๒ สนับสนุนให้ภาคเอกชนทีต่ ้องการรับสัมปทานและคูส่ ัญญากับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รัฐหรือติดต่อใช้บริการจากรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงอันตรายของการให้สินบน แห่งชาติ
หรือสนับสนุนให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยเน้นให้เห็นถึง
ความจาเป็นทีต่ ้องปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบและตรงไปตรงมา
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนทีป่ ระสงค์จะเข้ายืน่ ข้อเสนอกับหน่วยงาน
ของรัฐในการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ หมาะสม มีการกาหนดมาตรฐานขัน้ ต่าของนโยบาย
และแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องจัดให้
มีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ มาตรา ๑๒๓/๕ และพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างฯ มาตรา ๑๙
โดยจะต้องมีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและสร้าง
มาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันการจ่ายสินบน แต่หากการ
จัดซือ้ จัดจ้างมีมูลค่าสูง ขอให้ผปู้ ระกอบการนัน้ มีมาตรการการป้องกันการจ่าย
สินบนทีเ่ ข้มข้นขึน้ เช่น ให้ยนื่ ขอการรับรองมาตรฐานจากโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต หรือให้ผ่านมาตรฐานสากลการป้องกันการจ่ายสินบน เช่น ISO ๓๗๐๐๑
(ยึดเป็นเป้าหมายหลัก) เพือ่ ให้มีการประกอบธุรกิจทีส่ ุจริต เน้นการแข่งขันด้วย
ระบบกลไกตลาด ทัง้ นี้ ให้ภาครัฐจัดหาสิทธิประโยชน์ในการเป็นคูส่ ัญญากับ
หน่วยงานรัฐให้แก่บริษัททีผ่ ่านการรับรอง เช่น การวางหลักประกันการทา
สัญญากับหน่วยงานรัฐ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ จะดาเนินการจัดทาคูม่ ือการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจะดาเนินการ
จัดการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนาหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ในการดาเนินธุรกิจ และเพือ่ สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับภาคี
เครือข่าย

กิจกรรมที่ ๒.๔ รัฐและภาคเอกชนร่วมกันกาหนดบัญชีดา (Black List) ห้ามทา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ธุรกรรมกับภาครัฐสาหรับบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมให้สินบนแก่ ทุจริตในภาครัฐนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการอานวยการต่อต้านการทุจริต
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและสนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ และครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๒
เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยทีป่ ระชุมมีมติให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑ มีหน้าทีศ่ ึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ
แนวทางและรูปแบบการกาหนดบัญชีดา (Black List) ห้ามทาธุรกรรมกับภาครัฐ
สาหรับบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและ
สนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ ซึง่ ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างจัดทาคาสัง่
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ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

กลยุทธ์ที่ ๓ ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล
กิจกรรมที่ ๓.๑ จัดตัง้ หน่วยงานกลางร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพือ่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อานวยความสะดวกและพัฒนาบุคลากร (Facilitation Body) ทีม่ ีคุณสมบัติและ ในภาครัฐ
สมัครใจเข้าร่วมเป็นผูส้ ังเกตการณ์อิสระ (Independent Observer) ให้
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมีมาตรฐาน มีความรู้ และกระบวนการอย่าง
เหมาะสม และแสวงหามาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากภาคประชา
สังคม
กิจกรรมที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสัญญาคุณธรรม (Integrity and Transparency) อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้มีประสิทธิผล และเสริมสร้างจิตสานึกของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ตระหนักและ
ในภาครัฐ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ภาคเอกชน
ประชาชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment –
ITA) ของหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง
กิจกรรมที่ ๓.๓ ให้รัฐบาลจัดตัง้ กองทุนทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนมาตรการ
ป้องกันการทุจริตโดยประชาชนมีส่วนร่วม อาทิ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact) รวมถึงมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนอืน่ ๆ เพือ่ ให้สามารถ
ขับเคลือ่ นและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๒ การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและผูป้ ระกอบการในการป้องกันการทุจริต

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที่ ๓.๔ พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
ภาครัฐตามหลักวิชาการด้วยการนามาตรการจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐให้มีประสิทธิผลและคุม้ ค่า โดยแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๓.๕ โครงการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐโครงการใดทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกรมบัญชีกลาง คณะทางานตรวจสอบข้อมูล ผูแ้ ทน
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการฯ /คณะกรรมการ
ประชาชนหรืออาจเกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐใน
สานักงานคลังเขต และสานักงานคลังจังหวัด ได้ทาการลงพืน้ ทีส่ มุ่ ตรวจโครงการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
โครงการขนาดใหญ่ให้นาหลักการของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือ ก่อสร้างทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CoST ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมจัดเวทีรับฟัง
ระบบความโปร่งใสในงานก่อสร้าง (Construction Sector Transparency
ความคิดเห็นจากประชาชนในพืน้ ที่ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ จานวน
Initiative – CoST) ทีป่ ราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ
๔ โครงการ จากจานวนสุม่ ตรวจทัง้ สิน้ ๑๑ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการแก้ไข
โดยจัดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างตามคุณลักษณะของ ปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)
โครงการทีค่ ล้ายคลึงและเทียบเคียงกันได้ เพือ่ ให้สามารถติดตามมาตรฐานการ กรุงเทพมหานคร ของกรมทางหลวงชนบท เมือ่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๒)
ก่อสร้างโครงการทีด่ าเนินการอยูเ่ ป็นประจาโดยให้การก่อสร้างถนนทีม่ ีคุณภาพ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน /อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้
เป็นโครงการนาร่องเพือ่ ให้บุคคลภายนอกติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี ของกรมทางหลวง เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ (๓)
รัฐและการใช้เงินแผ่นดินอย่างโปร่งใส ทัง้ นี้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้า ร.๑ พร้อมอาคารประกอบโครงการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
บรรเทาอุทกภัย อาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ของกรมชลประทาน
เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (๔) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๓.๖ พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเมือ่ มีการร้องเรียน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ไปยังหน่วยงานของรัฐด้วยการให้หน่วยงานของรัฐทีร่ ับเรือ่ งร้องเรียนมีการ
ในภาครัฐ
จัดการเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ หมาะสม โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการหลังจากรับ
เรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ (Time to action) และมีการสืบสวนเรือ่ งร้องเรียน
แบบมีระยะเวลาทีแ่ น่นอน (Responsetime) ตลอดจนให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการปรับปรุงและเปิดเผยสถานะเรือ่ งร้องเรียนบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ให้ประชาชนและสือ่ มวลชนสามารถเข้าถึง และติดตามเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ และให้มีการกาหนด KPI วัดผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียนให้เป็นตัวชีว้ ดั ผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานตามทีบ่ ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ม. ๔๑ (๒)
กิจกรรมที่ ๓.๗ พัฒนามาตรฐานการป้องกันการทุจริต เพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับและ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สามารถเป็นสมาชิกขององค์การเพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในภาครัฐ
(Organization for Economic Co-operation and Development - OECD)
ได้
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ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

กลยุทธ์ที่ ๔ ทาให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นเรือ่ งทีน่ ่ารังเกียจไม่พึงกระทา
กิจกรรมที่ ๔.๑ จัดให้มีมาตรการ กลไกส่งเสริมความร่วมมือและรวมตัวของ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ภาคเอกชน เพือ่ สร้างทัศนคติร่วมกันทีจ่ ะปฏิเสธและรังเกียจคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
กิจกรรมที่ ๔.๒ ปรับปรุงกระบวนการทางานของภาครัฐและภาคเอกชนให้
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ติดต่อ
ค้าขายกับบุคคลทีท่ ุจริตเช่นเดียวกับการรวมตัวของธุรกิจขนาดใหญ่ทเี่ รียกว่า
“โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต” โดยมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายกับผูฝ้ ่าฝืนด้วย
กิจกรรมที่ ๔.๓ พัฒนาแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับ
สินบนของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในทุกรูปแบบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทาโครงการ
"การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ" เพือ่ ให้มีมาตรการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสมใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการ
เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในทุกรูปแบบ

กิจกรรมที่ ๔.๔ จัดการรณรงค์เพือ่ รวมตัวกันเป็นกลุม่ พลังสร้างข้อรังเกียจทาง
สังคม (Social Sanction) ต่อบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกรูปแบบตามหลักคิด “เราไม่คอร์รัปชันและจะไม่ยอมให้ผใู้ ดคอร์รัปชัน ”

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

กลยุทธ์ที่ ๕ ให้มีมาตรการทีเ่ ป็นไปได้ในการสืบหาและกากับดูแลการเคลือ่ นย้ายข้ามพรมแดนของตนซึง่ เงินสดและตราสารเปลีย่ นมือได้
กิจกรรมที่ ๕.๑ จัดให้มีระบบการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึงสาหรับธนาคาร สถาบัน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การเงินซึง่ มิใช่ธนาคาร ทัง้ ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทีม่ ีการบริการ
แห่งชาติ
เกีย่ วกับการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน ทัง้ อยูใ่ นระบบและนอกระบบ รวมถึงหน่วย
อืน่ ๆ ทีม่ ีความสุม่ เสีย่ งต่อการฟอกเงิน เพือ่ เป็นการยับยัง้ และสืบเสาะการฟอก
เงินทุกรูปแบบ โดยกาหนดให้สถาบันการเงินและผูใ้ ห้บริการทางการเงินสามารถ
ระบุข้อมูลสาคัญของลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และการรายงาน
ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย
กิจกรรมที่ ๕.๒ กาหนดวงเงินทีป่ ระชาชนซือ้ อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึง่ ต้องแจ้งทีม่ าของเงินและการเสียภาษีเงินได้ของเงินนัน้
แห่งชาติ
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การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

การดาเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที่ ๕.๓ กาหนดนโยบายและมาตรการในการลดการใช้เงินสดในการใช้
จ่ายเงินของประชาชนให้เหลือน้อยทีส่ ุด และแสวงหามาตรการป้องกันการเก็บ
เงินสดจานวนมากนอกระบบการเงินของประเทศ โดยเฉพาะการเคลือ่ นย้ายไป
ประเทศทีม่ ีข้อยกเว้นทางภาษี
กิจกรรมที่ ๕.๔ กาหนดมาตรการในการป้องกันการเคลือ่ นย้ายเงินทีไ่ ม่มี
ยังไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจากอยูน่ อกเหนืออานาจหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน จึงต้อง
วัตถุประสงค์เพือ่ การทาธุรกิจ โดยเฉพาะการเคลือ่ นย้ายเงินไปประเทศทีไ่ ม่มี
รอหารือร่วมกันอีกครัง้
ระบบป้องกันการฟอกเงินทีม่ ีประสิทธิภาพหรือการทาธุรกรรมอาพรางและ
กาหนดวงเงินในการนาเงินสดเข้า-ออกประเทศ ให้เหลือเพียงการใช้จ่ายเงินส่วน
บุคคลเท่านัน้
กิจกรรมที่ ๕.๕ ปรับปรุงหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence
Unit – FIU) เพือ่ เป็นศูนย์กลางแห่งชาติในการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการฟอกเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้มีประสิทธิผลและรวดเร็ว
และนามาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๕.๖ พัฒนาระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชือ่ ถือ เพือ่ ลดการใช้เงินสด และรัฐ
แห่งชาติ
สามารถควบคุมการเคลือ่ นย้ายเงินตราทัง้ ภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิผล
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ด้านการปราบปราม (๑)
กลยุทธ์ที่ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าทีต่ ้องดาเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดทีถ่ ูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
กิจกรรมที่ ๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถนิติกรของหน่วยงานของรัฐให้มี
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความสามารถในการดาเนินการในระบบไต่สวน กรณีทเี่ จ้าพนักงานของรัฐของ ในภาครัฐ
หน่วยงานกระทาผิดหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือกระทาผิดวินัยอย่างมี
ประสิทธิผล และปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างมืออาชีพเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ๑.๒ เมือ่ มีข้าราชการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมหรือ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทาผิดวินัย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องตัง้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ในภาครัฐ
ภายใน ๗ วันทาการ โดยกาหนดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากมี
ความจาเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ ครัง้ ละ ๑๕ วัน โดย
ระบุเหตุผลและความจาเป็นไว้เป็นหลักฐานด้วย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 19

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๑.๓ กรณีทเี่ ป็นการผิดวินัยร้ายแรง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตัง้
คณะกรรมการสอบสวนภายใน ๗ วันทาการ โดยกาหนดให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จใน ๖๐ วัน หลังจากรับทราบคาสัง่ แล้วรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบพร้อมรายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริง หากมีความจาเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
๒ ครัง้ ๆ ละ ๓๐ วัน
กิจกรรมที่ ๑.๔ กรณีทหี่ ัวหน้าหน่วยงานของรัฐรูเ้ ห็นเป็นใจ หรือเป็นผูถ้ ูก
กล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดาเนินการตามอานาจหน้าทีท่ ันที

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที่ ๑.๕ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ให้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การรักษามาตรฐานวินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระสาคัญ “สัญญา
ในภาครัฐ
ประชาคม” ขององค์กรทีบ่ ุคลากรทุกคนต้องยึดมัน่ ยึดถือ และให้ทุกส่วน
ราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่าง
เคร่งครัด
กิจกรรมที่ ๑.๖ ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองและ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ในภาครัฐ
โดยพึงประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ผูบ้ ริหารพรรคการเมืองและองค์กรอิสระต่าง ๆ ควรประกาศเจตจานงทีจ่ ะยึดมัน่
ในการรักษาเกียรติภูมิแห่งสถาบันของตนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างแท้จริง
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐเพื่อให้มีผรู้ ับผิดชอบและมีอานาจในการดาเนินคดีเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๒.๑ กาหนดหลักเกณฑ์การใช้หลักความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของรัฐ
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๒.๒ ชีแ้ จงทาความเข้าใจในการใช้หลักความเป็นนิติบุคคลของ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดของหัวหน้าส่วน แห่งชาติ
ราชการ
กิจกรรมที่ ๒.๓ ติดตามและจัดทารายงานกรณีมีการกระทาทุจริตของหัวหน้า อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่วนราชการทีต่ ้องใช้อานาจบริหารงานบุคคลของรัฐของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้า แห่งชาติ
ส่วนราชการเหนือบุคคลผูน้ นั้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 20

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
การดาเนินการในระยะต่อไป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๓ ให้มีกฎหมายกาหนดความผิดจากการกระทาโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐทีท่ ุจริตต่อหน้าที่ การใช้อานาจโดยมิชอบ และการร่ารวยผิดปกติทชี่ ัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(อนุวัติการตาม UNCAC ๒๐๐๓)
กิจกรรมที่ ๓.๑ จัดทากฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
กันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. .... อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๓.๒ จัดทากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้าย อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
ถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าพนักงานของรัฐ
ติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... อยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจกรรมที่ ๓.๓ จัดทากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดย
มิชอบและใช้อิทธิพลเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์อันมิชอบ
กิจกรรมที่ ๓.๔ จัดทากฎหมายว่าด้วยการเรีย่ ไร การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และการร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กิจกรรมที่ ๓.๕ ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้
ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกองกฎหมาย สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ได้จัดทาโครงการแก้ไขเพิม่ เติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมายและอนุบัญญัติที่
เกีย่ วข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ ซึง่ ได้มีการ
ดาเนินการยกร่างกฎหมายและสอบทานความถูกต้องเพือ่ ให้สอดคล้องกันทัง้ ฉบับ
(ในชัน้ สานักงาน) และจัดรับฟัง ความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง และสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น

กิจกรรมที่ ๓.๖ จัดทากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในคดี
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ ๓.๗ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ยกเว้นบุคลากรเหล่าทัพและบุคลากรในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติและข้าราชการการเมือง ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงานบุคคลตามทีก่ ฎหมายกาหนดขึน้ เป็นการเฉพาะ) ทีง่ ่ายต่อการทาความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยกาหนดสภาพบังคับ ความรับผิด ตลอดจน
ขัน้ ตอนการพิจารณาและกระบวนการลงโทษทีร่ วดเร็วและชัดเจน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
แล้วเสร็จ โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.
๒๕๖๒ (ใช้บังคับเมือ่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 21

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๓.๘ พัฒนาขีดความสามารถนิติกรของหน่วยงานของรัฐ ให้มี
ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการไต่สวน
ข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริต หรือ
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือกระทาผิดวินัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ พิสูจน์ความ
บริสุทธิห์ รือความผิดตามข้อกล่าวหาได้อย่างมืออาชีพ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

การดาเนินการในระยะต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระทาผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการ
รวมตัวของภาคประชาชนด้วย
กิจกรรมที่ ๔.๑ ดาเนินมาตรการทางแพ่งและทางปกครองเท่าทีอ่ าจจาเป็นเพือ่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รักษาไว้ซงึ่ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือ
แห่งชาติ
เอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ
กิจกรรมที่ ๔.๒ ดาเนินมาตรการในการป้องกันการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาคเอกชน เพิม่ พูนมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีในภาคเอกชนและใน
กรณีทเี่ หมาะสม

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๔.๓ จัดให้มีคณะกรรมการประสานงาน (Clearing House) ระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ เพือ่ ร่วมกันทาหน้าทีค่ วบคุม กากับดูแล และ
ติดตามประเมินผล เพือ่ กาหนดมาตรการ แนวทางทีเ่ หมาะสมในการปฏิบัติ
รวมทัง้ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ภายใต้รูปแบบการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๔.๔ จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้าน
นิติกรระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ เพือ่ ให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ทางานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบร่วมกัน และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 22

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๔.๕ ดาเนินมาตรการเพือ่ เสริมสร้างความมีคุณธรรมและป้องกัน
โอกาสในการทุจริตในหมูข่ ้าราชการฝ่ายตุลาการ และฝ่ายอัยการ อาจรวมถึง
กฎเกณฑ์เกีย่ วกับความประพฤติของข้าราชการฝ่ายตุลาการและฝ่ายอัยการ ทัง้ นี้
โดยเป็นไปตามหลักการพืน้ ฐานของระบบกฎหมายของรัฐนัน้ และไม่
กระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๔.๖ ดาเนินมาตรการในการป้องกันการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาคเอกชน เพิม่ พูนมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีในภาคเอกชน และใน
กรณีทเี่ หมาะสม จัดให้มีการลงโทษทางแพ่ง ทางปกครอง หรือทางอาญาทีม่ ี
ประสิทธิผล ได้สัดส่วน และเป็นการห้ามปรามยับยัง้ การทุจริต

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๔.๗ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ คยถูกดาเนินการทางวินัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทุจริต ให้มีผลต่อการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายด้วย

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
ได้ดาเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว และอยู่
ระหว่างดาเนินการ จัดทาผังกระบวนการการดาเนินการทางวินัย

กลยุทธ์ที่ ๕ กรณีทหี่ ัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ละเลย ละเว้น รูเ้ ห็นเป็นใจ หรือมีสถานะเป็นผูถ้ ูกกล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตามอานาจหน้าทีโ่ ดยแจ้งให้ผมู้ ีอานาจในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนใช้อานาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที
กิจกรรม ผลักดันให้มีการกาหนดกลไกมาตรการทางกฎหมายทีช่ ัดเจนในการคัด อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักมาตรการป้องกันการทุจริต สานักงาน
กรองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีล่ ะเลย ละเว้น รูเ้ ห็นเป็นใจ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาลังดาเนินการศึกษา
หรือมีสถานะเป็นผูถ้ ูกกล่าวหา และบังคับใช้การดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูล และยกร่างมาตรการ
กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ๖.๑ รวดเร็ว (๑) การกาหนดเวลาในการดาเนินการให้รวดเร็ว หาก อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็นความบกพร่องของผูบ้ ังคับบัญชา (๒) บังคับใช้มาตรการ
ทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็วเท่าทีอ่ าจจาเป็นเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือเอกสารอืน่ ที่
เกีย่ วข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐและเพือ่ ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
ดังกล่าว

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 23

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๖.๒ เด็ดขาด (๑) หากพบเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาความผิดต้อง
ดาเนินการลงโทษทันทีภายในเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด (๒) หากพบว่าเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยูใ่ นตาแหน่งหน้าทีต่ ่อไปจะก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสัง่ ให้พ้นจากหน้าที่ พักงาน หรือให้ออก
จากราชการไว้ก่อน (๓) กรณีเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผูด้ ารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ ให้สร้างกลไกเพือ่ ติดตามพฤติการณ์ เปิดเผยข้อมูลและ
ดาเนินการทันที หากปรากฏว่ามีมูลให้พักการปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมที่ ๖.๓ เป็นธรรม (๑) หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาทีก่ าหนด และแจ้งให้ผรู้ ้องทราบทันทีพร้อมรายงาน
ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทราบและเป็นข้อมูลหรือดาเนินการต่อไป (๒) หาก
พบว่าเป็นกรณีทไี่ ม่พบพฤติการณ์วา่ เป็นผูก้ ระทาความผิดก็ให้เปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณะทราบ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. .... อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่วนร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันอยูร่ ะหว่าง
เสนอเรือ่ ง เพือ่ จัดเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ด้านการปราบปราม (๒)
กลยุทธ์ที่ ๑ ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ให้มีขนั้ ตอนเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดให้มีประมวลความประพฤติ (Code of Conducts) ของเจ้า อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
พนักงานของรัฐประเภทต่าง ๆ ทีก่ าหนดการกระทาผิดทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่าง
ทุจริตแห่งชาติ
ความผิดทางจริยธรรม ความผิดวินัยและกฎหมายอย่างชัดเจนในรูปแบบของ
การกาหนดให้กระทาและไม่ให้กระทา
กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดให้มีกฎหมายวิธกี ารดาเนินการด้านวินัยของเจ้าพนักงานของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
รัฐทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุจริตแห่งชาติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 24

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูป
กิจกรรมที่ ๑.๓ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข รวมถึงกาหนด
มาตรการหรือแนวทางทีจ่ ะทาให้การปฏิบัติหน้าทีม่ ีประสิทธิภาพเกิดความ
รวดเร็ว สุจริต และเทีย่ งธรรม

กิจกรรมที่ ๑.๔ กาหนดมาตรการหรือแนวทางในการดาเนินการกรณีประพฤติ
มิชอบกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการจัดทาคูม่ ือหน่วยงานของรัฐทีม่ ี
หน้าทีแ่ ละอานาจเกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดาเนินการแทน
ในเรือ่ งทีม่ ิใช่เป็นความผิดร้ายแรงหรือทีเ่ ป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐบาง
ระดับ ซึง่ อยูร่ ะหว่างพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และกรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ ทีม่ ีหน้าทีแ่ ละ
อานาจเกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ... เพือ่ นาไปประกอบ
เป็นข้อมูลในการจัดทาคูม่ ือ

การดาเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
จะสรุปผลดาเนินการตามมาตรการในการสืบสวนข้อเท็จจริงในไตร
ทุจริตในภาครัฐ ได้มีการดาเนินการมาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี มาสที่ ๔ ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึง่ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมที่ ๑.๕ กาหนดแนวทางในการประสานคดีกับอัยการและหน่วยงานที่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
เกีย่ วข้องในการเร่งรัดคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
ทุจริตแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดทาและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน
กิจกรรมที่ ๒.๑ ป.ป.ช. จัดตัง้ หน่วยงานบริหารคดี
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดทาสือ่ สาธารณะเปิดเผยความคืบหน้าของเรือ่ งร้องเรียนและ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เนือ่ งจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
การทุจริตแห่งชาติ กาหนดแผนการดาเนินการไว้ในปี ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒.๓ ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดทาสรุปผลของคดีและ อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อเสนอแนะในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
แห่งชาติ
เปิดเผยต่อสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ ๓ เร่งรัดติดตามนาทรัพย์สินทีเ่ กิดจากการกระทาผิดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๓.๑ พิจารณาตรากฎหมายกาหนดเงื่อนไขในการประกันตัวผูต้ ้องหา อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คดีทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นการควบคุมตัวในสถานทีท่ เี่ หมาะสม (House แห่งชาติ
Arrest) รวมถึงมาตรการป้องกันผูถ้ ูกกล่าวหาหลบหนีออกนอกประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 25

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๓.๒ พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินดาเนินการกับทรัพย์สินทีเ่ กีย่ วกับ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยกองกฎหมาย สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
การกระทาความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้นาหลักฐานการได้มาซึง่ ทรัพย์สินนัน้ เงิน ได้จัดทาโครงการแก้ไขเพิม่ เติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมายและอนุบัญญัติที่
ตามกฎหมายและความชอบธรรมเพือ่ รับคืน
เกีย่ วข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ ซึง่ ได้มีการ
ดาเนินการยกร่างกฎหมายและสอบทานความถูกต้องเพือ่ ให้สอดคล้องกันทัง้ ฉบับ
(ในชัน้ สานักงาน) และจัดรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง และสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๓.๓ ใช้มาตรการตรวจสอบทางภาษีรายได้สาหรับผูถ้ ูกกล่าวหาคดี
ทุจริตประพฤติมิชอบ เพือ่ ให้เกรงกลัวไม่ก่อคดีทที่ าให้รัฐเสียหาย

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทาโครงการประชุมหารือการใช้มาตรการตรวจสอบทางภาษี
รายได้สาหรับผูถ้ ูกกล่าวหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพือ่ ให้เกรงกลัวไม่ก่อคดีทที่ า
ให้รัฐเสียหาย ซึง่ อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาข้อสรุปผลการหารือเกีย่ วกับการใช้
มาตรการตรวจสอบทางภาษีรายได้สาหรับผูถ้ ูกกล่าวหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพือ่ ให้เกรงกลัวไม่ก่อคดีทที่ าให้รัฐเสียหาย

กิจกรรมที่ ๓.๔ กาหนดความผิดของนิติบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ชอบ และผูร้ ่วมกระทาความผิด
ทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทาโครงการประชุมหารือกาหนดความผิดของนิติบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผูร้ ่วมกระทาผิด ซึง่ สานักงานคณะ
กรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้มีคาสัง่ ที่ ๒๓๖/๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เเต่งตัง้ คณะทางานร่วมเพือ่ ศึกษาการจัดทากิจกรรมตาม
แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิ
ชอบ เพือ่ ดาเนินการศึกษา รวบรวม เเละวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับการกาหนด
ความผิดของนิติบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผูร้ ่วมกระทาผิด
จากนัน้ ได้มีการประชุมคณะทางานร่วมฯ เเละประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณากาหนดเเนวทางการดาเนินงานร่วมกัน กรณีการกาหนด
ความผิดของนิติบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผูร้ ่วมกระทาผิด
และได้ได้ยกร่างกฎหมายเเก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๑๗/๑ เเห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันเเละปราบปรามการทุจิรต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ ปัจจุบันร่าง
กฎหมายดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ ๓.๕ การกาหนดให้มีกฎหมายเพือ่ บังคับต่อนิติกรรมหรือสัญญาทีม่ ี
การทุจริตให้เป็นโมฆะ (อนุวตั ิการตาม UNCAC ข้อ ๓๔)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 26

การดาเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กิจกรรมที่ ๓.๖ กาหนดให้มีกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระทาความผิด อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (Conspiracy Law) (ตามอนุสัญญา UNCAC) แห่งชาติ
ประเด็นปฏิรูป

การดาเนินการในระยะต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมือ่ พบเห็นการกระทาทุจริตทุกช่องทาง รวมทัง้ การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่ทาตามอานาจหน้าทีท่ รี่ ัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
กิจกรรมที่ ๔.๑ หน่วยงานของรัฐทีร่ ับแจ้งเบาะแสหรือเกีย่ วข้องกับการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องบัญญัติไว้
ดาเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องให้
โดยเฉพาะอยูแ่ ล้ว
ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยปกปิดชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูแ้ จ้งเบาะแสและพยาน
ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นความลับ
กิจกรรมที่ ๔.๒ พัฒนาองค์กรทีร่ ับผิดชอบการคุม้ ครองพยานและผูแ้ จ้งเบาะแส
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
กิจกรรมที่ ๔.๓ พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขูผ่ แู้ จ้งเบาะแส โดยนา
แนวคิดของ Anti-Slapp Law มาประยุกต์ใช้ รวมถึงบทบัญญัติห้ามหน่วยงาน
ของรัฐทีถ่ ูกร้องเรียนฟ้อง ผูแ้ จ้งเบาะแส และการห้ามหน่วยงานของรัฐผูถ้ ูก
กล่าวหาฟ้องประชาชนทีแ่ จ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ ีหน้าทีแ่ สวงหา
ข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวหาจนกว่าการดาเนินการตามอานาจหน้าทีเ่ สร็จสิน้

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที่ ๔.๔ จัดให้มีระบบค่าตอบแทนและชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผูแ้ จ้ง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เบาะแสและองค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อาจพิจารณา แห่งชาติ
เป็นร้อยละของค่าเสียหายทีร่ ัฐได้รับคืน )
กลยุทธ์ที่ ๕ ในกรณีทยี่ ังไม่มีกฎหมายทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ ๕.๑ มีหน่วยงานรับผิดชอบการอนุวตั ิการและการดาเนินการตาม
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC ๒๐๐๓) และการ แห่งชาติ
เตรียมการเข้าเป็นสมาชิก OECD
กิจกรรมที่ ๕.๒ เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
กิจกรรมที่ ๕.๓ เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่ วกับการพยายามกระทาความผิด
การเตรียมการกระทาความผิดฐานทุจริต (Conspiracy Theory) เป็นความผิด
ทางอาญา (อนุวตั ิการตาม UNCAC ข้อ ๒๗)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 27

ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงกลไกทีเ่ หมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน
กิจกรรม ให้มีคณะกรรมการประสานนโยบายระดับสูงทีป่ ระกอบไปด้วยผูน้ า
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และศูนย์
ฝ่ายบริหารผูน้ าองค์กรทีท่ าหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อานาจรัฐและผูน้ าภาคส่วน ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพือ่ บูรณาการ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลือ่ น นโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
กิจกรรมที่ ๒.๑ ปรับปรุงกลไกประสานขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฝ่ายบริหาร
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการประเมินผลสาเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
"ยกระดับดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" ซึง่ ปัจจุบันได้เสนอขอ
อนุมัติดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๒ และอยูร่ ะหว่างลงพืน้ ทีส่ ังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทารายงาน
ประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒.๒ การปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะเริม่ ดาเนินการ
กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์ ถอดบทเรียน เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และกลุม่ งานทีเ่ กีย่ วข้อง

กิจกรรมที่ ๒.๓ กาหนดกลไกประสานการขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การปราบปรามการทุจริต โดยมีผแู้ ทนฝ่ายตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ และ
แห่งชาติ
ผูแ้ ทนหน่วยงานในฝ่ายบริหารทีบ่ ังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (Clearing House)
กิจกรรมที่ ๒.๔ จัดให้มีคณะทางานประสานคดีใน
สานักงาน ป.ป.ช.
กิจกรรมที่ ๒.๕ ให้สานักงาน ป.ป.ท. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประสานนโยบายและคณะทางานประสานคดี และเสนอแนะการ
ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดตัง้ สถาบันการสร้างเสริมสมรรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute)
กิจกรรม ผลักดันให้มีกฎหมายการจัดตัง้ สถาบันฯ เป็นการเฉพาะ (ระดับ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัติ/ให้มีสภาพนิติบุคคล) (คล้ายคลึงกับ สสส.)
แห่งชาติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 28
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ความคืบหน้าแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - มิ.ย. ๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา
กิจกรรมที่ ๔.๑ ทบทวนบทบาทหน้าทีใ่ นการเป็นเจ้าภาพหลักตามพันธกรณี
อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต่าง ๆ ว่าการดาเนินการควรมอบรัฐบาล โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ในภาครัฐ
เจ้าภาพหลักในการอนุวตั ิการให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วน
ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที่ ๔.๒ ให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทุจริต

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้มีการดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption UNCAC) ซึง่ เริม่ ดาเนินการศึกษาเนือ้ หาของพันธกรณี และศึกษาการอนุวตั ิการ
กฎหมายของประเทศไทย และได้เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้าน
การทุจริต

กิจกรรมที่ ๔.๓ ให้หน่วยงานตามกระบวนการยุติธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบนาข้อกาหนดในอนุสัญญาฯ ไปกาหนดในหลักการปฏิบัติ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้มีการดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption UNCAC) ซึง่ เริม่ ดาเนินการศึกษาเนือ้ หาของพันธกรณี และศึกษาการอนุวตั ิการ
กฎหมายของประเทศไทย และได้เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้าน
การทุจริต

กิจกรรมที่ ๔.๔ ให้สานักงาน ป.ป.ช. แจ้งข้อมูลการปฏิบัติตามพันธกรณีต่อ
สหประชาชาติ และประชาสัมพันธ์ให้ประเทศต่าง ๆ ทราบ รวมถึงประสานงาน
และกากับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณี หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานต่อ
คณะกรรมการดาเนินการตามข้อ ๔.๒ เพือ่ หาแนวทางแก้ไข

อยูร่ ะหว่างดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 29
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รายชื่อและสถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ

เอกสารประกอบการ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒)
ด้าน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

การเมือง
บริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคม
พลังงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การศึกษา
กระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
รวม

พระราชบัญญัติและกฎหมายว่าด้วย...
จานวน
๑
๔
๑๔
๔๔
๓๒
๓๕
๑๔
๗
๑๗
๕
๒๑
๖
๒
๒๐๒

เสร็จ
๓
๔
๒
๘
๑๓
๑
๒
๓
๒
๔
๔๒

พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ
จานวน
๑
๑
๒
๑๑
๓
๑
๑๙

เสร็จ
๑
๒
๓

เอกสารแนบ ๒
รวม

จานวน
๑
๕
๑๔
๔๔
๓๓
๓๕
๑๔
๗
๑๙
๑๖
๒๔
๗
๒
๒๒๑

เสร็จ
๓
๔
๒
๘
๑๓
๑
๒
๔
๔
๔
๔๕

กฎหมายที่มีการปรากฏในแผนการปฏิรูปประเทศ มากกว่า ๑ ด้าน
กฎหมาย
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศ/ประเด็นการปฏิรูป (ตัวอักษรหนา คือ นับรวมจานวนในด้านดังกล่าว)
บริหารราชการแผ่นดิน / กฎหมาย
บริหารราชการแผ่นดิน / เศรษฐกิจ
บริหารราชการแผ่นดิน / เศรษฐกิจ
กฎหมาย/ เศรษฐกิจ / สังคม / พลังงาน
กฎหมาย / เศรษฐกิจ
กฎหมาย / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย / สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐกิจ / สังคม
๑

เอกสารประกอบการ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒)
กฎหมาย
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ...

แผนการปฏิรูปประเทศ/ประเด็นการปฏิรูป (ตัวอักษรหนา คือ นับรวมจานวนในด้านดังกล่าว)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / พลังงาน
กฎหมาย / สังคม
เศรษฐกิจ / สังคม

หมายเหตุ
จัดทาใหม่
ปรับปรุง
ปีที่ให้เสร็จ
หน่วยงาน

=
=
=
=

เอกสารแนบ ๒

กฎหมายที่แผนการปฏิรูปประเทศกาหนดให้มีการจัดทาขึ้นใหม่
กฎหมายทีบ่ ังคับใช้อยู่แล้ว และแผนการปฏิรูปประเทศกาหนดให้มีการปรับปรุงเนื้อหา
ปีที่แผนการปฏิรูปประเทศกาหนดให้กฎหมายมีผลบังคับใช้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดทา/ปรับปรุงกฎหมาย ตามที่กาหนดโดยแผนการปฏิรูปประเทศ

๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑ ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
X
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
ด้านการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสานึกความ
เป็นพลเมือง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ

- ด้านการเมือง 1 -

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน
๑ ยกร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมาย
X
๒๕๖๒
X
ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล
๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
X
๒๕๖๑
X
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....
(ชื่อเดิม : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. ....)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง
๓ ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒
๔

เร่งรัดผลักดันการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕

เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการ
คลังภาครัฐ พ.ศ. ....

X

X

๒๕๖๒

X

๒๕๖๒

X

X

สำระสำคัญของกฎหมำย

เป็นการจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาตขึ้นเป็นส่วน
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
ราชการในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทา
รับคาขออนุญาต พ.ศ. ....
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคาขอตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๔
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
อนุมัติหลักการ และให้ส่ง
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารงานและ
(องค์การมหาชน)
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
- สานักงบประมาณ
- สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
ราชการ
เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงบประมาณเป็นสาคัญ และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณยิ่งขึ้น

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง
เคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ
มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

- ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1 -

หมำยเหตุ

พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดแี ละเท่ำที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลใช้บงั คับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
๑ จัดทำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
X
๒๕๖๑
X
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
พระรำชบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำร
กำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย กำร หลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ....
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเพื่อ
กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย และกำรเปิดเผยผล
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ประชำชน หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อย
กฎหมำยที่เกี่ยวกับระบบอนุญำต ระบบ
แปดสิบวันนับแต่วันประกำศ
คณะกรรมกำร กำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ และ
กำรกำหนดโทษอำญำ เพื่อให้กำรตรำกฎหมำย
เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้ำงภำระแก่
ประชำชนเกินควำมจำเป็น ตลอดจนกำหนด
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
ภำยหลัง เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนำ
กฎหมำยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป

- ด้ำนกฎหมำย 1 -

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน
๒ ๒.๑ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย
X
๒๕๖๑X
X
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำร
ที่ล้ำสมัย สร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำม
๒๕๖๕
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
เหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมต่อประชำชน
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมปัญหำ
ที่กล่ำวข้ำงต้นได้ และโดยที่มำตรำ ๗๗ และมำตรำ
๒.๒ จัดทำกฎหมำยเพื่อจัดตั้ง
๒๕๘ ค. (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
“คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำย
ไทย ได้กำหนดให้รัฐใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่
ในระยะเร่งด่วน”
จำเป็น ไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจำเป็น
๒.๓ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เป็น
ดังนั้น เพื่อให้กฎหมำยฉบับดังกล่ำวมีควำม
อุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบ
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน และอำนวย
อำชีพของประชำชน โดยเฉพำะกฎหมำยที่
ควำมสะดวกแก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง
กำหนดขั้นตอนในกำรขออนุมัติ อนุญำต ฯลฯ
ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนและขั้นตอนกำรดำเนินกำร
๒.๔ พิจำรณำจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมำยที่มี
ผลต่อกำรอำนวยควำมสะดวก ลดอุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินธุรกิจ เช่น
กฎหมำยว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกใน
กำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
๓ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเพื่อให้มีกำรจัดตั้ง
X
๒๕๖๑
X
“คณะกรรมกำรลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสังคม” มีหน้ำที่และอำนำจ
ในกำรเสนอมำตรกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
และสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
เพื่อกำหนดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรลดควำม
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ซึ่งมี
หน้ำที่และอำนำจในกำรเสนอมำตรกำรเพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
ให้มีกำรเสนอแนะในกำรปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมำยที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหลื่อม
ล้ำต่อคณะรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๔ จัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยเพื่อกำหนดให้มี
X
๒๕๖๑
กำรนำเงินหรือทรัพย์สินที่ตกค้ำงในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
บริษัทเอกชนและไม่มีผู้มำใช้สิทธิเรียกร้องมำ
ใช้เพื่อประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
หรือเพื่อสำธำรณประโยชน์

๕ ปรับปรุงกฎหมำยเพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยังไม่อยู่ในระบบภำษีหรือยัง
เสียภำษีไม่ถูกต้อง มีควำมรัดกุมและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

X

๒๕๖๑

มีร่ำง
X

X

ไม่มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป เพื่อให้ทรัพย์สินจำนวนหนึ่งของประชำชนตกค้ำงอยู่
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครอง
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน
ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน
ทรัพย์สินตกค้ำงที่อยู่ในควำม
และไม่ว่ำจะปรำกฏหรือไม่ปรำกฏว่ำมีผู้เป็น
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
เจ้ำของหรือมีสิทธิเรียกร้อง แต่ไม่มีกำรติดตำม
เอกชน พ.ศ. .... มี ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑)
เรียกร้อง ทำให้ไม่เกิดคุณค่ำและประโยชน์ในกำรใช้ ฉบับที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงกำรคลัง
เป็นกำรสมควรที่หน่วยงำนดังกล่ำวจะต้อง
และ (๒) ฉบับที่จัดทำขึ้นโดย
ดำเนินกำรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำระบบ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป
บัญชีที่เหมำะสมในกำรแยกประเภททรัพย์สิน
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน ซึ่ง
ให้ผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องที่จะเรียก
นำยกรัฐมนตรีพจิ ำรณำแล้ว มีคำสั่ง
ทรัพย์สินคืนได้โดยไม่อยู่ภำยใต้อำยุควำมหรือ
ให้กระทรวงกำรคลังรับร่ำงดังกล่ำว
ระยะเวลำใด ๆ
ไปพิจำรณำทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดย
ให้รับควำมเห็นของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องไปประกอบกำรพิจำรณำ
ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร เพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน อันจะเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร
กรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร)
- กระทรวงพำณิชย์
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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ร่ำงพระรำชบัญญัติ
แก้ไขประมวลรัษฎำกร
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๖ ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกรรมกำร
X
๒๕๖๑
ขำยฝำก หรือจัดทำกฎหมำยที่ช่วยบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
เกี่ยวกับธุรกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรกำหนด
สินไถ่ที่ไม่เป็นธรรมโดยนำผลกำรศึกษำของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำ

๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑

มีร่ำง
X

X

ไม่มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร เพื่อกำหนดให้มีกำรควบคุมสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อ
พระรำชบัญญัติ
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เกษตรกรรมและที่อยู่อำศัย และกำรอำนวยควำม
คุ้มครองประชำชนในกำรทำสัญญำ
- กระทรวงยุติธรรม
สะดวกแก่ประชำชนในกำรวำงทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ขำยฝำกที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่
โดยกำหนดให้ผู้ขำยฝำกสำมำรถดำเนินกำรได้ที่
อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนที่ดินจังหวัดหรือสำนักงำนที่ดินที่รับจด
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ทะเบียนกำรขำยฝำก และให้ข้ำรำชกำรสังกัดกรม
ณ วันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒
ที่ดิน ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ที่อำเภอมีหน้ำที่และอำนำจรับ
กำรวำงทรัพย์ได้ด้วย
- คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- กระทรวงกำรคลัง
- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม
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เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่
สังคมอันเป็นกิจกำรเพื่อสังคมหรือวิสำหกิจเพื่อ
สังคม สมควรได้รับกำรส่งเสริมให้ขยำยตัวมำกขึ้น
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ โดยกำหนด
มำตรกำรในกำรสนับสนุนวิสำหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ
กำรจดทะเบียน และจัดตั้งสำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจเพื่อสังคมเพื่อให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
วิสำหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจกำรเพื่อสังคม
รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
๘ จัดทำหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎำกร
X
๒๕๖๑
๙ ปรับปรุงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๐ เสนอร่ำงกฎหมำยนิรโทษกรรมภำษี

X

X

๒๕๖๑

๒๕๖๑

X

ไม่มีร่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

X

คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
- ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
- กระทรวงอุตสำหกรรม

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติบำงประกำร
ที่ไม่เอื้อต่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน สมควรเพิ่มเติมให้มีกำรใช้รำยได้เป็นเกณฑ์
ในกำรกำหนดลักษณะของวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมด้วย เพื่อให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมกว้ำงขวำงมำกขึ้น แก้ไข
เพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้ำที่และอำนำจของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมและคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้
เหมำะสม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหน้ำที่และอำนำจ
ของสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม ในกำรประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำ
เพื่อให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีอันจะ
ส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีควำม
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

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

กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) เพื่อยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภำษีอำกร และควำมรับ
ผิดทำงอำญำให้แก่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม
เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบภำษี เพื่อกำรพัฒนำฐำนภำษีที่
ยั่งยืน อันเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
กำรจัดเก็บอำกร

- ด้ำนกฎหมำย 5 -

พระรำชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงิน
เพิ่มภำษีอำกร และควำมรับผิดทำง
อำญำ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับภำษีอำกรตำมประมวล
รัษฎำกร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๑ เสนอร่ำงกฎหมำยคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
กำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อกำรเกษตรอย่ำง
เป็นระบบ

๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยผังเมือง

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

มีร่ำง
X

X

X

๒๕๖๑

ไม่มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
พระรำชบัญญัติ
- กระทรวงมหำดไทย
ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยและแผนกำรบริหำร
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
จัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดินของประเทศเพื่อ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
สิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง โดยกำรบูรณำกำรกำร
ณ วันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๒
กระจำยอำนำจกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน
และภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้กำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
และทรัพยำกรดินของประเทศที่มีอยู่อย่ำงจำกัดมี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม
และยั่งยืน แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน และลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกำร
- กระทรวงมหำดไทย
พัฒนำประเทศในด้ำนกำรใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงำน
ของรัฐดำเนินกำร โดยกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติใน
รูปแบบของผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็น
แนวทำงและแผนงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่
หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อกำรพัฒนำทำงด้ำนกำยภำพและ
กำรดำรงรักษำเมือง กรณีจึงมีควำมจำเป็นที่จะต้อง
มีกฎหมำยเพื่อกำหนดรูปแบบกำรวำงและจัดทำผัง
เมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหำรจัดกำรผังเมืองให้มี
รูปแบบกำรดำเนินกำรและกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม โดยกำรวำง
กรอบนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่และกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับประเทศ ระดับภำค ระดับจังหวัด ระดับ
เมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจำยอำนำจใน
กำรวำงและจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ทุกภำคส่วน
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พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๓ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

มีร่ำง
X

X

X

๑๔ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๒๕๖๑

ไม่มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อกำหนดให้บุคคลสำมำรถพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ผ่ำนระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลได้
โดยมีกลไกกำรควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริกำรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบดังกล่ำวมีควำมน่ำเชื่อถือ
และปลอดภัย

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

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมำตรกำรกำกับ
และสังคม
ดูแลเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรม เป็นหลักกำรทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

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

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- สำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ พัฒนำกระบวนกำรจัดทำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลำในกำรตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
๑๕ ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำและเสนอ
X
๒๕๖๑
X
- สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
กฎหมำยเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำม
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
- สำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจ
นโยบำยสำคัญของรัฐบำล
และสังคมแห่งชำติ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน

ออกเป็นระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีฯ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
๑๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอ
กฎหมำย พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑

X

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร

๑๗ ผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยยุติธรรมชุมชน

X

๒๕๖๑

X

กระทรวงยุติธรรม
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เพื่อจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อ
และเสนอร่ำงกฎหมำย ซึ่งปัจจุบันมีพระรำชบัญญัติ
เสนอกฎหมำย พ.ศ. ....
ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมี
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
บทบัญญัติไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รำชอำณำจักรไทย และยังไม่มีกำหนดกลไกกำร
ช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอกฎหมำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อให้เกิดผลและสภำพบังคับในทำงกฎหมำยที่
รองรับกำรกำหนดกลไกและ กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงเลือก และเป็นกลไกช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำยในระดับชุมชน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ มีกลไกให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยโดยสะดวกและเข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำย รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย คำพิพำกษำ คำวินิจฉัย หรือกำรตีควำมกฎหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก
๑๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดทำประมวล
X
๒๕๖๑
X
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
เพื่อมุ่งหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงตัวบทกฎหมำย
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
กฎหมำยแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน ต่ำง ๆ ได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้
กำรจัดทำประมวลกฎหมำย
ได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
ง่ำย ปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง และทำให้ แบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนกำรบังคับใช้
ได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
กฎหมำยเรื่องที่นำมำประมวลกันไว้โดยหน่วยงำน
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ของรัฐเป็นไปตำมครรลองแห่งธรรมำภิบำล และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เป็นไปโดยโปร่งใส อีกทั้งเพื่อให้กำรติดต่อ
ประสำนงำนระหว่ำงกันของหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยเรื่องนั้นเป็นไปโดยสะดวกมี
ประสิทธิภำพ ทำให้เกิดประสิทธิผลในกำรดำเนิน
กิจกำรบริกำรสำธำรณะ
๑๙ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล

X

๒๕๖๑

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๒๐ จัดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
X
๒๕๖๑กำรบังคับใช้กฎหมำย
๒๕๖๒
๒๑ จัดทำกฎหมำยเพื่อปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำ
X
๒๕๖๒
ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง

X

- สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและเพื่อ
พระรำชบัญญัติ
- คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป อำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน สมควร
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน
ให้มีกฎหมำยในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปฏิรูปกำร ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
บริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับ
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐให้อยู่ใน
ระบบดิจิทัล อันจะนำไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่มี
ระบบกำรทำงำนและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐอย่ำงมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภำพ
รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชำชน
ได้รับควำมสะดวกในกำรรับบริกำรและสำมำรถ
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐได้

X
X

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อเป็นกลไกในกำรพิจำรณำคดีที่มีโทษปรับทำง
ปกครองเป็นกำรเฉพำะ
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อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ
๑ จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำร
X
๒๕๖๑X
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มีกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำร
ร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำใน
ดำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม
๒๕๖๔
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ยุติธรรมซึ่งต้องให้มีกำรกำหนดระยะเวลำ
กำรดำเนินงำนของกระบวนกำร
ดำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
ยุติธรรม พ.ศ. ....
ยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชำชนได้รับควำม
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ จึงมีควำมจำเป็นต้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดระยะเวลำ
ดำเนินงำนในกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้
ประชำชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถคำดกำรณ์
และตรวจสอบได้ว่ำหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมจะพิจำรณำเรื่องที่อยู่ในระหว่ำงกำร
ดำเนินงำนเสร็จสิ้นเมื่อใด อันจะเป็นประโยชน์
ให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภำพเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
๒ จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
X
๒๕๖๑
X
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อกำหนดให้ดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม มีประสิทธิภำพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เกี่ยวกับหน้ำที่ อำนำจและภำรกิจของตำรวจให้
เหมำะสม ซึ่งปรำกฎว่ำในปัจจุบันพนักงำน
สอบสวนยังมีข้อจำกัดในกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำน ทำให้ไม่สำมำรถบังคับใช้
กฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะใช้
ประโยชน์จำกพยำนหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์
ในกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนหำ
ผู้กระทำควำมผิด เพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำ
ควำมผิดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึง
จำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๓ แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ผู้เสียหำยมีส่วนร่วม
X
๒๕๖๑ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในขั้นตอนกำร
๒๕๖๔
ดำเนินคดีที่อำจส่งผลกระทบต่อผู้เสียหำย

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

สำระสำคัญของกฎหมำย

๔

แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ผู้เสียหำยได้รับกำร
ชดใช้เยียวยำได้สะดวกและง่ำยยิ่งขึ้นโดยให้
พนักงำนสอบสวนทำกำรสอบสวนรำยละเอียด
เกี่ยวกับค่ำเสียหำยและให้พนักงำนอัยกำร
เรียกค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหำยในคดี
ที่พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ได้ทันที

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

๕

แก้ไขกฎหมำยจัดตั้งศำลปกครองและวิธี
พิจำรณำคดีศำลปกครองเพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงควำมยุติธรรมทำงปกครองได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สำนักงำนศำลปกครอง

๖

ร่ำงพระรำชบัญญัติเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและชุมชนในระบบยุติธรรม
พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

กระทรวงยุติธรรม

เพื่อให้มีกลไกเพิ่มศักยภำพและส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรม

๗

ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ย
พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

กระทรวงยุติธรรม

เพื่อเป็นกฎหมำยกลำงว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรม

๘

ร่ำงพระรำชบัญญัติสังคมสงเครำะห์ใน
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

กระทรวงยุติธรรม

เพื่อคุ้มครองสงเครำะห์บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จำกกระบวนกำรยุติธรรม

X

X
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หมำยเหตุ

พระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
๙ แก้ไขกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
X
๒๕๖๑X
สำนักงำนศำลยุติธรรม
ปล่อยชั่วครำวให้กำรขังหรือควบคุมตัว
๒๕๖๔
ผู้ต้องหำทำได้เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่ำหำกปล่อย
ไป ผู้ต้องหำหรือจำเลยจะหลบหนี หรือยุ่ง
เหยิงกับพยำนหลักฐำนหรือขัดขวำงกำร
สอบสวน รวมทั้งกำรปล่อยตัวชั่วครำวอยู่ใน
ขั้นตอนเดียวกัน
๑๐ พัฒนำกฎหมำยหรือแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้ศำล
สำมำรถนำมำตรกำรลงโทษอย่ำงอื่น
(intermediate sanctions) เช่น กำรสั่งให้
ทำงำนบริกำรสังคม สั่งให้เข้ำรับกำรฟื้นฟู
เป็นต้น มำบังคับใช้กับผู้กระทำควำมผิดได้โดย
ไม่ต้องวำงโทษจำคุกก่อน

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม

๑๑ พัฒนำและหรือแก้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบังคับ
โทษปรับและกำรดำเนินกำรเมื่อผู้กระทำผิด
ทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตำม
คำสั่งศำลที่ให้ลงโทษอย่ำงอื่นนอกจำกกำร
จำคุกตำมข้อ ๑๐ เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำค
ในกำรบังคับโทษ

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม

๑๒ ปรับปรุงกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำ
๑๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยโทษปรับตำม
ควำมสำมำรถในกำรชำระของผู้กระทำผิด
พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม

X

กระทรวงยุติธรรม

X
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สำระสำคัญของกฎหมำย

เพื่อกำหนดอัตรำและวิธีกำรคำนวณโทษปรับใน
ระบบใหม่ ตลอดจนกำรจัดทำและเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลรำยได้ของจำเลย

หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติระบบกำรติดตำมตัวโดย
กำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ พ.ศ. ....

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๔

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กระทรวงยุติธรรม
เพื่อกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วครำวปฏิบัติ
หรือยินยอมให้ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อื่นใด ที่สำมำรถตรวจสอบหรือจำกัด
กำรเดินทำงของผู้ถูกปล่อยชั่วครำวได้ เพื่อ
ป้องกันกำรหลบหนี หรือภัยอันตรำย หรือควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้น

เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำนยุติธรรมเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม
๑๕ แก้ไขกฎหมำยและแนวทำงกำรกำหนดโทษ
X
๒๕๖๑X
สำนักงำนศำลยุติธรรม
ในคดียำเสพติดให้มีควำมได้สัดส่วนกับควำม
๒๕๖๔
ร้ำยแรงของควำมผิดมำกขึ้น
๑๖ ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับวิธีกำร
X
๒๕๖๑X
กระทรวงยุติธรรม
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดทั้งในและนอกเรือนจำ
๒๕๖๔
ระบบเลื่อนชั้นนักโทษ ลดวันต้องโทษพักกำร
ลงโทษและอภัยโทษกลุ่มให้สอดคล้องกับ
เครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงที่พัฒนำขึ้น
๑๗ พัฒนำและแก้ไขกฎหมำยเพื่อลดอุปสรรคใน
X
๒๕๖๑X
กระทรวงยุติธรรม
กำรกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นจำกกำรคุม
๒๕๖๔
ประพฤติและผู้พ้นโทษที่มีควำมเสี่ยงในกำร
กระทำผิดซ้ำน้อย เช่น กฎหมำยที่จำกัดสิทธิ
ในกำรประกอบอำชีพ กฎหมำยเกี่ยวกับ
ประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น
๑๘ พัฒนำและแก้ไขกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
X
๒๕๖๑X
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อำญำเพื่อให้มีกำรไกล่เกลี่ยหรือยุติคดีอำญำที่
๒๕๖๔
ผู้กระทำควำมผิดมีควำมเสี่ยงในกำรกระทำ
ผิดซ้ำน้อย โดยมีกำรถ่วงดุลกำรใช้ดุลพินิจทุก
ขั้นตอน และให้ศำลใช้วิธีกำรเพื่อควำม
ปลอดภัยหรือกำรคุมประพฤติกับผู้กระทำผิด
เพื่อป้องกันกำรกระทำผิดซ้ำ
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หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๙ แก้ไขกฎหมำยจัดให้มีองค์กรสังกัดศำล
X
๒๕๖๑ยุติธรรมที่มีภำรกิจโดยตรงในกำรจัดทำแนว
๒๕๖๔
ทำงกำรกำหนดโทษอำญำ กำรศึกษำวิจัย
เกี่ยวกับกำรกำหนดโทษอำญำและกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่สำธำรณชนเกี่ยวกับกำร
กำหนดโทษอำญำ

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
สำนักงำนศำลยุติธรรม

๒๐ แก้ไขกฎหมำยกำหนดให้มีกระบวนพิจำรณำ
เพื่อกำหนดโทษแยกต่ำงหำกจำกกระบวน
พิจำรณำควำมผิดหรือบริสุทธิ์ของจำเลยโดย
ให้คู่ควำมกับผู้เสียหำยมีส่วนร่วมในกำร
นำเสนอข้อเท็จจริงในขั้นตอนของกำรกำหนด
โทษด้วย

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม

๒๑ แก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำภำค ๒ ควำมผิด
ลักษณะ ๕ ควำมผิดเกี่ยวกับควำมสงบสุข
ของประชำชนให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำ
ด้วยองค์กรอำชญำกรรม

X

๒๕๖๒๒๕๖๔

X

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

๒๒ แก้ไขกฎหมำยคนเข้ำเมืองและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขอส่ง
ผู้ร้ำยข้ำมแดน

X

๒๕๖๒๒๕๖๔

X

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

๒๓ แก้ไขกฎหมำยเพื่อป้องกันกำรหลบหนีของ
ผู้ต้องหำหรือจำเลยและมิให้กำรหลบหนีเป็น
อุปสรรคในกำรดำเนินคดี เช่น กำรกำหนด
ควำมผิดฐำนหลบหนีกำรปล่อยชั่วครำว

X

๒๕๖๒๒๕๖๔

X

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
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สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๒๔ พัฒนำกฎหมำยกำหนดมำตรฐำน กำรรักษำ
X
๒๕๖๒ควำมปลอดภัยอำคำร สถำนที่ และทรัพย์สิน
๒๕๖๔
เบื้องต้นสำหรับธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะถูก
ประทุษร้ำยต่อทรัพย์สิน โดยให้ภำคธุรกิจมี
ส่วนรับผิดชอบในกำรรักษำควำมปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในกำรกำหนดมำตรฐำน
ดังกล่ำว และกำหนดมำตรกำรกำกับดูแลกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม
และไม่เป็นภำระเกินสมควร
๒๕ ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
รื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่
๒๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีเพื่อกำร
บำบัดผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. ....

X
X

๒๕๖๒๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

X
X

สำระสำคัญของกฎหมำย

สำนักงำนศำลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

เพื่อกำหนดให้ศำลยุติธรรมมีวิธีพิจำรณำพิเศษ
เพื่อบำบัดผู้ติดยำเสพติดในระบบของ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ

๒๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติเจ้ำพนักงำนบังคับทำง
อำญำ พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

กระทรวงยุติธรรม

เพื่อกำหนดให้มีเจ้ำพนักงำนศำลที่มีอำนำจ
หน้ำที่ติดตำมจับกุมผู้หลบหนีกำรปล่อยชั่วครำว
โดยศำลและกำรบังคับตำมคำพิพำกษำหรือ
คำสั่งของศำลในคดีอำญำ

๒๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลสิ่งแวดล้อมและ
วิธีพิจำรณำคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
๒๙ ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีจรำจร
พ.ศ. .... และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๓๐ ร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑๒๕๖๔

X

กระทรวงยุติธรรม

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม

เพื่อจัดตั้งศำลหรือแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีวิธี
พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะ
เพื่อให้มีกำรจัดตั้งศำลหรือแผนกคดีจรำจร และ
มีวิธีกำรพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะ
เพื่อกำหนดวิธีกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชนกรณี
กระทำผิดกฎหมำย และแก้ไขมำตรกำรพิเศษ
แทนกำรดำเนินคดี และมำตรกำรบังคับทำง
กฎหมำยแก่เยำวชนและครอบครัว

X
X

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม
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หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๓๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติพัฒนำกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมเด็กและเยำวชน พ.ศ. ....
๓๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันอำชญำกรรม
ภำคประชำชน พ.ศ. ....

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๔
X
๒๕๖๑๒๕๖๔

มีร่ำง

๓๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

๓๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพนัน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
X
กระทรวงยุติธรรม
กฎหมำยกลำงว่ำด้วยกำรบริหำรงำนยุติธรรม
เด็กและเยำวชน
X
กระทรวงยุติธรรม
กำหนดมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
อำคำร สถำนที่ และทรัพย์สินเบื้องต้นสำหรับ
ธุรกิจที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะถูกประทุษร้ำยต่อ
ทรัพย์สิน และกำหนดหน้ำที่ให้ภำคเอกชนต้อง
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนดังกล่ำว
กระทรวงยุติธรรม

X

กระทรวงมหำดไทย
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หมำยเหตุ

ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ ..) พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ
พ.ศ. .... เพื่อทบทวนกำรจำแนกประเภทยำ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เสพติดกับวัตถุออกฤทธิ์เป็นระยะกำหนดให้กำร
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
ดำเนินกำรตำม มำตรกำรลดอันตรำยจำกยำ
ณ วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
เสพติดเป็นกำรกระทำที่ชอบด้วยกฎหมำย
กำหนดเงื่อนไขให้กำรผลิตและจำหน่ำยยำเสพ
ติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์บำงประเภท เป็นต้น
และร่ำงพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำ
เสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อกำหนดให้
หน่วยงำนสำธำรณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
กำรบำบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยำเสพติด

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำรอย่ำงเหมำะสม
๓๕ แก้ไขกฎหมำย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
X
๒๕๖๑X
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
เพื่อกำหนดประเภทหรือลักษณะคดีที่ควรจะ
๒๕๖๔
มีกำรสอบสวนร่วมกันระหว่ำงพนักงำน
สอบสวนกับพนักงำนอัยกำร และเพื่อกำหนด
วิธีกำรทำงำนร่วมกัน รวมทั้ง เงื่อนไข ขั้นตอน
และกำรปฏิบัติระหว่ำงพนักงำนอัยกำรและ
พนักงำนสอบสวนในคดีดังกล่ำว
๓๖ บัญญัติให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกันผู้ร่วม
กระทำควำมผิดเป็นพยำน โดยมีเนื้อหำ
กำหนดเงื่อนไขและวิธีกำรในกำรกันผู้ร่วม
กระทำควำมผิดเป็นพยำน และให้เป็นกำร
ทำงำนร่วมกันระหว่ำงพนักงำนอัยกำรและ
พนักงำนสอบสวน ทั้งให้ครอบคลุมกำรปฏิบัติ
ต่อพยำนดังกล่ำวตั้งแต่ต้นจนจบคดี

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ กำรพัฒนำระบบกำรสอบสวนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรในกำรสอบสวนคดีอำญำ
๓๗ ปรับปรุงกฎหมำยหรือระเบียบ ว่ำด้วย
X
๒๕๖๑X
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ค่ำตอบแทนของพนักงำนสอบสวน ให้มี
๒๕๖๔
ค่ำตอบแทน มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำรที่
มำกพอที่จะให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี เมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น
ในกระบวนกำรยุติธรรม
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หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ กำรปฏิรูประบบนิติวิทยำศำสตร์เพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
๓๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติระบบนิติวิทยำศำสตร์
X
๒๕๖๑
X
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อบริหำรจัดกำรระบบนิติวิทยำศำสตร์ของ
แห่งชำติ พ.ศ. ...
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ประเทศไทย โดยมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
นโยบำยนิติวิทยำศำสตร์ซึ่งประกอบด้วยผู้มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนนิติวิทยำศำตร์ และผู้
มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรใช้และกำรชั่งน้ำหนัก
พยำนหลักฐำน นอกจำกนี้ยังมีกำรปรับ
โครงสร้ำงหน่วยงำนนิติวิทยำศำสตร์เพื่อให้
หน่วยงำนและผู้ปฏิบัติกำรมีควำมเป็นอิสระ
ปลอดจำกกำรแทรกแซง และมีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรเข้ำตรวจสถำนที่เกิดเหตุทุกคดี
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อมุ่งอำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
๓๙ มีกฎหมำยกำหนดห้ำมผู้ปฏิบัติงำนใน
X
๒๕๖๑X
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กระบวนกำรยุติธรรมดำรงตำแหน่ง ประกอบ
๒๕๖๔
อำชีพหรือวิชำชีพอันอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมเชื่อมั่นในควำมเป็นกลำง และกำหนด
ค่ำตอบแทนให้เหมำะสม
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หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ
๔๐ ปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลกฎหมำยวิธี
X
๒๕๖๑X
สำนักงำนศำลยุติธรรม
พิจำรณำควำมแพ่งที่เกี่ยวกับเขตอำนำจศำล
๒๕๖๔
(international jurisdiction) เพื่อให้สอดรับ
กับหลักสำกลและรองรับกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ เช่น เขตอำนำจศำลในคดีระหว่ำง
ประเทศและข้อตกลงเลือกศำล (choice of
court agreement) เป็นต้น
๔๑ ปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
ขัดกันแห่งกฎหมำยให้สอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม

๔๒ แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสำกล
เพื่อส่งเสริมกำรค้ำและกำรพำณิชย์ทั้ง
ภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศ และจัด
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรซื้อขำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศเป็นกำรเฉพำะ

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม

๔๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบังคับคดีภำครัฐ
พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

สำนักงำนศำลยุติธรรม

๔๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลพำณิชย์หรือ
แผนกคดีพำณิชย์และวิธีพิจำรณำคดีพำณิชย์

X

๒๕๖๑๒๕๖๔

X

กระทรวงยุติธรรม
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สำระสำคัญของกฎหมำย

เพื่อจัดให้มีหน่วยงำนและเจ้ำพนักงำนเพื่อบังคับ
คดีอำญำ และคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง
ที่หน่วยงำนของรัฐเป็นเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำ
ซึ่งพนักงำนอัยกำรรับดำเนินคดีให้
เพื่อจัดตั้งศำลพำณิชย์และมีวิธีพิจำรณำเป็น
กำรเฉพำะ

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
บทนำ : กำรปฏิรูปด้ำนกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
X
ไม่ระบุ

๒
๓

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

X

ไม่ระบุ

X

ไม่ระบุ

บทนำ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม
๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
X
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
X
พ.ศ. ๒๕๖๐

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X

กระทรวงพาณิชย์

X

กระทรวงพาณิชย์

X

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
X

สานักนายกรัฐมนตรี

- ด้านเศรษฐกิจ 1 -

หมำยเหตุ

เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มี
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
โฆษณาแล้ว สาหรับคนตาบอด คนพิการทางการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
เห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาส
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมี ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ลิขสิทธิ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการกาหนด
และขนาดย่อม
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้วย เพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารฯ

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

สำระสำคัญของกฎหมำย

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๖ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. ....

๗

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ.
….

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
ไม่ระบุ

X

ไม่ระบุ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงการคลัง

X

กระทรวงการคลัง

๘

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรการเงินชุมชนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนทาหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ
กากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มี
การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
เป็นการให้อานาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล
เงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป
ของประชาชนแทนสถาบันการเงิน โดยเงิน
ดังกล่าวจะถูกฝากไว้ในบัญชีคงคลัง ซึ่งประชาชน
มีสิทธิขอคืนได้ตลอดเวลา

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวล
X
ไม่ระบุ
X
กรมสรรพากร
รัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑
หัวข้อที่ ๑ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภำพ (Productivity)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ – หน่วยงำนดูแลควบคุมด้ำนกฎหมำยด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและตลำดเสรี (สนับสนุน)
๙ ออกกฎข้อบังคับที่ช่วยเสริมให้การใช้กฎหมาย
X
๒๕๖๑
X
สานักงานคณะกรรมการ
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ๒๕๖๐ สามารถ
การแข่งขันทางการค้า
บังคับใช้ได้ง่ายขึ้นและมีรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

- ด้านเศรษฐกิจ 2 -

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สนับสนุน)
๑๐ แก้ไขกฎหมายใบอนุญาต ใบ รง.๔ เพื่อเป็น
X
๒๕๖๑
X
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ประโยชน์ต่อการขยายและก่อตั้งวิสาหกิจ
ด้านกฎหมาย
ขนาดกลางและย่อม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : กำรเพิ่มระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - ควำมยำกง่ำยในกำรทำธุรกิจ (สนับสนุน)
๑๑ ยกเลิกหรือทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่ได้
X
๒๕๖๑
X
สร้างคุณค่า หรือเป็นอุปสรรคต่อการทาธุรกิจ
๑๒ จัดทาข้อกฎหมายเฉพาะที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
X
๒๕๖๑
X
การแข่งขันทางการค้าให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ
ของไทย ทั้งในภาพรวมและในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ)
หัวข้อย่อยที่ ๑.๓ : ระบบนิเวศน์ด้ำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม (R&D,Innovation Ecosystem)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
๑๓ แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอนและ
X
ไม่ระบุ
ระยะเวลาการจดทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : กำรตั้งศูนย์กลำงเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตำร์ทอัพและสเกลอัพ
๑๔ สนับสนุนการแก้กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อ
X
๒๕๖๑
เพิ่มจานวนและคุณภาพของบริษัทและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

X

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

X

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

- ด้านเศรษฐกิจ 3 -

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๕ แก้กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
X
๒๕๖๑
ธุรกิจและบุคลากรสตาร์ทอัพเพื่อขจัดอุปสรรค
ในการเริ่มต้นและการดาเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ
ในแต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อดึงดูดบริษัท
และบุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

๑๖ การปรับปรุงข้อกฎหมายในด้านการคุ้มครอง
บริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้เป็นไป
ตามมาตราฐานสากลและดึงดูดการร่วมลงทุน
ผ่านมาตรการทางภาษี

X

๒๕๖๑

X

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
- กระทรวงการคลัง

๑๗ แก้กฎหมายและระบบการจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจสาหรับทั้งผู้ประกอบการไทย
และต่างชาติ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การ
เปิดบัญชีธนาคาร และการให้ Tech Visa
สาหรับทั้งตัวบุคลากรและครอบครัว

X

ไม่ระบุ

X

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ไม่ระบุ

X

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หัวข้อที่ ๒ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ กำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตในระดับบุคคล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กำรสร้ำงและใช้ Big Data ภำคเกษตร
๑๘ แก้ไขข้อกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง
X
หน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้าง
ฐานข้อมูลครบวงจรด้านภาคเกษตร และนา
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนิน
นโยบายของประเทศได้

- ด้านเศรษฐกิจ 4 -

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : กำรพัฒนำระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญำ
๑๙ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถ
X
ไม่ระบุ
ปล่อยสินเชื่อแบบมีประกันภัยได้
๒๐ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถเข้าถึง
Big data ภาคเกษตร ซึ่งถูกบูรณาการมาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ

X

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

ไม่ระบุ

X

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการคลัง

X

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : กำรส่งเสริมให้แรงงำนเข้ำถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนำทักษะ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
๒๑ ให้มีการตราพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายฉบับ
X
๒๕๖๑
X
รองอื่นใดตามแต่กรณี เพื่อจัดตั้ง หรือแต่งตั้ง
CSCA (Central Scholarship Coordinating
Agency ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน)
หัวข้อย่อย ๒.๒ กำรเสริมสร้ำงพลังอำนำจชุมชน
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : กำรพัฒนำธุรกิจชุมชน
๒๒ เร่งแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม พ.ศ. ….

X

๒๕๖๑

X

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

- ด้านเศรษฐกิจ 5 -

เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับ
การส่งเสริมเป็นพิเศษ กาหนดมาตรการในการ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจด
ทะเบียน และจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๒๓ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
X
๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๔๘

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

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : กำรบริหำรจัดเก็บภำษี
หัวข้อย่อย ๒.๓ กำรสร้ำงสมดุลระดับประเทศ
๒๕ แก้ไขบทบัญญัติหรือกาหนดแนวทางการ
ตีความมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรโดย
ใช้หลักการเปิดเผยเป็นหลัก และปกปิดเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมุ่งให้เกิดความ
โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บรายได้
ภาษีมากขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

X

ไม่ระบุ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X

X

สานักนายกรัฐมนตรี

X

กระทรวงการคลัง

- ด้านเศรษฐกิจ 6 -

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งในระดับชาติและในระดับจังหวัด
รวมทั้งสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล
เพื่อกาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการลดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งมี
หน้าที่และอานาจในการเสนอมาตรการเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
รวมถึงให้มีการเสนอแนะในการปรับปรุงและ
แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้าต่อคณะรัฐมนตรี

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

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบภำษี
๒๖ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ....

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนที่ดินให้กับประชำชน
๒๗ เร่งรัดกระบวนการการจัดตั้งและออกกฎหมาย
ลาดับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งธนาคาร
ที่ดิน

ไม่ระบุ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X

๒๕๖๑

หัวข้อที่ ๓ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๑ : ปฏิรูปสถำบันเพื่อกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
๒๘ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
ไม่ระบุ
X
ซึ่งมีการปรับปรุงสาระสาคัญในมาตรา ๑๙
มีการปรับเพิ่มอานาจหน้าที่ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณเกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม

X

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

กระทรวงการคลัง

เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังชี้แจงว่าไม่สามารถดาเนินการ
ได้ เนื่องจากอาจมีความซ้าซ้อนกับกลไกภาครัฐ
ในการช่วยเหลือปัญหาความมั่นคงทางที่ดินแก่
ประชาชนที่มีอยู่แล้ว และผลการศึกษาพบว่า
การจัดตั้งธนาคารที่ดินจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง

สานักงบประมาณ

ปรับปรุงสาระสาคัญในมาตรา ๑๙ มีการปรับ
เพิ่มอานาจหน้าที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม

- ด้านเศรษฐกิจ 7 -

พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๒๙ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ไม่ระบุ
โดยมาตรา ๑๑ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
กาหนดหลักการและแนวทางการรักษาวินัย
ทางการคลัง จัดทาแผนการคลัง และกากับ
ดูแลบริหารความเสี่ยงการคลัง รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การงบประมาณ

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
X
กระทรวงการคลัง

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

๓๑ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุง
กลไกให้เป็น Implementation
Collaboration Unit (ICU) ได้แก่
พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๑ ให้เป็นพระราชบัญญัติบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวัตกรรม
แห่งชาติ และพระราชบัญญัติส่งเสริม SMEs
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เป็นพระราชบัญญัติบริหารการ
ส่งเสริม SMEs พ.ศ. .… และพระราชบัญญัติ
สานักงานขับเคลื่อนและประเมินผลแห่งชาติ
เป็นต้น

X

๒๕๖๒

X

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมี
เสถียรภาพและมั่นคงตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวว่าด้วยอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการดาเนินการทางการคลังและ
งบประมาณของรัฐ ด้านรายได้และรายจ่ายทั้ง
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การ
บริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการ
บริหารหนี้สาธารณะ

หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ และอานาจของ
พระราชบัญญัติ
และสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากสานักงาน
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
แห่งชาติ เป็น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
และสังคมแห่งชาติ และได้กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดทา ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
- สานักงบประมาณ
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : กำรปฏิรูปหน่วยงำนบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐ (รัฐวิสำหกิจ)
๓๒ ผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
X
๒๕๖๒
X
- คณะกรรมการนโยบายและกากับ
พัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. .....
- สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
- กระทรวงการคลัง

สำระสำคัญของกฎหมำย

เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญญัติการพัฒนา
ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบ
การกากับดูแลและบริหาร
กากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบอยู่ใน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
ฐานะผู้กาหนดนโยบายและแบ่งโครงสร้างการ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
กากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Regulator) ออกเป็น ๒ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ส่วน คือ (๑) ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจทาหน้าที่ในการกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ และ
รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของ และ (๒) ให้จัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่เจ้าของ
รัฐวิสาหกิจ (Owner) โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ทา
หน้าที่ในการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจใน
ฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็น
บริษัท (จานวน ๑๑ บริษัท) โดยมีเป้าหมายใน
การบริหารรัฐวิสาหกิจในกลุ่มนี้ให้มีการลงทุนใน
เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับรัฐให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืนในทางเศรษฐกิจ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : กำรปฏิรูปสถำบันด้ำนกำรส่งเสริมผลิตภำพ (Productivity) กำรมำตรฐำน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
๓๓ แก้ไขพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ
X
ไม่ระบุ
X
- กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้รองรับการจัดตั้ง
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
“สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริม
ระบบราชการ
ผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ” ให้เป็น
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานรับผิดชอบ

- ด้านเศรษฐกิจ 9 -

หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
หัวข้อย่อย ๓.๔ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพื่อบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SMEs
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๔ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ
๓๔ ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ/ขั้นตอนที่เป็น
X
ไม่ระบุ
X
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
อุปสรรคและเพื่อการอานวยความสะดวกใน
ขนาดกลางและขนาดย่อม
การประกอบธุรกิจ โดยการ การแก้กฎระเบียบ
ของการดาเนินงานภาครัฐ ให้สามารถนา
ลิขสิทธิ์ที่ภาครัฐช่วยเหลือเป็นของ
ผู้ประกอบการ เพื่อนาไปต่อยอดทางธุรกิจได้
การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ SMEs โดย
ปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาทิ
การกาหนดสัดส่วนวงเงิน (โควตา) ที่หน่วยงาน
ต้องจัดซื้อจัดจ้าง SMEs และการกาหนด
วงเงิน/ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้เฉพาะ
SMEs เป็นผู้มีสิทธิเข้าแข่งราคา (ในกรณีของ
สหรัฐฯ ร้อยละ ๒๓ และประเทศจีน ร้อยละ
๓๐ ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อ
จัดจ้างจาก SMEs)
๓๕ ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๕

X

ไม่ระบุ

X

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
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สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยำกรทำงบก
๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

มีร่ำง

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

๒ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

๓ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

X

๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
๒๕๓๕

๕ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อกาหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดิน
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่าเป็นไม้หวงห้าม จึงทาให้
การทาไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ และเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อ
กาหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้
หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาต

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

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมาย

พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อกาหนดมาตรการคุ้มครองป้องกัน บารุงรักษา
และเสนอแนะมาตรการแนวทางการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะทาการปลูกสร้างสวนป่ามี
ความมั่นใจ ในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การปลูกสร้างสวนป่า

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 -

พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๖ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

๗ ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. ....
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ทรัพยำกรนำ
๘ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๒

X

มีร่ำง
X

๒๕๖๑๒๕๖๔
X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

X

๑๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐

X

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๒

๑๑ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ เพื่อเป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐ
พระราชบัญญัติป่าชุมชน
สิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษาและใช้
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน
X

X

- กรมชลประทาน
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้าเพื่อการ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชลประทานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
ทั่วถึง และเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์
และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่น้าในทางน้าชลประทานจาก
สาเหตุต่าง ๆ
X

กระทรวงมหาดไทย

X

กระทรวงคมนาคม

เพื่อรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ของรัฐทั้งสองด้าน พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
นี้ โดยกาหนดให้รัฐ ต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็น
เวนคืนและการได้มาซึ่ง
ธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกาหนดขั้นตอน
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กระบวนการ และรูปแบบ ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน

X

กระทรวงมหาดไทย

เพื่อแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ
ให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงและเน้นในส่วน
ของการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๒ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๔๗

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

๑๓ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๔ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ....

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๑๖ กฎหมายรับรองความตกลงด้านทางทะเล
: การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม

X
X

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในการจัดรูปที่ดินอันเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
X

X

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เพื่อให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ใน
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการ
เข้าถึงทรัพยากรน้าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มี
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับลุ่มน้า และระดับองค์กรผู้ใช้น้า

X

หมำยเหตุ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

X
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พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เพื่อรับผิดชอบดาเนินการรักษาผลประโยชน์ของ
พระราชบัญญัติการรักษา
ชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้อย่างมี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ประสิทธิภาพ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
๑๗ ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ
X
๒๕๖๑พ.ศ. ....
๒๕๖๓

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันระบบความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
๑๙ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ....
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ สิ่งแวดล้อม
๒๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑

X

มีร่ำง
X

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓

X

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพบูรณาการความ
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงาน
และส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของชุมชน
พื้นเมืองในการ อนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มี
ความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกากับดูแลการทาและการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้ชัดเจนและ
เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

หมำยเหตุ

X
X

X
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พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๒๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และเพิ่มเติมกลไกและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการนาผ่าน การนากลับเข้ามา และการ
ส่งกลับออกไป รวมทั้งการโฆษณาวัตถุอันตราย
เพื่อป้องกันมิให้นาวัตถุอันตรายที่นาผ่านใน
ราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์หรือปล่อยทิ้งโดย
ไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้และเกิดอันตรายใน
ราชอาณาจักร

๒๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

X

กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานใหม่ ให้เป็นไปเพียงเท่าที่จาเป็น
ลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไข
เพิ่มเติมบทกาหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

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

๒๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้มีมาตรฐานอัน
เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาค
ส่วนในการดารงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
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หมำยเหตุ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๒๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖ พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

X
X

๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓
๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

X

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ....

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

๒๙ ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยก
ประเภทและเชื่อมโยงตัวชี้วัดและการจัดสรรเงิน
งบประมาณสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการพัฒนาระบบดังกล่าว

X

๒๕๖๑

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อปรับปรุงให้มีกลไกหรือหน่วยงานขับเคลื่อน
การบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ เพื่อให้
สามารถจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
X
X

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อกาหนดกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการ
เฉพาะ

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มีกฎหมายเพื่อหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย ด้วยวิธีทางนิติศาสตร์ และเป็นการ
อนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on
Climate Change : UNFCCC)

X

กระทรวงมหาดไทย
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หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
๓๐ พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
X
๒๕๖๑

๓๑ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ....

X

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

X

๓๓ ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

X

๓๔ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. ....

X

๓๕ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

X

กระทรวงมหาดไทย

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักนายกรัฐมนตรี

X

๒๕๖๑๒๕๖๔
๒๕๖๑

๒๕๖๑๒๕๖๒

X
X

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

เพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผังเมืองทุก พระราชบัญญัติการผังเมือง
ระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มี
พ.ศ. ๒๕๖๒
รูปแบบการดาเนินการและการบริหารจัดการที่
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนร่วม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจริง
โดยกาหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนร
วมของประชาชนในขณะเดียวกันกาหนดใหเป
นหนาที่ของหน่วยงานของรัฐในการสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

เพื่อให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติใน
พระราชบัญญัติ
การทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒
การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทาให้การบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่
อย่างจากัดมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเพื่อแปลงนโยบาย
ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติที่
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และนิเวศน์ของแต่ละชุมชน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๗ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ
๑ ร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างการบริหารระบบ
X
๒๕๖๑สุขภาพแห่งชาติ (เพื่อตั้งคณะกรรมการนโยบาย
๒๕๖๒
สุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขต
สุขภาพ)

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

X

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
จัดตั้งเขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ

เพื่อจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหาร
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้กลไกการคลังเพื่อสนับสนุนการจัดบริการใน
ทุกมิติ

๒ แก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(เพื่อตั้งกองทุนระดับเขต)

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

๓ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน/ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศสุขภำพ
๔ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ด้านสารสนเทศสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเพิ่ม
ความคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำลังคนสุขภำพ
๕ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ทรัพยากรบุคคล
ด้านสุขภาพ

X

๒๕๖๓

X

- กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เพื่อให้การยกระดับของระบบสุขภาพจาเป็นต้องมี
กาลังคนเพียงพอ มีการกระจายตัวอย่างเท่าเทียม
ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงโรงพยาบาล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบบริกำรปฐมภูมิ
๖ จัดทาพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
กฏหมายลูก

X

๒๕๖๑

X

กระทรวงสาธารณสุข
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เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการจัดการให้เกิดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งหวัง

หมำยเหตุ

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

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๗ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
๗ ปรับแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
X
๒๕๖๑
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

X

- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูล (big data)
สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ

๘ แก้ไขระเบียบ กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพร

X

๒๕๖๑

X

- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้โรงานสารสกัดสมุนไพรของประเทศได้
มาตรฐานสากลและสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น

๙ แก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงระเบียบที่เป็นอุปสรรค

X

๒๕๖๑

X

กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์กาหนดและควบคุมมาตรฐานและ
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

X

กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้เกิดการประสานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน

X

๒๕๖๑

X

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

X

๒๕๖๑

X

สานักนายกรัฐมนตรี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
๑๐ แก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจัดตั้ง
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค
๑๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับ
ทิศทาง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ลาดับความสาคัญ
ของงานตามที่นโยบายระบบสุขภาพกาหนด
๑๒ ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกลไกทางการเงินเพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วนรับผู้สูงอายุเข้า
ทางาน (Active aging) ตามสมรรถนะที่เหมาะสม
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เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง และลาดับความสาคัญ

เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้มีมาตรการกระตุ้นให้
หน่วยงานจ้างแรงงานผู้สูงอายุเข้าทางาน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยออกกฎหมาย
สนับสนุนให้จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เข้าทางาน

หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๗ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภำพ
๑๔ การปรับปรุงกฎหมายและจัดทาร่างกฎหมาย
สาหรับการจัดหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงิน
สาหรับคนต่างชาติ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑

X

๒๕๖๒๒๕๖๓

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง
X

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานพยาบาลให้พร้อม
อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการต่ออายุ
ใบอนุญาติ

X

กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อกาหนดแหล่งเงินสาหรับใช้ในการคุ้มครอง
สุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รวมทั้งผู้ที่มิใช่
ประชาชนไทย
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หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๘ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสือ่ สำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ
๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและ
๒๕๖๑
x
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

มีร่ำง
X

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

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กำรปฏิรูปแนวทำงกำรกำกับดูแลสื่อออนไลน์
๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
X

๔ ประมวลรัษฎากร

X

๒๕๖๑

ไม่มีร่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
กรมประชาสัมพันธ์

X

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

เพื่อกาหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนและ
ตั้งหน่วยงานขึ้นมาทาหน้าที่กากับดูแลความ
ประพฤติของสื่อมวลชน

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

X

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อแก้ไขให้ครอบคลุมการใช้สื่อออนไลน์/ยก
ร่างกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เป็นการโดยเฉพาะ

X

กระทรวงการคลัง

เพื่อให้ครอบคลุมการเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์
ต่างประเทศ

- ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 -

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

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๘ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสือ่ สำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์ / กิจกำรอวกำศ และระบบและเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ
๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
X
๒๕๖๒
X
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคาม
พระราชบัญญัติ
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....
สังคม
ทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที กาหนดลักษณะ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของภารกิจหรือบริการที่มีความสาคัญเป็น
ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศทั้ง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่จะต้อง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มี
หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ
ประสานการปฏิบัติงาน ร่วมกันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือ
สถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่าง
ร้ายแรง
๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

X

๒๕๖๒

X

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
สังคม
กากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป

๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการ
ดาเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. ....

X

๒๕๖๕

X

เพื่อกากับดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย
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พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรปฏิรูปกำรออม สวัสดิกำรสังคม และกำรลงทุนเพื่อสังคม
๑ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
X
๒๕๖๒

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

X

X

สำระสำคัญของกฎหมำย

กระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติวา่ ด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
เพือ่ ให้ประชาชนมีความมัน่ คงทางด้านรายได้
เมือ่ ถึงวัยเกษียณ/หลังพ้นวัยทางาน

กระทรวงการคลัง

มีกฎหมายทีก่ าหนดให้จัดสรรเงินจาก
ภาษีมูลค่าเพิม่ คืนผูบ้ ริโภคเป็นเงินออมโดยตรง
เพือ่ ให้ประชาชนมีความมัน่ คงทางด้านรายได้
เมือ่ ถึงวัยเกษียณ/หลังพ้นวัยทางาน
เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน และสังคมของผู้ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ประกอบกิจการภาคเอกชนเป็นไปอย่างมี
เพือ่ สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒ กฎหมายทีก่ าหนดให้จัดสรรเงินจากภาษีมูลค่าเพิม่
คืนผูบ้ ริโภคเป็นเงินออมโดยตรง

X

๒๕๖๒

๓ เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพือ่ สังคม
(พระราชบัญญัติวสิ าหกิจเพือ่ สังคม)
(ร่วมขับเคลือ่ นกับคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ชุดอืน่ /หน่วยงานอืน่ )

X

๒๕๖๑

x

กระทรวงการคลัง

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลุม่ ผูเ้ สียเปรียบในสังคม
๔ แก้ไขพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐)

X

๒๕๖๑

X

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม

แก้ไขพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน เพือ่
ส่งเสริมการจ้างงานทีเ่ หมาะสมของลูกจ้างบาง
กลุม่ หรือบางประเภท เช่น นักเรียน คนพิการ
ผูส้ ูงอายุ เป็นต้น

๕ พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูร้ ับงานไปทาทีบ่ ้าน

X

๒๕๖๑

X

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงอุตสาหกรรม

เพือ่ สนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุเป็นพลเมืองทีม่ ีความ
ตืน่ ตัว (Active citizen) และมีงานทาที่
เหมาะสมตามศักยภาพ

- ด้านสังคม 1 -

หมำยเหตุ

พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
๖ แก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริโภค
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
๗ สนับสนุนให้สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคดาเนินการยกร่างบทบัญญัติตามมาตรา
๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
X
๒๕๖๒

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สานักนายกรัฐมนตรี

สำระสำคัญของกฎหมำย
แก้ไขพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผูบ้ ริโภคให้มี
อานาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานในการ
แก้ปัญหาผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ได้รับความเป็นธรรม

X

๒๕๖๒

X

สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค

เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สิทธิของ
ผูบ้ ริโภคย่อมได้รับความคุม้ ครอง บุคคลย่อมมี
สิทธิรวมกันจัดตัง้ องค์กรของผูบ้ ริโภคเพือ่
คุม้ ครองและพิทักษ์สิทธิของผูบ้ ริโภค และ
องค์กรของผูบ้ ริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตัง้
เป็นองค์กรทีม่ ีความเป็นอิสระเพือ่ ให้เกิดพลังใน
การคุม้ ครองและพิทักษ์สิทธิของผูบ้ ริโภคโดย
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบกำรสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง
๘ ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสร้าง
X
เสริมชุมชนเข้มแข็ง

๒๕๖๑

X

สานักนายกรัฐมนตรี

เพือ่ ให้มีกลไกบูรณาการในพืน้ ทีเ่ กิดการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ เพือ่
การพัฒนาในพืน้ ที่

๒๕๖๓

x

สานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย

๙ จัดทาพระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและบุคคล

๑๐ แก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๑
๑๑ พระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

X

X
X

๒๕๖๒

x

๒๕๖๒

x

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

- ด้านสังคม 2 -

เพือ่ ให้ชุมชนได้รับการรับรองสถานภาพและ
สิทธิชุมชนขัน้ พืน้ ฐานตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
เพือ่ ให้มีกฎหมายและแผนพัฒนาระบบและ
โครงสร้างการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน
จัดทาพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน เพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนให้มีความคล้องตัวและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

หมำยเหตุ

พระราชบัญญัติการจัดตัง้ สภา
องค์กรของผูบ้ ริโภค พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ณ วันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
๑๒ จัดทาพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วถิ ีชีวติ
กลุม่ ชาติพันธุ์ พ.ศ. ....

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
X
๒๕๖๑

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง

x

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
กระทรวงวัฒนธรรม
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

สำระสำคัญของกฎหมำย
เพือ่ ให้ชาวไทยกลุม่ ชาติพันธุต์ ่างๆ ได้รับการ
คุม้ ครองและมีสิทธิดารงชีวติ ในสังคมตาม
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวติ ดัง่ เดิมตาม
ความสมัครใจ

๑๓ จัดทาพระราชบัญญัติยตุ ิธรรมชุมชน

X

๒๕๖๒

x

กระทรวงยุติธรรม

เพือ่ เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนบนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านงาน
ยุติธรรม

๑๔ ผลักดันพระราชบัญญัติธนาคารทีด่ ิน

X

๒๕๖๒

x

- กระทรวงการคลัง

เพือ่ ช่วยเหลือคนยากจนทีท่ ดี่ ินจะหลุดมือ และ
ช่วยพัฒนาการใช้ประโยชน์ทดี่ ินของเอกชน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ รวมทัง้ ลดการ
บุกรุกทาลายป่า

๑๕ กฎกระทรวงเรือ่ งหลักประกันทรัพย์สินอืน่ ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

X

๒๕๖๑

X

- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการคลัง
- ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

มีกลไกให้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและ
ส่งเสริมการปลูกไม้ยนื ต้นทีม่ ีมูลค่าสูงทาง
เศรษฐกิจเกิดการออมทรัพย์บนดิน เพือ่ ความ
มัน่ คงของประเทศ

๑๖ จัดทาพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้

X

๒๕๖๒

X

- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการคลัง
- ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

มีกลไกให้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและ
ส่งเสริมการปลูกไม้ยนื ต้นทีม่ ีมูลค่าสูงทาง
เศรษฐกิจเกิดการออมทรัพย์บนดิน เพือ่ ความ
มัน่ คงของประเทศ

๒๕๖๒

X

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

เพือ่ กาหนดให้ไม้ทุกชนิดทีข่ นึ้ หรือปลูกขึน้ ใน
ทีด่ ินทีม่ ีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ ิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม

๑๗ แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

X

- ด้านสังคม 3 -

หมำยเหตุ

กฎกระทรวงกาหนดให้
ทรัพย์สินอืน่ เป็นหลักประกัน
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีผล
บังคับใช้ในวันดังกล่าว

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

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๙ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
ลำดับ
ชือ่ กฎหมำย
๑๘ แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
X
๒๕๖๑

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
มัน่ คงของมนุษย์
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่ ให้มีกลไกเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของการจัดสวัสดิการชุมชน

๑๙ จัดทาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

X

๒๕๖๓

x

๒๐ จัดทาพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน

X

๒๕๖๑

x

กระทรวงการคลัง

๒๕๖๓

X

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพือ่ ให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือกันและกันตามหลักการและวิธกี าร
สหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มี
ความคล่องตัวด้านโครงสร้างและงบประมาณ

๒๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบ
และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสหกรณ์สาหรับเป็นเครือ่ งมือ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ

X

เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้ และกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคม
๒๒ แก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
X
๒๕๖๕

หมำยเหตุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ เพือ่ ให้มีกลไกและกระบวนการหนุนเสริม
มัน่ คงของมนุษย์
องค์กรภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมและเป็นหุน้ ส่วนกับภาครัฐและ
ภาคส่วนอืน่ ในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน

X

- ด้านสังคม 4 -

มีกลไกหนุนเสริมความเข้มแข็งของการออมและ พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
เป็นแหล่งทุนโดยชุมชนเพือ่ ชุมชนรวมทัง้ พัฒนา
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบพันธมิตรชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ในการจัดการการเงินชุมชน
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฯ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
มีผลบังคับใช้เมือ่ พ้น ๖๐ วัน

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
ลำดับ
จัดทำใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรปฏิรูปองค์กรด้ำนพลังงำน
๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
X
พ.ศ. ๒๕๕๐

ปีทใี่ ห้เสร็จ

มีร่ำง

๒๕๖๒

X

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

X

๒๕๖๒

X

๓ กฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างองค์กรรองรับการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC)

X

๒๕๖๒

X

ไม่มรี ่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

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

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

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

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในทุกภำคส่วน เพื่อลดควำมซำซ้อนของกฎหมำยในกำรกำกับดูแลธุรกิจพลังงำน
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ การจัดสรรค่าภาคหลวงการสารวจและผลิต
๔ ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และ
X
๒๕๖๒
X
อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(คณะอนุกรรมการจัดทากฎหมาย ปิโตรเลียมสู่ชุมชนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )
เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕ ร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กร
๒๕๖๒
X
กระทรวงพลังงาน
ปกครองส่วนท้องถิน่
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ )

- ด้านพลังงาน 1 -

หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
ลำดับ
จัดทำใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมำย
๖ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
X
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

๗ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่
สังคม เศรษฐกิจ

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจกำรไฟฟ้ำเพื่อเพิ่มกำรแข่งขัน
๘ ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่
X
การแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชนและครัวเรือน
๙ ระเบียบและกฎเกณฑ์วา่ ด้วย Third Party
Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย

X

ปีทใี่ ห้เสร็จ
๒๕๖๒

มีร่ำง
X

๒๕๖๒

X

ไม่มรี ่ำง

สำระสำคัญของกฎหมำย
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ กาหนดบทบาท NGOs และประชาชนใน
กระทรวงพลังงาน
กระบวนการรับฟังความเห็น โดยมติคณะรัฐมนตรี
(สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... กาหนด
บทบาท การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการกาหนด
แนวทางฏิบตั ิที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดาเนินการเพือ่
หีผ้ ู้ส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกีย่ วข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ .ศ.
.... ซึ่งการกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธกี ารดังกล่าว เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

เพือ่ ส่งเสริมโครงการนาร่อง “บริษทั วิสาหกิจเพือ่
สังคมมาบตาพุด ” และนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่
สังคมในการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชนโดย
ภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน

๒๕๖๒

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

เพือ่ การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ การแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน

๒๕๖๒

สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน

เพือ่ ปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third
Party Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย และ
ส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

- ด้านพลังงาน 2 -

หมำยเหตุ

พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
ลำดับ
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีทใี่ ห้เสร็จ
มีร่ำง
ไม่มรี ่ำง
ชือ่ กฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรไฟฟ้ำ (อำจยุบรวมกันกับประเด็นปฏิรูปที่ ๕)
๑๐ ข้อกาหนดเกีย่ วกับการเชื่อมต่อ การใช้
X
๒๕๖๒
บริการ และการปฏิบตั ิการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการกาหนดอัตรา
ค่าบริการ
๑๑ กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการโอนย้าย การ
X
๒๕๖๒
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มาอยูภ่ ายใต้กระทรวง
พลังงาน และให้สามารถดาเนินงานได้
เหมือนเดิม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรเชือเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้ำชีวมวล
๑๒ มาตรการและระเบียบเพือ่ สนับสนุนให้
X
๒๕๖๒
โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่าย
ไฟฟ้าแบบ Firm
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ส่งเสริมและขจัดอุปสรรค ในกำรนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ำ
๑๓ กฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
X
ระหว่างทางและปลายทาง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

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

เพือ่ กาหนดเกีย่ วกับการเชื่อมต่อการใช้บริการ และ
การปฏิบตั ิการระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการ
กาหนดอัตราค่าบริการ (การมีผลบังคับใช้ ให้เป็นไป
ตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง )
เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการโอนย้ายการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย มาอยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงาน โดยสานัก
นโยบายพลังงานและแผนได้หารือร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจกรรมพลังงาน และ
เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานแล้ว
ซึ่งต่อไปจะมีการพิจารณาถึงแนวทางการศึกษาความ
เหมาะสมการโอนย้ายฯ ต่อไป

กระทรวงพลังงาน
(สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน)

เพือ่ การออกมาตรการและระเบียบเพือ่ สนับสนุนให้
โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ
Firm สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลไม้โตเร็ว

กระทรวงมหาดไทย

- ด้านพลังงาน 3 -

ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง และก่อนการ
นาไปกาจัดทุกเทคโนโลยี เพือ่ Recycle ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ จึงควรมีการฝังกลบ
เฉพาะขยะไม่ยอ่ ยสลาย (Inert Waste) เท่านั้น พร้อม
ทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมให้เอกชน
ที่มีประสบการณ์ และความพร้อมด้านการเงิน มา
ลงทุนในโครงการจัดการขยะแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

หมำยเหตุ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรป
ุ ประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
ลำดับ
จัดทำใหม่ ปรับปรุง
ชือ่ กฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ ส่งเสริมกำรติดตังโซลำร์รูฟอย่ำงเสรี
๑๔ พระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม
X
พ.ศ. ๒๕๓๖

ปีทใี่ ห้เสร็จ

มีร่ำง

ไม่มรี ่ำง

๒๕๖๒

X

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
- กระทรวงอุตสาหกรรม

เพือ่ ยกเว้นให้โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp
ไม่เป็นพลังงานควบคุม

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

๑๕ ระเบียบและข้อกาหนดว่าด้วยการส่งเสริม
กิจการโซลาร์รูฟเสรี

X

๒๕๖๒

X

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

เพือ่ กาหนดการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี อยู่
ระหว่างการศึกษากาหนดนโยบายเพือ่ กาหนดการ
ดาเนินการต่อไป โดย สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน

๑๖ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟ
และนากลับมาใช้ใหม่

X

๒๕๖๒

X

- กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)
- สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

เพือ่ ส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่

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

กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)

เพือ่ กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการออกแบบ
อาคารเพือ่ การอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy
Code: BEC)

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

กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน)

เพือ่ จัดทาระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วยการนา
รูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies (ESCO)
มาใช้กบั ภาครัฐ

X

- ด้านพลังงาน 4 -

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
๑ ปรับปรุงระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ
ให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

๒ ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ
ให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
๓ กฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้ำนกำรป้องปรำม
๔ ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนและรางวัลจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ
๕ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าที่จาเป็น ใน
ส่วนที่ดาเนินการต่อไปให้พัฒนาเป็นการยื่นด้วยระบบ
ออนไลน์

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ

มีร่ำง

X

๒๕๖๑

X

X

ไม่ระบุ

X

๒๕๖๑๒๕๖๓

ไม่มีร่ำง

X
X

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

สานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โครงสร้าง และ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน รวมทั้ง
กาหนดให้มีการรายงานและการตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐและ
กาหนดให้มีแบบเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
เป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสม

ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
จากระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔

ไม่ระบุ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน เพื่อเป็นการกาหนดแนวทาง วิธีการ และกลไก
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่งเสริมสนับสนุน และรับรองการรวมตัวกันของ
ประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้านหรือชี้เบาะแสดังกล่าว และเป็นการกาหนด
มาตรการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ชี้เบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเพื่ออนุวัติการ
ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

- ทุกหน่วยงาน
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กระทรวงการคลัง

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

- สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
- ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาต

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ 1 -

มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมและคุ้มครอง
ประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ....

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๖ ทบทวน/ปรับปรุง/ยกเลิก กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
X
ไม่ระบุ
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๕๙ ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ภาค
ประชาชนร้องขอในทุกกรณี
๗ จัดทาร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๘ กาหนดระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้
ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น

X

X

มีร่ำง

๒๕๖๑

X

๒๕๖๒

X

ไม่มีร่ำง
X

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
ไม่ระบุ

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน เพื่อกาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
พระราชบัญญัติมาตรการ
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตในภาครัฐ และสานักงานคณะกรรมการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ
และปราบปรามการทุจริต
มีส่วนร่วมในการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนและให้
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
และประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สอดคล้องกับมาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้องที่กาหนด
ขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
กระทรวงการคลัง

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ 2 -

โดยเป็นการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การรับเงิน การจ่ายเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการ การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตลอดจนเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๙ กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ ภายใน ๑
ปีนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๓

๑๐ ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลากร และ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

๑๑ จัดทากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือ
การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

X

๒๕๖๑๒๕๖๒

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ด้ำนกำรปรำบปรำม
๑๒ ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๓ จัดทากฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร การรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง

X

X

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ และกาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะดังกล่าวได้โดยสะดวก

หมำยเหตุ
มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

- ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
- ผู้บริหารพรรคการเมือง
- บุคลากรในองค์กรอิสระ
- องค์กรตุลาการ
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน เพื่อกาหนดมาตรการติดตามทรัพย์ของรัฐคืนจาก
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การเอาไปโดยมิชอบเพิ่มเติมขึ้นทั้งระบบ เพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริง

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

- สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

X

๒๕๖๒๒๕๖๕

X

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ 3 -

มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของ
แผ่นดินคืนจากการทุจริต
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
๑๔ จัดทากฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X
๒๕๖๑๒๕๖๕

มีร่ำง
X

ไม่มีร่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
หมำยเหตุ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และกลไกในการ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็นการขัดกัน
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและขจัด
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และเป็น อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
การสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓ ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑๕ จัดทากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ
ใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑๖ จัดทากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
ในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑๗ จัดให้มีกฎหมายวิธีการดาเนินการด้านวินัยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

X

๒๕๖๒

๑๘ พิจารณาตรากฎหมายกาหนดเงื่อนไขในการประกันตัว
ผู้ต้องหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นการ
ควบคุมตัวในสถานที่ที่เหมาะสม (House Arrest)

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

X

- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ 4 -

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
๑๙ พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขู่ผู้แจ้งเบาะแส
X
๒๕๖๑โดยนาแนวคิดของ Anti-SLAPP Law มาประยุกต์ใช้
๒๕๖๕
รวมถึงบทบัญญัติห้ามหน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียน
ฟ้องผู้แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้ถูกกล่าวหาฟ้อง
ประชาชนที่แจ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
แสวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวหาจนกว่าการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เสร็จสิ้น

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง
X

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๐ การกาหนดให้มีกฎหมายเพื่อบังคับต่อนิติกรรมหรือ
สัญญาที่มีการทุจริตให้เป็นโมฆะ
(จากบทบัญญัติข้อ ๓๔ ของอนุสัญญา UNCAC)

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๑ กาหนดกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
(Conspiracy Law)

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๒ พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินอายัดทรัพย์สินของ
ผู้กระทาผิด และให้นาหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น
ตามกฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน

X

๒๕๖๑๒๕๖๕

X

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

X

ไม่ระบุ

X

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ไม่ระบุ

X

สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ด้ำนบริหำรจัดกำร
๒๓ กฎหมายจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นการเฉพาะ
(ระดับพระราชบัญญัติ/ให้มีสภาพนิติบุคคล)
๒๔ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและ
อานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) ในทุกระดับ

X

- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ 5 -

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง
ไม่มีร่ำง
หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ
สำระสำคัญของกฎหมำย
กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยลำดับรอง
๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
X
๒๕๖๓
X
- กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็น
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ และแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในอนาคต
๒ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....

X

๒๕๖๓

กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

X

๒๕๖๕

กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
๔ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ....

X

X

หมำยเหตุ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

X

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมประชาสัมพันธ์

X

- คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

- ด้านการศึกษา 1 -

เพื่อให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและ
ดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วง
รอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
คุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
พระราชบัญญัติกองทุน
ลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนา
เพื่อความเสมอภาคทาง
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ลำดับ
ชื่อกฎหมำย
จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๕ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....

X

๒๕๖๒

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง

X

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม
นานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ
ทางวิชาการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
X

กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๗ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
X
๒๕๖๒
X

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

- คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนา พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่องในการกระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
- สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
คุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้า รวมทั้งมี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
การขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น

- ด้านการศึกษา 2 -

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(ตารวจ)

สถานะกฎหมายตามแผนการปฏิรุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุตธิ รรม (ตำรวจ)
ลำดับ

ชื่อกฎหมำย

๑ พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา
พ.ศ. ....

จัดทำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ
X

X

มีร่ำง

ไม่มีร่ำง

หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ

สำระสำคัญของกฎหมำย

หมำยเหตุ

X

สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการตารวจ

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

X

สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อให้ระบบการสอบสวนคดีอาญาสามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

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

- ด้านกระบวนการยุตธิ รรม (ตารวจ) 1 -

