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๓-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
 สังคมจ ำเป็นต้องมีกฎหมำยเพ่ือก ำหนดกฎเกณฑ์อันเป็นกติกำให้สังคมถือปฏิบัติเพ่ือรักษำควำมสงบ

เรียบร้อยและเป็นเครื่องมือส ำคัญของรัฐในกำรด ำเนินนโยบำยสำธำรณะในนิติรัฐ รัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
จะกระท ำกำรใดท่ีกระทบสิทธิและเสรีภำพของประชำชนได้ก็ต่อเมื่อมีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่ปวงชนหรือผู้แทน
ปวงชนให้ควำมเห็นชอบ แต่กฎหมำยอำจสร้ำงปัญหำให้สังคมได้เช่นกัน หำกกฎหมำยนั้นเป็นกฎหมำย 
ที่ไม่เคำรพหลักนิติธรรม ไม่มีคุณภำพ หรือมีจ ำนวนมำกเกินไป จนกลำยเป็นกำรจ ำกัดสิทธิ และเสรีภำพ 
ของประชำชนตำมจ ำนวนกฎหมำยที่เพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้ อำจท ำให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยได้โดยยำก  
สร้ำงภำระค่ำใช้จ่ำยแก่ประชำชนและภำคธุรกิจ และเป็นที่มำของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บังคับใช้
กฎหมำย 

 กำรปฏิรูปกฎหมำยจึงมุ่ งเน้นให้ เกิดผลอันพึงประสงค์ในกำรมีกฎหมำยที่ดี และมี เพียง 
เท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือขจัดปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกฎหมำย เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๒๕๘ ค.  
ของรั ฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย โดยแผนกำรปฏิ รูปประเทศด้ ำนกฎหมำยที่ ได้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑ ได้มีกำรก ำหนด ๑๐ เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์  
อันประกอบด้วย (๑) มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จ ำเป็น รวมทั้ งมีกลไก 
ในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย (๒) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตและกำร
ประกอบอำชีพของประชำชน (๓) มีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรม 
ในสังคม (๔) มีกลไกให้มีกำรตรำกฎหมำยเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  (๕) พัฒนำ
กระบวนกำรจัดท ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเงื่อนเวลำในกำร 
ตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (๖) มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำและเสนอ 
ร่ำงกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้ง 
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน (๗) มีกลไกให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำย กฎ โดยสะดวกและ
เข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำยรวมทั้งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย ค ำพิพำกษำ ค ำวินิจฉัย หรือกำรตีควำม
กฎหมำย หรือกฎให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก (๘) ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรมวิชำกฎหมำย  
เพ่ือพัฒนำนักกฎหมำยให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพที่ดี  (๙) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ีอสนับสนุน 
ให้ประชำชนติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำยได้โดยสะดวก เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและขจัดช่องทำงกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ (๑๐) มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 นับตั้งแต่กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑  
ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมเรื่องและประเด็นปฏิรูปทั้ง ๑๐ เรื่อง ซึ่งในหลำยเรื่องได้มีกำรด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดท ำพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกำศใช้เป็นกฎหมำยโดยได้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ รวมถึงกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรองตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และรำยละเอียดรองรับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
ให้เกิดควำมชัดเจน กำรจัดท ำกฎหมำยเพ่ือเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็นธรรม 
ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น พระรำชบัญญัติคุ้มครองประชำชนในกำรท ำสัญญำขำยฝำกท่ีดินเพ่ือกำรเกษตรกรรมหรือ 
ที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรจัดท ำโครงกำรทบทวน
กำรอนุญำตของทำงรำชกำร เพ่ือศึกษำกลไกกำรอนุญำตของทำงรำชกำรที่เป็นกำรสร้ำงภำระหรือก่อให้เกิด
อุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินธุรกิจของประชำชนเพื่อน ำไปสู่กำรพิจำรณำทบทวนกระบวนกำร



 

๓-๒ 
 

อนุญำต หรือเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของทำง
รำชกำร เพ่ือลดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรอนุญำตที่ไม่จ ำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและ
กำรด ำเนินธุรกิจของประชำชน เป็นต้น 
 อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกฎหมำยโดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูปที่มีควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชำชน เพ่ือผลักดันให้ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จโดยเร็วและเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยจึงได้จัดท ำแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยฉบับปรับปรุง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำครัฐ 
ที่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ๕ กิจกรรม ดังนี้  
 (๑) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่สร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิต 
หรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม  
 (๒) จัดให้มีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือให้มีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิด
ร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน  
 (๓) จัดให้มีกลไกก ำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล และ
บังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย  
 (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย  
 (๕) จัดท ำประมวลกฎหมำยเพ่ือรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน 
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑.๑) ข้อ ๔.๕ พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่  
  ๔.๕.๕ ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๒.๑) ข้อ ๔.๑ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ  

๔.๑.๓ กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๓.๑) ข้อ ๔.๗ กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น  
๔.๗.๑ ภำครัฐจัดให้มีกฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
๔.๗.๒ มีกฎหมำยเท่ำที่จ ำเป็นข้อ ๔.๗.๓ กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓.๒) ข้อ ๔.๘ กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชน 
โดยเสมอภำค  

๔.๘.๕ พัฒนำมำตรกำรอื่นแทนโทษทำงอำญำ 
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๑.๑) ๒๒๐๑๐๑ กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐและภำคเอกชนอยู่ภำยใต้

กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศโดยทั่วถึง 

๑.๒) ๒๒๐๑๐๒ กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 

 ๑.๓) ๒๒๐๑๐๓ ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย 



 

๓-๓ 
 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑) กฎหมำยและกระบวนงำนที่ล้ำสมัย 

ก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำและไม่เป็น
ธรรม สร้ำงภำระแก่ประชำชนและเป็น
อุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพได้รับ
กำรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 

ร้อยละของจ ำนวนกระบวนงำนที่เกี่ยวกับ
กำรอนุญำตและกำรปรับปรุงกฎหมำยตำม
ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ 
ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บและกระบวนงำน 
ที่เก่ียวกับกำรอนุญำตได้รับกำรด ำเนินกำร  

ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน
กระบวนงำนทีเ่กี่ยวกับกำรอนุญำต
และกฎหมำยทีส่ร้ำงภำระหรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำร

ประกอบอำชีพของประชำชน 
ที่ส ำนักงำน ป.ย.ป. เสนอได้รับ 

กำรปรับปรุง  

ร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวน
กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำต
และกฎหมำยทีส่ร้ำงภำระหรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำร

ประกอบอำชีพของประชำชน 
ที่ส ำนักงำน ป.ย.ป. เสนอได้รับ 

กำรปรับปรุง 
๒) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง รับรู้ และ

ปฏิบัติตำมกฎหมำยของประชำชน 
จ ำนวนแผนงำนหรือโครงกำรในกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำยและกฎ เพ่ือให้ประชำชน
เข้ำถึงได้โดยสะดวก 

ไม่น้อยกว่ำสองเรื่องต่อปี ไม่น้อยกว่ำสองเรื่องต่อปี 
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ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ 

การด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ ำเป็น
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็น ไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์หรือที่ เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำเพ่ือไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกฎหมำย เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน จึงได้ก ำหนดให้มีกลไกในกำรพิจำรณำเพื่อให้มีกำรยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชนและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยให้เหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวน
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุมัติ/อนุญำตของรำชกำรซึ่งมีผลควำมคืบหน้ำ
ในกำรด ำเนินกำรมำเป็นล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีควำมจ ำเป็นต้องขับเคลื่อนกลไกกำรทบทวนกฎหมำยหรือ
ใบอนุญำตที่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรด ำเนินธุรกิจของประชำชน โดยเฉพำะในกลุ่มกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรขออนุญำต อนุมัติ หรือขึ้นทะเบียนในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ประกอบอำชีพและกำรด ำเนินกำรธุรกิจของประชำชนอันมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรลงทุน 
ของประเทศ เพ่ือให้มีกำรจัดท ำข้อเสนอเพ่ือยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยหรือขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุมัติ
หรืออนุญำตต่ำง ๆ และติดตำมกำรด ำเนินกำรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
และเกิดผลอย่ำงแท้จริง 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑)  เป้าหมาย กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตและกฎหมำยที่สร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชนได้รับกำรปรับปรุง  
๒)  ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนกระบวนงำนฯ ตำมท่ีส ำนักงำน ป.ย.ป. เสนอ ได้รับกำร

ปรับปรุงภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนกระบวนงำนฯ ตำมที่ส ำนักงำน ป.ย.ป. 
เสนอ ได้รับกำรปรับปรุงภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภำยในปี ๒๕๖๕ 

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
 งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  

จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๑) ขั้นตอนที่ ๑ ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดอง น ำผลกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงำนที่เกี่ยวกับ
กำรอนุญำต เพื่อลดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรอนุญำตที่ไม่จ ำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพ
และกำรด ำเนินธุรกิจของประชำชน จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงเพ่ือประโยชน์ส ำหรับกำรสืบค้นในระยะต่อไป  
 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๓ 
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  ๒) ขั้นตอนที่ ๒ ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดอง ด ำเนินกำรศึกษำแนวทำงกำรก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรพิจำรณำตรวจสอบควำมจ ำเป็น 
ของกฎหมำยหรือกำรอนุญำตของทำงรำชกำรที่เข้ำข่ำยเป็นกำรสร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือ
กำรประกอบอำชีพของประชำชน โดยด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำวด้วย  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนพิจำรณำ  
 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔   
  ๓) ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนจัดให้มีกำรพิจำรณำ
และเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยหรือทบทวนกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของทำงรำชกำรที่
เข้ำข่ำยเป็นกำรสร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน โดยกำรจัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำถึงสภำพปัญหำและเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอย่ำงกว้ำงขวำง และจัดท ำข้อเสนอ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหรือกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของทำงรำชกำรให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ
ไม่เป็นกำรสร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน ตลอดจนเสนอแนะ
ให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่มีผลต่อกำรพิจำรณำจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ หรือกำรจัด
อันดับตัวชี้วัดของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนเพื่อ
พิจำรณำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๕  

๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหรือปรับปรุงกระบวนงำนที่
เกี่ยวกับกำรอนุญำตของทำงรำชกำรตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติต่อไป 
 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๕ 
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๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา 
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ บัญญัติให้รัฐพึงก ำหนดโทษอำญำเฉพำะควำมผิด

ร้ำยแรง แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำย
ให้มีประสิทธิภำพยิ่ งขึ้น จึ งได้ก ำหนดให้มีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือให้มีกำรพิจำรณำปรับ เปลี่ยนโทษ 
ทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับทำงปกครองหรือมำตรกำรในลักษณะอ่ืน เพ่ือมิให้เป็นกำร
กระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชนเกินสมควร โดยในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จ ำเป็นต้องมีกฎหมำยกลำง
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ในทำงสำรบัญญัติและวิธีสบัญญัติส ำหรับใช้ในกำรพิจำรณำและก ำหนดค่ำปรับส ำหรับ
ควำมผิดที่มีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องช ำระค่ำปรับเป็นพินัย เพ่ือรองรับกำรปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่
ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยหรือมำตรกำรลงโทษในลักษณะอ่ืน แทนกำรก ำหนดโทษทำงอำญำ  

๒.๒.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑)  เป้าหมาย ให้มกีำรปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็น

พินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน 
๒)  ตัวช้ีวัด  

 ๒.๑)  ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย 
 ๒.๒)  มีกำรปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย 

๒.๒.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
  ๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภำยในปี ๒๕๖๔ 

๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน 
  ๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ มีกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย ซึ่งเป็นกฎหมำยกลำง 
ที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ในทำงสำรบัญญัติและวิธีสบัญญัติส ำหรับใช้ในกำรพิจำรณำและก ำหนดค่ำปรับส ำหรับ
ควำมผิดที่มีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องช ำระค่ำปรับเป็นพินัย เพ่ือรองรับกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำ 
ที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยหรือมำตรกำรลงโทษในลักษณะอ่ืน แทนกำรก ำหนดโทษทำงอำญำ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๓ 

 ๒) ขั้นตอนที่ ๒ มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัยต่อรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำ 
เป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพ่ือกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย 
 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔ 



 

๓-๗ 
 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่  ๓ จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ 
 ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

โดยที่กำรก ำหนดให้มีกำรสร้ำงกลไกกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
และควำมไม่เป็นธรรมในสังคม เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งกำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นหลักกำรส ำคัญที่น ำไปสู่กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย  
และเพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ที่ ๙ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้ประชำชนติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำย 
ได้โดยสะดวก เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและขจัดช่องทำงกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ 
มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนระบบกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และพัฒนำให้เป็นระบบที่มีควำมปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและขจัดช่องทำงกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ รวมถึงกำรน ำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรบังคับใช้
กฎหมำย ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นธรรม และป้องกันมิให้เกิดกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรผลักดันและขับเคลื่อนอย่ำง
ต่อเนื่อง  
 ๒.๓.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑)  เป้าหมาย ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบังคับ
กำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย
และกำรให้บริกำรประชำชน 

๒)  ตัวช้ีวัด 
๒.๑)  มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้

กฎหมำย 
๒.๒)  มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Service)  
 ๒.๓.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

  กระทรวงยุติธรรม  
  ๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภำยในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
กระทรวงยุติธรรม จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนที่ ๑ กระทรวงยุติธรรม โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงและส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย รวมถึงศึกษำปัญหำเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย และแนวทำงกำรก ำหนดกลไกให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 



 

๓-๘ 
 

ของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย พิจำรณำน ำเครื่องมือเทคโนโลยี  
ต่ำง ๆ มำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมำยและขจัดช่องทำงกำรทุจริตประพฤติ 
มิชอบ โดยให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำวและพิจำรณำจำกข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำง ๆ โดยพัฒนำให้เชื่อมโยงกับกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำน
ศูนย์ด ำรงธรรม (กระทรวงมหำดไทย) และกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์บริกำรประชำชน ๑๑๑๑ 
(ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี) ด้วย และจัดท ำข้อเสนอเพ่ือให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือแก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อไป  

ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำร

ให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และพัฒนำให้เป็นระบบที่มีควำมปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและขจัด
ช่องทำงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓-๙ 
 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
โดยทีร่ัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๕๘ ค. (๔) ก ำหนดให้กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

ต้องจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย เพ่ือให้กำรใช้สิทธิของประชำชน 
ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย ประเด็นปฏิรูปที่ ๖  
มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
จึงได้ก ำหนดให้จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย ซึ่งในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
จ ำเป็นต้องมีกฎหมำยเพ่ือก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย รวมถึงก ำหนดให้กลไกหรือหน่วยงำน
ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนทั้งในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยกำรรับและกำรรวบรวมหลักฐำน  
กำรร่วมเข้ำชื่อและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย  และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย เพ่ือลดภำระในกำรด ำเนินกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำและ
เสนอร่ำงกฎหมำยให้เกิดผลอย่ำงแท้จริงตำมเจตนำรมณ์ท่ีก ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

๒.๔.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑)  เป้าหมาย ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิในกำรเสนอร่ำงกฎหมำย 
๒)  ตัวช้ีวัด   

 ๒.๑)  ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย 
 ๒.๒)  มีกำรจัดกลไกเพ่ือช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย 
  ๒.๔.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภำยในปี ๒๕๖๔ 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน 
  ๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่  ๑ มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยต่อรัฐสภำ 
เพ่ือพิจำรณำเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพ่ือกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔ 
  ๒) ขั้นตอนที่ ๒ ให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จัดให้มีกลไกเพ่ือท ำหน้ำที่รับผิดชอบ
ภำรกิจช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย ตำมกฎหมำยด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย อำท ิ
กำรช่วยเหลือประชำชนจัดท ำร่ำงกฎหมำย กำรรับและรวบรวมหลักฐำนกำรร่วมเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย กำรจัดรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและหน่วยงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรเสนอร่ำงกฎหมำย กำรจัดท ำรำยงำน
วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย และกำรด ำเนินกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย 

ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๔  
 



 

๓-๑๐ 
 

๒.๕  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน 
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗  ก ำหนดให้รัฐด ำเนินกำรให้ประชำชนเข้ำถึง 
ตัวบทกฎหมำยต่ำง ๆ ได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำยเพ่ือปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง ประกอบกับ
แผนปฏิรูปประเทศ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ มีกลไกให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยโดยสะดวกและเข้ำใจ
กฎหมำยได้ง่ำย รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย ค ำพิพำกษำ ค ำวินิจฉัย หรือกำรตีควำมกฎหมำย 
ให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยเพื่อรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกัน 
ไว้ด้วยกัน เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกฎหมำยได้โดยสะดวกและเข้ำใจ
เนื้อหำสำระของกฎหมำยได้โดยง่ำย ซึ่งในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จ ำเป็นต้องมีกฎหมำยเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และแนวทำงในกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎดังกล่ำว ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร รวมถึงกลไก
ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยดังกล่ำว 

๒.๕.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑)  เป้าหมาย ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกฎหมำยไดโ้ดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำของ

กฎหมำยได้โดยง่ำย 
 ๒)  ตัวช้ีวัด  

 ๒.๑)  ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึง 
ได้โดยสะดวก มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย 
 ๒.๒)  มีกำรก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำรในกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ ไม่น้อย
กว่ำสองเรื่องต่อปี 

๒.๕.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
  ๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภำยในปี ๒๕๖๕ 
  ๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน 

๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรท ำงำนร่วมกับ

หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนที่ ๑ เสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพ่ือให้

ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวกต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วน 
 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

  ๒) ขั้นตอนที่ ๒ เสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพ่ือให้
ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวกต่อรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็น
กฎหมำยเพื่อกำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔ 



 

๓-๑๑ 
 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพ่ือให้ประชำชน 
เข้ำถึงได้โดยสะดวกมีผลบังคับใช้ ให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ จัดท ำแผนงำน
หรือโครงกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวมกฎหมำยและกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำม
เห็นชอบ และพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรเพ่ือรับผิดชอบในกำรรวบรวมกฎหมำยและกฎ
และจัดท ำประมวลกฎหมำยที่ส ำคัญเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรด ำเนินกำรโดยให้พิจำรณำจัดท ำประมวลกฎหมำย 
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชนเป็นล ำดับแรก 

 ระยะเวลาด าเนินการ ภำยใน ๖ เดือน นับแต่วันที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ 
 
 

 
 



 

๓-๑๒ 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 
๓.๑ ร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 

สาระส าคัญโดยสังเขป มีหลักกำรและสำระส ำคัญในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกรณีที่ถือ
เป็นควำมผิดทำงพินัย โดยพิจำรณำลักษณะของกำรกระท ำควำมผิดที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
อันไม่ใช่กรณีร้ำยแรงซึ่งไม่สมควรก ำหนดให้มีโทษทำงอำญำ และให้น ำวิธีกำรปรับเป็นพินัยมำใช้บังคับแทน 
๓.๒ ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก  

สาระส าคัญโดยสังเขป มีหลักกำรและสำระส ำคัญในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงใน
กำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ เพ่ือรวบรวมกฎหมำยและกฎ รวมถึงอนุบัญญัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำไว้ใน
ที่เดียวกันเพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำถึงตัวบทกฎหมำย 
๓.๓ ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

สาระส าคัญโดยสังเขป มีหลักกำรและสำระส ำคัญในกำรก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรเข้ำชื่อเสนอ
กฎหมำย รวมถึงก ำหนดให้กลไกหรือหน่วยงำนซึ่งท ำหน้ำที่โดยตรงในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน  
ทั้งในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กำรรับและกำรรวบรวมหลักฐำนกำรร่วมเข้ำชื่อและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย  
๓.๔ ร่างกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับท่ี ..)  

สาระส าคัญโดยสังเขป มีหลักกำรและสำระส ำคัญในเพ่ือปรับปรุงพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือลดขั้นตอนกำรอนุญำตที่ไม่จ ำเป็น และปรับปรุง
ระบบและขั้นตอนกำรอนุญำตให้ สะดวกและทันสมัยยิ่ งขึ้น  ตลอดจนก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ 
ต้องเสนอแนวทำงในกำรลดขั้นตอนกำรอนุญำตที่ไม่จ ำเป็นโดยจะต้องน ำมำพิจำรณำเป็นตัวชี้วัดในกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนนั้นด้วย 
๓.๕ ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

และเอกชน 
สาระส าคัญโดยสัง เขป  มีหลั กกำรและสำระส ำคัญในกำรก ำหนดให้ เ งินหรือทรัพย์สิ น 

ของประชำชนที่ตกค้ำงอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและบริษัทเอกชน และไม่มีผู้มำใช้สิทธิ
เรียกร้อง มำใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม โดยก ำหนดให้
น ำเข้ำกองทุนสนับสนุนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำเพื่อมำใช้ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ 
   
 
 




