
 

 

 

 

 

  

 

                         รายงานความคืบหน้า      

 ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
                                             ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ  

                                               (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

 

  

 

 

  

 

 

  เสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ 

  โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผน 

การปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ 

(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ด่วนท่ีสุดท่ี นร ๑๑๑๒/๔๗๘๗ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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๒.๓.๑ กิจกรรม/ประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือน
มิถุนำยน ๒๕๖๒ มีควำมคืบหน้ำสะสมเป็นรำยจ ำนวนกิจกรรม และร้อยละของกิจกรรมทั้งหมด แบ่งได้เป็น 
๔ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน ๑๒๑ กิจกรรม (ร้อยละ ๑๐) (๒) 
กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ จ ำนวน ๙๗๔ กิจกรรม (ร้อยละ ๗๙) (๓) กิจกรรมที่อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรแต่ล่ำช้ำกว่ำแผนฯ จ ำนวน ๙๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๘) และ (๔) กิจกรรมที่ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๔๒ กิจกรรม (ร้อยละ ๓) โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ตามแผนฯ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการช้า
กว่าแผนฯ 

ต้องปรับปรุง
แผนฯ 

รวม 

๑ กำรเมือง ๐ ๑๘ ๐ ๐ ๑๘ 
๒ บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ๑๔ ๔๒ ๐ ๐ ๕๖ 
๓ กฎหมำย ๙ ๖๙ ๑๕ ๒๒ ๑๑๕ 
๔ กระบวนกำรยตุิธรรม ๘ ๓๐ ๐ ๐ ๓๘ 
๕ เศรษฐกิจ ๒๘ ๕๙ ๒๘ ๖ ๑๒๑ 
๖ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๒๒ ๓๐๒ ๑ ๐ ๓๒๕ 
๗ สำธำรณสุข ๓ ๙๗ ๓๗ ๒ ๑๓๙ 
๘ สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ๓ ๑๔ ๐ ๕ ๒๒ 
๙ สังคม ๑๕ ๓๔ ๑ ๐ ๕๐ 

๑๐ พลังงำน ๖ ๔๙ ๑๐ ๖ ๗๑ 
๑๑ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตฯ ๑๐ ๑๓๒ ๐ ๑ ๑๔๓ 
๑๒ กำรศึกษำ ๓ ๑๒๘ ๐ ๐ ๑๓๑ 

รวม ๑๒๑ ๙๗๔ ๙๒ ๔๒ ๑,๒๒๙ 
ร้อยละ ๑๐ ๗๙ ๘ ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๒.๓.๒ กฎหมาย... 

๒.๓.๒ กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยกฎหมำย 
ที่ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำกฎหมำยขึ้นใหม่ กำรปรับปรุงกฎหมำยเดิม และกำรออกอนุบัญญัติ โดยมีจ ำนวน 
๒๒๑ ฉบับ โดยแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) กลุ่มที่ระบุเป็นพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยว่ำ 

ร้อยละของควำมคืบหน้ำ  ๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐  ๑๐๐
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ด้วย... จ ำนวน ๒๐๒ ฉบับ และ (๒) กลุ่มที่ระบุเป็นพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวงหรือระเบียบ จ ำนวน 
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
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๕) พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ประชำชนในกำรท ำสัญญำขำยฝำกท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖) พระรำชบัญญัติ
ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

ด้าน 
พระราชบัญญัติและ
กฎหมายว่าด้วย... 

พระราชกฤษฎีกา/
กฎกระทรวง/ระเบียบ รวม 

จ านวน เสร็จ จ านวน เสร็จ จ านวน เสร็จ 
๑ กำรเมือง ๑ - - - ๑ - 
๒ บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ๔ ๓ ๑ - ๕ ๓ 
๓ กฎหมำย ๑๔ ๔ - - ๑๔ ๔ 
๔ กระบวนกำรยตุิธรรม ๔๔ ๒ - - ๔๔ ๒ 
๕ เศรษฐกิจ ๓๒ ๘ ๑ - ๓๓ ๘ 
๖ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๓๕ ๑๓ - - ๓๕ ๑๓ 
๗ สำธำรณสุข ๑๔ ๑ - - ๑๔ ๑ 
๘ สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ๗ ๒ - - ๗ ๒ 
๙ สังคม ๑๗ ๓ ๒ ๑ ๑๙ ๔ 
๑๐ พลังงำน ๕ - ๑๑ - ๑๖ - 
๑๑ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตฯ ๒๑ ๒ ๓ ๒ ๒๔ ๔ 
๑๒ กำรศึกษำ ๖ ๔ ๑ - ๗ ๔ 
๑๓ กระบวนกำรยตุิธรรม (ต ำรวจ) ๒ - - - ๒ - 

รวม ๒๐๒ ๔๒ ๑๙ ๓ ๒๒๑ ๔๕ 

ทั้งนี้ ในส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนต่ำง ๆ ส ำนักงำนฯ จะด ำเนินกำรประเมินผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด และรำยงำนในสรุป 
ผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปี ตำมหมวด ๓ ของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

๒.๔ ปัญหาอุปสรรค และการด าเนินการในระยะต่อไป 
๒.๔.๑ การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนฯ อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๒ ที่ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ ตรวจสอบ
รำยละเอียดควำมสอดคล้องของแผนกำรปฏิรูปประเทศกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ  รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่  ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ที่ ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ และ 
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องน ำประเด็นอภิปรำย เรื่อง ผลกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือน
มกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๒) ต่อสภำผู้แทนรำษฎร ไปประกอบกำรเตรียมกำรปรับแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
ในประเด็นส ำคัญ เช่น กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำรทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ กำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนกำร
ปฏิรูปประเทศให้มีควำมชัดเจน กำรคัดเลือกเฉพำะกิจกรรมที่เป็นกำรปฏิรูปอย่ำงแท้จริงและสำมำรถสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นรูปธรรมได้ รวมทั้งไม่ใช่กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจประจ ำของหน่วยงำนภำครัฐ

/ในประเด็น... 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศ 

รายกิจกรรม / ประเด็นย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

 



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ประเด็นยอ่ยที ่๑ การให้การศึกษาและเสริมสร้าง
วฒันธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขของ
พลเมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผล
การด าเนินการทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ในประเด็นเสริมสร้างวฒันธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข อาทิ 
กระทรวงศึกษาธกิาร/ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง / ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร /ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา /กรมประชาสัมพันธ ์/สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน โดยได้มีการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับวฒันธรรมทางการเมือง และสามารถจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ทางการเมืองได้ 
มีกิจกรรมเกีย่วกับการเสริมสร้างความรู้ประชาธปิไตยส าหรับเยาวชนผ่านหลักสูตรต่าง ๆ 
หนังสือเรียนในรายวชิาพืน้ฐาน สังคมศึกษา ศาสนา หน้าทีพ่ลเมือง อีกทัง้ได้มีหน่วยงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธผ่์านส่ือต่าง ๆ เกีย่วกับวฒันธรรมทางการเมืองและความรู้เกีย่วกับ
รัฐธรรมนูญในแต่ละจังหวดั

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การคุ้มครองสิทธ ิเสรีภาพ และ
เสริมสร้างส านึก ทักษะ และหน้าทีข่องพลเมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ในประเด็นการคุ้มครองสิทธ ิเสรีภาพ และเสริมสร้าง
ส านึก ทักษะ และหน้าทีข่องพลเมือง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน /
กระทรวงศึกษาธกิาร /กระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมีการจัดกิจกรรมอบรม
เกีย่วกับสิทธ ิเสรีภาพ และหน้าทีข่องพลเมือง มีการจัดส่ือประชาสัมพันธ ์ผ่าน Infographic 
ต่าง ๆ อีกทัง้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ได้จัดท าเอกสารแนว
ทางการด าเนินการ (โรงเรียนคุณธรรม) เพือ่ให้ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาใช้ในการ
ขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. และกระทรวงมหาดไทยได้มีโครงการ
ฝึกอบรมแกนน าวทิยากรระดับอ าเภอจัดฝึกอบรมให้ตัวแทนอาสาสมัครต้นแบบประชาธปิไตย
 เพือ่ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การเสริมสร้างประชาธปิไตยแบบ
ปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงข้างน้อย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย รัฐสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบัน
พระปกเกล้า และสถาบันดาeรงราชานุภาพ

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการเมือง

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นยอ่ยที ่๔ การพัฒนาและเสริมสร้างวฒันธรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างวฒันธรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยอ่ยที ่๕ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับ
บทบาทของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุก
รูปแบบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ประเด็นยอ่ย กลไกและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหา
ความขัดแยง้โดยสันติวธิี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นกลไกและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหา
ความขัดแยง้โดยสันติวธิ ีอาทิ กระทรวงมหาดไทย / ส านักงานต ารวจแห่งชาติ / สถาบัน
พัฒนาการองค์กรชุมชน / สถาบันการศึกษา / องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
กระทรวงมหาดไทยได้มีการด าเนินโครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นยอ่ยที ่๑ การกระจายอ านาจและการพัฒนา
นักการเมืองท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการกระจายอ านาจและการพัฒนา
นักการเมืองท้องถิน่ อาทิ กรมประชาสัมพันธ ์โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ทางส่ือ
โทรทัศน์ วทิยกุระจายเสียง และส่ือดิจิทัลต่าง ๆ เพือ่ปลุกเร้าสร้างกระแสให้ประชาชนเกิด
ความต่ืนตัวและพร้อมทีจ่ะไปใช้สิทธเิลือกต้ังท้องถิน่

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ กระทรวงมหาดไทย /ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ อยู่
ระหวา่งด าเนินโครงการ การจัดท าประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท้องถิน่ พ.ศ. ... เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่
ละรูปแบบมีการพัฒนาในเชิงรูปแบบแต่ละโครงสร้างเพือ่ให้มีความเหมาะสมกับการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทีรั่ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดไว้

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นปฏิรูปที ่๒  กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรูร้ักสามัคคี ของสังคมไทย

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถ่ิน และการจัดสรรทรัพยากรทีเ่ป็นธรรม
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ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  /
กระทรวงมหาดไทย / กรมประชาสัมพันธ ์โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
อาทิ โครงการประชาสัมพันธส์ร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกต้ังท้องถิน่ / 
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งชุมชนท้องถิน่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นยอ่ยที ่๔ การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / 
กระทรวงการคลัง ทัง้นีส้ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อยูร่ะหวา่งด าเนินโครงการสร้างความเป็น
ธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนท้องถิน่ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังส านึก
รักถิน่ให้แก่ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดสรร
ทรัพยากร การคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม ในพืน้ทีเ่พือ่น าไปสู่การก าหนดแนวทางร่วมกัน
ในการจัดท าข้อเสนอในการสร้างความเป็นธรรมของของพืน้ที่

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นยอ่ยที ๑ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทาง
การเมืองและการเลือกต้ังทัง้ระดับชาติและระดับท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทาง
การเมืองและการเลือกต้ังทัง้ระดับชาติและระดับท้องถิน่ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ได้มีการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวถิีประชาธปิไตย  เพือ่สร้างวทิยากร
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ังในระดับต่าง ๆ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การป้องกันการทุจริตการเลือกต้ังและ
การซ้ือสิทธขิายเสียง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินกาที่
มีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการป้องกันการทุจริตการเลือกต้ังและการซ้ือ
สิทธขิายเสียง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การตรวจสอบการใช้จ่ายของพรรค
การเมือง และผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังในการหาเสียงเลือกต้ัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พรรค
การเมือง

ประเด็นยอ่ยที ่๔ การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ อาทิ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ การเลือกตัง้ทีสุ่จริตและเทีย่งธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ
ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ด้านการเมือง - 3



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการเมือง

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นยอ่ยที ่๕ ปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของ
ประชาชนและเป็นสถาบันทางการเมืองทีส่ าคัญเคียงคู่กับ
ระบอบประชาธปิไตย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชน
และเป็นสถาบันทางการเมืองทีส่ าคัญเคียงคู่กับระบอบประชาธปิไตย อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้มีการจัดโครงการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินกิจการแก่
พรรคการเมือง เพือ่ให้ พรรคการเมืองมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อยา่ง
ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด อีกทัง้เพือ่เป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นยอ่ยที ่๑ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อาทิ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ./ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ/กระทรวงมหาดไทย/ส านักงานสถิติแห่งชาติ/ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการต่อเนือ่ง ได้แก่ โครงการส่งเสริม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีรั่ฐ เพือ่หารือ
ก าหนดทิศทางการรณรงค์เผยแพร่เจตจ านงทางการเมืองของนักการเมืองกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การควบคุม การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ และการลงโทษ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ ได้ด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการควบคุม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
และการลงโทษ แล้ว อาทิ ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา/ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง/
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน/ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้าง
ธรรมาธปิไตยให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีรั่บผิดชอบตามแผนฯ มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทีม่ีความสอดคล้องกับกลยทุธต่์าง ๆ ใน ประเด็นการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้าง
ธรรมาธปิไตยให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อาทิ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน/
กระทรวงมหาดไทย โดยส านักงานผู้ตรวจการแผนดินได้มีการด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย
เพือ่การส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ส านักงานฯ อยูร่ะหวา่งเร่งรัดหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
และด าเนินการติดตาม เร่งรัด กลยทุธห์รือกิจกรรมทีห่น่วยงานรับผิดชอบยงั
ไม่ได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการเพือ่ให้เกิดการปฏิรูปทีแ่ท้จริง

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

แผนงานที ่1 บูรณาการเลขหมายแจ้ง เหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
หมายเลขเดียว เพือ่ให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุ
ฉุกเฉินได้ทุกเร่ือง

ด าเนินการแล้วเสร็จ : โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2561 เร่ือง 
การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขหมายเดียว (National 
Single Emergency Number) เห็นชอบในหลักการโครงการจัดต้ังศูนยรั์บแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ
โดยให้ ตร. ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทุน วงเงิน 3,140 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายด าเนินการจ านวน 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) วงเงิน 4,232.88 ล้าน
บาท รวมทัง้ส้ิน 7,372.88 ล้านบาท จากกองทุนวจิัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะของ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
โทครมนาคมแห่งชาติ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในระยะถัดไปให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ ทัง้นี ้ให้ ตร. ด าเนินการให้ถูกต้องโปร่งใส เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วข้องอยา่งเคร่งครัด

ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

แผนงานที ่2 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนและบูรณาการข้อมูลส าคัญ
เพือ่ใช้ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน

ด าเนินการแล้วเสร็จบางส่วน : โดยมีโครงการติดต้ังโครงข่ายระบบเครือข่ายระบบ
ตรวจวดัชัน้บรรยากาศแบบต่อเนือ่ง (Wind Profiler) กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการปี 2560-2563 โครงการจัดหา
เคร่ืองตรวจอากาศอัติโนมัติ (AWOS) กรมอุตุนิยมวทิยา ด าเนินการปี 2563-2565

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1  ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่
เหมาะสม เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่ง
ทันท่วงที

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยทุกหน่วยงานได้มีช่องทางให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน
เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่งทันท่วงที ไม่วา่ทัง้ทางด้าน
ทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 ยกระดับการให้ข้อมูล ค าปรึกษาแก่ประชาชนให้เป็น
แบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนยก์ลาง

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยมีโครงการศูนยก์ลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน 
(GovChannels) โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด าเนินการ ตุลาคม 2561-
กันยายน 2562

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่1  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
กลยทุธท์ี ่1 เพิม่สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน

กลยทุธท์ี ่2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ
เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ : โดยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ เมือ่วนัที ่26 
กันยายน 2560 ให้ด าเนินการตามแผนปรับปรุง 5 แผนหลัก 1. การปรับปรุงคู่มือ
ส าหรับประชาชนระยะที ่2 2.การจัดท าฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 3. การ
พัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking system) 4. การอ านวยความสะดวก
ในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อการบริการ (Citizen 
Feedback Survey) 5. การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตทีไ่ม่จ าเป็น 
ประเทศไทยมีใบอนุญาต 5,724 ใบอนุญาต  โครงการยกระดับการพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล
 และศูนยบ์ริการร่วม

ด าเนินการแล้วเสร็จ : โดยมีมติ ครม. วนัที ่14 สิงหาคม2561 อนุมัติหลักการร่าง
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนยรั์บค าขออนุญาต พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการจัดต้ัง
ศูนยรั์บค าขออนุญาตขึน้เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเพือ่ท าหน้าที่
เป็นศูนยก์ลางในการรับค าขอตามกฎหมายวา่ด้วยการอนุญาต ตามทีส่ านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558
- งบประมาณ : ในระยะแรก จ านวน 35,020,000 บาท
- Doing Business Portal อยูร่ะหวา่งการจัดอบรมวธิกีารใช้งานระบบการ
ให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้แก่ผู้ใช้ใน 4 ภาค
-ประกาศคณะกรรมการอ านวยการศูนยร์าชการสะดวก เร่ือง การรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ประจ าปี 2561 โดยมีศูนยร์าชการ
สะดวกทีไ่ด้รับรอง จ านวน 385 ศูนย ์ประกอบด้วย
1) หน่วยงานในส่วนกลาง 55 ศูนย์
2)  หน่วยงานในภูมิภาค 79 ศูนย ์
3)  หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 241 ศูนย ์

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

กลยทุธท์ี ่3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการทีเ่ร็วขึน้ ง่ายขึน้ และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 2



ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มบริการพืน้ฐาน 
(Service Platform)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการให้บริการ Government Platform as a 
Service โดยศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัล เพือ่เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม โครงการ
ระบบการรับการรับช าระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of 
Government) โดย กรมบัญชีกลาง  (ด าเนินการปี 2561-2562) พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ .ศ. 2562 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2562 โครงการบูรณาการเชือ่มโยง
ข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform) โดย ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ด าเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยูร่ะหวา่งด าเนินการโครงการบูรณาการ
เชือ่มโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform) อยู่
ระหวา่งน าเสนอร่างฯและรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
(ระยะต่อไป) น าเสนอร่างฯ ต่อคณะกรรมการระดับชาติทีเ่กีย่วข้อง

แผนงานที ่2 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัล 
(Digital Infrastructure)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government 
Cloud Service) โดย กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม (ด าเนินการปี พ.ศ. 
2562-2567) โครงการให้บริการศูนยข์้อมูลคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government 
Data Center) โดย กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม (ด าเนินการปี พ.ศ.
2563-2565) โครงการให้บริการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชือ่มโยงหน่วยงาน
ภาครัฐ (Government Information Network) โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม (ด าเนินการปี พ.ศ. 2562-2567) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารข้อมูลกลางของส านักงาน กสทช. ((ระบบกลางการเชือ่มต่อกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบกลางการบริหารการช าระตามใบแจ้งหนี ้ (bill 
payment)) กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างเร่ิม ไตรมาสที ่1 ปี 2561 (อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชือ่มโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network : GIN) โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ด าเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ 
(Government Cloud : G-Cloud) โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด าเนินการ
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

ประเด็นปฏิรูปที ่2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชือ่มโยงกัน ก้าวสูร่ัฐบาลดิจิทัล
กลยทุธท์ี ่1 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานรัฐบาลดิจิทัล
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และ
การบริหารราชการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานภาครัฐได้เร่ิมด าเนินการแล้วมีการพัฒนาหรือน า
ระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการท างาน

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพืน้ฐานของรัฐแบบรวม
ศูนย ์รองรับการเชือ่มโยงข้อมูลและการท างานร่วมกันระหวา่ง
หน่วยงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กรมบัญชีกลาง ด าเนินการปี พ.ศ. 
2561-2564

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวม และวเิคราะห์
ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการพัฒนาศูนยข์้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
(Government Big Data Analytics Center) โดย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ด าเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 การจัดต้ังศูนยข์้อมูลกลางภาครัฐ (Government 
Data Analytic Center)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติทางการเพือ่บูรณา
การ/แลกเปล่ียนข้อมูลระดับประเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการปี พ.ศ. 
2561-2564 โครงการระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) ส านักงานสถิติแห่งชาติ
 ด าเนินการ กุมภาพันธ ์2562 - เมษายน 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้าน Big Data และ Data Analytics เพือ่สร้างนักวทิยาศาสตร์ ข้อมูล (Data 
Scientist) โดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการ มิถุนายน 2562- มกราคม 
2563 โครงการการพัฒนาศูนยข์้อมูลภาครัฐ (Government Data Center 
Modernization) และมาตรฐานบริการศูนยข์้อมูลภาครัฐ โดย ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ด าเนินการ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยโครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม
ของบุคลากรเพือ่ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) โดย 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด าเนินการ ตุลาคม2561-กันยายน 2562 และ
ส านักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพือ่ปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาดิจิทัล

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

กลยทุธท์ี ่2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ

กลยทุธท์ี ่3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพือ่การบริหารราชการแผ่นดิน
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ด าเนินการแล้วเสร็จ : โครงการการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ โดย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด าเนินการ ตุลาคม 2560 – ตุลาคม
 2564) โครงการศึกษาหน่วยงานราชการรูปแบบใหม่ โดย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด าเนินการปี พ .ศ. 2561 โครงการศึกษาแนว
ทางการบริหารราชการแนวใหม่ โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ได้ด าเนินการศึกษาแนวคิดเกีย่วกับการมอบอ านาจด้านการก าหนด
โครงสร้าง เพือ่ประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการ ให้ส่วนราชการมีความยดืหยุน่ 
คล่องตัวมากขึน้ โดยมอบอ านาจบางส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการพิจารณาแบ่งส่วน
ราชการภายในกรมให้ส่วนราชการสามารถพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในกรมได้
เองภายใต้เง่ือนไขที ่ก.พ.ร. ก าหนด รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที ่นร 1200/ว 3 ลงวนัที ่8 มีนาคม 2562 
เร่ือง การมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการปรับปรุงประสิทธภิาพการบริการภาครัฐ 
(Service Reform) โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด าเนินการ 
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2564) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โดยการใช้พืน้ทีท่ดลองในการทดลองปฏิบัติ ท าการปลดล็อกข้อจ ากัดต่าง ๆ เพือ่
ออกแบบการบริหารจัดการในแต่ละเร่ือง ปัจจุบันมีแผนการด าเนินการ ประกอบด้วย
 1. การแก้ไขพืน้ทีป่่าและการใช้ประโยชน์พืน้ทีจ่ังหวดัน่านและกลไกการบริหาร
จัดการ 2. โรงเรียนร่วมพัฒนา(Public School) 3. พลังงาน (Smart City โดย
เทคโนโลย ีSmart Grid)  4. หน่วยงานราชการ 4.0 (High Performance 
Organization : HPO)  และ 5. การยกระดับการวจิัย พัฒนา และนวตักรรม (Ease
 of Doing Research, Development, and Innovation) เพือ่เพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสู่ THAILAND 4.0

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

ประเด็นปฏิรูปที ่3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิส์ูง
กลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารราชการ
ของส่วนราชการในภูมิภาคเพือ่ขับเคล่ือนยทุธศาสตร์เชิงพืน้ทีก่าร
จัดระบบบริหารงานและโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพืน้ทีแ่บบ
บูรณาการ โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด าเนินการ ตุลาคม 
2561 - กันยายน 2562)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 จังหวดัทีม่ีความคล่องตัว  ในการบริหารระบบงาน 
ระบบเงิน และระบบก าลังคน (จังหวดัพันธุใ์หม่ : High 
Performance)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการพัฒนาจังหวดัทีม่ีความคล่องตัวในการบริหาร
ระบบงาน ระบบเงินและระบบก าลังคน (จังหวดัพันธุใ์หม่: High Performance)
โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการปี พ .ศ.
 2562 มีการลงพืน้ทีจ่ังหวดัทีม่ีความส าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม 
เพือ่สอบทานปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาคัดเลือก
จากจังหวดัทีม่ีกลไกการขับเคล่ือนนโยบายระดับพืน้ที ่โดยลงพืน้ที ่6 จังหวดั 
ระหวา่งเดือน กุมภาพันธ ์- เมษายน 2562 ดังนี ้1. จังหวดัภูเก็ตการท่องเทีย่ว/
การพัฒนาเมือง 2. จังหวดันครพนม ความยากจน 3. จังหวดั ขอนแก่น การพัฒนา
เมือง/การค้าการลงทุน 4. จังหวดัฉะเชิงเทรา EEC/เกษตรกรรม 5. จังหวดัสุโขทัย 
การจัดการภัยพิบัติน้ าท่วม 6. จังหวดัระยอง EEC/อุตสาหกรรม - จัดประชุมเพือ่
น าเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาจังหวดัทีเ่หมาะสม พร้อมทัง้รับฟังความ
คิดเห็นเพิม่เติมและแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติเมือ่วนัที ่20 มิถุนายน 2562 ขณะนี้
มีผลการศึกษาแล้ว โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่3 ทบทวนและปรับเปล่ียนการจัดโครงสร้างการบริหาร
ราชการเป็นภาค/เขต ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและพืน้ที่
รับผิดชอบ (Rezoning)

ด าเนินการแล้วเสร็จ : คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดย มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีแผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดับภาค และ
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ฉบับทบทวน (มิถุนายน 2562) 1. 
แผนพัฒนาภาคเหนือ 2.แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.แผนพัฒนาภาค
กลางและพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 4.แผนพัฒนาภาคตะวนัออก 5.แผนพัฒนาภาคใต้ 
6.แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง

กลยุทธ์ที ่2 เพิม่ประสิทธภิาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 การเพิม่ประสิทธภิาพ ในการกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าทีแ่ละอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. .... โดย คณะรัฐมนตรี ในการประชุมปรึกษาหารือ
เมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการตามที ่ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเสนอและส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ร่างแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562-2565 
และร่างแผนปฏิบัติการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562-2565 (อยูร่ะหวา่งการจัดท าแผน)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยโครงการเพิม่ประสิทธภิาพในการจัดท าและให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(ด าเนินการปี พ.ศ. 2560-2564) โครงการการกระจายอ านาจด้านการเงิน การ
คลัง และงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี (ด าเนินการ ปี พ.ศ. 2560-2564) โครงการกระจายหน้าที่
และอ านาจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย 
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ด าเนินการปี พ.ศ.2560-2564)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง

เร่งรัด ผลักดันการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติวธิกีาร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และร่าง
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. พระราชบัญญัติวนิัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2561ซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวนิัยการเงินการคลังอยา่งเคร่งครัดเพือ่ให้ฐานะทางการเงิน
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่คงอยา่งยัง่ยนื
2. พระราชบัญญัติวธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2561

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 การด าเนินการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0

ด าเนินการแล้วเสร็จ : โดยโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
สู่ระบบราชการ 4.0 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด าเนินการปี
 ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 โดยมี 1. หน่วยงานภาครัฐทีเ่ข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ระบบราชการ 4.0 จ านวน 233 หน่วยงาน (139 กรม 74 จังหวดั และ 20 
องค์การมหาชน) 2. มีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 จ านวน 233 หน่วยงาน (139 กรม 74 จังหวดั และ 20 องค์การ
มหาชน)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการ
ประชุมคร้ังที ่5/2561 เมือ่วนัที ่26 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ น าเร่ืองการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายวา่
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยปรับปรุงกระทรวง
 ทบวง กรม ไปศึกษาเพิม่เติมในรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อสังเกตของที่
ประชุม แล้วน ามาเสนอทีป่ระชุม ก.พ.ร. อีกคร้ัง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1 วางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐ
ทิศทางการปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ :  โดยข้อเสนอผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก าหนด
กรอบอัตราก าลังและวางแผนบริหารก าลังคนภาครัฐ ในการประชุมเมือ่วนัที ่29 
เมษายน 2561 และรองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณุ เครืองาม) รับทราบ และให้น า
ผลการศึกษาไปใช้ประกอบการด าเนินการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังต่อไปแล้ว 
ส านักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาประสิทธภิาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบต าแหน่งและการบริหารก าลังคนภาครัฐ (โครงการ
พัฒนาระบบและมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ) (คปร.)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง
กลยุทธ์ที ่1 จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะทีส่ าคัญ และขับเคล่ือนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ที ่5 สร้างระบบธรรมาภิบาลทีย่ัง่ยนืในหน่วยงานภาครัฐ

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนากฎหมายเกีย่วกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป

ประเด็นปฏิรูปที ่4  ก าลังคนภาครัฐมีขนาดทีเ่หมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่2 บูรณาการข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภททีใ่ช้
งบประมาณแผ่นดินให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันส าหรับการก าหนด
นโยบายก าลังคนภาครัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS Version 6.0 ในปีงบประมาณ 2561 และมีการ
ถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการทีใ่ช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS Version 5.0) ไปยงัระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management System : HRMS) ในปีงบประมาณ 2562 
อยา่งไรก็ดี อาจจะยงัไม่สามารถบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทัง้หมดได้ 
เนือ่งจากหน่วยงานของรัฐทีไ่ม่ใช่ข้าราชการพลเรือน ต่างมีระบบฐานข้อมูลก าลังคน
ทีแ่ตกต่างกัน ยงัไม่มีฐานข้อมูลร่วมกัน

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1 น าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาช่วยเพิม่ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

ด าเนินการแล้วเสร็จ : โดย ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการจัดท าโปรแกรมจัดเก็บ
ทะเบียนประวติัข้าราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 ลดอัตราก าลังและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ 
ให้ครอบคลุมข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่องรัฐทุกประเภททีใ่ช้
งบประมาณแผ่นดิน

โดย ส านักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาประสิทธภิาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบต าแหน่งและการบริหารก าลังคนภาครัฐ (โครงการ
พัฒนาระบบและมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ) (คปร.) แต่ยงัไม่อาจ
สรุปได้อยา่งชัดเจนวา่จะสามารถลดจ านวนก าลังคนภาครัฐได้ร้อยละ 10 ภายใน
เวลา 5 ปีได้

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่3 จ้างงานรูปแบบอืน่ซ่ึงไม่มีภาระผูกพันด้าน
งบประมาณในระยะยาว หรือใช้การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุ
ข้าราชการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ : โดย หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้มีการจ้างงานในรูปแบบ
ระบบบริหารพนักงานราชการ และคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่7 ก.พ. 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวฒิุพิเศษ ความ
เชีย่วชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นทีป่ระจักษ์ เป็นพนักงานราชการศุกยภาพ
สูง ตามทีค่ณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เสนอ และส านักงาน ก.พ. 
ได้จัดประชุมชีแ้จงให้กับส่วนราชการรับทราบแล้ว

โดยส านักงาน ก.พ. ก าลังด าเนินการปรับปรุงระบบการจ้างพนักงาน
ราชการให้มีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

แผนงานที ่4 พัฒนากลไกและจัดต้ังคณะกรรมการแห่งชาติวา่ด้วย
ก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ (Public Workforce Policy and
 Remuneration Tribunal) เพือ่ให้การบริหารอัตราก าลังและการ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับความจ าเป็นในแต่
ละวชิาชีพ และเทียบเคียงได้ในตลาดแรงงาน

โดย ส านักงาน ก.พ. ได้มีการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน โดยยงัมิได้
ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการแห่งชาติวา่ด้วยก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ โดย
ปัจจุบันลักษณะงานดังกล่าว รับผิดชอบโดย คณะกรรมการสองคณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และ
คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

กลยุทธ์ที ่2 ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐทีม่ีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของ
บุคลากรเพือ่ขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล และประเทศไทย ๔.๐ (Digital
 Skills and Literacy)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 4.0 ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการปี พ.ศ. 2561 เพือ่พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพือ่การปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

การขับเคล่ือนกลไกการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพือ่ปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติ คณะรัฐมนตรีวนัที ่26 
กันยายน 2560 และติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 พัฒนาปรับเปล่ียนทักษะ และสมรรถนะก าลังคน 
เพือ่พร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ

โดย ส านักงาน ก.พ. มีการด าเนินการในหลายโครงการ และด าเนินการอยา่งต่อเนือ่ง
ได้แก่
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่สนับสนุนการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าการเปล่ียนแปลง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่3 เตรียมก าลังคนเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
อายแุละการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ด าเนินการแล้วเสร็จ : โดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุม
คร้ังที ่10/2561 เมือ่วนัที ่8 ต.ค. 61 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคน
ภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอาย ุและในการประชุมคร้ังที ่11/2561 เมือ่วนัที ่5 
พ.ย. 61 มีมติเห็นชอบร่างมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพือ่
รองรับสังคมสูงอาย ุโดย ส านักงาน ก.พ. มีการด าเนินการดังนี ้
1. การด าเนินการศูนยเ์ตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวยัเข้าสู่งาน (Job Placement for
 Seniors)
2. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพือ่รองรับสังคมสูงอายุ
3. โครงการศึกษาวเิคราะห์ต าแหน่งงานและโครงสร้างอายขุ้าราชการเพือ่การ
บริหารอาย ุ(Age Management) 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
5. การจัดต้ังศูนยเ์ตรียมบุคลากรภาครัฐเข้าสู่งานให้เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ 
(Service Delivery Unit) เพือ่รองรับภารกิจการดูแลผู้สูงวยัในราชการ
ทัง้นี ้พัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอาย ุ(ส านักงาน ก.พ.)
ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาแผนระดับ 3 จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่9 ก.ค. 2562 ได้มีมติรับทราบ
รายงานผลการพิจารณาแผนระดับ 3 (ณ ส้ินเดือน มิถุนายน 2562)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพือ่สร้างความพร้อมเชิงกลยทุธใ์ห้กับก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่4 สร้างวฒันธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ส าหรับการ
เป็นเจ้าหน้าทีภ่าครัฐยคุใหม่อยา่งต่อเนือ่ง

โดยด าเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ส านักงาน ก.พ.มีแผนงาน/โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ ดังนี ้
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจ าส่วนราชการ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรม
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาวฒันธรรมองค์กร
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่16 เมษายน 2562

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การใช้ก าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce 
Audit)

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งการศึกษาเพือ่พัฒนาระบบ กลไก และเคร่ืองมือใน
การตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Audit)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 โดยทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล, 
ก าลังคน (จ านวน สายงาน ต าแหน่ง ระดับ) และระบบการโยกยา้ย
 แต่งต้ังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจและเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม (อาทิ การทบทวนสัดส่วนของจ านวนต าแหน่ง
ระดับสูง และต าแหน่งปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจ าเป็น เป็นต้น)

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งด าเนินการโครงการพัฒนาประสิทธภิาพและคุณภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบต าแหน่งและการบริหาร
ก าลังคนภาครัฐ (โครงการพัฒนาระบบและมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ) (คปร.)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1 การเพิม่ช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพือ่ดึงดูด
และจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ

โดย ส านักงาน ก.พ. เร่ิมด าเนินการในปี 2563 (รายงานการศึกษาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลคู่ขนาน (Dual Tracks) ทีแ่ยกส าหรับผู้มีความรู้ ความสามารถสูง 
เป็นการเฉพาะ)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

กลยุทธ์ที ่4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit)

ประเด็นปฏิรูปที ่5 ระบบบริหารงานบุคคลทีส่ามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้
กลยุทธ์ที ่1 ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 11
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ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่2 สร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการ
พัฒนาจุดเด่นของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพือ่สร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration)

ด าเนินการแล้วเสร็จ : โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งขยายผลการด าเนินการจัด
สอบความรู้ความสามารถทัว่ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบ
และด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ รวมถึงการจัดสรรทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ 
(Strategy based) เพือ่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ทีก่ าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทให้
เข้ารับราชการได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา

โดยส านักงาน ก.พ. ก าลังด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล
ให้มีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

แผนงานที ่3 เพิม่ประสิทธผิลและความคล่องตัวในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรเข้าสู่ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งขยายผลการด าเนินการจัดสอบความรู้ความสามารถ
ทัว่ไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่4 พัฒนาระบบการสอบวดัความรู้ความสามารถทัว่ไปให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐทุกประเภท

มติ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คร้ังที ่9/2561 วนัที ่10 กันยายน 
2561 เห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรการสอบและค่าธรรมเนียมสอบในการสอบเพือ่วดั
ความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ *โครงการพัฒนา
ระบบการสอบวดัความรู้ความสามารถทัว่ไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐทุกประเภท โดย ส านักงาน ก.พ. (ด าเนินการปี พ.ศ. 2561-2563)
• แนวทางและแผนงานการสอบเพือ่วดัความรู้ความสามารถทัว่ไป (ประจ าปี) 
2562 : 500,000 ทีน่ัง่สอบ ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2563 : 700,000 ทีน่ัง่สอบ ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม
2564 เป็นต้นไป 700,000 ทีน่ัง่สอบขึน้ไป ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้น าเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเนือ่งจากเป็นมาตรการทีม่ีผลบังคับใช้กับ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ต่อไป

แผนงานที ่1 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งด าเนินการศึกษาเพือ่ปรับปรุงการประเมิลผลการ
ปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการภาครัฐ
โดยรวม (Total Compensations) ให้ใกล้เคียงกับอัตราใน
ภาคเอกชนชัน้น าและตอบสนองต่อความต้องการทีห่ลากหลายของ
เจ้าหน้าทีรั่ฐกลุ่มต่าง ๆ

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไวใ้นภาครัฐ
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพือ่สร้างการ
เรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดอายกุารท างาน

โดย ส านักงาน ก.พ. มีการด าเนินการโครงการอยา่งต่อเนือ่ง ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่สนับสนุนการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าการเปล่ียนแปลง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 พัฒนาเพือ่เตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐยคุใหม่

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1  พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น าทีเ่ป็นตัวอยา่ง 
(Leadership by Example)

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นผู้น า
การเปล่ียนแปลงและสร้างนวตักรรมภาครัฐ (Change and 
Innovative Leaders)

ส านักงาน ก.พ. มีการด าเนินการโครงการอยา่งต่อเนือ่ง ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่สนับสนุนการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น าทีม่ีวสัิยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส.1)
4. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าการเปล่ียนแปลง

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ

กลยุทธ์ที ่4 สร้างผู้น าให้เป็นตัวอยา่ง (Leadership by Example)
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
(เม.ย. - ม.ิย. 62)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 จัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ 
ส าหรับบุคลากรภาครัฐ เพือ่ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย ส านักงาน ก.พ. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่รับ
ฟังความคิดเห็นหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมแห่งชาติ เพือ่เตรียมเสนอรูปแบบการจัดต้ัง ก .พ.ค. แห่งชาติต่อไป

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด าเนินการแล้วเสร็จ เนือ่งจากพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ. 2562 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่16 เมษายน 2562

แผนงานที ่3 ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการบริหารงานบุคคล

สาระส าคัญปรากฏอยูพ่ระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ. 2562 เรียบร้อย
แล้ว

แผนงานที ่1 จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนคุณภาพ (Talent 
Management) เพือ่เตรียมพร้อมเป็นผู้น าขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งการการพัฒนาระบบบริหารก าลังคนคุณภาพและ
การพัฒนาก าลังคนคุณภาพ (Development Center) และการพัฒนาระบบติดตาม
ศักยภาพกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Performance Management Center)

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ และสร้าง
ความต่อเนือ่งในการด ารงต าแหน่ง (Career Advancement & 
Succession Planning)

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยยงัไม่ได้ด าเนินการก าหนดต าแหน่ง
ส าคัญเชิงยทุธศาสตร์และสร้างความต่อเนือ่งในการด ารงต าแหน่งอยา่งชัดเจน โดยมี
เพียงการเตรียมก าลังคนคุณภาพให้เป็นก าลังส าคัญในราชการต่อไป

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่3 ส่งเสริมการหมุนเวยีนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพ
ข้ามหน่วยงานในภาครัฐเพือ่สร้างเสริมประสบการณ์การท างานทัง้
ในด้านกวา้งและลึก

โดย ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการหมุนเวยีน
และการเคล่ือนยา้ยบุคลากรข้ามหน่วยงานในภาครัฐ (Professional Rotation and
 Mobility))

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนือ่งในการด ารงต าแหน่ง
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ความคืบหน้าการด าเนินการ
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การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ

ประเด็นปฏิรูป

แผนงานที ่1 การพัฒนาระบบดิจิทัลเพือ่สนับสนุนการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐแบบครบวงจร

กรมบัญชีกลางรายงานวา่การจัดท าระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ได้ด าเนินแล้วเสร็จ โดยกรมบัญชีกลาง มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดังนี ้
1.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ด าเนินการปี พ.ศ.2562-2563
2. โครงการจ้างทีป่รึกษาวเิคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูล
รายการยาและรหัสยาตามมาตรฐานของไทยในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด าเนินการปี พ.ศ. 2560-2564
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารโครงการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ ปี 
พ.ศ. 2561-2563
4. โครงการติดตามประเมินผลระบบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ ปี พ.ศ. 2562-2563

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 เชือ่มโยง และบูรณาการข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน 
และผู้ประกอบการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย กรมบัญชีกลาง ชีแ้จงวา่กรณีการเชือ่มโยงข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบศูนยป์ฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ระบบของ
หน่วยงานตรวจสอบ/หน่วยงานก ากับดูแลหากภาครัฐมีนโยบายทีช่ัดเจน
กรมบัญชีกลางจะได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ดังกล่าวต่อไป ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการ
ติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพือ่ให้เกิดความโปร่งใส

โดย กรมบัญชีกลาง มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
คือ โครงการจัดท าระบบพัฒนาวชิาชีพด้านบัญชีภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Public Accounting Professional Development System : e-PAPDS) 
ด าเนินการปี พ.ศ. 2561-2564

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

แผนงานที ่2 พัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน
 ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

โดย กรมบัญชีกลาง มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
คือ โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ด าเนินการปี พ.ศ. 2560-2565

ติดตามปรับปรุงและพัฒนาระบบอยา่งต่อเนือ่ง

กลยุทธ์ที ่1 น าเทคโนโลยดิีจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธภิาพมากขึน้

กลยุทธ์ที ่ 2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพือ่ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็นปฏิรูปที ่6  การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขัน้ตอน
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที ่๑ จัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่วกับกำรจัดท ำร่ำง
กฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. .... เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่
พิจำรณำเป็นเร่ืองเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่
กำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่๓๑ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๒ จัดท ำอนุบัญญัติเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรรองรับ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในข้อ ๑.๑

อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เตรียมกำรจัดท ำอนุบัญญัติเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรองรับหลังจำก
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีผลบังคับใช้เมือ่พ้นก ำหนด ๑๘๐ 
วนันับแต่วนัประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ

กิจกรรมที ่๓ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในข้อ
 ๑.๑ โดยให้ด ำเนินกำรเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) จัดสัมมนำเพือ่
ประชำสัมพันธแ์ละท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนของรัฐอยำ่งทัว่ถึง (๒) จัด
อบรมหลักสูตรอบรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแก่เจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนของรัฐ

อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เตรียมกำรเพือ่รองรับหลักเกณฑ์หลังจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำร
จัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒
 ให้มีผลบังคับใช้เมือ่พ้นก ำหนด ๑๘๐ วนันับแต่วนัประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ เพือ่น ำไปใช้ในกำรประชำสัมพันธแ์ละอบรมหน่วยงำนของรัฐ
อยำ่งทัว่ถึง

กิจกรรมที ่๑ ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในข้อ ๑.๑ โดยให้พิจำรณำ
ด ำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี ้(๑) ระยะแรก ให้พิจำรณำจัดต้ังหรือก ำหนด
ส่วนงำนระดับกอง เพือ่ท ำหน้ำทีรั่บผิดชอบในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติ สร้ำงกำรรับรู้ ตลอดจนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรในเร่ืองดังกล่ำว (๒) ระยะยำว ให้มีกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำร
ต่อเนือ่งจำกระยะแรก โดยพิจำรณำจัดต้ังหน่วยงำนเฉพำะ เพือ่ท ำหน้ำที่
ในกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยระยะแรก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้
ยกระดับฝ่ำยพัฒนำกฎหมำยขึน้เป็นกอง โดยก ำหนดให้รับผิดชอบภำรกิจในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ซ่ึงกองพัฒนำกฎหมำยจะได้
วเิครำะห์ภำรกิจทีต้่องด ำเนินกำรเพือ่เสนอผู้บริหำรส่ังกำรเกีย่วกับกำรก ำหนด
หน่วยงำนรับผิดชอบในระยะยำวต่อไป

หำรือหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่กำรด ำเนินกำรในระยะยำวต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านกฎหมาย

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายทีด่ีและเท่าทีจ่ าเป็น รวมทัง้มีกลไกในการทบทวนกฎหมายทีม่ีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดท ำกฎหมำยเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกีย่วข้อง กำรวเิครำะห์ผลกระทบทีอ่ำจเกิดขึน้
จำกกฎหมำย เพือ่เป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย รวมทัง้กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำยทีม่ีผลใช้บังคับแล้ว

ประเด็นยอ่ยที ่๒ จัดให้มีกลไกตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยตำมข้อ ๑.๑ โดยเฉพำะในเร่ืองกำรวเิครำะห์ผลกระทบ และกำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย เพือ่ให้
สอดคล้องตำมหลักกำรทีก่ ำหนดในมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ด้ำนกฎหมำย - 1



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านกฎหมาย

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๒ จัดท ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่มโยง ใน
ลักษณะระบบกลำง เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเป็นช่องทำงในกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ข้อ ๑.๑ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่และประชำสัมพันธข์้อมูลกำร
ด ำเนินกำรในเร่ืองดังกล่ำว

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและส ำนักงำน
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรร่วมกัน ในกำรท ำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่มโยงทีม่ีลักษณะเป็น "ระบบกลำง"

มีกำรศึกษำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่มโยงทีม่ีลักษณะ
เป็น "ระบบกลำง" ของต่ำงประเทศ แล้วเสร็จ โดยจะน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยเพือ่พิจำรณำก ำหนดแนวทำงพัฒนำระบบ
ต่อไป

กิจกรรมที ่๑ จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกีย่วกับกลไกกำรใช้ระบบ
อนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรก ำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของ
เจ้ำหน้ำที ่และกำรก ำหนดโทษทำงอำญำ

อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เตรียมกำรจัดท ำอนุบัญญัติเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรองรับหลังจำก
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว มีผลบังคับใช้กำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป
๑. กำรวเิครำะห์ผลกระทบทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกฎหมำย/กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย อยูร่ะหวำ่งกำรจัดท ำแนวทำง
๒. กำรน ำระบบกำรอนุญำตมำใช้ในกฎหมำย อยูร่ะหวำ่งยกร่ำง
มำตรกำร/แนวทำง
๓. กำรน ำระบบคณะกรรมกำรมำใช้ในกฎหมำย อยูร่ะหวำ่งยกร่ำง
มำตรกำร/แนวทำง
๔. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 
อยูร่ะหวำ่งยกร่ำงมำตรกำร/แนวทำง
๕. กำรก ำหนดโทษทำงอำญำ เสนอแนวทำง ผลกำรประชุม และก ำหนด
วนัสัมมนำเพือ่รับฟังควำมเห็นต่อร่ำง

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเร่ืองระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรก ำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที ่และกำรพิจำรณำก ำหนดโทษทำงอำญำ เพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรยกร่ำงกฎหมำยหรือทบทวน
ควำมเหมำะสมของกฎหมำยทีม่ีผลใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยตำมมำตรำ ๒๕๘ ค. (๑) และหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
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กิจกรรมที ่๒ เสนอเกณฑ์ทีเ่หมำะสมในกำรก ำหนดกลไกกำรใช้ระบบ
อนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรก ำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของ
เจ้ำหน้ำที ่และกำรก ำหนดโทษทำงอำญำ เพือ่เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ
ยกร่ำงกฎหมำยหรือทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ทรำบถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรระยะต่อไป ทัง้นี ้อำจ
เสนอให้มีกำรก ำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรีไปพลำงก่อน เพือ่ให้หน่วยงำน
ถือปฏิบัติเป็นกำรน ำร่อง

อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เตรียมกำร
จัดท ำอนุบัญญัติเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรองรับหลังจำกพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว มีผลบังคับใช้

กำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป
๑. กำรวเิครำะห์ผลกระทบทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกฎหมำย/กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย อยูร่ะหวำ่งกำรจัดท ำแนวทำง
๒. กำรน ำระบบกำรอนุญำตมำใช้ในกฎหมำย อยูร่ะหวำ่งยกร่ำง
มำตรกำร/แนวทำง
๓. กำรน ำระบบคณะกรรมกำรมำใช้ในกฎหมำย อยูร่ะหวำ่งยกร่ำง
มำตรกำร/แนวทำง
๔. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 
อยูร่ะหวำ่งยกร่ำงมำตรกำร/แนวทำง
๕. กำรก ำหนดโทษทำงอำญำ เสนอแนวทำง ผลกำรประชุม และก ำหนด
วนัสัมมนำเพือ่รับฟังควำมเห็นต่อร่ำง

กิจกรรมที ่๓ จัดท ำร่ำงกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
เห็นชอบ และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่พิจำรณำเป็นเร่ือง
เร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่กำรปฏิรูปตำมมมำ
ตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กิจกรรมที ่๔ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ในข้อ 
๓.๒ หรือตำมกฎหมำยในข้อ ๓.๓ โดยให้ด ำเนินกำรเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑)
 จัดสัมมนำเพือ่ประชำสัมพันธแ์ละท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนของรัฐอยำ่ง
ทัว่ถึง (๒) จัดอบรมหลักสูตรอบรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ให้แก่
เจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนของรัฐ

อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีกำรจัดท ำหรือปรับปรุงคู่มือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วนเพือ่ใช้
เป็นคู่มืออ้ำงอิงในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย และจัดท ำ/พัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่นหน่วยงำนของรัฐ

กิจกรรมที ่๑ จัดท ำกฎหมำยเพือ่จัดต้ัง “คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน”

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๒ จัดต้ังเป็น “ส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วน”

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีล่้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
ประเด็นยอ่ยที ่๑ มีกลไกทบทวนกฎหมำยทีล้่ำสมัย หมดควำมจ ำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์
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กิจกรรมที ่๓ แต่งต้ัง “คณะผู้พิจำรณำทบทวนกฎหมำย” ภำยใต้
คณะกรรมกำรตำมข้อ ๑.๑ โดยอำจแต่งต้ังคณะหนึง่หรือหลำยคณะตำม
ควำมเหมำะสม เพือ่ท ำหน้ำทีใ่นกำรพิจำรณำทบทวนกฎหมำยทีล้่ำสมัย 
โดยเร่ิมจำกกฎหมำยทีต่รำขึน้ก่อนปี พ .ศ. ๒๕๐๐ เป็นล ำดับแรก

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๔ จัดให้มีหรือปรับปรุงหลักสูตรส ำหรับกำรอบรมนักกฎหมำย
ภำครัฐ ให้มีเนือ้หำสำระในส่วนของแนวควำมคิดหรือหลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำยกเลิกกฎหมำยทีล้่ำสมัย หมดควำมจ ำเป็น และไม่สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ รวมทัง้กฎหมำยทีเ่ป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีกำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่นหน่วยงำน
ของรัฐ โดยสถำบันพัฒนำนักกฎหมำยมหำชนได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนัก
กฎหมำยภำครัฐระดับช ำนำญกำร โดยได้เพิม่รำยวชิำเกีย่วกับกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ใน
หลักสูตรดังกล่ำว

กิจกรรมที ่๑ ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรพิจำรณำศึกษำกฎหมำยทีม่ีผลเป็น
กำรสร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำมเหล่ือมล้ ำและไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน
 โดยให้ด ำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี ้(๑) ระยะแรก ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เป็นผู้ท ำหน้ำทีพ่ิจำรณำ
เสนอแนะให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีม่ีผลเป็นกำรสร้ำงภำระ 
หรือก่อให้เกิดควำมเหล่ือมล้ ำหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน และให้มีกำร
รวบรวมรำยชือ่กฎหมำยทีอ่ยูใ่นข่ำยต้องด ำเนินกำรเพือ่พิจำรณำในระยะ
ต่อไป (๒) ระยะยำว ให้ “คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน” ตำมข้อ ๑.๑ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรต่อเนือ่งจำก
ระยะแรก โดยจัดให้มีกลไกเชือ่มโยงข้อมูลกำรร้องเรียนจำกผู้มีส่วน
เกีย่วข้องหรือผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย และภำค
ประชำชน เพือ่น ำข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีส่ร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำมเหล่ือมล้ ำและไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน
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กิจกรรมที ่๑ จัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับใบอนุญำตหรือกฎหมำยที่
เข้ำข่ำยเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินกำรธรุกิจของ
ประชำชน / กฎหมำยทีม่ีกำรใช้ระบบอนุญำต อนุมัติ ขึน้ทะเบียน หรือจด
แจ้ง / หรือกฎหมำยทีม่ีบทบัญญัติเกีย่วกับกำรจ ำกัดสิทธแิละเสรีภำพใน
กำรประกอบอำชีพหรือกำรด ำเนินกำรธรุกิจของประชำชน และจัดเก็บไว้
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ประโยชน์ส ำหรับกำรสืบค้นในระยะต่อไป

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๒ ก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรพิจำรณำกฎหมำยหรือ
ใบอนุญำตทีม่ีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำร
ด ำเนินกำรธรุกิจของประชำชน

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๓ ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรพิจำรณำทบทวนกฎหมำยหรือ
ใบอนุญำตทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรด ำเนินธรุกิจของ
ประชำชนอยำ่งเป็นระบบ โดยแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ได้แก่
(๑) ระยะแรก ให้จัดต้ัง “คณะท ำงำนทบทวนกฎหมำยหรือใบอนุญำตที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำรงชีวติของประชำชน” 
(จ ำนวนไม่เกิน ๖๐ คน) เพือ่ท ำหน้ำทีพ่ิจำรณำทบทวนควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสมของกฎหมำยและใบอนุญำตต่ำง ๆ  โดยจะต้องมีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกภำครัฐและเอกชนอยำ่งกวำ้งขวำง และจัดท ำข้อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ให้มีกำรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำมควำม
เหมำะสม (๒) ระยะยำว เมือ่มีกำรจัดต้ัง“ส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน” แล้ว ให้ส ำนักงำนฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินกำรในภำพรวม และให้มีกำรแต่งต้ัง “คณะผู้พิจำรณำทบทวน
กฎหมำยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินธรุกิจของ
ประชำชน” ภำยใต้คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วนตำมข้อ ๑.๑ เพือ่ท ำหน้ำทีรั่บผิดชอบในกำรทบทวนกฎหมำยหรือ
ใบอนุญำตทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรด ำเนินธรุกิจของ
ประชำชนในระยะต่อไป

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยอ่ยที ่๓ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวติและกำรประกอบอำชีพของประชำชน
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กิจกรรมที ่๔ พิจำรณำจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยทีม่ีผลต่อกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก ลดอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินธรุกิจ เช่น 
กฎหมำยวำ่ด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร หรือกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ตลอดจนกฎหมำยอืน่ทีม่ีผลต่อกำรพิจำรณำจัดอันดับควำมยำก -
ง่ำย ในกำรประกอบธรุกิจ โดยให้ด ำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ ดังนี ้(๑) 
ระยะแรก ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน 
เป็นผู้พิจำรณำเสนอแนะให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีเ่ข้ำข่ำย 
และให้มีกำรวบรวมรำยชือ่กฎหมำยทีอ่ยูใ่นข่ำยต้องด ำเนินกำรเพือ่
พิจำรณำในระยะต่อไป (๒) ระยะยำว ให้ “คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน” ตำมข้อ ๑.๑ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
ต่อเนือ่งจำกระยะแรก โดยจัดให้มีกลไกเชือ่มโยงข้อมูลจำกกลุ่มนักธรุกิจ 
และผู้ประกอบกำรภำคเอกชน หรือตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบวชิำชีพ เพือ่น ำ
ข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๑ เสนอร่ำงกฎหมำยให้มีกำรจัดต้ัง “คณะกรรมกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม” มีอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรเสนอ
มำตรกำรเพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
ให้มีกำรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำม
เหล่ือมล้ ำต่อคณะรัฐมนตรี  และก ำหนดให้จัดต้ังส ำนักงำนเพือ่แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและขจัดควำมเหล่ือมล้ ำเพือ่ท ำหน้ำทีฝ่่ำยเลขำนุกำรและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ต้ังคณะกรรมกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมเพือ่ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหล่ือมล้ ำ
ประเด็นปฏิรูปที ่๓ มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความเหลือ่มล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
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กิจกรรมที ่๒ ให้ส ำนักงำนตำมข้อ ๑.๑ ท ำหน้ำทีฝ่่ำยเลขำนุกำรและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรลดควำมเหล่ือม
ล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม โดยด ำเนินกำรจัดท ำข้อเสนอแนะ
มำตรกำรเพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
กำรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยทีไ่ม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหล่ือมล้ ำ
ไม่วำ่จะด้วยตัวบทกฎหมำยเองหรือในทำงปฏิบัติอันเกิดจำกกำรใช้
กฎหมำยดังกล่ำว โดยอำศัยผลกำรวจิัยทีม่ีอยูแ่ล้วทีเ่กีย่วข้องและกำรลง
พืน้ทีเ่พือ่ส ำรวจทำงปฏิบัติ

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๑ ปรับปรุงกฎหมำยเพือ่ให้กำรจัดเก็บภำษีจำกผู้ประกอบกำรที่
ยงัไม่อยูใ่นระบบภำษีหรือยงัเสียภำษีไม่ถูกต้อง มีควำมรัดกุมและมี
ประสิทธภิำพมำกขึน้ โดยเน้นกำรก ำกับดูแลและกำรตรวจสอบ
ผู้ประกอบกำรทีใ่ช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกอบธรุกิจและ
ผู้ประกอบกำรทีจ่่ำยค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำรให้แก่ผู้ขำยสินค้ำหรือผู้
ให้บริกำรในต่ำงประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) (กรมสรรพสำมิต) 
(กรมศุลกำกร) กระทรวงพำณิชย ์และส ำนักงำนพัฒนำธรุกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ ให้กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ และ
ระเบียบและพัฒนำระบบกำรแลกเปล่ียนข้อมูลระหวำ่งกรมสรรพำกร กรม
สรรพสำมิต และกรมศุลกำกร เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรจัดเก็บและกำรขอคืนภำษี รวมถึงให้มีกำรต้ังคณะท ำงำน
ร่วมประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนซ่ึงมีหน้ำทีเ่กีย่วกับกำรจัดเก็บรำยได้ 
(กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร) และหน่วยงำน
ภำยนอกทีเ่กีย่วข้อง เพือ่วำงแผนอยำ่งบูรณำกำรในกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรเสียภำษีของผู้ประกอบกำร  ทัง้นี ้โดยด ำเนินกำร
ประสำนงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่ำง ๆ เพือ่ให้กำร
ด ำเนินกำรจัดท ำระบบแลกเปล่ียนข้อมูลและกำรก ำกับดูแลตรวจสอบกำร
เสียภำษีครอบคลุมถึงภำษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่ำง ๆ ด้วย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) (กรมสรรพสำมิต) 
(กรมศุลกำกร) กระทรวงพำณิชย ์(กรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๒ มีกลไกทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบกำรทีย่งัไม่เข้ำมำในระบบภำษีหรือมีแนวโน้มหลีกเล่ียงภำษี สร้ำงระบบกำรประเมินภำษีทีม่ีประสิทธภิำพเพือ่ให้เกิดควำมเสมอภำคทำงภำษีและเป็นธรรม 
และสร้ำงฐำนข้อมูลผู้เสียภำษีทีถู่กต้อง
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กิจกรรมที ่๑ ให้กระทรวงกำรคลังพิจำรณำปรับโครงสร้ำงภำษีโดยให้มี
กำรศึกษำวำ่ในปัจจุบัน กำรให้สิทธปิระโยชน์ทำงภำษี โดยเฉพำะกำร
ยกเวน้ภำษีและกำรลดหยอ่นภำษีมีควำมเหมำะสมหรือไม่ เพียงใดมี
ผลกระทบต่อผู้มีรำยได้ในระดับทีแ่ตกต่ำงกันในทำงใดบ้ำงมีควำมเป็นธรรม
 และสอดคล้องกับหลักกำรจัดเก็บภำษีอำกรทีดี่หรือไม่ รวมทัง้มีผลกระทบ
ต่อรำยได้ของรัฐหรือไม่ อยำ่งไร และให้กระทรวงกำรคลังพิจำรณำเสนอ
ร่ำงกฎหมำยเพือ่ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับผลกำรศึกษำดังกล่ำว

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกรมสรรพสำมิต พัฒนำแนวทำงกำรเพิม่ประสิทธภิำพ
กำรให้สิทธปิระโยชน์ทำงภำษี

พัฒนำแนวทำงกำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรให้สิทธปิระโยชน์ทำงภำษี โดย
รวบรวมข้อมูลสิทธปิระโยชน์ทำงภำษี

กิจกรรมที ่๑ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
พิจำรณำศึกษำวำ่กำรให้สิทธใิห้สิทธปิระโยชน์ทำงภำษีส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน มีประสิทธภิำพ เป็นธรรม 
และมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจหรือไม่ โดยเปรียบเทียบประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจทีไ่ด้รับและรำยได้ของรัฐทีสู่ญเสียไป และให้ค ำนึงถึงกำรเสียภำษี
ในประเทศถิน่ทีอ่ยูข่องผู้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และผู้ทีไ่ด้รับ
ผลประโยชน์จำกผู้ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยให้พิจำรณำถึง
หลักเกณฑ์ภำยใต้อนุสัญญำภำษีซ้อนประกอบด้วย รวมถึงกำรพิจำรณำ
เกีย่วกับกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบติดตำมผู้ประกอบกำรทีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนวำ่มีควำมรัดกุมและมีประสิทธภิำพหรือไม่และให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยและ
ร่ำงกฎหมำยล ำดับรองเพือ่ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับผลกำรศึกษำดังกล่ำว

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง)

ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ให้สิทธปิระโยชน์ทำงภำษีอยำ่งเป็นธรรม โดยก ำหนดสิทธหิักลดหยอ่นและยกเวน้ภำษีทีไ่ม่เอือ้ผู้มีรำยได้สูงและช่วยบรรเทำภำระให้กับผู้มีรำยได้ต่ ำ

ประเด็นยอ่ยที ่๔ ก ำหนดกรอบในกำรให้สิทธปิระโยชน์ทำงภำษีให้แก่ผู้ประกอบกำรทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI เท่ำทีจ่ ำเป็นต่อกำรแข่งขันของประเทศและทีม่ีควำมชัดเจน
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กิจกรรมที ่๑ ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องศึกษำวำ่เงินหรือทรัพยสิ์นของ
ประชำชนประเภทใดบ้ำงทีต่กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ
และบริษัทเอกชนและเป็นเงินจ ำนวนเท่ำใด  ทัง้นี ้ให้มีกำรก ำหนดนิยำม
ของ “เงินหรือทรัพยสิ์นตกค้ำง” ให้รัดกุม และก ำหนดระยะเวลำวำ่เงิน
หรือทรัพยสิ์นต้องอยูใ่นควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
บริษัทเอกชนนำนเท่ำใด จึงจะถือเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นตกค้ำงและให้
ตรวจสอบวำ่ ในปัจจุบันมีกฎหมำยทีบ่ังคับใช้กับเงินหรือทรัพยสิ์นตกค้ำง
อยูแ่ล้วหรือไม่ เพือ่ป้องกันกำรด ำเนินกำรซ้ ำซ้อน ทัง้นี ้ให้หน่วยงำนที่
เกีย่วข้องจัดท ำแนวทำงกำรน ำเงินหรือทรัพยสิ์นตกค้ำงไปบริหำรจัดกำร
หรือใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธรุกิจประกันภัย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (กสทช.)

มีกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรบัญชีเงินฝำกทีไ่ม่มีกำร
เคล่ือนไหวของสถำบันกำรเงิน พ.ศ. .... นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำแล้ว มี
ค ำส่ังให้ให้กระทรวงกำรคลังไปพิจำรณำทบทวนอีกคร้ังหนึง่ โดยให้รับ
ควำมเห็นของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย ก่อน
น ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

กิจกรรมที ่๒ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่ก ำหนดเกีย่วกับเงินหรือ
ทรัพยสิ์นของประชำชนทีต่กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐ
และบริษัทเอกชนและไม่มีผู้มำใช้สิทธเิรียกร้องโดยก ำหนดให้น ำเข้ำกองทุน
สนับสนุนกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำเพือ่มำใช้ลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วน

มีกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองทรัพยสิ์นตกค้ำงทีอ่ยูใ่นควำม
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. เสนอ
นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำแล้ว และมีค ำส่ังให้กระทรวงกำรคลังไปพิจำรณำ
ทบทวนอีกคร้ังหนึง่ โดยให้รับควำมเห็นของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องไป
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย ก่อนน ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำแนวทำงทีเ่หมำะสมในกำรปรับปรุงกฎหมำยที่
เกีย่วกับธรุกรรมกำรขำยฝำก หรือจัดท ำกฎหมำยทีช่่วยบรรเทำผลกระทบ
จำกกำรบังคับใช้กฎหมำยทีเ่กีย่วกับธรุกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรก ำหนด
สินไถ่ทีไ่ม่เป็นธรรมโดยน ำผลกำรศึกษำของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัติคุ้มครองประชำชนในกำรท ำสัญญำขำยฝำกทีดิ่นเพือ่กำร
เกษตรกรรมหรือทีอ่ยูอ่ำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่
วนัที ่๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒

ประเด็นยอ่ยที ่๕ จัดท ำกฎหมำยก ำหนดให้เงินหรือทรัพยสิ์นของประชำชนทีต่กค้ำงในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและบริษัทเอกชนและไม่มีผู้มำใช้สิทธเิรียกร้อง น ำเข้ำกองทุนสนับสนุนกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำ

ประเด็นยอ่ยที ่๖ พิจำรณำแนวทำงทีเ่หมำะสมในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยทีเ่กีย่วกับธรุกรรมกำรขำยฝำกเพือ่บรรเทำผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยทีเ่กีย่วกับธรุกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรก ำหนดสินไถ่ทีไ่ม่เป็นธรรม
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กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำผลักดันและพัฒนำกฎหมำยเพือ่ส่งเสริมวสิำหกิจ
เพือ่สังคม โดยสร้ำงกลไกให้เกิดกำรท ำธรุกิจและหำก ำไร แต่ไม่น ำผลก ำไร
ทัง้หมดมำแบ่งปันในหมูผู้่ถือหุน้และให้มีกำรกระจำยผลก ำไรกลับสู่สังคม
หรือชุมชนและให้มีกำรบัญญัติกฎหรือระเบียบเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กับ
ผู้ระดมทุนให้กับวสิำหกิจเพือ่สังคม และเปิดช่องทำงให้วสิำหกิจชุมชนได้
แสดงควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกิดกำรประสำนงำน
และสนับสนุนในส่วนทีว่สิำหกิจชุมชนต้องกำรอยำ่งถูกต้องและมี
ประสิทธภิำพ

พระรำชบัญญัติส่งเสริมวสิำหกิจเพือ่สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพือ่ขจัดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงด้ำนสำธำรณสุข เพือ่พัฒนำและส่งเสริมกำรสำธำรณสุขใน
พืน้ทีห่่ำงไกล และรณรงค์ให้มีกำรดูแลสุขภำพต้ังแต่วยัเด็กและกำรรักษำ
เชิงป้องกันเพือ่ลดควำมเส่ียงทีจ่ะเกิดโรค โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
และผู้ทีม่ีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงสำธำรณสุข โดยเฉพำะในประเด็นดังต่อไปนี ้
(๑) สนับสนุนระบบแพทยท์ำงไกล รวมถึงสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
เพือ่ให้ค ำแนะน ำทำงด้ำนกำรรักษำเพือ่บรรเทำปัญหำกำรขำดแคลน
บุคลำกรทำงกำรแพทย ์เปิดให้ประชำชนได้เข้ำถึงแพทยท์ีม่ีควำมเชีย่วชำญ
เฉพำะด้ำน และลดจ ำนวนผู้ป่วยทีต้่องเข้ำมำรักษำพยำบำลในเมืองใหญ่ 
(๒) สนับสนุนกำรดูแลสุขภำพต้ังแต่วยัเด็กและกำรรักษำเชิงป้องกัน เช่น 
กำรก ำหนดให้วคัซีนทีจ่ ำเป็นในเด็กเป็นยำในบัญชีทีส่ำมำรถเบิกค่ำ
รักษำพยำบำลได้ กำรสนับสนุนให้มีโครงกำรส่งเสริมสุขภำพแม่และเด็ก 
และโครงกำรทันตกรรมเคล่ือนที ่เป็นต้น (๓) จัดท ำข้อมูลประชำชนด้ำน
สำธำรณสุขขัน้พืน้ฐำนเพือ่ประกอบกำรพิจำรณำกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
รักษำและป้องกัน รวมถึงให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนผู้ด้อยโอกำส

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยอ่ยที ่๗ พิจำรณำผลักดันและพัฒนำกฎหมำยเพือ่ส่งเสริมวสิำหกิจเพือ่สังคม โดยสร้ำงกลไกให้เกิดกำรท ำธรุกิจซ่ึงมีกำรกระจำยผลก ำไรกลับสู่สังคมหรือชุมชน

ประเด็นยอ่ยที ่๘ พิจำรณำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพือ่ขจัดควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม
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กิจกรรมที ่๒ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพือ่ให้สิทธิ
ประโยชน์กับนำยจ้ำงทีจ่ัดกำรอบรมพนักงำนหรือลูกจ้ำงเพือ่เพิม่ทักษะใน
กำรประกอบอำชีพให้กับผู้ทีอ่ยูใ่นชนบทให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
และทรัพยำกรในพืน้ที ่เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกำรประกอบอำชีพใน
ท้องถิน่หรือพืน้ทีท่ีไ่ด้รับกำรสนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น กำร
สอนภำษำในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วเพือ่รองรับนักท่องเทีย่วต่ำงชำติ 
กำรคิดค้นนวตักรรมจำกทรัพยำกรในท้องถิน่ กำรสอนกำรท ำเกษตร
สมัยใหม่ในพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมกับกำรท ำเกษตรกรรม และกำรฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและ
นวตักรรมดิจิทัล รวมถึงก ำหนดให้สิทธปิระโยชน์กับบุคคลธรรมดำทีส่มัคร
ใจเข้ำรับกำรศึกษำหรือกำรฝึกอบรมเพือ่เพิม่พูนทักษะดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๓ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรทบทวนกฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภคทัง้ระบบ โดยให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน และจัดท ำกฎหมำยขึน้ใหม่เพือ่คุ้มครองสิทธขิองผู้บริโภคมิให้ถูก
เอำรัดเอำเปรียบจำกผู้ประกอบกำร และป้องกันกำรต้ังรำคำสินค้ำและ
ค่ำธรรมเนียมทีไ่ม่เป็นธรรม  ทัง้นี ้ให้พิจำรณำก ำกับดูแลกำรคิด
ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรผู้ให้บริกำรธรุกรรมทำงกำรเงินทีม่ีลักษณะ
คล้ำยกัน และกำรให้บริกำรส่ือสำรโทรคมนำคม รวมถึงกำรจัดท ำกฎหมำย
เพือ่รองรับและก ำกับดูแลกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต
และร้ำนค้ำทีไ่ม่มีสถำนประกอบกำรเป็นหลักแหล่งและมำตรกำรแก้ไข
ปัญหำทีอ่ำจเกิดขึน้หลังกำรขำยสินค้ำและบริกำรในลักษณะดังกล่ำว

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๔ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพือ่รองรับกำร
สร้ำงทีอ่ยูอ่ำศัยให้กับผู้มีรำยได้น้อย และให้มีกำรต้ังคณะท ำงำนที่
ประกอบด้วยตัวแทนจำกภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องกับกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย ์เพือ่หำแนวทำงกำรพัฒนำทีอ่ยูอ่ำศัยทีม่ีต้นทุนต่ ำ
พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรผ่อนปรนเกณฑ์กำรปล่อยกูใ้ห้กับประชำชน
ทีม่ีรำยได้น้อย และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศัยอยำ่งมี
ประสิทธภิำพ

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรมที ่๑ จัดท ำหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎำกร โดย
ด ำเนินกำรปรับปรุงประมวลรัษฎำกรเพือ่ปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีใน
ภำพรวมทัง้ระบบเพือ่ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศโดยเฉพำะในส่วนของวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs)

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๒ จัดต้ัง “คณะกรรมกำรทีป่รึกษำนโยบำยภำษีอำกรแห่งชำติ”
 ซ่ึงมีควำมเป็นอิสระประกอบด้วยตัวแทนจำกภำครัฐ ภำคธรุกิจ ภำค
ประชำชนและภำควชิำกำร เพือ่ท ำหน้ำทีใ่นกำรศึกษำวเิครำะห์และจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเกีย่วกับนโยบำยด้ำนภำษีอำกร รวมถึงข้อเสนอแนะเกีย่วกับ
มำตรกำรเพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกำรจัดเก็บภำษีอำกร

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม พ.ศ. ๒๕๔๓ เพือ่บูรณำกำร
อ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs) 
โดยให้ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรให้กำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ยอ่มให้เหมำะสมกับแต่ละประเภทอุตสำหกรรม

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 
ธนำคำรพัฒนำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงอุตสำหกรรม

ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม ด ำเนินกำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม พ.ศ. ๒๕๔๓

กิจกรรมที ่๒ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของผู้ประกอบธรุกิจ SMEs ทัง้หมด
โดยให้มีกำรลงทะเบียนและจัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถือของ SMEs
 (SMEs Credit Rating Database) เพือ่ให้สิทธปิระโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรให้ควำมสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินแก่ SMEs ทีร่่วมลงทะเบียน
เพือ่สร้ำงแรงจูงใจให้ SMEs เข้ำร่วม

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๓ พิจำรณำจัดต้ัง National Startup Center เพือ่รวบรวมผู้ที่
มีแนวควำมคิดหรือนวตักรรมใหม่ๆ ผู้ลงทุน และผู้สนับสนุนให้ได้ท ำควำม
รู้จักกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน นอกจำกนี ้อำจพิจำรณำจัดต้ังกองทุน
สนับสนุนสตำร์ทอัพโดยอำศัยงบประมำณจำกรัฐหรือกำรระดมทุนจำก
เอกชน

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ก ำหนดให้มีกลไกเพือ่ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยอำศัยมำตรกำรทำงภำษีอำกร รวมถึงจัดต้ังคณะกรรมกำรทีป่รึกษำนโยบำยภำษีอำกรแห่งชำติ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ก ำหนดให้มีกลไกส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs) และธรุกิจสตำร์ทอัพอยำ่งบูรณำกำรและเป็นระบบ
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กิจกรรมที ่๔ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ SMEs จำก
ภำครัฐโดยพิจำรณำจำกข้อมูลจำกกำรกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถือ  ทัง้นี ้
กำรให้เงินสนับสนุนควรจะด ำเนินกำรโดยผ่ำนระบบพร้อมเพย ์(Prompt 
Pay) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ให้เงินไปถึงมือ SMEs โดยตรง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
(สสว.)

กิจกรรมที ่๕ พิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยนิรโทษกรรมภำษี โดยไม่ตรวจ
ประเมินภำษียอ้นหลังส ำหรับ SMEs ทีเ่ข้ำร่วมลงทะเบียนให้ถูกต้อง

พระรำชบัญญัติยกเวน้เบีย้ปรับเงินเพิม่ภำษีอำกรและควำมรับผิดทำงอำญำ เพือ่
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรเกีย่วกับภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร พ .ศ. ๒๕๖๒ 
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่๒๕ มีนำคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๖ พิจำรณำก ำหนดนโยบำยให้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจและ
ธนำคำรของรัฐ ปล่อยให้กูแ้ก่ SMEs ทีม่ีกำรปรับโครงสร้ำงภำษีและมีควำม
โปร่งใสในกำรท ำบัญชีและกำรเสียภำษีให้แก่รัฐ โดยก ำหนดหลักเกณฑ์
พิเศษเพือ่ให้ SMEsและธรุกิจสตำร์ทอัพสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย
ขึน้ และอำจพิจำรณำให้สินเชือ่โดยอ้ำงอิงข้อมูลส่วนหนึง่จำกกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชือ่ถือของ SMEs นอกจำกนี ้ให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย
พิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงกฎเกณฑ์เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกและลด
ข้อจ ำกัดให้แก่สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจและธนำคำรของรัฐในกำรสนับสนุน
ด้ำนกำรเงินแก่ SMEs และสตำร์ทอัพโดยให้กองทุนของรัฐบำลทีจ่ัดต้ัง
หรือบรรษัทประกันสินเชือ่อุตสำหกรรมขนำดยอ่มเป็นผู้ค้ ำประกันกำรกู้
เงินดังกล่ำว ในกรณีทีผู้่กูม้ีมำตรฐำนไม่ถึงเกณฑ์ทีก่ ำหนด

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
(สสว.)
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กิจกรรมที ่๗ จัดฝึกอบรมควำมรู้ทำงบัญชี กำรเงิน กำรตลำด และกำร
บริหำรให้แก่ SMEs และผู้ทีม่ีควำมคิดจะริเร่ิมธรุกิจสตำร์ทอัพ โดยอำศัย
ควำมร่วมมือจำกสถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชน ทัง้นี ้อำจพิจำรณำ
ตรำกฎหมำยให้สิทธปิระโยชน์ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของ
สถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชน นอกจำกนี ้ภำยในระยะเวลำ ๔ ปี ให้
กระทรวงศึกษำธกิำรโดยควำมร่วมมือของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจัดต้ังวทิยำลัยวสิำหกิจขนำดกลำง 
ขนำดยอ่ม และสตำร์ทอัพเช่นเดียวกับในประเทศญีปุ่น่เพือ่เป็นสถำนทีใ่ห้
ควำมรู้แก่ SMEs และสตำร์ทอัพ โดยจะต้องวำงหลักสูตรซ่ึงไม่มีกำรให้
ปริญญำบัตร (Non Degree Program)ให้ตอบโจทยก์ำรประกอบธรุกิจทุก
แบบทีม่ี โดยให้ทัง้ภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมศึกษำ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
(สสว.)

มีกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมควำมรู้ทำงบัญชี กำรเงิน กำรตลำด และ
กำรบริหำรให้แก่ SMEs และผู้ทีม่ีควำมคิดจะริเร่ิมธรุกิจสตำร์ทอัพ

กิจกรรมที ่๘ พิจำรณำก ำหนดนโยบำย/มำตรกำรทำงภำษีอำกรเพือ่จูงใจ
ให้บริษัทขนำดใหญ่ทีม่ีกำรค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศเป็นผู้สนับสนุน
วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มให้สำมำรถเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศในรูป
ของบริษัทประชำรัฐวสิำหกิจเพือ่สังคมทีม่ีกลไกกฎหมำยชัดเจน รวมถึงกำร
ให้สิทธปิระโยชน์ทำงภำษีแก่บริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital) และผู้
ลงทุนรำยใหญ่ (High Net Worth) ส ำหรับกำรลงทุนใน SMEs

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๙ พิจำรณำให้สิทธปิระโยชน์ทำงด้ำนภำษีทีเ่กีย่วข้องกับกำร
ขยำยกิจกำรไปต่ำงประเทศแก่กลุ่มธรุกิจ SMEs ทีม่ีกำรเติบโตสูง เช่น 
ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัททีอ่อกไปลงทุนในต่ำงประเทศ กำร
อนุญำตให้น ำค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจและศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
ออกไปลงทุนมำลดหยอ่นภำษีได้เป็น ๒ เท่ำ เป็นต้น

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย
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กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยคุ้มครองพืน้ทีเ่กษตรกรรม กำร
บริหำรจัดกำรทีดิ่นเพือ่กำรเกษตรอยำ่งเป็นระบบ กำรรักษำพืน้ทีท่ี่
เหมำะสมกับเกษตรกรรมไวใ้ห้เป็นฐำนกำรผลิตกำรเกษตรทีม่ัน่คง รวมถึง
กำรก ำหนดเขตกำรใช้พืน้ทีท่ ำกำรเกษตรทีเ่หมำะสม เพือ่ส่งเสริมกำรท ำ
กำรเกษตรอยำ่งมีระบบ และเพิม่ศักยภำพกำรแข่งขันของภำคกำรเกษตร

ตรำพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยทีดิ่นแห่งชำติ ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่๑๔ เมษำยน ๒๕๖๒ และมีกำรเสนอแก้ไข
พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปทีดิ่นฯ

กิจกรรมที ่๒ พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรแก้ไขเพิม่เติมกฎหมำยวำ่ด้วย
ผังเมืองเพือ่ก ำหนดให้สำมำรถจัดต้ังอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วข้องกับกำรผลิต
สินค้ำทีเ่กีย่วข้องกับผลิตผลทำงกำรเกษตรในพืน้ทีน่ัน้ ๆ เพือ่ลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขนส่ง

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

กิจกรรมที ่๓ พิจำรณำทบทวนกฎหมำยทีอ่ยูภ่ำยใต้ควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกับภำคอุตสำหกรรม กำรเกษตร และกำรท่องเทีย่ว
และบริกำร เพือ่ปรับปรุงไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนและขัดแยง้ โดยต้อง
ค ำนึงถึงข้อตกลงระหวำ่งประเทศต่ำง ๆ ทีป่ระเทศไทยมีกับประเทศอืน่ ๆ 
เพือ่ป้องกันควำมขัดแยง้ทีอ่ำจเกิดขึน้ระหวำ่งกฎหมำยภำยในและข้อตกลง
ระหวำ่งประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยงำนผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย

กิจกรรมที ่๔ พิจำรณำผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนธรุกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีประสิทธภิำพ

พระรำชบัญญัติวำ่ด้วยธรุกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ และ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๑ ให้มีกำรด ำเนินกำรศึกษำเพือ่ลดทอนใบอนุญำตทีไ่ม่จ ำเป็น 
และปรับปรุงระบบและขัน้ตอนในกำรขอใบอนุญำตให้มีกระชับ สะดวก 
และทันสมัย(เช่น ใช้กำรส่งเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกำรส่ง
เอกสำรเป็นตัวกระดำษ) และให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องพิจำรณำเสนอร่ำง
กฎหมำยเพือ่ลดทอน หรือปรับปรุงใบอนุญำตและขัน้ตอนในกำรขอ
ใบอนุญำต

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยอ่ยที ่๔ ก ำหนดให้มีกลไกปรับปรุงและลดทอนอุปสรรคทีเ่กิดจำกข้อก ำหนดทีเ่กีย่วกับใบอนุญำตทีเ่กินควำมจ ำเป็น รวมถึงขัน้ตอนในกำรขอใบอนุญำตทีซ้่ ำซ้อนและใช้เวลำนำน

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ก ำหนดให้มีกลไกในกำรปรับปรุงกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกับภำคอุตสำหกรรม กำรเกษตร และกำรท่องเทีย่วและบริกำรเพือ่ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
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กิจกรรมที ่๑ ก ำหนดให้มีหรือปรับปรุงองค์ประกอบและบทบำทหน้ำทีข่อง
 “คณะกรรมกำรตรวจร่ำงกฎหมำยประจ ำกระทรวง” ซ่ึงจะต้อง
ประกอบด้วยนักวชิำกำรหรือตัวแทนจำกภำคส่วนทีไ่ด้รับผลกระทบจำก
กำรบังคับใช้กฎหมำย เพือ่ท ำหน้ำทีใ่นกำรกล่ันกรองร่ำงกฎหมำยของ
กระทรวง ก ำกับดูแลกำรปฏิรูปของกระทรวงในส่วนทีต้่องมีกฎหมำย
รองรับ ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยทีล้่ำสมัยหรือสร้ำง
ภำระแก่ประชำชน และประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำยทีอ่ยูใ่นควำม
รับผิดชอบของกระทรวง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนระดับกระทรวงทัง้หมด เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ จัดให้มีหรือพัฒนำหลักสูตรอบรมด้ำนกำรร่ำงกฎหมำยเป็น
กำรเฉพำะ  โดยให้หน่วยงำนของรัฐคัดเลือกเจ้ำหน้ำทีท่ีม่ีหน้ำทีรั่บผิดชอบ
ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่ำว

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดท ำ/พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำทีใ่นหน่วยงำนของรัฐ

กิจกรรมที ่๓ จัดท ำหรือปรับปรุงคู่มือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วน 
โดยคู่มือดังกล่ำวจะต้องมีสำระส ำคัญเกีย่วกับควำมรู้พืน้ฐำนในกำรยกร่ำง
กฎหมำย แบบกำรร่ำงกฎหมำยตลอดจนควำมรู้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดท ำหรือปรับปรุงคู่มือกำรร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วน เพือ่ใช้เป็น
คู่มืออ้ำงอิงในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย

กิจกรรมที ่๔ จัดท ำหรือปรับปรุงคู่มือหรือแนวปฏิบัติในกำรเสนอร่ำง
กฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงต้องประกอบด้วยสำระส ำคัญเกีย่วกับ
หลักเกณฑ์และขัน้ตอนกำรเสนอเร่ือง (แนวปฏิบัติ) ทีเ่ป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและมติ
คณะรัฐมนตรี ทีเ่กีย่วข้อง แบบหนังสือและเอกสำรทีต้่องใช้ประกอบกำร
เสนอเร่ือง ข้อมูลทีต้่องแนบพร้อมร่ำงกฎหมำยเพือ่ใช้ประกอบกำร
พิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนต้องมีกำรระบุกรอบระยะเวลำทีใ่ช้ใน
กำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี และแนวทำงปฏิบัติทีเ่กีย่วข้อง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงคู่มือกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรี

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ พัฒนากระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธภิำพ ร่ำงกฎหมำยทีห่น่วยงำนของรัฐจัดท ำขึน้มีควำมสมบูรณ์ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง และมีค ำอธบิำยและ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำทีค่รบถ้วน ชัดเจน และเข้ำใจได้ง่ำย
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กิจกรรมที ่๕ ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำค ำอธบิำยประกอบร่ำงกฎหมำย ซ่ึง
จะต้องมีกำรอธบิำยสำระส ำคัญเกีย่วกับทีม่ำของสภำพปัญหำ และ
วตัถุประสงค์หรือควำมเป็นมำของกำรเสนอร่ำงกฎหมำย โครงสร้ำงและ
กลไกกำรด ำเนินกำรตำมร่ำงกฎหมำย ตลอดจนค ำอธบิำยร่ำงกฎหมำย โดย
ใช้ถ้อยค ำทีป่ระชำชนสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนผู้เสนอร่ำงกฎหมำย และส ำนักเลขำธกิำร
คณะรัฐมนตรี

ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๑ จัดท ำแผนนิติบัญญัติส ำหรับกำรเสนอร่ำงกฎหมำยประจ ำปี อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับหลักเกณฑ์กำรเสนอร่ำง
กฎหมำย เพือ่ก ำหนดเป็นหลักกำรให้ชัดเจนวำ่หน่วยงำนของรัฐทีเ่สนอร่ำง
กฎหมำยจะต้องบูรณำกำรเชิงนโยบำยให้ได้หลักกำรเป็นทีย่ติุก่อนทีจ่ะ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด ำเนินกำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับหลักเกณฑ์กำรเสนอร่ำง
กฎหมำย

กิจกรรมที ่๓ ปรับปรุงบทบำทกำรท ำหน้ำทีข่องนักกฎหมำยกฤษฎีกำใน
กำรท ำหน้ำทีเ่ป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ให้เป็นไปใน
ลักษณะของผู้เตรียมรำยงำน/ผู้เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
(rapporteur) โดยเน้นกำรท ำงำนด้ำนวชิำกำรและกำรวเิครำะห์ร่ำง
กฎหมำย และมีกำรค้นควำ้กฎหมำยต่ำงประเทศเพือ่ใช้ประกอบกำร
พิจำรณำร่ำงกฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด ำเนินกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำทีข่องนักกฎหมำยกฤษฎีกำในกำรท ำ
หน้ำทีฝ่่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน

กิจกรรมที ่๔ ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ โดยให้มีกำรวำงระเบียบเกีย่วกับกำรท ำงำนของนักกฎหมำย
กฤษฎีกำ มีกำรก ำหนดตัวชีว้ดัและกรอบเวลำกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ห้
ชัดเจน โดยพิจำรณำตำมลักษณะและขนำดของร่ำงกฎหมำยทีรั่บผิดชอบ 
เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำรและกำร
ประเมินเล่ือนระดับ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด ำเนินกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำทีข่องนักกฎหมำยกฤษฎีกำในกำรท ำ
หน้ำทีฝ่่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน

กิจกรรมที ่๕ จัดให้มีกำรสัมมนำร่วมกันระหวำ่งกรรมกำรกฤษฎีกำอยำ่ง
สม่ ำเสมอ เพือ่หำรือเกีย่วกับแนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธภิำพในกำร
ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดสัมมนำร่วมกันระหวำ่งกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่หำรือแนวทำงกำร
ปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรตรวจร่ำงกฎหมำย และกำรให้ควำมเห็น
ทำงกฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ปรับปรุงกระบวนกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปอยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธภิำพ ร่ำงกฎหมำยทีผ่่ำนกำรตรวจพิจำรณำเป็นกฎหมำยทีดี่ เป็นไปตำมหลักสำกล และสอดคล้องกับสภำพควำมต้องกำรของสังคม
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กิจกรรมที ่๖ จัดให้มีกำรหำรือร่วมกันระหวำ่งประธำนกรรมกำรกฤษฎีกำ
ทุกคณะ เพือ่ปรึกษำหำรือถึงแนวทำงกำรเพิม่ประสิทธภิำพในกำรปรับปรุง
กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและกำรให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดสัมมนำร่วมกันระหวำ่งกรรมกำรกฤษฎีกำ เพือ่หำรือแนวทำงกำร
ปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรตรวจร่ำงกฎหมำย และกำรให้ควำมเห็น
ทำงกฎหมำย

กิจกรรมที ่๗  หำรือแนวทำงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดล ำดับกำรเสนอ
ร่ำงกฎหมำยและกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของรัฐสภำ โดยประสำนงำนให้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรือประธำนวฒิุสภำจัดให้มีกำรประชุมร่วมกัน
ระหวำ่งสมำชิก เพือ่หำรือแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธภิำพในกำรตรวจ
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยของรัฐสภำ หรือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกำรประชุม
เพือ่ให้มีกำรก ำหนดกรอบเวลำในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปอยำ่ง
เหมำะสมและสม่ ำเสมอ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร และส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒิุสภำ

ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๑ จัดท ำกฎหมำยเพือ่รองรับกำรเสนอและตรวจพิจำรณำร่ำง
กฎหมำยทีจ่ะต้องตรำขึน้ตำมรัฐธรรมนูญ หรือเพือ่รองรับกำรปฏิรูป
ประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล

อยูร่ะหวำ่งกำรตรวจร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๒ มีกลไกติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐให้
เป็นไปตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ และ
ประสำนให้หน่วยงำนของรัฐทีม่ีหน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ
รำยงำนให้ทรำบถึงกำรปฏิบัติตำมแผนฯ และรวบรวมรำยงำนควำม
คืบหน้ำต่อคณะรัฐมนตรี

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พัฒนำระบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลของยทุธศำสตร์ชำติและ
กำรปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)

กิจกรรมที ่๓ ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำก ำหนดหน่วยงำนทีม่ีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรติดตำมให้มีกำรเสนอกฎหมำยให้เป็นไปตำมทีรั่ฐธรรมนูญ
ก ำหนด และให้มีกำรรำยงำนสถำนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ทรำบอยำ่งน้อย
ทุกห้วงระยะเวลำ ๓ เดือน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี และกระทรวงยติุธรรม ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๓ มีกลไกติดตำมตรวจสอบกำรเสนอร่ำงกฎหมำยให้เป็นไปตำมทีรั่ฐธรรมนูญก ำหนด รวมทัง้มีกลไกกล่ันกรองและเร่งรัดกำรตรวจพิจำรณำกฎหมำยทีจ่ะตรำขึน้เพือ่รองรับกำรปฏิรูปประเทศ
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กิจกรรมที ่๑ ให้หน่วยงำนของรัฐผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยจัดให้มีช่องทำง
ให้ประชำชนทัว่ไปหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสะท้อนปัญหำทีเ่กิดขึน้
จำกกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทัง้มีหน้ำทีรั่บเร่ืองรำวร้องทุกข์ทีเ่กิดจำก
กำรบังคับใช้กฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ ให้หน่วยงำนของรัฐผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย จัดท ำรำยงำน
ประมวลควำมคิดเห็นของประชำชนทัว่ไปหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำม
กฎหมำย ตลอดจนปัญหำทีเ่กิดขึน้จำกกำรบังคับใช้กฎหมำย เสนอ
รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเพือ่ทรำบและพิจำรณำส่ังกำรทุก ๑ ปี 
และเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในกำรวเิครำะห์และรำยงำนกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของกฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๑ ก ำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นมำตรฐำนขัน้ต่ ำของกระบวนกำร
รับฟังควำมคิดเห็นหรือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
ในกำรจัดท ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย โดยอยำ่งน้อยต้องมีหลักเกณฑ์อัน
เป็นมำตรฐำนในเร่ืองดังต่อไปนี ้(๑) ประเภทของกฎหมำยทีต้่องจัดให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้องในกำรจัดท ำร่ำง 
(๒) รูปแบบหรือวธิกีำรรับจัดให้มีกำรฟังควำมคิดเห็นทัง้ในรูปแบบกำรจัด
ประชุมหรือสัมมนำเพือ่รับฟังควำมคิดเห็น (Oral hearing) หรือกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นโดยลำยลักษณ์อักษร (Literal hearing) (๓) ขอบเขตของ
กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้เกีย่วข้องทีต้่องรับฟังควำมคิดเห็น (๔) หลักเกณฑ์ใน
กำรมีส่วนร่วมหรือกำรรับฟังควำมคิดเห็นทีถ่ือวำ่เป็นกำรรับฟังควำม
คิดเห็นทีส่มบูรณ์ เช่น จ ำนวนหรือสัดส่วนทีม่ีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น ระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น รูปแบบหรือวธิกีำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นอืน่ (๕) รูปแบบและแนวทำงกำรรำยงำนผลหรือกำรเผยแพร่
และประชำสัมพันธผ์ลกำรรับฟังควำมคิดเห็น เพือ่สร้ำงกำรรับรู้และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนทัว่ไป

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนัก
เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี

ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายทีม่ีความส าคัญและจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองเกีย่วกับกำรบังคับใช้กฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองเกีย่วกับกำรจัดท ำและกำรเสนอกฎหมำยโดยหน่วยงำนของรัฐ
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กิจกรรมที ่๒ ให้หน่วยงำนของรัฐทีจ่ะจัดท ำร่ำงกฎหมำยทีม่ีผลกระทบต่อ
ประชำชน จัดให้มีกำรแถลงข่ำวหรือประชำสัมพันธใ์ห้ประชำชนได้รับทรำบ
เป็นกำรทัว่ไป พร้อมทัง้จัดท ำสรุปประเด็นปัญหำหรือควำมจ ำเป็นทีต้่องมี
กฎหมำย ตลอดจนสรุปหลักกำรและเหตุผลของร่ำงกฎหมำยทีป่ระสงค์จะ
จัดท ำขึน้ เพือ่ประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือ
ผู้เกีย่วข้องก่อนกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๓ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำรำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ตำมข้อ ๒.๒ และน ำผลดังกล่ำวมำประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยร่ำงแรก 
โดยต้องแสดงให้เห็นวำ่ได้น ำควำมเห็นของประชำชนไปประกอบกำร
พิจำรณำจัดท ำร่ำงในส่วนใด พร้อมอธบิำยเหตุผลในกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำง
กฎหมำยให้ชัดเจน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๔ ให้หน่วยงำนของรัฐน ำร่ำงกฎหมำยทีจ่ัดท ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 พร้อมทัง้สรุปควำมเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้อง จัดท ำเป็น
รำยงำนรวมไวก้ับค ำอธบิำยประกอบร่ำงกฎหมำยโดยมีรำยละเอียดตำมที่
คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยก ำหนด โดยอยำ่งน้อยต้องมีรำยละเอียด
เกีย่วกับสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น วธิกีำรรับฟังควำมคิดเห็น จ ำนวน
ประชำชนหรือผู้เกีย่วข้องทีร่่วมแสดงควำมคิด ประเด็นควำมคิดเห็นที่
น ำมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงร่ำงกฎหมำยและเหตุผลประกอบกำร
ด ำเนินกำร ฯลฯ เพือ่เป็นข้อมูลส ำหรับน ำไปประกอบกำรพิจำรณำตำม
ขัน้ตอนต่อไป

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและ
กำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๑ จัดให้มีกลไกรองรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ส ำหรับ
กรณีร่ำงกฎหมำยทีเ่สนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือประชำชนผู้มี
สิทธเิลือกต้ัง เพือ่ให้ประชำชนทัว่ไปได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ จัดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ประชำชนได้ใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองเกีย่วกับกำรจัดท ำและกำรเสนอกฎหมำยโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและประชำชนผู้มีสิทธเิลือกต้ัง

ด้ำนกฎหมำย - 20



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านกฎหมาย

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑ จัดท ำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยกำรเข้ำชือ่เสนอ
กฎหมำย พ.ศ. .... และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่พิจำรณำเป็น
เร่ืองด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่กำรปฏิรูป
ประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยกำรเข้ำชือ่เสนอกฎหมำย พ .ศ. .... อยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กิจกรรมที ่๒ จัดให้มีกลไกเพือ่ท ำหน้ำทีรั่บผิดชอบภำรกิจช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำยเพือ่เป็นกลไกรองรับกำร
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยกำรเข้ำชือ่เสนอกฎหมำย พ .ศ. ....

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร และสถำบัน
พระปกเกล้ำ

ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยกำรเข้ำชือ่เสนอกฎหมำย พ .ศ. .... อยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำผลักดันกลไกกระบวนกำรยติุธรรมชุมชนเพือ่เป็น
เคร่ืองมือในกำรยติุข้อพิพำท และให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชนในระดับชุมชนให้เกิดผลอยำ่งเป็นรูปธรรม โดยอำจพิจำรณำ
ผลักดันกฎหมำยวำ่ด้วยยติุธรรมชุมชน เพือ่ให้เกิดผลและสภำพบังคับ
ในทำงกฎหมำยในกำรด ำเนินกำรทีช่ัดเจน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงยติุธรรม เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ จัดให้มีกำรฝึกอบรมอำสำสมัครนักกฎหมำยประจ ำท้องถิน่ 
เพือ่ท ำหน้ำทีใ่ห้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนประจ ำในระดับ
พืน้ที ่โดยเฉพำะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงยติุธรรม กระทรวงมหำดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๓ พัฒนำกลไกในกำรอบรมและให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ผู้น ำ
ชุมชนและประชำชนในพืน้ที ่ในกำรให้ควำมรู้พืน้ฐำนทำงกฎหมำยและกำร
ให้ข้อมูลเพือ่ให้ทรำบถึงช่องทำงหรือกลไกกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำย หรือกำรติดต่อรำชกำรในเร่ืองต่ำง ๆ รวมทัง้กำรลงพืน้ทีเ่พือ่
สอบถำมปัญหำทำงกฎหมำยและให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน โดยจะต้องจัดให้มีกำรด ำเนินกำรอยำ่งสม่ ำเสมอและทัว่ถึงมำก
กวำ่เดิม

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงยติุธรรม กระทรวงมหำดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๕ มีกลไกกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
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กิจกรรมที ่๑ ก ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวธิกีำรในกำรรวบรวมและ
จัดท ำฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐ เพือ่ให้แนวทำงในกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน และส่งข้อมูลให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเป็นผู้รวบรวม
ต่อไป โดยอำจด ำเนินกำรในรูปแบบของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือ
มติคณะรัฐมนตรี

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนัก
เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี

จัดท ำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่รองรับกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

กิจกรรมที ่๒ ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องด ำเนินกำรเสนอ
แผนปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิรูปในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของกฎหมำย โดย
ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรรวบรวบรวมกฎหมำย กฎ หนังสือเวยีน 
แนวปฏิบัติ ค ำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค ำพิพำกษำ ค ำวนิิจฉัย 
และควำมเห็นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ซ่ึงวำงระเบียบแบบแผนในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและกำรตีควำมกฎหมำยซ่ึงมีผลกระทบต่อประชำชนทีม่ีอยูใ่น
ปัจจุบันให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมูเ่พือ่จัดท ำฐำนข้อมูล โดยให้เสนอแผน
ดังกล่ำวต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ทรำบด้วย

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๑ จัดท ำกฎหมำยวำ่ด้วยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำย
แบบต่อเนือ่งเพือ่ให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก เพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วธิกีำร และแนวทำงในกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยเพือ่รวบรวมกฎหมำย
เร่ืองเดียวกันและอนุบัญญัติต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้องมำไวใ้นทีเ่ดียวกัน และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพือ่
พิจำรณำเป็นเร่ืองเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพือ่
กำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วน

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยแบบต่อเนือ่งเพือ่ให้
ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก 
พ.ศ. .... อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ จัดท ำประมวลกฎหมำยเพือ่รวบรวมกฎหมำยเร่ืองเดียวกันไวด้้วยกันเพือ่ควำมสะดวกในกำรใช้งำน

ประเด็นยอ่ยที ่๑ รวบรวมกฎหมำย กฎ หนังสือเวยีน แนวปฏิบัติ ค ำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค ำพิพำกษำ ค ำวนิิจฉัยและควำมเห็นของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทีเ่ป็นกำรวำงระเบียบแบบแผนในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรตีควำม
กฎหมำยซ่ึงมีผลกระทบต่อประชำชนทีม่ีอยูใ่นปัจจุบันให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมูเ่พือ่ท ำเป็นฐำนข้อมูล

ประเด็นปฏิรูปที ่๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้งา่ยรวมทัง้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
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กิจกรรมที ่๒ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร เพือ่รับผิดชอบในกำรจัดท ำประมวล
กฎหมำยทีส่ ำคัญเพือ่เป็นตัวอยำ่งในกำรด ำเนินกำร โดยให้พิจำรณำจัดท ำ
ประมวลกฎหมำยในเร่ืองทีม่ีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวติและกำรประกอบ
อำชีพของประชำชนเป็นล ำดับแรก

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดท ำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่รองรับกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

กิจกรรมที ่๑ ก ำหนดหลักเกณฑ์และวธิกีำรจัดท ำค ำอธบิำยกฎหมำย เพือ่
เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำค ำอธบิำยกฎหมำยของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องให้มี
ควำมสอดคล้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และท ำให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำใจและเข้ำถึงได้โดยง่ำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท ำค ำอธบิำยกฎหมำยในควำม
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน

กิจกรรมที ่๒ ให้หน่วยงำนผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยจัดท ำค ำอธบิำย
กฎหมำยทีม่ีผลใช้บังคับแล้ว และจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจกฎหมำยได้โดยง่ำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่วกับกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๑ ให้มีกำรเร่งรัดกำรจัดท ำค ำแปลกฎหมำยโดยเฉพำะกฎหมำย
ระดับพระรำชบัญญัติ เพือ่ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำกำร
ทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด ำเนินกำรเร่งรัดกำรจัดท ำค ำแปลกฎหมำย

กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวธิกีำรในกำรให้ควำมรู้ทำง
กฎหมำยแก่ประชำชน โดยต้องด ำเนินกำรในรูปแบบทีท่ัว่ถึงและสำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ด ำเนินโครงกำรอัยกำรเพือ่สังคม

ประเด็นยอ่ยที ่๓ จัดท ำค ำอธบิำยส ำหรับกฎหมำยทีม่ีผลบังคับใช้อยู่

ประเด็นยอ่ยที ่๔ จัดท ำค ำแปลกฎหมำยและค ำอธบิำยกฎหมำยเป็นภำษำอังกฤษซ่ึงเป็นภำษำกลำงของอำเซียน

ประเด็นยอ่ยที ่๕ ให้มีกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยให้แก่ประชำชนโดยใช้ส่ือประชำสัมพันธท์ุกช่องทำง รวมถึงจัดให้มีกำรอบรมวธิกีำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลทำงกฎหมำยของรัฐให้แก่ประชำชนอยำ่งทัว่ถึง
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กิจกรรมที ่๒ ให้หน่วยงำนของรัฐทีเ่ป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยหรือผู้
บังคับใช้กฎหมำยมีหน้ำทีใ่นกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยในส่วนทีต่น
รับผิดชอบให้แก่ประชำชน โดยให้ด ำเนินกำร ดังนี ้(๑) จัดบุคลำกรทีม่ี
ควำมรู้ตอบปัญหำให้แก่ประชำชนผู้มำติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพือ่
อ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อยำ่ง
ถูกต้อง (๒) จัดให้มีกำรอบรมควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับกฎหมำยทีต่น
รับผิดชอบให้แก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป ไม่น้อยกวำ่สองคร้ังต่อปี (๓) 
จัดรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลเกีย่วกับตัวบทกฎหมำยทีง่่ำยต่อกำรท ำควำม
เข้ำใจของประชำชนทัว่ไป เช่น กำรจัดท ำอินโฟกรำฟิก (infographic) 
กำรท ำคู่มือค ำอธบิำยสำระส ำคัญของกฎหมำยโดยกำรใช้ภำษำทีเ่ข้ำใจได้
โดยง่ำย กำรท ำในรูปแบบของวดีิทัศน์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐทัง้หมด ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๑ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยวำ่ด้วยรัฐบำลดิจิทัล เพือ่
ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลกลำงในเร่ือง
ต่ำง ๆ ทีเ่ป็นมำตรฐำนและสำมำรถใช้ในกำรอ้ำงอิงได้อยำ่งเป็นทำงกำร ซ่ึง
รวมถึงกำรด ำเนินกำรให้มีฐำนข้อมูลทำงด้ำนกฎหมำยทีจ่ะต้องสำมำรถ
เชือ่มต่อกันได้

พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ .ศ. 
๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๒ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนทีไ่ด้ด ำเนินกำร
รวบรวมกฎหมำย กฎ หนังสือเวยีน แนวปฏิบัติ ค ำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี
 รวมถึงค ำพิพำกษำ ค ำวนิิจฉัย และควำมเห็นต่ำง ๆ ทีไ่ด้รวบรวมไว ้ส่งมำ
รวบรวมจัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงด้ำนกฎหมำยของประชำชน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท ำค ำอธบิำยกฎหมำยในควำม
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน

กิจกรรมที ่๓ จัดท ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและเครือข่ำยเชือ่มโยงใน
ลักษณะของระบบกลำงทีส่ำมำรถเชือ่มข้อมูลได้ เพือ่รองรับระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงทำงกฎหมำยของประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และหน่วยงำนผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย

จัดท ำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่รองรับกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

กิจกรรมที ่๔ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกฎหมำยของประเทศ ให้อยู่
ในรูปแบบโปรแกรมประยกุต์ (application)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

จัดท ำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศกลำง เพือ่รองรับกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

ประเด็นยอ่ยที ่๖ จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยกลำงของประเทศทีใ่ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงทุกหน่วยงำนสำมำรถเชือ่มต่อถึงกันผ่ำนระบบกลำงดังกล่ำวได้โดยสะดวกและต้องวำงระบบกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยต่อกำรใช้งำนและมีควำม
มัน่คงปลอดภัยในกำรเข้ำถึงและคุ้มครองข้อมูล
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กิจกรรมที ่๑ ก ำหนดนโยบำยระดับประเทศเกีย่วกับกำรสร้ำงนักกฎหมำย
ให้มีคุณภำพและมีควำมเชีย่วชำญในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ตอบสนองต่อนโยบำย
ของกำรพัฒนำประเทศให้สอดคล้องกับยคุสมัย

อยูร่ะหวำ่งหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม เพือ่
ผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ ให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) ซ่ึงมีหน้ำทีก่ ำหนด
มำตรฐำนหลักสูตรแต่งต้ัง “คณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติ” เพือ่
จัดท ำนโยบำย และก ำหนดกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำนิติศำสตร์

อยูร่ะหวำ่งหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม เพือ่
ผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๓ พัฒนำหลักสูตรและสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกฎหมำยใน
ระดับปริญญำตรี ตลอดจนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพือ่ผลิตบัณฑิต
นิติศำสตร์ทีม่ีคุณภำพ

อยูร่ะหวำ่งหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม เพือ่
ผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๔ ให้คณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติเป็นผู้ด ำเนินกำรจัด
กระบวน กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนิติศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำ
ต่ำง ๆ ร่วมกัน

อยูร่ะหวำ่งหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม เพือ่
ผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๕ พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนของผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
ในระดับอุดมศึกษำให้เหมำะสม ซ่ึงอยำ่งน้อยควรต้องส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษำตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในหลักสูตร โดยไม่มีกำรเทียบ
โอนรำยวชิำทีศึ่กษำก่อนทีจ่ะส ำเร็จกำรศึกษำ เพือ่ให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำมี
คุณสมบัติครบถ้วนและมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ

อยูร่ะหวำ่งหำรือกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม หำรือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม เพือ่
ผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๑ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรวชิำชีพและสถำบันกำรศึกษำ 
จัดกำรฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบวชิำชีพต่ำงๆ ทัง้ภำครัฐและเอกชน โดย
สอดแทรกหลักจริยธรรมของนักกฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งหำรือองค์กรกลำงทีรั่บผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคล เนติบัณฑิตย
สภำ และสภำทนำยควำม

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำกฎหมำยต่อเนือ่ง เพือ่ให้นัก
กฎหมำยได้รับควำมรู้ทีท่ันสมัย ในกำรน ำไปใช้ประกอบวชิำชีพ

อยูร่ะหวำ่งหำรือสถำบันอุดมศึกษำทีม่ีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวชิำ
นิติศำสตร์ และกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทีด่ี
ประเด็นยอ่ยที ่๑ หลักสูตรกำรศึกษำนิติศำสตร์ระดับปริญญำตรีผลิตบัณฑิตนิติศำสตร์ทีม่ีคุณภำพทัง้ด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ มีควำมรอบรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมเพือ่เป็นนักกฎหมำยทีดี่

ประเด็นยอ่ยที ่๒ กำรศึกษำอบรมวชิำกฎหมำยส ำหรับผู้ประกอบวชิำชีพกฎหมำยทุกสำขำสร้ำงควำมรู้ทีท่ันสมัย สำมำรถประยกุต์ใช้และบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคมอยำ่งมีประสิทธภิำพ
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กิจกรรมที ่๓ หน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรต่ำง ๆ จัดให้มีหลักสูตรอบรม
ให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน เพือ่ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกฎหมำย รวมทัง้ให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชนผ่ำนทำง
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ

อยูร่ะหวำ่งหำรือกระทรวงยติุธรรม ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด สภำทนำยควำม 
กระทรวงมหำดไทย และหน่วยงำนของรัฐทีเ่กีย่วข้องทุกหน่วย

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ .ศ. 
๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นยอ่ยที ่๔ ด ำเนินกำรบูรณำกำรและแลกเปล่ียนข้อมูลระหวำ่ง
หน่วยงำนภำครัฐ กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐผ่ำนเทคโนโลยดิีจิทัล และจัดให้มี
ศูนยก์ลำงกำรแลกเปล่ียนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภำครัฐ

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

ประเด็นยอ่ยที ่๖ พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยของระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้เป็นระบบทีม่ี
ควำมเสถียร มีควำมน่ำเชือ่ถือ และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยออกกฎหมำย
รองรับ รวมทัง้มีกำรพัฒนำผู้เชีย่วชำญเฉพำะด้ำนในกำรพัฒนำระบบ

ประเด็นยอ่ยที ่๗ พิจำรณำแนวทำงทีเ่หมำะสมในกำรน ำระบบยนืยนัตัวบุคคล
ประเภทอืน่ (Digital ID) และกำรตรวจสอบลำยมือชือ่อิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ใน
ระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ 
(e-Service) รวมทัง้พิจำรณำแก้ไขกฎหมำยเพือ่ให้ศำลสำมำรถรับฟังข้อมูล
ดังกล่ำวเป็นพยำนหลักฐำนได้ 

ประเด็นยอ่ยที ่๓ พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้สำมำรถเข้ำถึงได้หลำกหลำยช่องทำง
 โดยออกกฎหมำยรองรับ

ประเด็นปฏิรูปที ่๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าทีผู้่บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดท ำร่ำงกฎหมำยวำ่ด้วยรัฐบำลดิจิทัล

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้มีกำรใช้ภำษำทีง่่ำยต่อกำรท ำควำม
เข้ำใจง่ำย รวมทัง้มีรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลฉบับภำษำทีใ่ช้ในกำรท ำงำนของ
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อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๑ จัดให้มีกฎหมำยวำ่ด้วยกำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรบังคับใช้
กฎหมำย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย

กิจกรรมที ่๒ จัดท ำร่ำงอนุบัญญัติเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์และกำรปฏิบัติ
เพือ่รองรับกฎหมำยตำมข้อ ๑.๑

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เนือ่งจำกยงัไม่ถึงระยะเวลำ
ด ำเนินกำรดังกล่ำว

กิจกรรมที ่๑ มีกำรก ำหนดกลไกให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซ่ึงมี
หน้ำทีค่วบคุม ก ำกับดูแล และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย พิจำรณำ
ให้มีกำรน ำเคร่ืองมือและเทคโนโลยต่ีำง ๆ มำใช้ในด ำเนินกำรเพือ่ให้กำร
บังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธภิำพ

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่๒ มีกลไกก ำหนดให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมีกำรพัฒนำและสร้ำง
ควำมร่วมมือทำงด้ำนเทคโนโลยทีัง้กับภำครัฐและภำคเอกชน รวมทัง้
เชือ่มโยงเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกำรบังคับใช้
กฎหมำย และต้องมีกำรประเมินผลเกีย่วกับประสิทธภิำพของกำรน ำ
เทคโนโลยมีำใช้ในกำรบังคับใช้กฎหมำยนัน้ด้วย

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกลไกในกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับกลไกทีเ่ปล่ียนแปลง และ
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยอ่ยที ่๘ พิจำรณำด ำเนินกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบ
สำรสนเทศได้โดยทัว่ถึงในทุกหมูบ่้ำน 

ประเด็นยอ่ยที ่๙ ประชำสัมพันธแ์ละรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนรัฐที่
เกีย่วข้องผู้มีส่วนได้เสีย และประชำชนทัว่ไประหวำ่งกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑.๑
 - ข้อ ๑.๘ อยำ่งรอบด้ำน

ประเด็นยอ่ยที ่๑๐ วำงระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยส ำหรับองค์กร หรือ
หน่วยงำนในกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยจัดให้มีกำรทดสอบระบบเพือ่หำ
ข้อบกพร่องในสถำนกำรณ์ (Scenario) ต่ำง ๆ รวมทัง้วธิกีำรแก้ไข

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้
ประเด็นยอ่ยที ่๑ มีกฎหมำยวำ่ด้วยกำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรบังคับใช้กฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๒ จัดให้มีกลไกก ำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซ่ึงมีหน้ำทีค่วบคุม ก ำกับดูแล และบังคับกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรด ำเนินกำรเพือ่เพิม่ประสิทธภิำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านกฎหมาย

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำส ำรวจโทษทำงอำญำทีส่ำมำรถเปรียบเทียบเพือ่ให้
คดียติุได้ รวมทัง้โทษทำงอำญำกรณีอืน่ เช่น ควำมผิดลหุโทษ ฯลฯ เพือ่
พิจำรณำมำตรกำรทีเ่หมำะสมในกำรปรับเปล่ียนให้เป็นโทษปรับทำง
ปกครอง เพือ่ให้เหมำะสมกับกำรกระท ำควำมผิด

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีกำรส ำรวจโทษอำญำทีม่ีกำรจ ำคุก และปรับ ทีส่ำมำรถเปรียบเทียบ
เพือ่ให้คดียติุได้ ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง โดยศึกษำวคิรำะห์
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องแล้วเสร็จ ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ 
พิจำรณำ

กิจกรรมที ่๒ จัดท ำกฎหมำยเพือ่ปรับเปล่ียนโทษทำงอำญำให้เป็นโทษ
ปรับทำงปกครอง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จัดท ำกฎหมำยกลำงเพือ่เปล่ียนโทษอำญำเป็นโทษปรับทำงปกครอง มี
กำรศึกษำวคิรำะห์กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องแล้วเสร็จ ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งเสนอ
คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ

กิจกรรมที ่๑ พิจำรณำศึกษำบทบัญญัติทีม่ีกำรก ำหนดสินบนและเงินรำงวลั
ให้แก่เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรจับกุม
ด ำเนินคดี เพือ่ให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงรำงวลัน ำจับทีใ่ห้แก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐในกฎหมำยต่ำง ๆ

อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรโดยกระทรวงกำรคลัง มีกำรจัดท ำโครงกำรศึกษำกำรก ำหนดสินบนและเงินรำงวลัเพือ่ให้
สอดคล้องกับยทุธศำสตร์ชำติ

กิจกรรมที ่๒ ก ำหนดให้มีกำรหำรือและรับฟังควำมคิดเห็นหน่วยงำนของ
รัฐผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยหรือกฎฉบับต่ำง ๆ รวมทัง้ประชำชนทัว่ไป เพือ่
จัดท ำรำยงำนประมวลควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกีย่วข้องตำมกฎหมำย
ฉบับต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำทีเ่กิดขึน้จำกกำรบังคับใช้กฎหมำย เสนอให้
รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยเพือ่พิจำรณำส่ังกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

ประเด็นยอ่ยที ่๔ ก ำหนดให้มีกำรศึกษำกำรยกเลิกหรือปรับปรุงรำงวลัน ำจับทีใ่ห้แก่เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐในกฎหมำยต่ำง ๆ  เพือ่สร้ำงควำมเป็นธรรมและเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน

ประเด็นยอ่ยที ่๓ จัดท ำกฎหมำยเปล่ียนโทษทำงอำญำทีส่ำมำรถเปรียบเทียบเพือ่ให้คดียติุได้ ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติ
ระยะเวลาการด าเนินงานของกระบวนการยติุธรรม พ .ศ...." ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการด าเนินงานของ
กระบวนการยติุธรรม พ.ศ....

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติ
ระยะเวลาการด าเนินงานของกระบวนการยติุธรรม พ .ศ...." ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการด าเนินงานของ
กระบวนการยติุธรรม พ.ศ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ เมือ่วนัที ่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

อยูร่ะหวา่งการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการทนายความอาสาประจ า
สถานีต ารวจ

พระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัที ่๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒

ส านักงานศาลยติุธรรมจัดต้ังศูนยอ์ านวยความยติุธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice 
Conference Center) เพือ่เป็นทางเลือกในการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบพยาน 
การแปลภาษา

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท าโครงการติดตามคดี
ภาคประชาชน ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามสัญญา (๓๐๐ วนั :ลงนามใน
สัญญา ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ จะส้ินสุดสัญญา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒) ตรวจรับงาน
งวดที ่๑ เสร็จส้ินแล้ว (จาก ๔ งวดงาน) อยูร่ะหวา่งตรวจรับงานงวดที ่๒

พัฒนาระบบการติดตามคดีภาคประชาชนในล าดับถัดไป

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักบริหารการปกครองท้องที ่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย จัดท าโครงการประเมินความเส่ียงและก ากับดูแลในชัน้ปล่อย
ชัว่คราวของศาลยติุธรรม ขณะนีด้ าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ และแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติไปสู่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการด าเนินโครงการผ่านการส่ือสารของกรมการ
ปกครอง และหนังสือส่ังการ รวมทัง้ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

ติดตามผลการด าเนินงาน โดยให้จังหวดั อ าเภอรายงานผลการด าเนินงาน
ให้กรมการปกครองทราบ เป็นประจ า

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยตุิธรรม

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรมทีช่ัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
ประเด็นยอ่ยที ่๑ บัญญัติกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน
กระบวนการยติุธรรมก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขัน้ตอน

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ก าหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบวา่เร่ืองทีใ่ช้บริการหรือเกีย่วข้อง
ด าเนินงานไปถึงขัน้ตอนใด (Tracking and/or notification system)

ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดให้ม/ีพัฒนามาตรการเพือ่คุ้มครองผู้เสียหาย ผู้ต้องหา
 และจ าเลยเพือ่ให้เข้าถึงกระบวนการยติุธรรมได้อยา่งมีประสิทธภิาพและ
มีมาตรการปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ปฏิรูปกระบวนวธิพีิจารณาความแพ่งและวธิพีิจารณา
คดีปกครองเพือ่เพิม่โอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยติุธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๓ พัฒนามาตรการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมโดยลด
อุปสรรคทางภาษาและการส่ือสาร

ประเด็นยอ่ยที ่๔ พัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมทางกายภาพ

ประเด็นยอ่ยที ่๕ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของประชาชนและ
ชุมชนด้านความยติุธรรม

ด้านกระบวนการยติุธรรม - 1



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยตุิธรรม

ประเด็นปฏิรูป

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขเกีย่วกับการ
เรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยชัว่คราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงยติุธรรม

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงยติุธรรม

กฎคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาวา่ด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวนิิจฉัย
อุทธรณ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงยติุธรรม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน ปปส .

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยกองส่งเสริมสิทธแิละเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธแิละ
เสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม จัดโครงการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติด้านสิทธมินุษยชน 
โดยด าเนินการดังนี้
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการ
ด้านสิทธมินุษยชนและหลักสูตรพัฒนาประสิทธกิารบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีรั่ฐ 
ในวนัศุกร์ที ่๒๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 
๒. การฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการด้านสิทธมินุษยชน ระหวา่งวนัที ่๙-๑๔ มีนาคม
 ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ
 เพือ่พัฒนาเจ้าหน้าทีรั่ฐทีเ่กีย่วข้องกับการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถเป็นวทิยากร
กระบวนการด้านสิทธมินุษยชน

ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาทีม่ีคุณภาพให้มีความ
เท่าเทียมกัน มากขึน้ระหวา่งพืน้ที่

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเหลือ่มล้ า
ประเด็นยอ่ยที ่๑ พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผู้กระท าความผิด
อาญา (Non-Custodial Measures)

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยน าระบบโทษปรับตาม
ความสามารถในการช าระของผู้กระท าผิด (Day Fines System)มาใช้เพือ่
ลดความเหล่ือมล้ า
ประเด็นยอ่ยที ่๓ พัฒนาและหรือแก้กฎหมายเกีย่วกับการบังคับโทษปรับ
และการด าเนินการเมือ่ผู้กระท าผิดผิดเง่ือนไขคุมประพฤติหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าส่ังศาลทีใ่ห้ลงโทษอยา่งอืน่นอกจากการจ าคุกเพือ่ให้เกิดความ
เสมอภาคในการบังคับโทษ

ประเด็นยอ่ยที ่๔ ปรับปรุงระบบอุทธรณ์ฎีกาในคดีประเภทต่างๆ เพือ่ให้
เกิดความเสมอภาคแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี

ประเด็นยอ่ยที ่๕ ปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์พือ่ลดความเหล่ือมล้ า

ประเด็นยอ่ยที ่๑ก าหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายยา
เสพติดบนพืน้ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ก าหนดให้การลดการกระท าผิดซ้ าเป็นเป้าหมายการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ปฏิรูประบบการก าหนดโทษอาญาทีม่ีความเหมาะสม 
โปร่งใส เปิดรับการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้อง และมีความได้สัดส่วนกับ
ความร้ายแรงของความผิดมากขึน้
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อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส านวนคดีศาลยติุธรรม ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส านวนคดีศาลยติุธรรม
ให้กลุ่มศาลต้นแบบ จ านวน ๑๔ ศาล

 ด าเนินการขยายผลไปยงักลุ่มศาลจังหวดัทีพ่ิจารณาคดีศาลแขวง กลุ่ม
ศาลจังหวดัทีไ่ม่ได้พิจารณาคดีศาลแขวง ศาลแขวงและกลุ่มศาลแรงงาน
ภาคต่อไป

ประเด็นยอ่ยที ่๔ บูรณาการฐานข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศระหวา่ง
หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม เพือ่ให้มีข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับผู้ต้องหา
หรือจ าเลยอยา่งมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ (ต่อ)

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
บูรณาการข้อมูลคดีศาลยติุธรรม ด าเนินการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาล
ยติุธรรมของศาลจังหวดัและศาลแขวง

อยูร่ะหวา่งการขยายผลไปยงัศาลชัน้ต้นในกรุงเทพฯ ศาลพิเศษ ศาล
ช านัญพิเศษ และศาลอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากศาลแขวงและศาลจังหวดั

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ พรบ. เจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการของส านักงานศาลยติุธรรม ศาลยติุธรรม อยูร่ะหวา่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา พระราชบัญญัติวธิี
พิจารณาคดีจราจร พ.ศ...... ซ่ึงเป็นหนึง่ในการจัดต้ังศาลหรือแผนกคดี
ช านัญพิเศษ

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม
 ส านักงานศาลยติุธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยติุธรรม

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการของส านักงานอัยการสุงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยูร่ะหวา่งพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา 
ประเด็น สอบสวนร่วมฯ

ประเด็นยอ่ยที ่๔ บูรณาการฐานข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศระหวา่ง
หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม เพือ่ให้มีข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับผู้ต้องหา
หรือจ าเลยอยา่งมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

ประเด็นยอ่ยที ่๕ จัดต้ังหน่วยงานเจ้าพนักงานบังคับทางอาญา (Court 
Marshal) เพือ่บังคับตามค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลในคดีอาญาให้มี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้ เช่น โทษปรับ โทษริบทรัพยสิ์น การติดตามจับกุม
ผู้หลบหนีในชัน้พิจารณา และการบังคับตามสัญญาประกัน รวมถึงการ
สนับสนุนให้หน่วยงานอืน่เป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว

ประเด็นยอ่ยที ่๖ จัดต้ังศาลหรือแผนกคดีช านัญพิเศษและมีวธิพีิจารณา
คดีทีเ่หมาะสมกับบริบทของสังคมเพือ่บังคับใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด

ประเด็นยอ่ยที ่๗ พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๘ เพิม่ประสิทธภิาพกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ การปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญาเพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
ประเด็นยอ่ยที ๑ แก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก าหนด
ประเภทหรือลักษณะคดีทีค่วรจะมีการสอบสวนร่วมกันระหวา่งพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการ และเพือ่ก าหนดวธิกีารท างานร่วมกัน รวมทัง้
 เง่ือนไข ขัน้ตอน และการปฏิบัติระหวา่งพนักงานอัยการและพนักงาน
สอบสวนในคดีดังกล่าว
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อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณา "ร่างพระราชบัญญัติ
ระยะเวลาการด าเนินงานของกระบวนการยติุธรรม พ .ศ...." ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

เร่งรัดการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระยะเวลาการด าเนินงานของ
กระบวนการยติุธรรม พ.ศ....

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม ส านักงาน 
ปปช. ส านักงาน ปปท. แลพส านักงาน ปปส.

ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหนังสือเวยีนแจ้งทุกสถานีต ารวจแห่งชาติเพือ่ซักซ้อมความ
เข้าใจในภารกิจ และปัจจุบันได้ด าเนินโครงการแล้ว

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานอัยการสูงสุดจัดท าโครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพการสอบสวนของส านักงานอัยการสูงสุด ขณะนีม้ีการมีการจัดประชุม
และต้ังคณะท างานแล้ว

พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธภิาพในระยะถัดไป

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการโดยอยูร่ะหวา่งการพิจารณายกร่างกฎหมายนิติวทิยาศาสตร์ เมือ่จัดท า ร่างพระราชบัญญัตินิติวทิยาศาสตร์ แล้วเสร็จ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยติุธรรมจะเสนอร่างต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพือ่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  และประกาศใช้ใน
ล าดับถัดไป

ประเด็นยอ่ยที ๓ ปรับปรุงให้มีกลไกในการเร่งรัดติดตามการส่งผลการ
สอบสวนเพิม่เติม และอ านาจของพนักงานอัยการในการสอบสวนเพิม่เติม 
โดยส านักงานอัยการสูงสุดและส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกันสร้าง
กลไกหรือกระบวนการดังกล่าว

ประเด็นยอ่ยที ๒ บัญญัติให้มีกฎหมายเกีย่วกับการกันผู้ร่วมกระท า
ความผิดเป็นพยาน โดยมีเนือ้หาก าหนดเง่ือนไขและวธิกีารในการกันผู้ร่วม
กระท าความผิดเป็นพยาน และให้เป็นการท างานร่วมกันระหวา่งพนักงาน
อัยการและพนักงานสอบสวน ทัง้ให้ครอบคลุมการปฏิบัติต่อพยาน
ดังกล่าวต้ังแต่ต้นจนจบคดี

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ
ประเด็นยอ่ยที ๑ ก าหนด/ปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าทีข่อง
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกับงานสอบสวนทุกฝ่ายให้ชัดเจน

ประเด็นยอ่ยที ๒ ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีทุ่กฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีต่ามมาตรฐานและระยะเวลาทีก่ าหนดได้

ประเด็นปฏิรูปที ่๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ประเด็นยอ่ยที ๑ ความเชือ่มัน่ในการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน

ประเด็นยอ่ยที ๒ ความเชือ่มัน่ในการสอบสวน

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี

ประเด็นยอ่ยที ๑ ให้มีกฎหมายเกีย่วกับการบริหารจัดการระบบนิติ
วทิยาศาสตร์ของประเทศไทย

ด้านกระบวนการยติุธรรม - 4



ความคืบหน้าการปฏิรูป
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อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท าโครงการเพิม่
ประสิทธภิาพระบบฐานข้อมูลและการเชือ่มโยงข้อมูลด้านนิติวทิยาศาสตร์ให้เป็น
ระบบมาตรฐานสากลเพือ่รองรับการอ านวยความยติุธรรมและความมัน่คงมี
รายละเอียดดังนี ้
๑.มีระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวทิยาศาสตร์ (FIDS:Forensic Integrated
 Database System)        
๒. มีฐานข้อมูลดีเอ็นเอ จ านวน ๔๗,๒๔๔ ระเบียน และฐานข้อมูลลายนิว้มือ ฝ่ามือ 
และสันมือ จ านวน ๕๕,๖๒๐ ระเบียน          
๓. มีผลการเชือ่มโยงหลักฐานในคดี จ านวน ๔๖ คดี

ติดตามและพัฒนาระบบโครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบฐานข้อมูลและ
การเชือ่มโยงข้อมูลด้านนิติวทิยาศาสตร์ให้ เป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่
รองรับการอ านวยความยติุธรรมและความมัน่คง

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท าโครงการเพิม่
ประสิทธภิาพระบบฐานข้อมูลและการเชือ่มโยงข้อมูลด้านนิติวทิยาศาสตร์ให้ เป็น
ระบบมาตรฐานสากล เพือ่รองรับการอ านวยความยติุธรรมและความมัน่คง มี
รายละเอียดดังนี ้
๑.มีระบบโครงข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวทิยาศาสตร์ (FIDS:Forensic Integrated
 Database System) ๒. มีฐานข้อมูลดีเอ็นเอ จ านวน ๔๗,๒๔๔ ระเบียน และ
ฐานข้อมูลลายนิว้มือ ฝ่ามือ และสันมือ จ านวน ๕๕,๖๒๐ ระเบียน 
๓. มีผลการเชือ่มโยงหลักฐานในคดี จ านวน ๔๖ คดี

ติดตามและพัฒนาระบบโครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบฐานข้อมูลและ
การเชือ่มโยงข้อมูลด้านนิติวทิยาศาสตร์ให้ เป็นระบบมาตรฐานสากล เพือ่
รองรับการอ านวยความยติุธรรมและความมัน่คง

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงยติุธรรม กระทรวงสาธารณสุข

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยติุธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ปปช. ส านักงาน ปปท. แลพส านักงาน ปปส.

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม จัดท าโครงการพัฒนาระบบการ
ยืน่และส่งค าคู่ความและเอกสารโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

ส านักแผนงานและงบประมาณมีแผนจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๒

ประเด็นปฏิรูปที ่๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือมุง่อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

ประเด็นยอ่ยที ๒ ฝึกอบรมทักษะของพนักงานสอบสวนให้มีความรู้ทางนิติ
วทิยาศาสตร์เบือ้งต้น เพือ่การรักษาสถานทีเ่กิดเหตุและพยานหลักฐานใน
ทีเ่กิดเหตุหรือทีพ่บอยา่งเหมาะสม รอการตรวจพิสูจน์ต่อไป หรือหากมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนก็สามารถเก็บหลักฐานอยา่งถูกต้องตามหลักได้
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายเพือ่ให้พนักงานสอบสวนสามารถบังคับตรวจ
พยานหลักฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ทีไ่ม่กระทบต่อสิทธเิสรีภาพของ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเกินสมควร

ประเด็นยอ่ยที ๓ พัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวทิยาศาสตร์

ประเด็นยอ่ยที ๔ ปรับปรุงพัฒนาระบบนิติเวช

ประเด็นยอ่ยที ๑ เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในกระบวนการยติุธรรมมีทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะในการบริการ
ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว และในการประสานความร่วมมือกัน

ประเด็นยอ่ยที ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานเพือ่สนับสนุนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร
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อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม และ
กระทรวงการต่างประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ๒ จัดต้ังศาลพาณิชยห์รือแผนกคดีพาณิชยใ์นศาลยติุธรรม
และมีวธิพีิจารณาคดีพาณิชยเ์ป็นการเฉพาะ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
พิจารณาคดีพาณิชย์

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานศาลยติุธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๓ พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย ให้เป็น
ศูนยก์ลางการอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศในระดับภูมิภาค

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที ่๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดท า
โครงการ Mobile Application ศูนยข์้อมูลคดีฟอกเงิน

โครงการอยูใ่นระหวา่งการยืน่ประกวดราคาของเอกชน (เร่ิมกระบวนการ
พิจารณา TOR ใหม่ เนือ่งจากกระบวนการยืน่ประกวดราคาของเอกชน
คร้ังแรกนัน้ ไม่มีบริษัทใดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์)

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยอ่ยที ๑ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการด าเนินคดีคดี
แพ่งและพาณิชยใ์ห้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสากลเพือ่ส่งเสริมการค้า
และการพาณิชยท์ัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ่๔ น าเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานและงานบริการประชาชนและมีมาตรการสนับสนุนการใช้ระบบ
เทคโนโลยี
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หัวข้อ ๑ : การปฏิรูปด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หัวข้อย่อย ๑.๑ Productivity
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบริการ

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ปฏิรูปหน่วยงานด้านท่องเทีย่ว อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา และการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย

วางแผนเชิงกลยทุธท์างด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบริการ
อยา่งชัดเจนประเด็นยอ่ยที ่๒ วางยทุธศาสตร์และดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ 

(Customer-segment specific plan)

ประเด็นยอ่ยที ่๓ Big Data แพลตฟอร์มกลางและส่ือสังคมออนไลน์ ใช้
ประโยชน์ Big Data ส่ือสังคมออนไลน์และเทคโนโลยดิีจิทัล

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ยทุธศาสตร์กลุ่มอาหารเป้าหมาย: พัฒนากระบวนการ
ท างานตามกลุ่มประเภทอาหาร(Segmented) แบบบูรณาการ

รัฐบาลได้ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ออกมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงมาตรการจูงใจ
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง : เพิม่มูลค่าเฉล่ียของอาหารภายในประเทศผ่าน
มาตรการหรือการให้ส่ิงจูงใจ (Incentivized schemes) ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ประชาสัมพันธก์ลุ่มอาหารไทยเป้าหมาย

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาเกษตร อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ข้อมูลด้านการตลาด โซนนิง่และเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพิม่

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ อุตสาหกรรมอาหาร

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ยทุธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ:บูรณาการ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพร่วมกับการเกษตรและการผลิตอาหาร

รัฐบาลได้ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ออกมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นยอ่ยที ่๒ มาตรการพัฒนาระบบนิเวศของธรุกิจชีวภาพ
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รัฐบาลได้ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ออกมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

รัฐบาลได้ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ออกมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นยอ่ยที ่๑ มาตรการกระตุ้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ : 
พัฒนามาตรการสนับสนุนส าหรับนักลงทุนรายใหม่ ทีเ่ข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรก (รวมถึงจักรยานยนต์)

รัฐบาลได้ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ออกมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า

ประเด็นยอ่ยที ่๓ มาตรการกระตุ้นความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า

ประเด็นยอ่ยที ่๑ พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ อุตสาหกรรมการศึกษา
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การส่งเสริมความต้องการเรียน รัฐบาลได้ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้หน่วยงานที่

เกีย่วข้องได้ออกมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้วประเด็นยอ่ยที ่๒ มาตรการพัฒนาศักยภาพการสอน
ประเด็นยอ่ยที ่๓ หน่วยงานตัวแทนอนุมัติสิทธฝึิกอบรมอาชีวศึกษา

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ อุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ

รัฐบาลได้ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ออกมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ส่งเสริมกระบวนการผลิตทีท่ันสมัย
ประเด็นปฏิรูปที ่๗ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเด็นปฏิรูปที ่๙ อุตสาหกรรมสุขภาพ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ มาตรการพัฒนาศักยภาพและปริมาณทางการแพทย์

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การทบทวนปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยูร่ะหวา่ง

พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง พ.ศ. ๒๕๖๒
น าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยคาดวา่จะ
สามารถน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ประเด็นยอ่ยที ่๒ โครงการฝึกอบรมอาชีวะต้นแบบ

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอบรมอาชีวะ
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อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในพืน้ทีเ่ป้าหมาย และจัด
ให้มีระบบแผนทีเ่พือ่บริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมภาครัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงพาณิชย ์ ซ่ึงขณะนีป้ระเทศสมาชิกอาเซียนอยู่
ระหวา่งการจัดท าความตกลงวา่ด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Service 
Agreement: ATISA) เพือ่ใช้แทนทีก่รอบความตกลง AFAS (ASEAN Framework 
Agreement on Services กรอบความตกลงวา่ด้วยการค้าบริการอาเซียน)

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนุน)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การทบทวนหลักสูตรมหาวทิยาลัย อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธกิาร ได้มีการด าเนินการแล้ว
เตรียมการจัดพิมพ์แผนฯ เพือ่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้รับทราบทิศทางของแผนอุดมศึกษาระยะยาว
 ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

ประเด็นยอ่ยที ่๒ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและงานวจิัยและพัฒนา

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ศูนยก์ลางทางด้านการศึกษา:จัดต้ังศูนยก์ลางทางด้าน
การศึกษา

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๔ การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี (สนับสนุน)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ระเบียบการแข่งขันทางการค้า : ก าหนดแนวทางและ
ระเบียบการแข่งขันทางการค้า

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมการค้าภายใน ในการก าหนดแนวทางและระเบียบการ
แข่งขันทางการค้า และจัดต้ังหน่วยงานดูแลการแข่งขันทางการค้า

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ หน่วยงานดูแลการแข่งขันทางการค้า : จัดต้ังหน่วยงาน
ดูแลการแข่งขันทางการค้าทีม่ีประสิทธภิาพ

ประเด็นยอ่ยที ่๓ เปิดตลาดเสรีเพิม่ขึน้ : เตรียมความพร้อมส าหรับการ
เปิดตลาดเสรีเพิม่เติม

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สนับสนุน)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ พัฒนาแผนงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data (สนับสนุน)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ คณะกรรมการBig Data:จัดต้ังคณะกรรมการดูแลเร่ือง
Big Data

รัฐบาลรับไปด าเนินการ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินนโยบายเพือ่
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนยข์้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิ
วต้ิง (Clound Computing) เมือ่วนัที ่๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑

เกิดการน าข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการให้เกิดมิติข้อมูลใหม่
 สามารถวเิคราะห์หาความสัมพันธ ์สร้างเป็นโมเดลวเิคราะห์ได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ และสามารถน าไปประยกุต์สร้างเป็น บริการภาครัฐที่
มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ของข้อมูล : ออกแบบระเบียบและมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการดูแล 
Big data ทัง้ในเร่ืองของแนวทางการจัดเก็บ คุณภาพ ความต่อเนือ่ง ราคา
 การเข้าถึง ความพร้อม และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงได้รับไป
ด าเนินการแล้วเนือ่งจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งทบทวนความทับซ้อนกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ขยายระยะเวลาด าเนินการถึงปี ๒๕๖๓

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๗ การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – ความยากงา่ยในการท าธุรกิจ (สนับสนุน)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ออกมาตรการเพือ่เพิม่ระดับความยากง่ายในการ
ประกอบธรุกิจ : โดยปรับปรุงแนวทางร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

หัวข้อย่อย ๑.๒ การรวมกลุม่ในภูมิภาค (Regional Integration)
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ Regional Integration Committee คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นด้านการรวมกลุม่ในภูมิภาค

ประเด็นยอ่ยที ่๑ Regional Integration Subcommittee: จัดต้ัง 
Regional Integration Subcommittee หรือคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้แทนจาก 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์NEDA BOI กระทรวง
คมนาคม กรมศุลกากร ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน เป็นต้น

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๕ คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ คณะท างานประชาสัมพันธป์ระเทศต่อนักลงทุนต่างชาติ :
 จัดต้ังคณะท างานประจ าด้านการประชาสัมพันธ์

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๖ การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ หน่วยงานสนับสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม : 
เพิม่ศักยภาพให้ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
การสนับสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อยู่
ระหวา่งด าเนินการร่างกฎกระทรวงวา่ด้วยการก าหนดจ านวนการจ้างงานหรือรายได้ของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. ... ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใน
คราวการประชุมเมือ่วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ นโยบายของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป้าหมาย
 : ก าหนดนโยบายรองรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ประเด็นยอ่ยที ่๑ โครงการ EEC : จัดท าแผนแม่บทการพัฒนา EEC และ
เร่งพัฒนาพืน้ที ่EEC รวมถึงเร่งรัดโครงการทีด่ าเนินการอยูแ่ล้ว

มีการก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รองรับแล้ว

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การพัฒนา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย :  พัฒนา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรมเป้าหมายซ่ึง
รวมถึงการพัฒนาพืน้ทีค่ลัสเตอร์ ด้านการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร-
เศรษฐกิจชีวภาพ และศูนยก์ลางท่องเทีย่วและบริการในภูมิภาคและ
สาธารณสุข และการศึกษา
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานเพือ่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานเพือ่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการสาธารณสุข

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงการคลัง เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
ประเด็นยอ่ยที ่๑ พัฒนาเมืองใหม่ใน EEC ให้เป็นเมืองแห่ง Regional 
Headquarters : พัฒนาแผนมาตรการจูงใจ และด าเนินการพัฒนาเมือง
ใหม่ เป็น Regional Headquarters และเป็นศูนยว์จิัยและพัฒนา/
Trading Centers/Treasury Centers

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ประเด็นยอ่ยที ่๑ พัฒนาเมืองการค้าชายแดน : เช่น แม่สอด และเมืองอืน่ ๆ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมศุลกากร คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนด้านการรวมกลุ่มใน

ภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ
เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ อ านวยความสะดวกในการค้าระหวา่งไทยและ CLMV / 
ASEAN

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
ประเด็นยอ่ยที ่๑ พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนยก์ลางของภูมิภาค ตาม
พืน้ทีค่ลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (clusters/hubs/transport 
nodes)

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ ขจัดอุปสรรคด้านการเคลือ่นย้ายคน
ประเด็นยอ่ยที ่๑ อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ว

ประเด็นปฏิรูปที ่๗ เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุม่เป้าหมาย
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การสร้างโครงสร้างพันธมิตรการค้าระดับทวภิาคี อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงการต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหวา่ง

ประเทศ
เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ สนับสนุนและเร่งรัดการตกลงการค้าภายใต้กรอบ RCEP
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ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากไม่สอดคล้องกับมติ ครม. วนัที ่๒ ม.ค. ๖๒ เร่ืองการจัดต้ัง
หน่วยงาน

ประเด็นปฏิรูปที ่๙ Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดท า Priority List โครงสร้างพืน้ฐาน หรือ รายชือ่ของ
โครงการทีส่ าคัญ โดยเน้นโครงการทีส่่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรม
เป้าหมายระดับภูมิภาค บนพืน้ฐานของการวเิคราะห์ต้นทุนและประโยชน์
ทางเศรษฐศาสตร์( economic cost-benefit analysis) หลักความคุ้มค่า 
(value for money)และความเป็นไปได้ทางการเงิน (financing 
requirement)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงคมนาคม เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ เร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานส าคัญ

หัวข้อย่อย ๑.๓ ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem)

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การจัดตัง้ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ศูนยก์ลางการวจิัยและพัฒนาแห่งชาติ : จัดต้ังหน่วยงาน
และคณะกรรมการกลางเพือ่ดูแลยทุธศาสตร์การวจิัยพัฒนาของประเทศ
รวมทัง้จัดต้ังแพลตฟอร์มการประมูลงานวจิัย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย และนวตักรรม เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ เป้าหมายและเกณฑ์จัดสรรงบเพือ่การวจิัยพัฒนา: เพิม่
การใช้จ่ายเพือ่การวจิัยพัฒนา (GERD) เป็น ๒% ของจีดีพีและวาง
โครงสร้างการจัดสรรโดยเน้นการแข่งขันโครงการและส่งเสริมการท าวจิัย
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและในเชิงพาณิชย์

ประเด็นยอ่ยที ่๓ มาตรการเพิม่คุณภาพและจ านวนนักวจิัย: ออกมาตรการ
เพือ่เพิม่คุณภาพและจ านวนนักวจิัยในอุตสาหกรรมหลัก

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๐ Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค
ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดต้ัง Platform ร่วม ส าหรับไทยและ CLMV เช่นส านัก
เลขาธกิาร ACMECS

ประเด็นยอ่ยที ่๒ จัดท า ACMECS Connectivity Master Plan ซ่ึง
รวมถึงแผนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในระดับภูมิภาค (regional value 
chain integration) และแผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระหวา่งประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๓ จัดต้ัง ACMECS Infrastructure Fund หรือกองทุน
เพือ่พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระดับภูมิภาค
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หน่วยงานได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานแล้ว ทัง้ในด้านการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้และการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการประชาชน

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงปัจจุบันมีการด าเนินการตาม
สนธสัิญญาความร่วมมือด้านสิทธบิัตร (PCT) และตามการปฏิบัติต่างตอบแทนต่อกันแล้ว

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการจัดการให้ความรู้แก่
เกษตรกรทัว่ประเทศให้เกิดความรู้และหันมาท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพิม่ขึน้

หัวข้อ ๒ : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑  การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า ๔,๐๐๐  โครงการทัว่ประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ่๑ โครงการในพระราชด าริ: ขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกวา่ ๔,๐๐๐ แห่งในระดับพืน้ทีท่ัว่ประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่:จัดต้ังศูนยก์ารเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับต าบลทัว่ประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับ
เครือข่ายชุมชน

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การปฏิรูปกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา: ปฏิรูปกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาผ่านการปรับโครงสร้างองค์กร ระเบียบรายได้
ระบบงานและ ITประเด็นยอ่ยที ่๒ การยอมรับสิทธบิัตรระหวา่งประเทศ : ร่วมพัฒนาการ
ยอมรับสิทธบิัตรระหวา่งประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนและ
ประเทศจีน

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การตัง้ศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ศูนยก์ลางส่งเสริมธรุกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ: การต้ัง
ศูนยก์ลางเพือ่ส่งเสริมธรุกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจเร่ิมต้น

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การสนับสนุนโครงการบ่มเพาะและจัดซ้ือของภาครัฐ: 
การสนับสนุนธรุกิจสตาร์ทอัพผ่านโครงการบ่มเพาะ (incubation) และ
การจัดซ้ือของภาครัฐ

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การแก้กฎและออกมาตรการเพือ่พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลย:ีสนับสนุนการแก้กฎระเบียบและกฎหมายเพือ่เพิม่จ านวนและ
คุณภาพของบริษัทและบุคลากรด้านเทคโนโลยใีนประเทศไทย
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หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รับไปด าเนินการแล้ว ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานผ่าน 
http://agri-map-online.moac.go.th

กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ อยูร่ะหวา่งการขยายผลความรู้ด้าน
เกษตรกรรมยัง่ยนืส าหรับแต่ละพืน้ที่

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รับไปด าเนินการแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้แล้วผ่าน  
http://agri-map-online.moac.go.th

กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ อยูร่ะหวา่งการขยายผลความรู้ด้าน
เกษตรกรรมยัง่ยนืส าหรับแต่ละพืน้ที่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวง
ยติุธรรม

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

มีการจัดต้ัง Centre of Excellence ส าหรับภาคเกษตร โดย ส านักงานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และอยูร่ะหวา่งการขยายพืน้ทีไ่ปทัว่ประเทศ

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

มีมาตรการรองรับภายใต้สิทธปิระโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แล้ว

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา : 
พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ การจัดตัง้ Centre of Excellence ส าหรับภาคเกษตร
ประเด็นยอ่ยที ่๑ นวตักรรมส าหรับภาคเกษตร : จัดต้ัง Centre of 
Excellence ส าหรับภาคเกษตรร่วมกับมหาวทิยาลัยในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ
เพือ่พัฒนานวตักรรมทางการเกษตรทีน่ าไปใช้เพิม่รายได้ให้เกษตรกรและ
ชุมชนได้ เช่น การพัฒนาพันธุพ์ืช การพัฒนาดิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเด็นปฏิรูปที ่๗ การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือพัฒนาทักษะ อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ทุนส าหรับแรงงาน จัดต้ัง หรือแต่งต้ัง CSCA เพือ่บูรณา
การการจัดสรรทุนเพือ่สนับสนุนการพัฒนาแรงงานอยา่งครบวงจร ส าหรับ
แรงงานทุกระดับ

ประเด็นยอ่ยที ่๑ Big Data ภาคเกษตร: สร้างและใช้ Big Data ภาค
เกษตร- แพลตฟอร์มข้อมูล: บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน พัฒนา การ
เก็บข้อมูลด้วย Mobile Application และสร้าง Data แพลตฟอร์ม ต่อ
ยอดจาก Agrimap

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพ่ือการเกษตร
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพือ่การเกษตร

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming
ประเด็นยอ่ยที ่๑ Smart farmer และ Precision farming: ยกระดับ
เกษตรกรด้วยนวตักรรมการเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา 
Mobile Application รวมทัง้อบรม สร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้
นวตักรรมและ Mobile Applications ในการในการวางแผนการผลิต 
Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอืน่ ๆ อาทิ 
กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงท่องเทีย่วและกีฬา

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

มีพระราชบัญญัติวสิาหกิจชุมชม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

ขยายระยะเวลาการด าเนินงานให้ครอบคลุมหลังร่าง พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน มีผลบังคับใช้

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยกระทรวงการคลัง เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยกรมการพัฒนาชุมชน สสว. พอช. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ธนาคารออมสิน และธานคาร ธกส.

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยพัฒนาระบบ E-commerce เพือ่ชุมชน โดยส านักงาน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการออม เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

จัดต้ังส านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหล่ือมล้ า โดยปรับ
หน่วยงานรับผิดชอบจากเดิม คือ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็น ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชือ่มโยงแรงงานสูต่ลาดอย่างครบวงจร

ประเด็นยอ่ยที ่๑ สร้างธรุกิจระดับชุมชน : สร้างกลไกยกระดับธรุกิจชุมชน
ในแต่ละพืน้ทีอ่ยา่งทัว่ถึงและยัง่ยนื

ประเด็นยอ่ยที ่๒  E-commerceเพือ่ชุมชน : พัฒนา e-commerce 
center เพือ่เป็นช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดให้แก่
ชุมชนและสร้าง e-commerce capability ให้กับสมาชิกในชุมชน

ประเด็นยอ่ยที ่๓ นวตักรรมส าหรับสินค้าชุมชน : ร่วมมือกับมหาวทิยาลัย
ท้องถิน่ทัว่ประเทศไทยในการพัฒนาการวจิัย และการจัดต้ัง Center of 
Excellence

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การจัดตัง้กองทุน Social Investment Fund (SIF)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดต้ังกองทุน Social Investment Fund (SIF)

หัวข้อย่อย ๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ่๑ สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทัว่ประเทศใน
ทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชือ่มโยงแรงงานสู่ตลาด

หัวข้อย่อย ๒.๒ การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงนิชุมชน

ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดต้ังโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน

ประเด็นยอ่ยที ่๒ สวสัดิการชุมชน Matching Fund  จัดให้มี Matching 
Fund ส าหรับกองทุนสวสัดิการชุมชน

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การพัฒนาธุรกิจชุมชน

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การจัดตัง้ส านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลือ่มล้ า
ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดต้ังส านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจน
และเหล่ือมล้ า
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานประกันสังคม ดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบประกันสังคม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานประกันสังคม พิจารณาเพิม่เพดานจ านวนเงินสูงสุดทีใ่ช้เป็นฐานในการค านวณเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม จากปัจจุบันที ่๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นการด าเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นวา่ การน าระบบ NIT มาใช้อาจไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่
รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือ และอาจซ้ าซ้อนกับเร่ืองบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ รวมทัง้
ก่อให้เกิด compliance cost สูง

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมอห่งชาติ เห็นควรให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ทบทวนตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานประกันสังคม สร้างความยัง่ยนืให้แก่ระบบประกันสังคม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ด าเนินมาตรการส่งเสริมเชิงรุกให้ประชาชนออมเงินเพือ่การ
เกษียณอายโุดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและเกษตรกร ผ่านกองทุน
การออมแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง เห็นวา่ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ มีวตัถุประสงค์เพือ่น าเสนอนโยบายในการพัฒนาระบบฯ ให้มีความครอบคลุม
เพียงพอและยัง่ยนื ซ่ึงอาจไม่สอดคล้องกับการทบทวนระบบการก ากับดูแลดังกล่าว

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นควรให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ทบทวนตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลัง

ประเด็นยอ่ยที ่๑ การประสานบูรณาการโครงการสวสัดิการในปัจจุบัน : 
ทบทวนโครงการสวสัดิการทีม่ีอยูใ่นปัจจุบันเพือ่ค้นหาความซ้ าซ้อนของ
วตัถุประสงค์และการด าเนินการแล้วควบรวมโครงการทีค่ล้ายกันเข้า
ด้วยกัน และยกเลิกโครงการทีไ่ม่จ าเป็นอีกต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ ระบบเงนิโอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การน า NIT มาใช้ วเิคราะห์ ออกแบบและน าระบบ NIT
มาประยกุต์ใช้ในประเทศไทย

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ เงนิบ านาญ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การสร้างความยัง่ยนืให้แก่ระบบประกันสังคม : 
การศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบสังคม เพือ่สร้างความยัง่ยนื
ทางการคลังและรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การเพิม่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) : 
ออกแบบและด าเนินมาตรการส่งเสริมเชิงรุกให้ประชาชนออมเงินเพือ่การ
เกษียณอายโุดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและเกษตรกร ผ่านกองทุนการ
ออมแห่งชาติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบประกันสังคม : 
พิจารณาแนวทางในการดึงแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมเพิม่ขึน้

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การเพิม่เพดานเงินสมทบ : พิจารณาเพิม่เพดานจ านวน
เงินสูงสุดทีใ่ช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จาก
ปัจจุบันที ่๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การก ากับดูแลระบบบ านาญ : พิจารณาทบทวนระบบ
การก ากับดูแลระบบบ านาญของไทยทัง้ระบบ
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาแนวทางให้บุคคลทีส่ะสมเงินเข้ากองทุนเพือ่การเกษียณแต่
ละประเภทสามารถโยกยา้ยข้ามกองทุนต่าง ๆ ได้เมือ่มีการ
เปล่ียนแปลงหรือยา้ยงาน

กระทรวงการคลัง เห็นวา่ ควรมีการศึกษาอยา่งรอบคอบในการน ามาปรับใช้กับประเทศ
ไทย

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นควรให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ทบทวนตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมจัดเก็บภาษี และกรมสรรพากร ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูรณาการและ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมจัดเก็บภาษี ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธภิาพของหน่วยงานจัดเก็บภาษีจากผู้เสีย
ภาษีขนาดใหญ่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมจัดเก็บภาษี การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีด้วยระบบดิจิทัล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมสรรพากร และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปรับขัน้อัตราภาษี ทบทวนเกณฑ์การยกเวน้เงินได้สุทธแิละค่าลดหยอ่น

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทย และ
กรมสรรพากร

พิจารณาปรับปรุงอัตราภาษีมูลค่าเพิม่และเกณฑ์รายได้ทีเ่หมาะสมใน
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทย และ
กรมสรรพากร

ทบทวนการจัดเก็บภาษีจากธรุกรรมการเปล่ียนมือทรัพยสิ์น หรือ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษีจากความมัง่ค่ัง

ประเด็นยอ่ยที ่๔ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีด้วยระบบดิจิทัล
ประเด็นปฏิรูปที ่๗ ระบบภาษี

ประเด็นยอ่ยที ่๑ การปฏิรูประบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : โดยปรับขัน้
อัตราภาษี ทบทวนเกณฑ์การยกเวน้เงินได้สุทธแิละค่าลดหยอ่น

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การทบทวนภาษีมูลค่าเพิม่ : พิจารณาปรับปรุงอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิม่และเกณฑ์รายได้ทีเ่หมาะสมในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การทบทวนภาษีทรัพยสิ์น : ทบทวนการจัดเก็บภาษีจาก
ธรุกรรมการเปล่ียนมือทรัพยสิ์น หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษี
จากความมัง่ค่ัง

ประเด็นยอ่ยที ่๔ การอนุญาตยา้ยกองทุนเพือ่การเกษียณเมือ่เปล่ียนงาน :
 พิจารณาแนวทางให้บุคคลทีส่ะสมเงินเข้ากองทุนเพือ่การเกษียณแต่ละ
ประเภทสามารถโยกยา้ยข้ามกองทุนต่าง ๆ ได้เมือ่มีการเปล่ียนแปลงหรือ
ยา้ยงาน

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ การบริหารจัดเก็บภาษี
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การน าองค์กรจัดเก็บภาษีกึง่อิสระ (Semi-autonomous
 Revenue Agency: SARA) มาใช้ : พิจารณาน ารูปแบบ SARA มาใช้ใน
ไทย

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การพัฒนาระบบข้อมูลภาษี : เพือ่ด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูรณาการและแลกเปล่ียนข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีรายใหญ่ : พิจารณา
ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธภิาพของหน่วยงานจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษี
ขนาดใหญ่
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงการคลัง จัดต้ังธนาคารทีดิ่น
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขยายโครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ผู้มีรายได้น้อยให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักนายกรัฐมนตรี สร้างแพลตฟอร์มประชารัฐ ในการจับคู่ภาคเอกชนทีต้่องการท า CSR
 และธรุกิจชุมชน

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ ในกระบวนการหาแนว
ร่วมกันในการปรับปรุงบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทของการ
เปล่ียนแปลง

หารือในประเด็นทีข่ัดแยง้ และมีการจัดประชุมรับฟังความเห็นทุก
ภาคส่วน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่๒๘ 
ธนัวาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๑

มีพระราชบัญญัติทีส่นับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการตลอดวงจร 
PDCA

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงการคลัง และส านักงาน ก .พ.ร. มีระบบสรรหาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารยทุธศาสตร์และแผน
ของประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ด าเนินการปฏิรูประบบเทคโนโลยี
และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ การสร้างความมัน่คงด้านทีด่ินให้กับประชาชน

ประเด็นยอ่ยที ่๑ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นทีจ่ะต้องปรับเปล่ียน
ระบบ กระบวนการ และกลไกในการบริหารจัดการยทุธศาสตร์สู่
ความส าเร็จ โดยมุง่เน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ลดแรงต่อต้าน 
ป้องกันความสับสน และสร้างแนวร่วมในการปรับปรุงบทบาทของสถาบัน
ทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทของการเปล่ียนแปลง

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ปฏิรูปกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง : กฎหมายเพือ่ปรับ
โครงสร้างและอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานหลัก เช่น ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็น
ต้น
ประเด็นยอ่ยที ่๓ ปฏิรูปศักยภาพขององค์กร โดยเร่ิมจากการปฏิรูประบบ
การคัดสรรผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าส่วนราชการ) ในหน่วยงานส าคัญที่
เกีย่วข้องกับระบบการบริหารจัดการยทุธศาสตร์และแผนด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เพือ่ให้เป็นมืออาชีพ และมี accountability

ประเด็นยอ่ยที ่๔ ปฏิรูประบบเทคโนโลยแีละระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data)

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ธนาคารทีดิ่น : จัดต้ังธนาคารทีดิ่นและเร่ิมด าเนินการ
ประเด็นยอ่ยที ่๒ โครงการทีอ่ยูอ่าศัยเพือ่ผู้มีรายได้น้อย : ขยายโครงการที่
อยูอ่าศัยเพือ่ผู้มีรายได้น้อยให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ

ประเด็นปฏิรูปที ่๙ การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลือ่มล้ า
ประเด็นยอ่ยที ่๑ สร้างแพลตฟอร์มประชารัฐ ในการจับคู่ภาคเอกชนที่
ต้องการท า CSR และธรุกิจชุมชน

หัวข้อย่อย ๓ : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ ปฏิรูปสถาบันเพ่ือการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงการคลัง อยูใ่นขัน้ตอนระหวา่งการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวสิาหกิจ พ .ศ. ....

การขอจัดต้ังหน่วยงานใหม่ จะขัดแยง้ต่อมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

ทบทวนประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงอุตลาหกรรม ส านักงาน ก .พ.ร. และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

อยูใ่นขัน้ตอนระหวา่งการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรม
แห่งชาติ พ.ศ....

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงอุตลาหกรรม ส านักงาน ก .พ.ร. และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวตักรรมแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษรและสหกรณ์ มีรูปแบบการท างานแบบ platform ในประเด็นทีส่ าคัญในการเพิม่
ผลิตภาพและการมาตรฐาน

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวสิาหกิจ พ .ศ. .....

ประเด็นยอ่ยที ่๒ มีการจัดต้ังหน่วยงานทีท่ าหน้าทีเ่จ้าของ (บรรษัท
วสิาหกิจแห่งชาติ) เพือ่ดูแลรัฐวสิาหกิจกลุ่มทีม่ีภารกิจเชิงธรุกิจ และมีการ
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานของหน่วยงานนีเ้พียงพอ

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ปรับแก้พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ให้เป็น “พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ....”

ประเด็นยอ่ยที ่๒ จัดต้ังองค์กรใหม่ คือ “ส านักงานคณะกรรมการบริหาร
การส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรมแห่งชาติ”  โดยรวม 
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานฯ (จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) และสถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ (จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม) เข้ามาอยูใ่นโครงสร้าง และหน่วยงานกลางทีท่ าหน้าทีด้่าน
การรับรองระบบงาน โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่พิจารณาออกแบบ
รูปแบบองค์กรทีเ่หมาะสม

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ส่งเสริมให้มีกระบวนการท างานแบบ 
Platform/Network  เพือ่ให้เกิดการท างานร่วมกันระหวา่งหน่วยงาน
ส าคัญด้านการเพิม่ผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรมของประเทศ  
โดยเฉพาะ อก. กษ. และ วท. รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างความ
เข้าใจร่วมกันในแนวทางท างานทีต้่องมีบูรณาการ และวางรากฐานส าหรับ
การรวมส่วนงานด้านนวตักรรม เข้ามาอยูใ่นส านักงานฯ ในระยะต่อไป (ซ่ึง
ในปัจจุบันเร่ิมมีการด าเนินการบางส่วน เช่น การจัดท าบัญชีนวตักรรมของ
ประเทศ การจัดท ามาตรฐานป่าไม้ยัง่ยนื เป็นต้น)
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงาน ก.พ.ร. โดยการโอนยา้ยหน่วยงานเฉพาะ ทีท่ า
หน้าทีด้่านการรับรองระบบงาน(Accreditation Body: AB)

มีบทบาทเป็น Single Agency ด้านการมาตรฐานอยา่งครบถ้วน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยการโอนยา้ยหน่วยงานด้านนวตักรรม มารวมในส านักงาน
คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวตักรรมแห่งชาติ

มีบทบาทเป็น Single Agency ด้านการมาตรฐานอยา่งครบถ้วน

รัฐบาลรับไปด าเนินการ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินนโยบายเพือ่
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนยข์้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิ
วต้ิง (Clound Computing) เมือ่วนัที ่๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑

เกิดการน าข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการให้เกิดมิติข้อมูลใหม่
 สามารถวเิคราะห์หาความสัมพันธ ์สร้างเป็นโมเดลวเิคราะห์ได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ และสามารถน าไปประยกุต์สร้างเป็น บริการภาครัฐที่
มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน

อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ โดยปัจจุบันอยูใ่นระหวา่งจัดท าร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
การส่งเสริมผลิตภาพ และมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ..

อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ โดยปัจจุบันอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการปรับปรุงระบบและ
แนวทางการติดตามและประเมินผลการเพิม่ผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศ 
โดยร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประเด็นยอ่ยที ่๕ โอนยา้ยหน่วยงานด้านนวตักรรม   มารวมอยูใ่น
ส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและ
นวตักรรมแห่งชาติ

ประเด็นยอ่ยที ่๖ พัฒนาระบบข้อมูลในลักษณะ
Big Data เพือ่ใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติด้านการ
เพิม่ผลิตภาพและการมาตรฐานโดยให้ส านักงานคณะกรรมการบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวตักรรมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก 
โดยร่วมท างานกับหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ประเด็นยอ่ยที ่๗ จัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน 
และนวตักรรมแห่งชาติ เพือ่ก าหนดทิศทางและแนวทางการยกระดับผลิต
ภาพ  การมาตรฐาน และนวตักรรมทัง้ระบบของประเทศ ทัง้ในภาคธรุกิจ 
ภาครัฐ และภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ

ประเด็นยอ่ยที ่๘ ปรับระบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
เพิม่ผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศ โดยร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพือ่ก าหนดแนวทางและเคร่ืองมือใน
การผลักดัน ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติด้าน
การเพิม่ผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรมทีทุ่กหน่วยงานของรัฐ
จะต้องด าเนินการตามแนวทางและเคร่ืองมือทีก่ าหนด

ประเด็นยอ่ยที ่๔ โอนยา้ยหน่วยงานเฉพาะทีม่ีหน้าทีด้่านการรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body: AB) ทีใ่นปัจจุบันสังกัดอยูใ่นหลาย
หน่วยงาน (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กรมวทิยาศาสตร์บริการ ) มารวมอยูใ่น
ส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและ
นวตักรรมแห่งชาติ
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อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

มีแผนบูรณาการ SMEs แก้ไขในเร่ืองความซ้ าซ้อนของภารกิจแล้ว
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม คาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาสที ่๔ ปี ๒๕๖๒

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ศึกษาติดตามผล

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากการขอต้ังหน่วยงานใหม่ ขัดแยง้กับมาตรการบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ทีมุ่ง่เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
ภาครัฐ และเพิม่หลักเกณฑ์และวธิกีารในการขอรับการจัดสรรอัตราต้ังใหม่ โดยให้ส่วน
ราชการตระหนักถึงความจ าเป็นทีจ่ะต้องบริหารอัตรากาลังทีม่ีอยูเ่ดิมให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธภิาพ นอกจากนี ้ยงัขัดกับมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
เร่ืองการทบทวนข้อเสนอให้จัดต้ังหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้นีอ้าจ
ซ้ าซ้อนกับ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การรวบรวม วเิคราะห์ และจ าแนกประเภทของข้อมูล 
ดังนี ้๑.๑ รายชือ่หน่วยงานทีม่ีหน้าทีใ่นการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs 
ทัง้หมด ๑.๒ รายการมาตรการและกลไกสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ทัง้
ระบบ

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ปฏิรูปกฎหมาย จัดท าพระราชบัญญัติส านักงาน
ขับเคล่ือนและประเมินผลแห่งชาติ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจและงบประมาณของหน่วยงานที่
ท าหน้าทีซ้่ าซ้อนประเด็นยอ่ยที ่๓ จัดต้ัง OSS ท าหน้าทีใ่ห้บริการ และสามารถติดต่อ 
ประสานเชือ่มโยงไปยงัหน่วยงานอืน่ ๆ ตามหลัก PDCA

ประเด็นยอ่ยที ่๔ พัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการให้บริการ SMEs และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลอยา่ง
ต่อเนือ่ง

ประเด็นยอ่ยที ่๕ ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงมาตรการและกลไกต่าง ๆ  
รวมทัง้ก าหนด KPI จากการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานรัฐที่
เกีย่วข้องในการยกระดับความสามารถและเพิม่ผลิตภาพให้แก่ SMEs

ประเด็นยอ่ยที ่๖ พิจารณาเพิม่เติม แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมาย กฎ 
ระเบียบให้เอือ้ต่อการสร้างระบบนิเวศแก่ SMEs

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลือ่น ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากการต้ังคณะกรรมการขึน้มาใหม่ ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นที่
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากควรปรับเป็นการด าเนินงานประจ าของหน่วยงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมทีส่ามารถเชือ่มโยงแผนในระดับ
ต่าง ๆ ต้ังแต่ ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการทัง้ในระดับกระทรวง 
ภาค และจังหวดั

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตรอบรมระบบและเคร่ืองมือ เพือ่การติดตามประเมินผล
ทัง้ในระดับยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ วางระบบมาตรฐานการติดตามและประเมินผล เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการตรวจสอบ

มีระบบการประเมินผลกระทบการออก กฎ ระเบียบ และกฎหมาย (Regulatory 
Impact Asessment (RIA) system) ของประเทศไทย โดยอยูร่ะหวา่งการผลัดดันการ
น าไปใช้

ผลักดันให้มีการน าระบบ RIA มาใช้อยา่งเต็มรูปแบบ และได้
มาตราฐานต่างประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ่๗ ผลักดันให้มีการน าระบบ RIA มาใช้อยา่งเต็มรูปแบบ 
และได้มาตราฐานต่างประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่องส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการปรับบทบาทส านัก
ยทุธศาสตร์เฉพาะด้านให้มีหน้าที ่ติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์สาขา
 ประเด็นพัฒนา และปรับบทบาทส านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
 ให้เป็นหน่วยงาน Oversight body พร้อมทัง้ต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน
และประเมินผลให้ก ากับดูแล และต้ังหน่วยวจิัยและพัฒนา

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ปฏิรูประบบการคัดสรรบุคลากรทีศั่กยภาพสูง และ
ระบบฝึกอบรมให้ทันสมัย เพือ่เตรียมก าลังคน และมีการขับเคล่ือน ติดตาม
 และประเมินผลทีเ่ป็นมืออาชีพ และมี accountability (โดยท าการศึกษา
ออกแบบแนวทางให้ชัดเจนในระยะแรก ปี ๒๕๖๑ และทดลองด าเนิน 
การจริงในระยะถัดไป (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓) จากนัน้จึงปรับปรุงและน าไปใช้
อยา่งต่อเนือ่ง

ประเด็นยอ่ยที ่๔ วางระบบในการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่
สามารถเชือ่มโยงแผนในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการทัง้ใน
ระดับกระทรวง ภาค และจังหวดั

ประเด็นยอ่ยที ่๕ พัฒนาหลักสูตรอบรมระบบและเคร่ืองมือ เพือ่การ
ติดตามประเมินผลทัง้ในระดับยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ให้มี
มาตรฐานเดียวกัน

ประเด็นยอ่ยที ่๖ วางระบบมาตรฐานการติดตามและประเมินผล เพือ่ใช้
เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ

ด้านเศรษฐกิจ - 16



แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - พระราชบัญญัติป่าชุมชน/พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ/พระราชบัญญัติสงวนและ
 คุ้มครองสัตวป์่าประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่๒๙ พ.ค. ๖๒ 
 - ปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ อนุบัญญัติให้ทันต่อ
สถานการณ์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิม่พืน้ทีป่่าไม้ ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมือ่วนัที ่๑๖ เม.ย. ๖๒
 - ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายทีดิ่นเพือ่ป้องกันการออก
เอกสารแสดงสิทธใินทีดิ่นโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ กรมทีดิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายทีดิ่น (ฉบับที ่.... ) พ.ศ. .... ได้
เข้าสู่การพิจารณาของวฒิุสภาแล้วเมือ่วนัที ่๒๒ พ.ย. ๖๑

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กรมป่าไม้
 ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยูร่ะหวา่ง
พิจารณาขอบเขตการน าเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก เสนอกลุ่มป่า
แก่งกระจานเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญคร้ังที ่
๔๓ ณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยูร่ะหวา่งจัด
กิจกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาทีดิ่นของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์

ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับโครงการจัดทีดิ่นท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแห่งชาติ) เร่ง
ประชาสัมพันธ ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกีย่วกับ
เจตนารมณ์ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการด าเนินโครงการดังกล่าว
ให้ชัดเจนและถูกต้องตรงกันตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษา เมือ่วนัที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อยา่งจริงจังและต่อเนือ่ง

กิจกรรมที ่๒ พัฒนากฎหมายเพือ่สนับสนุนการหยดุยัง้การท้าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การเพิม่พืน้ทีป่่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแยง้เกีย่วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าไม้

กิจกรรมที ่๓ หยดุยัง้และป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ที่

กิจกรรมที ่๔ เพิม่และพัฒนาพืน้ทีป่่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

กิจกรรมที ่๕ ผลักดันพืน้ทีป่่าไม้ให้เป็นมรดกโลก

กิจกรรมที ่๖ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้เกีย่วกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าไม้

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

ด้าน ทรัพยากรทางบก
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ ทรัพยากรทางบก 

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตวป์่า
กิจกรรมที ่๑ พัฒนาองค์กรภาครัฐเพือ่สนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้
และสัตวป์่าทัง้ระบบ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 1



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส านักงานการวจิัยแห่งชาติ
 และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนิน
โครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรม อาทิ การส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรธรณีได้ด าเนินการการ
ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานด้านธรณีวทิยาและทรัพยากรธรณี โดยได้น าเข้าข้อมูลพืน้ฐานด้าน
ทรัพยากรแร่ (หินปูนเพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่
บางส่วนในเวปไซต์หลักของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการ
เหมืองแร่) (กระทรวงแรงงาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม) (กรมควบคุมมลพิษ) (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) (กรมทรัพยากรธรณี) กระทรวงสาธารณสุข (กรม
ควบคุมโรค) (กรมอนามัย) กระทรวงมหาดไทย (กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิน่)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง
แร่ ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ฟืน้ฟูพืน้ทีป่ระกอบการท าเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

กิจกรรมที ่๑ เร่งรัดจัดท าพืน้ทีศั่กยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพือ่การท า
เหมือง

กิจกรรมที ่๒ พัฒนาเคร่ืองมือก ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

กิจกรรมที ่๓ สร้างกลไกเพือ่เสริมศักยภาพของท้องถิน่และชุมชน ในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่

กิจกรรมที ่๘ จัดการสัตวป์่าเพือ่พัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ

กิจกรรมที ่๙ สนับสนุนและพัฒนางานวจิัยและนวตักรรมเพือ่ตอบสนองต่อ
การปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตวป์่า

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ทรัพยากรดิน
กิจกรรมที ่๑ จัดท าแผนการใช้ทีดิ่นของชาติทัง้ระบบให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ทีแ่ละการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

กิจกรรมที ่๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทีดิ่นให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ทรัพยากรแร่

กิจกรรมที ่๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 2



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่๑๙ เม.ย. ๖๐

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กรมชลประทาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมชลประทาน

ด าเนินการแล้วเสร็จ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน โดยมีหน่วยงาน อาทิ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักนายกรัฐมนตรี
ประเด็นยอ่ยที ๒ การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่๑ การแก้ไข พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ ในแผนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. และแผนปฏิบัติการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท . 
พ.ศ .... (ฉบับที ่๓)

กิจกรรมที ่๑ การศึกษาวเิคราะห์การปรับปรุงวธิกีารบริหารโครงสร้าง
เชิงซ้อนอยา่งมีระบบในพืน้ทีตั่วอยา่ง เช่น ล าเชียงไกร ล าคันฉู

กิจกรรมที ่๒ ด าเนินการตามแผนงานทีไ่ด้จากกิจกรรมที ่๑
ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การบริหารเชิงพ้ืนที่

ประเด็นยอ่ยที ๑ การบริหารจัดการร่วมกัน 
กิจกรรมที ่๑ ผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทัง้
ในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการ

กิจกรรมที ่๒ สร้างกลไกให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นระบบและ
ยัง่ยนื

กิจกรรมที ่๑ กลไกการขับเคล่ือนโครงการ

กิจกรรมที ่๒ กระบวนการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ การขอใช้พืน้ทีเ่พือ่พัฒนาแหล่งน้ าตามยทุธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า

กิจกรรมที ่ ๔ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรมที ่๕ กระบวนการงบประมาณ

ประเด็นยอ่ยที ๒ การปรับปรุงวธิบีริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอยา่งเป็นระบบ

ด้าน ทรัพยากรน้ า
ประเด็นปฏิรูปที ่๑  การบริหารแผนโครงการทีส่ าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ประเด็นยอ่ยที ๑ การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 3



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และกรม
โยธาธกิารและผังเมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และกรม
โยธาธกิารและผังเมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกองทัพบก

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้ด าเนิน
โครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล
ขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยทีีท่ันสมัยบริเวณพืน้ทีช่ายฝ่ังแม่น้ าสายหลัก ทีเ่รียกวา่ 
“Riverbank Filtration” (RBF) ระบบติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์น้ าบาดาล 
(Surveillance and Monitoring of Groundwater Operation Center) และ 
โครงการเพิม่น้ าต้นทุนให้กับระบบประปาหมูบ่้าน เป็นต้น

จัดหาแหล่งน้ าโดยการเจาะบ่อน้ าบาดาลจ านวน ๕๔๘ แห่ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกองทัพบก
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกองทัพบก มีหน่วยงานด าเนินการรายงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เข้ามาผ่านระบบ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกองทัพบก มีหน่วยงานด าเนินการรายงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เข้ามาผ่านระบบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมที ่๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนแผนการผลิตและจัดท าปฏิทิน
การเพาะปลูกพืช

กิจกรรมที ่๒ ส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปหรือเกษตรกรมีอาชีพเสริมในช่วงที่
เกิดน้ าท่วมตามฤดูกาล

กิจกรรมที ่๓ ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้ าประจ าไร่นาเพือ่บรรเทาปัญหา
น้ าท่วมและเก็บน้ าไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง

กิจกรรมที ่๑ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติ มาตรการ ทีม่ีความ
เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการน้ าใต้ดินทีม่ีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้
งานในปัจจุบัน  

กิจกรรมที ่๒ สร้างเคร่ืองมือหรือกลไกทีเ่ชือ่มโยงการบริหารจัดการน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดินเพือ่ให้เกิดความสมดุล

กิจกรรมที ่๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลน้ าใต้ดินให้มีข้อมูลเพียงพอ
กิจกรรมที ่๔ ผลักดันให้เกิดการน าระบบเติมน้ าใต้ดินมาใช้งาน

กิจกรรมที ่๕ รณรงค์ให้เกิดการใช้ ๓R ในการบริหารจัดการน้ าใต้ดิน และมี
กระบวนการขยายผลสู่พืน้ทีอ่ืน่

ประเด็นยอ่ยที ่๕ การบริหารจัดการพืน้ทีน่้ าท่วมตามฤดูกาล

ประเด็นยอ่ยที ๓ การบริหารการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 
กิจกรรมที ่๑ สร้างกลไกหรือเคร่ืองมือเพือ่เชือ่มโยงการบริหารจัดการน้ า
และการใช้ประโยชน์ทีดิ่นให้สอดคล้องกัน

กิจกรรมที ่๒ สร้างกระบวนการหรือระบบเพือ่น าไปสู่การปรับเปล่ียนการ
ใช้ทีดิ่นให้ตรงตามวตัถุประสงค์

ประเด็นยอ่ยที ่๔ สมดุลการใช้น้ าทัง้ผิวดินและใต้ดิน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 4



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมเจ้าท่า และส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมเจ้าท่า และส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมเจ้าท่า และส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง และกรมเจ้าท่า

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมเจ้าท่า และส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมเจ้าท่า และส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง และกรมเจ้าท่า

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมเจ้าท่า และส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ 
กรมเจ้าท่า ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ 
การจัดท าแผนทีเ่ส้นทางน้ าสานหลัก ๒๕ ลุ่มน้ า ซ่ึงมีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของ ๒๕ ลุ่มน้ า

กิจกรรมที ่๘ ก าหนดแผนงาน (แผนเงินและแผนเวลา) การพัฒนาทางน้ า
และระบบเส้นทางน้ าเพือ่ตอบสนองวตัถุประสงค์ของยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

กิจกรรมที ่๒ ศึกษาส ารวจเพือ่ก าหนด ผังระบบป้องกันน้ าท่วมและผังระบบ
ระบายน้ า (ผังน้ า) และขนาดขององค์ประกอบของทางน้ าในผังการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น อาทิเช่น การก าหนดผังเส้นทางน้ าในผังเมืองรวมจังหวดั ผัง
ภาค และผังประเทศ ผังลุ่มน้ า ฯลฯ

กิจกรรมที ่๓ สังเคราะห์เกณฑ์ทีจ่ะน ามาใช้ออกแบบทางน้ าและระบบ
เส้นทางน้ า ออกแบบขนาดองค์ประกอบของทางน้ าของประเทศเพือ่ให้
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ

กิจกรรมที ่๔ สังเคราะห์จัดท าคู่มือทีจ่ะน าไปใช้ในการบริหารจัดการและ
ด าเนินการทางน้ าและระบบเส้นทางน้ าของประเทศ รวมทัง้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางน้ าและระบบทางน้ าและการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที ่๕ สังเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายทีจ่ะน ามาใช้บริหารจัดการ
ก ากับดูแลทางน้ าและระบบเส้นทางน้ าและจัดต้ังองค์กรดูแลทางน้ าและ
ระบบเส้นทางน้ าทีเ่หมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสภาวะทีเ่ปล่ียนแปลง

กิจกรรมที ่๖ สังเคราะห์ ปรับปรุงองค์ความรู้ทางน้ าและระบบเส้นทางน้ า
และก าหนดองค์ความรู้ข้อก าหนดด้านเทคนิควชิาการทีเ่ป็นมาตรฐาน

กิจกรรมที ่๗ สังเคราะห์ปรับปรุงระบบสารสนเทศของทางน้ าและระบบ
เส้นทางน้ าทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ประเทศ

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ ระบบเส้นทางน้ า
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การจัดการระบบเส้นทางน้ า

กิจกรรมที ่๑ ศึกษาส ารวจเพือ่ก าหนดทางน้ าและระบบเส้นทางน้ าการ
ก าหนดล าดับศักย ์และขนาดของทางน้ าทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทัง้การ
จัดท าแผนทีเ่ส้นทางน้ าของประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 5



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เนือ่งจากเป็นกิจกรรมทีเ่ร่ิมในปี ๖๕

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เนือ่งจากเป็นกิจกรรมทีเ่ร่ิมในปี ๖๖

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การ
มหาชน) ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนแม่ข่ายจ านวน ๑๐ ชุมชน ให้สามารถใช้เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรุปสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรน้ า สาเหตุและทีม่าของ
ปัญหาผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ าระดับชุมชน ในชุมชนแม่ข่ายทีร่่วมด าเนินการปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐ ชุมชน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที ่๒ พัฒนาเทคโนโลย ีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยล์อยน้ า 
(Floating Solar) ให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ที่

กิจกรรมที ่๓ ส่งเสริมและสนับสุนนการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยล์อยน้ า
 (Floating Solar)

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การขยายผลความส าเร็จด้านการบริหารจัดการน้ าและดูแลรักษาอยา่งมีส่วนร่วมและยัง่ยนื

กิจกรรมที ่๑ เร่งรัดการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าระดับชุมชน 
และผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการด าเนินงาน

กิจกรรมที ่๒ ผลักดันให้เกิดกลไกเพือ่ขยายผลความส าเร็จทีช่ัดเจน

ประเด็นยอ่ยที ่๒ เพิม่การใช้ประโยชน์จากพืน้ทีผิ่วน้ าในอ่างน้ า
กิจกรรมที ่๑ ถอดบทเรียนความส าเร็จ

กิจกรรมที ่๙ ปรับขนาดขององค์ประกอบของระบบเส้นทางน้ าทีเ่ป็น
ส่ิงก่อสร้างและไม่ใช่ส่ิงก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานทีก่ าหนดและสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้ า

กิจกรรมที ่๑๐ ติดตามผลการด าเนินการและการประเมินผล

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การดูแลรักษาเส้นทางน้ าในบริเวณโรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ส่ียงน้ าท่วม
กิจกรรมที ่๑ วเิคราะห์หาโรงพยาบาลทีต้ั่งอยูใ่นพืน้ทีว่กิฤตน้ าท่วมทัว่
ประเทศเพือ่เป็นฐานข้อมูล

กิจกรรมที ่๒ ผลักดันให้เกิดมาตรการในการดูแลเส้นทางน้ าโดยรอบพืน้ที่
โรงพยาบาล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 6



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมที ่๘ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

กิจกรรมที ่๓ ผลักดันการใช้เทคโนโลย ีBig Data เพือ่น ามาประยกุต์ใช้กับ
การบริหารจัดการน้ า

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด

กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

อยูร่ะหวา่งการหารือเพือ่เสนอประกาศการแบ่งเขตทางทะเล แก่
คณะกรรมการนโยบายรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล โดยใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทางทะเลรายจังหวดัทัง้ในระดับ
ภาพรวมและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแผนทีก่ารแบ่งเขตแดนทางทะเลทัง้ ๒๓ จังหวดั ตาม
หลักการทางวชิาการ

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๔ ผลักดันให้เกิดกลไกเพือ่ขยายผลความส าเร็จทีช่ัดเจน
ประเด็นปฏิรูปที ่๕ ความรู ้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหารจัดการน้ า

กิจกรรมที ่๑ เร่งรัดจัดต้ังศูนยข์้อมูลน้ าระดับจังหวดั

กิจกรรมที ่๒ จัดท ามาตรฐานและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมในการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการน้ าให้ทันต่อสถานการณ์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 7



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ังและรายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง
กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง
กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง

กิจกรรมที่ ๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ ๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ ๘ จัดต้ังหน่วยงานที่บูรณาการให้มีอ านาจใช้กฎหมาย และไม่ซ้ าซ้อน
กับหน่วยงานอื่น

กิจกรรมที่ ๙ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง ร่าง 
พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

กิจกรรมที่ ๔ จัดท าข้อเสนอแนะประกอบ ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 8



ความคืบหน้าการปฏิรูป
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ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้
ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการบริหารจัดการขยะทะเล โดย
ได้มีการเก็บขยะ ๖ คร้ังในพืน้ที ่๓ จังหวดัทีรั่บผิดชอบ คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที ่๘ พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลในการเข้าถึงโดยง่าย
กิจกรรมที ่๙ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที ่๘ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ การบริหารจัดการองค์ความรูท้างทะเล
กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที ่รวมทัง้มีการประชาสัมพันธข์้อมูลทีส่ าคัญให้
ภาคประชาชนรับรู้อยา่งต่อเนือ่ง

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 9
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ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนิน
โครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การด าเนินการร่างแผนบริหารจัดการประมง
ทะเลของประเทศไทยฉบับใหม่แล้วเสร็จ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมเจ้าท่า ได้ด าเนินการเพิม่เติม
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบกิจการอูเ่รือ และปรับปรุง
กฎหมายเพือ่บริหารจัดการและก ากับกองเรือประมง

ด าเนินการแล้วเสร็จ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนิน
โครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การด าเนินการร่างแผนบริหารจัดการประมง
ทะเลของประเทศไทยฉบับใหม่แล้วเสร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ การบริหารจัดการการประมงทะเล
กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การบริหารจัดการการประมงทะเล รวมทัง้สรุปผลการด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล
กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการการประมงทะเล

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝ่ัง
กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง มีข้อคิดเห็นร่วมกันในการจัดท าเป็นแนวทางการจัดท ารายการข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Checklist) ด้านการกัดเซาะชายฝ่ัง เพือ่เป็นเอกสาร
ส าคัญในการขออนุญาตในพืน้ทีคุ้่มครอง

กิจกรรมที ่๘ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝ่ัง
กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝ่ัง รวมทัง้สรุปผลการด าเนินการ และ
รายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง มีข้อคิดเห็นร่วมกันในการจัดท าเป็นแนวทางการจัดท ารายการข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Checklist) ด้านการกัดเซาะชายฝ่ัง เพือ่เป็นเอกสาร
ส าคัญในการขออนุญาตในพืน้ทีคุ้่มครอง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จะร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพือ่ท า
แผนทีย่อ้นหลัง ๑๐ ปีในการแสดงเขตชายฝ่ังและปะการัง เพือ่
น าเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีกิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝ่ัง
กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝ่ัง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 10



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมประมง ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้อง
กับกิจกรรมแล้ว อาทิ การก าหนดมาตรการในการท าการประมง เพือ่ลดความขัดแยง้
ระหวา่งประมงพาณิชย ์กับประมงพืน้บ้าน อีกทัง้ส่งเสริมการท าการประมงให้มีความ
ยัง่ยนื เช่น การประกาศมาตรการปิดอ่าวไทยในฤดูปลาวางไข่ มีการร่างแผนการ
บริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยฉบับใหม่แล้วเสร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่ง
พลังงานในทะเล

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการการประมงทะเล

กิจกรรมที ่๗ ขับเคล่ือนการบริหารเชิงพืน้ทีโ่ดยท้องถิน่บริหารจัดการพืน้ทีข่อง
ตน ส าหรับส่วนกลางท าหน้าทีก่ าหนดและก ากับนโยบาย

กิจกรรมที ่๘ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมที ่๙ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๗ การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทัง้ สรุปผล
การด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 11



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงานอยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวง
พลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้
ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการตรวจสอบแปลงทีดิ่นเพือ่
ด าเนินการจัดทีดิ่นให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพืน้ทีป่่าชายเลนแล้วเสร็จ
 จ านวน ๕ ชุมชน ได้แก่ (๑) ชุมชนท่าถ่านล่าง (๒) ชุมชนวดัคงคาไล (๓) ชุมชนหัวหิน 
 (๔) ชุมชนวดัเขาบางทราย (๕) ชุมชนท้ายบ้าน จังหวดัชลบุรี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
 ตามหลักการทางวชิาการ

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๘ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที ่๙ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนทีท่างทะเล (Marine Spatial Planning)
กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทัง้สรุปผล
การด าเนินการและรายงานความก้าวหน้า

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังตามแนวคิด Marine Spatial Planning (MSP) และรวบรวม
ฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางทะเลในพืน้ทีต่่างๆ

กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแนวทางการบริหารทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน
ในทะเล

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล

กิจกรรมที ่๗ ขับเคล่ือนการบริหารเชิงพืน้ทีโ่ดยท้องถิน่บริหารจัดการพืน้ทีข่อง
ตน ส าหรับส่วนกลางท าหน้าทีก่ าหนดและก ากับนโยบาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 12



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมที ่๘ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การอนุรักษ์ปะการังอยา่งยัง่ยนื รวมทัง้สรุปผลการด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแนวทางการอนุรักษ์ปะการังอยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการอนุรักษ์ปะการังอยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที ่๘ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๙ การอนุรักษ์ปะการังอย่างยัง่ยืน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 13



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศ ด้านการ
ปกป้อง รักษา และฟืน้ฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล

กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศด้าน
การปกป้อง รักษา และฟืน้ฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง
กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที ่๘ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๑ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปกป้อง รักษา และฟืน้ฟู
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล รวมทัง้สรุปผลการด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๐ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง
กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การกัดเซาะชายฝ่ัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กรมเจ้าท่า ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้อง
กับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการเขือ่นป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังและแผงกันคล่ืนแล้ว
เสร็จ ๗๒ แห่ง และก าลังด าเนินการก่อสร้าง ๑๙ แห่ง

กรมเจ้าท่าจะด าเนินการสร้างเพิม่ ๒๔ แห่ง และด าเนินการ
รวบรวมการจัดท าร่าง แนวทาง ส าหรับโครงการก าแพงป้องกัน
คล่ืนริมชายหาด ทีม่ีการยกเวน้การท า EIA ต่อไป และการรับฟัง
ความคิดเห็นคร้ังที ่๒ ต่อร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๑

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังแบบบูรณาการ
ทุกพืน้ทีข่องชายฝ่ังประเทศไทย

กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างแนวการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังของประเทศไทย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 14



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล (ภายใต้คณะกรรมการ
ทะเลแห่งชาติ/คณะกรรมการทะเลจังหวดั/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง/กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุพ์ืช)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะท างานพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล

กิจกรรมที ่๔ จัดท าร่างพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเลและสัตวท์ะเล และพืน้ที่
เป้าหมายในการประกาศกิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล
และสัตวท์ะเลกิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที ่๘ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

กิจกรรมที ่๘ จัดต้ังคณะกรรมการความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปกป้อง 
รักษา และฟืน้ฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล

กิจกรรมที ่๙ เสนอผลการด าเนินการให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องพิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๒ การบริหารจัดการพ้ืนทีคุ้่มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
การบริหารจัดการพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเลและสัตวท์ะเล รวมทัง้สรุปผลการ
ด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้องกิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพืน้ทีคุ้่มครองทางทะเลและสัตว์
ทะเล

กิจกรรมที ่๖  ด าเนินกิจกรรมหลักในการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ด้านการปกป้อง รักษา และฟืน้ฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล

กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 15



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรมที ่๗ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพือ่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที ่๘ จัดต้ังคณะกรรมการความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปกป้อง 
รักษา และฟืน้ฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล

กิจกรรมที ่๑ ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ
กฎหมายทางทะเลของประเทศไทย อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และข้อตกลงระหวา่งประเทศต่างๆ ทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี 
รวมทัง้สรุปผลการด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ

กิจกรรมที ่๒ ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
กิจกรรมที ่๔ ต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพือ่ติดตาม และแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายทางทะเล

กิจกรรมที ่๕ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ทัง้ใน
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที่

กิจกรรมที ่๖ ด าเนินกิจกรรมหลักในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
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ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ฯ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมที ่๑ จัดท าแผนการวจิัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในลักษณะ Agenda - Based/Area – Based /Program - Based 
รวมทัง้ข้อเสนอแนะและแผนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบวจิัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทีเ่ชือ่มโยงกับทิศทางการพัฒนาของโลกและ
ระดับประเทศด้านการวจิัยและนวตักรรม โดยก าหนดทิศทางการวจิัยและ
ประเด็นหลักทีม่ีความส าคัญเร่งด่วนในการด าเนินการ และส่งผลต่อการ
พัฒนาสู่ความยัง่ยนื

กิจกรรมที ่๒ สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการปฏิรูประบบวจิัย และ
นวตักรรมโดยจัดงบประมาณตามวาระการวจิัย ในส่วนของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นยอ่ยที ๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ
กิจกรรมที ่๑ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับประเทศ

กิจกรรมที ่๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพืน้ที่
ประเด็นปฏิรูปที ่๒ ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นยอ่ยที ๑ จัดท าแผนการวจิัยและสนับสนุนการน างานวจิัยไปใช้ประโยชน์

ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ระดับชาติและพ้ืนที่

ประเด็นยอ่ยที ๑ การปฏิรูปกฎหมาย
กิจกรรมที ่๑ ยกร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ....ใช้เป็นกรอบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

กิจกรรมที ่๒ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพทีม่ีอยู ่และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาและบังคับใช้
ตามขัน้ตอน
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ฯ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ฯ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ฯ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธกิาร ได้ด าเนินโครงการที่
เกีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การพัฒนาข้อมูลเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม
ประเด็นยอ่ยที ๑ พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ

กิจกรรมที ่๑ จัดท าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ีล าดับ
ความส าคัญสูงและทีม่ีความส าคัญต่อประเทศเป็น ๒ กลุ่ม พร้อมจัดท า
รายละเอียดในแต่ละชนิดทีค่รอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ (๑) ชนิดพันธุท์ีถู่ก
คุกคามของประเทศไทยซ่ึงอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการสูญพันธุ ์เป็นชนิดสัตวม์ี
กระดูกสันหลังทีม่ีล าดับความส าคัญสูงเส่ียงต่อการสูญพันธุ ์และชนิดพันธุ์
ต่างถิน่ทีส่่งผลกระทบต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ (๒) ชนิดพันธุท์ีม่ีศักยภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และชนิดพันธุท์ีม่ีความส าคัญควรปกปักรักษาไวจ้าก
การเข้าถึงและลักลอบใช้ประโยชน์จากภายนอก โดยเฉพาะต่างชาติ

กิจกรรมที ่๒ จัดต้ัง node ข้อมูลในสองกลุ่มดังกล่าว
กิจกรรมที ่๓ เผยแพร่คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ใช้
ประโยชน์ต่อยอด

กิจกรรมที ่๓ พัฒนากลไกในการเชือ่มโยงองค์ความรู้ งานวจิัยและนวตักรรม
 เข้าสู่การก าหนดนโยบายและแผน ของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน เพือ่สนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริโภคทีย่ัง่ยนื ตอบสนองต่อ
เป้าหมาย zero waste ตามแนวทางเศรษฐกิจไหลเวยีน (Circular 
Economy)

กิจกรรมที ่๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวจิัยเชิงปฏิบัติการตามความ
ต้องการของชุมชน และการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ส าหรับคนในชุมชน โดย
การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และสถาบันการศึกษาในพืน้ที่

ประเด็นยอ่ยที ๒ ปฏิรูปองค์กรวจิัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมที ่๑ จัดต้ังสถาบันวจิัยระบบความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ด าเนินงาน
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(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การจัดท าระบบ
บัญชีรายการทรัพยากรพันธกุรรมทีท่รงคุณค่าส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดท า
บัญชีรายการทรัพยากรทีท่รงคุณค่าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจ และเผยแพร่ผ่าน 
www.thaibiodiversity.org เป็นต้น

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธกิาร ได้ด าเนินโครงการที่
เกีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ การพัฒนาข้อมูลเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถ่ินให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน
กิจกรรมที ่๑ ขยายศูนยอ์นุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่ ต าบล ให้ครบ
ทุกต าบลทัว่ประเทศให้เกิดการด าเนินงานตามศาสตร์พระราชาและ
แนวทางประชารัฐ รวมถึง เป็นศูนยเ์รียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชน และเชือ่มโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหวา่งประเทศและ
ภูมิภาค

กิจกรรมที ่๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศหรือภูมิภาคทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟืน้ฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิน่อยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่๓ รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ และองค์ความรู้ของชุมชน
ท้องถิน่ทีป่ระสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยัง่ยนื เพือ่เป็นกรณีตัวอยา่ง
ถ่ายทอดไปยงัผู้มีส่วนเกีย่วข้องทัง้ในระดับชุมชน ประเทศ และระหวา่ง
ประเทศ

กิจกรรมที ่๕ จัดให้มีศูนยข์้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นยอ่ยที ๒ จัดท าบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอยา่ง

กิจกรรมที ่๑ จัดท าระบบบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรพันธกุรรมทีท่รงคุณค่าเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจ

กิจกรรมที ่๒ จัดต้ังธนาคารอนุรักษ์เมล็ดพันธุพ์ืชทีถู่กคุกคาม

กิจกรรมที ่๓ จัดต้ังธนาคารพันธกุรรมสัตว์

กิจกรรมที ่๔ จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยาพืชและสัตวท์ะเล

กิจกรรมที ่๔ รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุใ์นประเทศไทยให้เป็น
ปัจจุบัน ทัง้ชนิดพันธุพ์ืช สัตว ์และจุลินทรีย ์และเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 19



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที ่๗ สนับสนุนให้ศูนยอ์นุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่ ต าบล 
มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติทีดี่ (best practices) ใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่๑ จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวธิานและสาขาทีเ่กีย่วข้อง
ตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดการฝึกอบรมและดูงานด้าน
อนุกรมวธิานอยา่งต่อเนือ่ง

กิจกรรมที ่๒ สร้างและพัฒนาบุคลากรทีส่อดคล้องกับการพัฒนาประเทศใน
เชิงสหสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึง 
บุคลากรในท้องถิน่และชุมชน

กิจกรรมที ่๓ ผลักดันให้เกิดการเพิม่ส่วนงาน ต าแหน่ง เส้นทางอาชีพ และ
ความมัน่คงของบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ส่วนกลาง
และท้องถิน่ รวมถึงงบประมาณรองรับ

กิจกรรมที ่๔ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษาทางด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะเยาวชนในพืน้ที ่แบบครบวงจรด้วย
การจัดสรรทุนการศึกษาควบคู่กับการก าหนดสัดส่วนและก าหนดต าแหน่ง
งานในหน่วยงานระดับท้องถิน่รองรับผู้ส าเร็จการศึกษา และพิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับสาขาทีข่าดแคลน รวมถึงนักอนุกรมวธิาน

กิจกรรมที ่๕ สนับสนุนบุคลากรทีม่ีความรู้ความเชีย่วชาญให้มีบทบาท
ส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ในระดับภูมิภาคและ
ระหวา่งประเทศ

กิจกรรมที ่๖ สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ทีท่ันสมัย ทัง้ในและนอกระบบ
การศึกษา ผลักดันให้เกิดหลักสูตรของท้องถิน่ เพิม่เติม/บูรณาการเนือ้หาใน
ส่วนของสหวทิยาการไวใ้นสาระของการเรียนการสอน เพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งยัง่ยนื

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นยอ่ยที ๑ จัดท าแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 20



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบต่อ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในการประชุมคร้ังที ่๓/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๒๔ ก.ย. ๖๐

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว อาทิ โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
วสิาหกิจชุมชน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ

กิจกรรมที ่๒ สร้างกลไกผลักดันวถิีการผลิตและบริโภคอยา่งยัง่ยนืทัง้ต้นน้ า
 กลางน้ า ปลายน้ า รวมถึงในเมือง เข้าสู่กระบวนการผลิตและบริโภคในทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคเกษตร ประมง ท่องเทีย่ว โดยกลไกประชารัฐ

กิจกรรมที ่๓ ก าหนดกลไกและแนวทางการเชือ่มโยงผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพกลับสู่การอนุรักษ์

ประเด็นยอ่ยที ๒ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และด ารงไวซ่ึ้งองค์ความรู้
กิจกรรมที ่๑ ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่หรือความรู้
พืน้บ้านด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
การท างานของคนสามวยั (ผู้สูงอายหุรือปราชญ์ชาวบ้าน วยัท างาน และ
เยาวชน)

กิจกรรมที ่๒ สร้างสังคมการเรียนรู้ แบ่งปันผ่านการศึกษาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่สาธารณชนในทุกระดับ

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน
กิจกรรมที ่๑ ผลักดันให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นหนึง่ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 21



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑ สร้างวฒันธรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและน ากลับมาใช้
ประโยชน์ในชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศโดยสร้างแรงจูงใจบนหลักการ  
“เปล่ียนขยะทีไ่ม่มีราคาให้เป็นเงิน” โดยเฉพาะขยะอินทรีย ์โดย (๑) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนแสวงหา
ช่องทางการน าขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยเฉพาะขยะอินทรียม์าใช้
ประโยชน์และพัฒนาระบบ “ขยะแลกเงิน” ผ่านร้านค้าวสิาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ชุมชน ร้านสะดวกซ้ือ โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นเพิม่ประเภทขยะที่
จะรับซ้ือคืน (๒) ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัด
แยกขยะแต่ละประเภท รวมทัง้ผนวกความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะเข้าไป
ในหลักสูตร การเรียนการสอน (๓) จัดต้ังศูนยก์ลางคัดแยกขยะรีไซเคิล
และขยะทีน่ ามาใช้ประโยชน์ได้ อยา่งน้อยครอบคลุมทุกภูมิภาค

กิจกรรมที ่๒ ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาแผนด าเนินการคัดแยก
ขยะโดยเฉพาะขยะอินทรียซ่ึ์งรวมถึงระบบการเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะแบบแยกประเภท และด าเนินการตามแผนดังกล่าว

กิจกรรมที ่๓ จัดท าปฏิทินการเก็บขยะแต่ละประเภท คู่มือการแยก
ประเภทแบบง่ายส าหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน โดยเร่ิมจากเทศบาลเมือง
ใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และเมืองท่องเทีย่วขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษก่อน

กิจกรรมที ่๔ เชือ่มโยงการพัฒนาแผนและระบบดังกล่าวกับตัวชีว้ดัผล
การด าเนินงานบริหารจัดการขยะ

กิจกรรมที ่๕ ออกกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชือ่มโยงตัวชีว้ดัและการจัดสรรเงิน
งบประมาณส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กับการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธกิาร

ด้าน สิง่แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษทีแ่หล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยอ่ยที ๑ ลดขยะมูลฝอยทีแ่หล่งก าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากทีสุ่ด : มลพิษจากขยะชุมชน
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสงขลา และ กระทรวงศึกษาธกิาร ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมแล้ว
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๖ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพือ่สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในการบริหารจัดการคัดแยกขยะทีต้่นทางเป็น
อันดับต้นของเงินงบประมาณทีเ่กีย่วข้องกับการจัดการขยะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กิจกรรมที ่๗ ให้การสนับสนุนทางวชิาการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในการพัฒนาระบบและคู่มือ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยา่งถูกต้อง

กิจกรรมที ่๑ ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎระเบียบ/ปรับปรุง
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่อนุญาตให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภท รวมทัง้ออก
กฏหมายทีเ่อือ้ต่อการลงทุนของภาคเอกชนในการสร้างระบบการจัดการ
ขยะหรือระบบทีใ่ช้ขยะเป็นวสัดุดิบในการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  
โดยภาคเอกชนสามารถ (๑) วางแผนลงทุนในการใช้ประโยชน์จากขยะ
ทุกประเภทได้ และ (๒) พัฒนาแผนบริหารจัดการขยะทุกประเภทอยา่ง
เต็มรูปแบบต้ังแต่ครัวเรือนถึงปลายทางโดยสามารถใช้ประโยชน์จาก
ขยะทุกประเภทอยา่งเต็มที่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมที ่๒ ด าเนินการตามแนวทางข้างต้น โดยเร่ิมจากเทศบาลเมือง
ใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม และ/หรือเมืองท่องเทีย่วขนาดใหญ่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษก่อน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้การสนับสนุนด้าน
วชิาการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ ส่งเสริมให้เอกชนสร้างมูลค่ากับสินค้าทีผ่ลิตจากวสัดุเหลือ
ใช้โดยเฉพาะ up-cycle ให้มีราคาสูง โดยเพิม่มูลค่าเร่ืองการออกแบบ
โดยสะท้อน environmental value และเน้นตลาดทีเ่ป็น high end 
รวมถึงการสร้างกระแสในระดับบน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยอ่ยที ๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการบริหารจัดการขยะทุกประเภททีถู่กต้องตามหลักวชิาการอยา่งเต็มรูปแบบ ต้ังแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง : มลพิษจากขยะชุมชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 23



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑ ออกกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก าหนดให้หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิน่ รวมถึงสถานศึกษาของรัฐเลิกใช้
กล่องโฟมบรรจุอาหารทีผ่ลิตจากวสัดุทีย่อ่ยสลายยากและขวดน้ า
พลาสติกทีม่ีพลาสติกหุม้ฝา (cap seal) รวมทัง้ก าหนดให้ร้านค้าใน
สถานทีร่าชการคิดราคาถุงพลาสติกใส่สินค้าและแก้วน้ าพลาสติกส าหรับ
เคร่ืองด่ืม

ด าเนินการแล้วเสร็จ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กิจกรรมที ่๒ ท าข้อตกลงกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซ้ือในการ
ลดการแจกถุงพลาสติกใส่สินค้าและลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่
ท าจากวสัดุยอ่ยสลายยาก รวมทัง้ขวดน้ าพลาสติกทีม่ีพลาสติกหุม้ฝา 
(cap seal) และพิจารณาทางเลือกอืน่ๆ ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๓ ส่งเสริมโรงงานทีม่ีมาตรการลด/เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารทีผ่ลิตจากวสัดุทีย่อ่ยสลายยาก ขวดน้ าพลาสติกทีม่ีพลาสติกหุม้
ฝา (cap seal) รวมทัง้ถุงพลาสติกใส่สินค้าและแก้วน้ าพลาสติกส าหรับ
เคร่ืองด่ืม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๔ ศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บของภาษี/ค่าธรรมเนียม
กับสินค้าถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารทีท่ าจากวสัดุยอ่ยสลาย
ยากโดยพิจารณาถึงประเภท ขนาด วสัดุทีใ่ช้ และอัตราภาษี/
ค่าธรรมเนียมและปรับแก้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องหรือออกกฎหมายเพิม่เติม
เพือ่ด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๕ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานการใช้สินค้า
ดังกล่าว (baseline data) เพือ่การติดตามและประเมินผล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ประเด็นยอ่ยที ๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าทีผ่ลิตจากวสัดุยอ่ยสลายยาก : มลพิษจากขยะชุมชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 24



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑ ก าหนดให้ภาคเอกชนผู้จัดจ าหน่ายสินค้าทีก่่อให้เกิดขยะ
อันตรายจากครัวเรือน (รวมถึงน้ ามันเคร่ืองทีใ่ช้แล้ว) พัฒนาระบบ
จัดการสินค้าดังกล่าวต้ังแต่ต้นทางโดย (๑) จัดท าระบบลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ (๒) ก าหนดช่องทางการรับคืนรวมทัง้ส่ือสารและ
ประชาสัมพันธช์่องทางดังกล่าว (๓) ใช้กลยทุธในการเรียกคืนขยะ
อันตรายเหล่านัน้เข้าสู่ช่องทางการก าจัดทีถู่กต้อง โดยยดึหลักการ 
“สร้างมูลค่า/ราคา”ให้กับขยะดังกล่าว (๔) ร่วมมือกับหน่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในการขนยา้ย จัดเก็บ ท าลาย หรือน าขยะกลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
แก้ไขปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ซ่ึงเป็นการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
ประเภทหนึง่และแยกออกจากการจัดการขยะมูลฝอยทัว่ไป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ เร่งออกอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ
แนวทางข้างต้นเพือ่ให้พระราชบัญญัติได้น าไปบังคับใช้ได้ทันที

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๔ ติดตามการด าเนินการตามระบบทีไ่ด้รับการพัฒนา อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติการก่อสร้างอาคาร 
บ้านเรือน สถานประกอบการ หรือโรงงาน หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตน า
หลักเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อม (รวมทัง้มาตรฐานน้ าเสีย) ไปเป็นเง่ือนไข
ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต และด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
โดยเฉพาะในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องก าหนดให้มี
การจัดท าแบบรายงานด าเนินการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียเพือ่
ประกอบการพิจารณาอนุญาตโรงงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยอ่ยที ่๔ ขยายบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนต้ังแต่ต้นทาง : มลพิษจากขยะชุมชน

ประเด็นยอ่ยที ่๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอยา่งเคร่งครัดต้ังแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้ าเสีย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 25



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๒ ศึกษาความเป็นไปได้  รวมถึงแนวทางทีเ่หมาะสม ในการ
น าระบบ Third Party Inspection มาใช้เพือ่สนับสนุนการติดตามและ
ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบดังกล่าว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมที ่๑ ศึกษาแนวทางและวธิกีารทีเ่หมาะสมในการพิจารณาเก็บ
ค่าอนุรักษ์คุณภาพน้ าจากองค์กรผู้ใช้ทรัพยากรน้ าเพือ่การประปาหรือ
จากภาคส่วนต่างๆ โดยอาจพิจารณารวมไวใ้นค่าน้ าประปาตามหลักการ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) และ/หรือผู้รับ
ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pays Principle: BPP) ส าหรับเป็น
เงินงบประมาณสมทบเข้ากองทุนส่ิงแวดล้อมเพือ่จัดการน้ าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเน้นไปทีร่ะบบจัดการและระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุงแก้ไข/ออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ ด าเนินการตามกฏหมายทีไ่ด้รับการออกประกาศใช้ อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมที ่๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ าเสียที่
แหล่งก าเนิดและลดการระบายน้ าเสียสู่ส่ิงแวดล้อมตามคู่มือการจัดการ
น้ าเสียภาคประชาชนโดยให้เงินสนับสนุนชุมชน (community grant) 
ในการด าเนินโครงการทีไ่ด้รับการอนุมัติผ่านระบบกองทุนส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่
อนุญาตให้บริษัทและร้านค้าสามารถหักค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในการ
ลดหยอ่นภาษีนิติบุคคลได้ ในกรณีทีเ่ลือกซ้ือสินค้าทีไ่ด้รับเคร่ืองหมาย
รับรองฉลากเขียว ตระกร้าเขียว และอืน่ๆ ทีรั่บรองการผลิตทีเ่ป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมจากกลุ่มสินค้าทีก่่อมลพิษสูงก่อน รวมทัง้ผนวก
รายการสินค้าดังกล่าวให้อยูใ่นบัญชีจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการคลัง

ประเด็นยอ่ยที ่๖ พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณเพือ่สนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้ าเสียทีแ่หล่งก าเนิด

ประเด็นยอ่ยที ่๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพือ่จูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษทีต้่นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 26



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๒ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสนับสนุนข้อมูลเชิงวชิาการเกีย่วกับ
รายละเอียดสินค้าและการตรวจสอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ ให้สิทธปิระโยชน์และสนับสนุนโรงงานทีส่นับสนุนการผลิต
ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและโรงงานทีใ่ส่ใจชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะ
โรงงานทีเ่ข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และโรงงานในพืน้ทีเ่มือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการคลัง

กิจกรรมที ่๔  กระตุ้นให้ประชาชนให้อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีจิตส านึกใน
การบริโภคสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการคลัง

กิจกรรมที ่๕ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน (baseline 
data) ส าหรับสินค้าดังกล่าวเพือ่การติดตามและประเมินผล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการคลัง

กิจกรรมที ่๑ ศึกษาความเหมาะสมและปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ครอบคลุมถึงข้อก าหนดด้านการผลิตทีเ่ป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยอิงจากมาตรฐานส่ิงแวดล้อมทีม่ีอยูแ่ล้ว เช่น 
ฉลากเขียว/ตระกร้าเขียว และเร่ิมจากการพิจารณาปรับเปล่ียน
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทีก่่อมลพิษสูงก่อน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมที ่๒ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสนับสนุนข้อมูลเชิงวชิาการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมที ่๓ ศึกษาแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์เชือ่มโยงการติด
สัญลักษณ์ของมาตรฐานต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมลงในผลิตภัณฑ์ 
เพือ่แสดงถึงความใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมทัง้สนับสนุนการติด
เคร่ืองหมายรับรองการผลิตอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมกับ
สินค้าต่าง ๆ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมที ่๔  เผยแพร่ความเข้าใจกับประชาชนเกีย่วกับสินค้าทีไ่ด้รับ
การติดเคร่ืองหมายรับรองการผลิตอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมที ่๑ ยกเลิกการใช้สารเคมีเพือ่การเกษตรที ่(๑) อนุสัญญา
ระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วข้องก าหนดให้ยกเลิก (๒) มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทางวทิยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพประชาชน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ประเด็นยอ่ยที ่๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิม่ข้อก าหนดด้านการผลิตทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ประเด็นยอ่ยที ่๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพือ่การเกษตรทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพส่ิงแวดล้อม : มลพิษจากสารเคมีภาคการเกษตร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 27



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๒ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลสารทดแทน
หรือสารชีวภาพทางเลือกส าหรับสารเคมีทีไ่ด้รับการยกเลิก/ควบคุม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและ
เทคโนโลยชีีวภาพเพือ่การเกษตรทีย่ัง่ยนือยา่งเป็นระบบและจริงจัง
ส าหรับเกษตรกร

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ ออกกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก าหนดให้เอกชนเข้ามา
รับผิดชอบ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทางโดย
 (๑) จัดท าระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สารเคมีน าเข้าเพือ่การเกษตร
ต้ังแต่ต้นทาง (๒) จัดท าระบบข้อมูลการจ าหน่ายสารเคมีในระดับจังหวดั
 อ าเภอ ต าบล และเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ (๓) พัฒนาแนวทาง
ในการให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารเคมีทีเ่หมาะสมนอกเหนือการ
ให้ข้อมูลตามฉลากผลิตภัณฑ์สารเคมี (๔) ใช้กลยทุธใ์นการเรียกคืนซาก
บรรจุภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการก าจัดทีถู่กต้อง โดยยดึหลักการ “สร้าง
มูลค่า/ราคา”ให้กับซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทีไ่ม่ใช้แล้วหรือสารเคมีคงค้าง
เส่ีอมสภาพ (๕) ร่วมมือกับหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการขน
ยา้ย จัดเก็บ ท าลาย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรม อาทิ การจัดท าแนวทางการ
จัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร เพือ่น าไปประกอบการยกร่างยกร่าง
ระบบเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตร

กิจกรรมที ่๒ ด าเนินการตามกฎหมายทีไ่ด้รับการประกาศใช้ อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ ระยะส้ัน ออกกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก าหนดบทบาท
อ านาจและหน้าทีข่องหน่วยงานทีจ่ะท าหน้าทีก่ าหนดมาตรฐานกลางใน
การจัดการขยะทุกประเภท รวมทัง้ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการ
เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด หน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องยดึตาม
มาตรฐานกลางทีไ่ด้รับการก าหนดส าหรับการบริหารจัดการขยะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยอ่ยที ๑ ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท ามาตฐาน ให้ค าแนะน า ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวชิาการให้ชัดเจน : มลพิษจากขยะ

ประเด็นยอ่ยที ่๑๐ ขยายบทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตรต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 28



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๒ ระยะยาว ศึกษาแนวทางในการบูรณาการกฎหมายที่
เกีย่วข้องกับการจัดการขยะ  เช่น พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ขยะแห่งชาติ และ การผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมที ่๑ ศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานทีจ่ะเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก ากับดูแล
การจัดการน้ าเสียในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และ
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ ออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก าหนดบทบาท อ านาจ และ
หน้าทีข่องหน่วยงานหลักทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการประสานงานกับหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก ากับดูแลการจัดการน้ าเสียในภาพรวม เพือ่ให้เกิด
การบูรณาการในการท างานและความเชือ่มโยงระหวา่งหน่วยงานทัง้
แนวด่ิงและแนวราบในการจัดการน้ าเสีย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ ระยะส้ัน หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจัดท าระบบท าเนียบการ
ปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (PRTR) ให้ครอบคลุมโรงงานประเภท
ส าคัญในพืน้ทีท่ีก่ าหนดและเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะอยา่งโปร่งใส

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

กิจกรรมที ่๒ ระยะยาว (หลังจาก ๕ ป)ี ก าหนดให้มีกฎระเบียบเกีย่วกับ
ระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมที ่๑ เร่งพัฒนาระบบ “Third Party Inspection” เพือ่กระจาย
งานตรวจสอบให้เอกชนทีไ่ด้รับอนุญาตในการด าเนินการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุงตัวชีว้ดัของเจ้าหน้าทีใ่นการติดตามและตรวจสอบ
การปล่อยมลพิษของสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความเข้มงวด
และรัดกุม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมที ่๓ ทบทวนเทคนิคการตรวจวดัมลพิษทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบันและ
ศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ทีส่ามารถตรวจวดัมลพิษได้แม่นย าและครอบคลุม
มากขึน้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยอ่ยที ๒ ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก ากับดูแลการบริหารจัดการน้ าเสียตามหลักวชิาการ : มลพิษจากน้ าเสีย

ประเด็นยอ่ยที ๓  จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคล่ือนยา้ยมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยา่งโปร่งใส : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ประเด็นยอ่ยที ๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษทีเ่กิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 29



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๔ ปรับปรุงกฏหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขยายประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ทีต้่องติดต้ังระบบรายงานแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพน้ า
ทิง้และคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมที ่๑ ออกกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก าหนดหลักเกณฑ์ทีช่ัดเจน
ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการทีก่ระท าผิดกฎหมาย
เพือ่ลดความเส่ียงในการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุงบทลงโทษภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้มีความ
รุนแรงมากขึน้ สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ในปัจจุบัน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายในการบังคับใช้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ วา่ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....เพือ่ก าหนดให้โครงการลงทุน
ภาครัฐขนาดใหญ่ (เงินงบประมาณมากกวา่...ล้านบาท) ต้องวเิคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อและ/หรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทัง้จัดท ามาตรการรองรับก่อนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยอ่ยที ๑ ก าหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวเิคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทัง้จัดท ามาตรการรองรับ

ประเด็นยอ่ยที ๕ ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีใ่นการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการทีก่ระท าผิดกฏหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึน้ : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

ประเด็นยอ่ยที ๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ในการควบคุม เฝ้าระวงั ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 30



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๒ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด าเนินการตามบทบัญญัติ โดยศึกษา
แนวทางและพัฒนาเกณฑ์ทีช่ัดเจนเพือ่ให้หน่วยงานอืน่ๆ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจัดท าฐานข้อมูลกลางเกีย่วกับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเส่ียงเชิงพืน้ทีต่่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพือ่เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ พัฒนาระบบเชือ่มโยงข้อมูลระหวา่งหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ วา่ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....ในการก าหนดให้มีฐานข้อมูล
ดังกล่าวรวมทัง้การพัฒนาระบบเชือ่มโยงข้อมูลระหวา่งหน่วยงานต่างๆ 
และเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๑ พัฒนาบทบัญญัติภายใต้ พระราชบัญญัติวา่ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....ในการก าหนดกลไกทีเ่หมาะสมใน
การสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวอยา่ง เช่น การก าหนดระดับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของแต่ละสาขาการผลิต รวมถึงการ
จัดสรรสิทธกิารปล่อยของแต่ละสถานประกอบการและการอนุญาตให้มี
การซ้ือขายสิทธนิัน้ได้ (cap and trade system)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด าเนินการศึกษาแนวทางและ
รูปแบบทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาระบบให้เอกชนสามารถน าไปปฏิบัติได้
หลังจาก ๕ ปี ที ่พระราชบัญญัติ ได้รับการประกาศใช้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ประเด็นยอ่ยที ๒ เร่งรัดจัดท าฐานข้อมูลกลางเกีย่วกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเส่ียงเชิงพืน้ทีต่่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะด าเนินการบันทึกข้อมูลกิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๘ ใน
แบบฟอร์มน าเข้าข้อมูลกิจกรรม (DET) ส าหรับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand 
Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS)

ประเด็นยอ่ยที ๓ ก าหนดกลไกทีเ่หมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ภาคเอกชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 31



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑ สร้างความตระรู้ ความรู้ และความเข้าใจของประชาชน
อยา่งต่อเนือ่งเกีย่วกับแบบอยา่งการด าเนินกิจกรรมในชีวติประจ าวนัที่
จะช่วยแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านส่ือและ
ประชาสัมพันธใ์นรูปแบบต่างๆ รวมทัง้โครงการสร้างแรงจูงใจ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกระดับผนวกเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับระดับ
การศึกษา

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนิน
โครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรม อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่๑๙ เม.ย. ๖๑ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ด าเนินการแล้วเสร็จ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่๑๙ เม.ย. ๖๑ ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ประกาศใช้กฎหมายล าดับรองแล้ว ๒ ฉบับ อีก ๗ ฉบับ อยู่
ระหวา่งด าเนินการตามขัน้ตอน ทัง้นี ้เนือ่งจากในการตรา
กฎหมายล าดับรอง มีขัน้ตอนการด าเนินงานหลายขัน้ตอน 
โดยเฉพาะในการจัดท ากฎกระทรวง จะต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการก่อนด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๕ จัดท ากฎหมายล าดับรอง (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง) เพือ่รองรับการน าระบบ EIA และ EHIA ทีป่ฏิรูปไปสู่
การปฏิบัติ ตัวอยา่งเช่น

กิจกรรมที ่๖ น าระบบ EIA และ EHIA ทีป่ฏิรูปไปสู่การปฏิบัติ และมีการ
ติดตามประเมินผล รวมทัง้การปรับปรุงเพิม่เติมความสมบูรณ์ของ
กฎระเบียบต่าง ๆ

ด้าน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ประเด็นปฏิรูปที ่๑ ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)

กิจกรรมที ่๑ จัดท ากรอบการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการจัดท ารายงาน 
EIA และ EHIA

กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานในข้อ ๑
 , สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ และสร้างความเชือ่มโยงระหวา่ง
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เช่น กฎหมายด้านผังเมือง กฎหมายกรมโรงงาน ฯลฯ

กิจกรรมที ่๓ ด าเนินการตาม ม.๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมที ่๔ เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบับปรับปรุงให้คณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภาพิจารณา และประกาศใช้

ประเด็นยอ่ยที ๔ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด าเนินกิจกรรมในชีวติประจ าวนัเพือ่ร่วมแก้ไขปัญหารการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ภาคประชาชน
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยว์ชิาการเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินโคงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรม อาทิ การปรับปรุงแก้ไขร่าง
หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกพืน้ทีเ่ขตควบคุมมลพิษ

กิจกรรมที ่๔ กลไกส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง SEA ต่างๆ และ
ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการความขัดแยง้ในระบบ SEA และมีการ
พัฒนาข้อเสนอแนวทาง รวมทัง้การออกแบบเชิงสถาบันทีเ่หมาะสม ส าหรับ
การด าเนินการและพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ

กิจกรรมที ่๕ ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กิจกรรมที ่๖ จัดต้ังกลไกเชิงสถาบัน เพือ่การด าเนินการและพัฒนาระบบ 
SEA ทีม่ีหน้าทีค่รอบคลุมถึง การเสริมสร้างขีดความสามารถเกีย่วกับ SEA 
ให้การสนับสนุนการด าเนินการและการมีส่วนร่วมใน SEA รวมทัง้ให้
ข้อเสนอและด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA อยา่งต่อเนือ่ง

กิจกรรมที ่๗ การประเมินผลระบบ SEA และจัดท าแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ SEA ในระยะต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กิจกรรมที ่๑ จัดท าเกณฑ์ในการทบทวนภาพรวมของพืน้ทีท่ัง้หมด และ
สร้างวธิกีารในการด าเนินการ

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ จัดท ากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบ SEA ซ่ึงครอบคลุมถึงการรับรองสิทธิ กลไกการพัฒนาระบบ SEA การสนับสนุนการด าเนินงาน SEA ทีเ่ป็นรูปธรรม กรณีศึกษาทีห่ลากหลาย และการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ในการท า SEA รวมทัง้ความเชือ่มโยงกับระบบ EHIA/EIA

กิจกรรมที ่๑ จัดท ากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบ SEA ซ่ึงครอบคลุม
ถึงการรับรองสิทธ ิกลไกการพัฒนาระบบ SEA การสนับสนุนการด าเนินงาน
 SEA ทีเ่ป็นรูปธรรม กรณีศึกษาทีห่ลากหลาย และการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ในการท า SEA รวมทัง้ความเชือ่มโยงกับระบบ EHIA/EIA

กิจกรรมที ่๒ เพิม่ขีดความสามารถเกีย่วกับ SEA ให้กับภาคส่วนต่างๆ 
โดยเฉพาะภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาสังคมใน
จังหวดัต่าง ๆ

กิจกรรมที ่๓ การจัดท า SEA ในยทุธศาสตร์ต่างๆ ทัง้ยทุธศาสตร์รายสาขา 
และยทุธศาสตร์เชิงพืน้ที ่โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ 
SEA ทัง้หน่วยงานรัฐ ประชาสังคม ชุมชน อปท. และหน่วยงานอืน่ ๆ
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนิน
โครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรม อาทิ การวเิคราะห์และจัดท าข้อเสนอพืน้ทีเ่ป้าหมายที่
จะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ และมีการก าหนดมาตรการและแผนงานควบคุม ลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ รวมทัง้วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหามลพิษ ปัญหา
มลพิษหลักและพืน้ทีท่ีม่ีปัญหามลพิษ สาเหตุของปัญหา และแนวทาง/มาตรการแก้ไข
ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษาทีผู่กกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษาทีผู่กกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษาทีผู่กกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษาทีผู่กกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกัลกิจกรรม อาทิ การประสานและสนับสนุน
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพืน้ทีเ่ขต
ควบคุมมลพิษระดับจังหวดั ๑๓ จังหวดั เพือ่ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนและมาตรการลดและขจัดมลพิษของเขตควบคุมมลพิษแต่ละพืน้ที่

กิจกรรมที ่๒ ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ
 และจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษใน
ทุกพืน้ที ่โดยให้มีการทบทวน ปัจจัยอ่อนไหวด้านส่ิงแวดล้อม  
ความสามารถในการรองรับด้านส่ิงแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพืน้ที่

กิจกรรมที ่๓ เพิม่กลไกในการด าเนินงานของผู้วา่ราชการจังหวดั ในการ
เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา ๖๐ 
ตามแผนปฏิบัติการเพือ่ลดและขจัดมลพิษ โดยการเพิม่รูปแบบและวธิกีาร
ของการส่ังการต่อเจ้าหน้าทีรั่ฐในส่วนภูมิภาคทีเ่กีย่วข้องกับการด าเนิน
แผนงานฯ เพือ่ให้สามารถด าเนินการได้อยา่งบูรณาการและเป็นเอกภาพ

กิจกรรมที ่๔ ก าหนดวธิแีละขัน้ตอนของการขอจัดต้ังงบประมาณทีเ่พียงพอ
ส าหรับการลดและขจัดมลพิษ เช่น การใช้งบประมาณจากกองทุน
ส่ิงแวดล้อม (มาตรา ๖๑  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)

กิจกรรมที ่๕ ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพือ่การป้องกัน
และฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมจากผู้ทีก่่อมลพิษส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และ
ก าหนดวธิกีารใช้งบประมาณทีส่ามารถกลับมาด าเนินการเพือ่ลดและขจัด
มลพิษในพืน้ทีเ่ขตควบคุมมลพิษนัน้

กิจกรรมที ่๖ สร้างความชัดเจนของมาตรการในการลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนน าไปสู่การก่อมลพิษต่อ
ส่วนรวม

กิจกรรมที ่๗ ประสานติดตามการด าเนินการตามมาตรการทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงแล้วในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษาทีผู่กกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษาทีผู่กกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ กองทุนเงินกูย้มืเพือ่การศึกษาทีผู่กกับ
รายได้ในอนาคต และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีดิ่น

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีดิ่น

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีดิ่น

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีดิ่น

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาทีดิ่น

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

กิจกรรมที ่๒ พัฒนาบุคลากร ในการวางและจัดท าผังเมืองระดับท้องถิน่
ชุมชน

กิจกรรมที ่๓ จัดท าแผนปฏิบัติการตามผังเมืองระดับท้องถิน่ชุมชนทีไ่ด้
จัดท า (ตามข้อ ๒) โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
และบรรจุในแผนพัฒนาจังหวดั

กิจกรรมที ่๒ จัดท ากระบวนการเก็บข้อมูล และการส่ือสารสาธารณะเชิงรุก
 ก่อนการวางผังเมือง

กิจกรรมที ่๓ ส่งเสริมการพัฒนาแบบศูนยก์ลางยอ่ย (Sub-center) ใน
บริเวณทีม่ีระบบขนส่งเชือ่มโยง

กิจกรรมที ่๔ บูรณาการแผนการด าเนินงานตามผังเมืองระบบนิเวศโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ

กิจกรรมที ่๕ ติดตามผลการปฏิบัติตามผังเมืองและก ากับการใช้ประโยชน์
ทีดิ่นและเพิม่มาตรการลงโทษ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพืน้ทีเ่ฉพาะท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมที ่๑ จัดท ากรณีศึกษาเมืองต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิน่ 
ระดับท้องถิน่ ชุมชน

กิจกรรมที ่๘ ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษทีไ่ด้รับการแก้ไขปัญหาได้
ส าเร็จตามเกณฑ์ชีว้ดัทีก่ าหนด

กิจกรรมที ่๙ ก าหนดรูปแบบความจ าเป็นในการปรับใช้มาตรการอืน่ที่
เหมาะสม ในปี ที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

กิจกรรมที ่๑๐ พิจารณาเพิม่เติมการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ หรือรายงานการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับ
โครงการทีม่ีความเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพทีอ่ยูใ่นเขตควบคุมมลพิษ

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ ปฏิรูปการผังเมือง
ประเด็นยอ่ยที ่๑ การวางผังเมืองและก ากับการใช้ประโยชน์ทีดิ่นด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิน่ และชุมชน เป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาเมือง

กิจกรรมที ่๑ บูรณาการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม มลพิษและระบบนิเวศ
ท้องถิน่กับการใช้ประโยชน์ทีดิ่น โดยใช้เทคโนโลยแีละระบบฐานข้อมูล
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ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธกิารและผัง
เมืองอยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมโยธาธกิารและผัง
เมือง

กิจกรรมที ่๓ วเิคราะห์ความเหมาะสมในการก าหนด ยา่น(โซน) พืน้ทีท่ี่
ต้องการเพิม่พืน้ทีสี่เขียวและพืน้ทีร่องรับน้ า (Sending Areas) และ ยา่น 
(โซน) พืน้ทีท่ีส่่งเสริมการพัฒนาและหรือเพิม่ความหนาแน่น (Receiving 
Area)
กิจกรรมที ่๔ ศึกษา วเิคราะห์ด้านการตลาดและการส ารวจข้อคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการและผู้ทีอ่ยูอ่าศัยในพืน้ทีท่ัง้ Sending Areas และ Receiving
 Area เพือ่ประเมินความต้องการการโอนสิทธ ิ(Transfer of 
Development Rights :TDR) เบือ้งต้น

กิจกรรมที ่๕ ศึกษา วเิคราะห์ และก าหนดหน่วย (Credits) เพือ่การโอนสิทธิ
กิจกรรมที ่๖ ก าหนดขัน้ตอนและอัตราส่วนการโอนสิทธ ิ (Procedures 
and Transfer Ratio ) และประโยชน์อืน่ๆทีเ่ป็นแรงจูงใจให้มีการโอนสิทธิ

กิจกรรมที ่๗ ศึกษาเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ด้านกฎหมาย จากการ
ด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแนวทางการจัดต้ัง “สถาบันการโอนสิทธิ
การพัฒนาพืน้ทีเ่บือ้งต้น” ทีด่ าเนินการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพือ่เป็นกลไกกลางในการด าเนินงาน

กิจกรรมที ่๘ จัดต้ังสถาบันการโอนสิทธกิารพัฒนาพืน้ที่

กิจกรรมที ่๔ สรุปบทเรียนและขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายกรณีศึกษา
เมืองต้นแบบตามบทบาทเฉพาะท้องถิน่ ระดับท้องถิน่ ชุมชน

ประเด็นยอ่ยที ่๓ การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพือ่ก ากับการใช้ประโยชน์ทีดิ่นและอาคารในการพัฒนาเป็นพืน้ทีสี่เขียวและพืน้ทีร่องรับน้ าด้วยระบบการโอนสิทธกิารพัฒนาพืน้ที ่ (Transfer of Development Rights :TDR)
กิจกรรมที ่๑ ด าเนินการศึกษาทบทวนผังเมืองรวมทีไ่ด้มีการประกาศใช้
และ/หรือ ก าลังด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ
และส่ิงแวดล้อม แนวโน้มการพัฒนาเมืองทีค่าดวา่จะน ามาใช้ในการก าหนด
พืน้ทีเ่พือ่การอนุรักษ์ ด ารงรักษาพืน้ทีสี่เขียว พืน้ทีชุ่ม่น้ าและพืน้ทีร่องรับน้ า

กิจกรรมที ่๒ ศึกษา วเิคราะห์และส ารวจพืน้ที ่ศักยภาพทีม่ีแนวโน้มความ
ต้องการพัฒนาเพิม่ความหนาแน่นจากทีผั่งเมืองรวมก าหนดไวแ้ละพืน้ที่
ต้องการลดความหนาแน่นหรือพืน้ทีเ่พือ่การอนุรักษ์ พร้อมการจัดท า
ฐานข้อมูลทีเ่ป็นระบบดิจิทัล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 36
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ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ  กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินงาน
โครงการทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรม อาทิ โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหา
ทีดิ่นท ากินในหน้าทีฝ่่ายปกครอง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครือ่งมือบริหารจัดการ
กิจกรรมที ่๑ จัดปรับความสัมพันธเ์ชือ่มโยงระหวา่งคณะกรรมการ
ระดับชาติด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ดิน-ทีดิ่น, น้ า , ป่า, 
ทะเล, แร่, ส่ิงแวดล้อม, ผังเมือง,  โลกร้อน ฯลฯ)  และ ระหวา่ง
คณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ กับคณะกรรมการด้าน
การพัฒนาสาขาต่างๆ (ท่องเทีย่ว, พลังงาน , เกษตร, อุตสาหกรรม ฯลฯ)

กิจกรรมที ่๒ พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการ
ระหวา่งแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ทีเ่กีย่วโยงกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ พัฒนาระบบงบประมาณเพือ่สนับสนุนแผนแม่บท 
(Program-Based Budgeting)  และระบบงบประมาณเชิงพืน้ที ่
(Area-Based Budgeting) เพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่งเป็นระบบและบูรณาการ

กิจกรรมที ่๔ ปรับบทบาทหน้าที ่และเสริมศักยภาพของผู้วา่ราชการจังหวดั
 กับภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๕ จัดปรับโครงสร้างองค์กรและความสัมพันธร์ะหวา่งองค์กรที่
เกีย่วข้องในระดับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เช่น กรมควบคุมมลพิษ ,
 ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมจังหวดั , ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค , ส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค , หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ ปฏิรูปเครือ่งมือเศรษฐศาสตร์เพ่ือสิง่แวดล้อม
กิจกรรมที ่๑ พัฒนาระบบการจัดสรรสิทธกิารใช้น้ า การซ้ือขายน้ า และ
ค่าชดเชยน้ าท่วม

กิจกรรมที ่๒ พัฒนากองทุนส่ิงแวดล้อม ให้มีความเป็นอิสระและเป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย

กิจกรรมที ่๓ พัฒนากองทุนป่าไม้และกลไกพันธบัตรป่าไม้
กิจกรรมที ่๔ พัฒนาระบบใบอนุญาตการจับปลาเชิงพาณิชย์
กิจกรรมที ่๕ พัฒนาโครงสร้างภาษีคาร์บอน (น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - 37



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศาลยติุธรรมและศาลปกครอง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศาลยติุธรรมและศาลปกครอง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศาลยติุธรรมและศาลปกครอง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยติุธรรมส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๒ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกันจัดท า

กิจกรรมที ่๓ พิจารณาจัดต้ังศูนยพ์ัฒนาด้านต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ท า
หน้าทีว่จิัยและพัฒนาระบบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
กระบวนการยติุธรรมส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยติุธรรมส่ิงแวดล้อม 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจัดท าข้อเสนอในภาพรวมเพือ่การปรับปรุง
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในส่วนสารบัญญัติ 
ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วกับทรัพยากรต่างๆ และการจัดการมลพิษ การป้องกัน 
และการฟืน้ฟูเยยีวยา ฯลฯ โดยรวบรวมจากปัญหาทีเ่กิดขึน้จริงใน
กระบวนการยติุธรรมส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๖ เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในการบริหารจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อมตามภารกิจทีไ่ด้รับการ
กระจายอ านาจและถ่ายโอน

กิจกรรมที ่๗ พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (ดิน ทีดิ่น น้ า ป่า ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ 
สุขภาพ ) และระบบสนับสนุนการก าหนดตัดสินใจทางนโยบาย (Decision 
Support System: DSM )

กิจกรรมที ่๘ พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเชือ่มโยงและบูรณาการ
ระหวา่งผังเมือง ผังการใช้ทีดิ่น ผังการพัฒนาลุ่มน้ า ผังคมนาคม ผังทะเล 
ฯลฯ

กิจกรรมที ่๙ ปฏิรูประบบการเสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม

ประเด็นปฏิรูปที ่๗ ระบบยุติธรรมสิง่แวดล้อม
กิจกรรมที ่๑ จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยติุธรรม
ส่ิงแวดล้อม เพือ่ท าหน้าทีจ่ัดท าข้อเสนอการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒) การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนปฏริปูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศาลยติุธรรม ศาลปกครอง และส านักงานอัยการสูงสุด

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศาลยติุธรรม ศาลปกครอง และส านักงานอัยการสูงสุด

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศาลยติุธรรมและศาลปกครอง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศาลยติุธรรมและศาลปกครอง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ .ศ. .... เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินโครงการที่
เกีย่วข้องกับกิจกรรม อาทิ การสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่

กิจกรรมที ่๘ ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ๕ ปี
ถัดไป

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
กิจกรรมที ่๑ จัดท ากฎหมายทีส่อดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ

กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายทีส่นับสนุนการขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมที ่๓ จัดท ากฎหมายรองรับการอนุวติัตามพันธกรณีในความตกลง
ระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก

กิจกรรมที ่๔ จัดท ากฎระเบียบทีช่ัดเจนรองรับกระบวนการจัดท า
ข้อบัญญัติท้องถิน่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่และชุมชนท้องถิน่

กิจกรรมที ่๕ จัดต้ังหน่วยงานบังคับคดีส่ิงแวดล้อมในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  ส านักงานคดีส่ิงแวดล้อมในส านักงานอัยการสูงสุด และศาล
ส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยงานพิเศษขึน้ในส่วนกลาง

กิจกรรมที ่๖ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและการประเมินเพือ่การ
รับรองผู้พิพากษาและบุคลากรด้านยติุธรรมส่ิงแวดล้อม และด าเนินการ
ตามหลักสูตร

กิจกรรมที ่๗ จัดท ากฎระเบียบวธิพีิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมเฉพาะเร่ือง เช่น 
คดีป่าไม้ทีดิ่น คดีมลพิษ คดีแรงงานส่ิงแวดล้อม คดีอาชญากรรม
ส่ิงแวดล้อมข้ามชาติ ฯลฯ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

 



ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ม.ค - ม.ีค. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ต้ังคณะท ำงำนร่วมเพือ่กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำร เพือ่
เสนอรูปแบบโครงสร้ำง องค์ประกอบ ระบบงำนระบงบประมำณของกลไก
นโยบำยระดับชำติ และระดับพืน้ที ่รวมทัง้กลไกสนับสนุนติดตำมประเมินผล

ได้ด ำเนินกำรจัดต้ังคณะท ำงำนร่วมเพือ่กำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรแล้วเสร็จ  -

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ ทบทวนบทบำทโครงสร้ำงของหน่วยงำนในกระทรวง
สำธำรณสุขเพือ่ท ำหน้ำทีส่ ำนักงำนเลขำนุกำรของกลไกระดับชำติ กลไก
ระดับเขต กลไกสนับสนุน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรช้ำกวำ่แผน เนือ่งจำกพระรำชบัญญัตินโยบำยสุขภำพแห่งชำติ 
ยงัไม่มีกำรประกำศใช้

เร่งด ำเนินกำรแก้ไขพระรำชบัญญัตินโยบำยสุขภำพแห่งชำติ ตำม
ควำมเห็นของกฤษฎีกำ

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ ทบทวนระบบแผนและงบประมำณของหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องเพือ่กำร  บูรณำกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรช้ำกวำ่แผน เนือ่งจำกพระรำชบัญญัตินโยบำยสุขภำพแห่งชำติ 
ยงัไม่มีกำรประกำศใช้

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ ศึกษำรูปแบบเพือ่ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพ
ในรูปเขตสุขภำพ ๑-๒ เขต (โดยใช้อ ำนำจบริหำร)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และกระทรวง
สำธำรณสุข

จัดท ำขอบเขตกำรศึกษำ

กิจกรรมยอ่ยที ่๕ ขยำยผลเพือ่ให้ครอบคลุมทุกเขต (รวม กทม.) อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กิจกรรมยอ่ยที ่๖ เตรียมกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงใหม่/ภำยใต้กฎหมำย
ใหม่

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

กิจกรรมยอ่ยที ่๗ บริหำรงำนตำมรูปแบบทีป่ฏิรูป อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

กิจกรรมยอ่ยที ่๘ ทบทวน/ยกร่ำงกฎหมำย อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร จัดต้ังคณะกรรมกำร ตรวจร่ำงกฎหมำย ประจ ำกระทรวง
สำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๙ กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ ร่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
สุขภำพจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้ใน และนอกกระทรวงสำธำรณสุข
ภำคเอกชน และประชำชน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมเห็น

กิจกรรมยอ่ยที ่๑๐ กำรส่ือสำร ประชำสัมพันธ ์ทัง้ภำยใน/ภำยนอก
กระทรวงสำธำรณสุขและทีเ่กีย่วข้อง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำ website เพือ่ใช้ส่ือสำรและ
ประชำสัมพันธ ์ให้ครอบคลุมและมีประสิทธภิำพ

กิจกรรมยอ่ยที ่๑๑ ติดตำม ก ำกับ ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนปฏิรูป อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมก ำกับ
กิจกรรมยอ่ยที ่๑๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ต่อ คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข ทุก ๓ เดือน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมก ำกับ

* กิจกรรมยอ่ย เหมือนกับ ประเด็นยอ่ยที ่๑ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรนโยบำยสุขภำพแห่งชำติ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ กำรกระจำยอ ำนำจโดยกำรต้ังเขตสุขภำพ คณะกรรมกำรเขตสุขภำพ และกองทุนเขตสุขภำพ
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* กิจกรรมยอ่ย เหมือนกับ ประเด็นยอ่ยที ่๑ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ศึกษำรูปแบบของเครือข่ำยสถำนบริกำรของกระทรวง
สำธำรณสุข (สป.สำธำรณสุข/กรมต่ำงๆ)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรช้ำกวำ่แผน เนือ่งจำกพระรำชบัญญัติ นโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
 ยงัไม่มีกำรประกำศใช้

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ ทบทวนบทบำทกระทรวงสำธำรณสุขในกำรสนับสนุน
เครือข่ำยสถำนบริกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรช้ำกวำ่แผน เนือ่งจำกพระรำชบัญญัติ  นโยบำยสุขภำพแห่งชำติ
 ยงัไม่มีกำรประกำศใช้

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ ด ำเนินกำรบริหำรเครือข่ำยในรูปแบบใหม่ ๑-๒ เขตสุขภำพ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ ขยำยผลกำรด ำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภำพ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๕ เตรียมกำรบริหำรเครือข่ำยสถำนบริกำรในรูปแบบใหม่ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๖ บริหำรเครือข่ำยสถำนบริกำรในรูปแบบใหม่ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๗ ทบทวนยกร่ำงกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร จัดต้ังคณะกรรมกำรตรวจร่ำงกฎหมำยประจ ำกระทรวง
สำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๘ กำรรับฟังควำมเห็นต่อทำงกำรปฏิรูปสถำนบริกำรใน
กระทรวงสำธำรณสุขทัง้ใน/และนอกกระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำนที่
เกีย่วข้องภำคเอกชน และประชำชน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข

จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมเห็น

กิจกรรมยอ่ยที ่๙ กำรส่ือสำร ประชำสัมพันธ ์ทัง้ภำยใน/ภำยนอกกระทรวง
สำธำรณสุขและทีเ่กีย่วข้อง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำ website เพือ่ใช้ส่ือสำรและ
ประชำสัมพันธ ์ให้ครอบคลุมและมีประสิทธภิำพ

กิจกรรมยอ่ยที ่๑๐ ติดตำมก ำกับควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนปฏิรูป อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมก ำกับ

กิจกรรมยอ่ยที ่๑๑ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ต่อคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสำธำรณสุข ทุก ๓ เดือน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะอนุกรรมกำรติดตำมก ำกับ

ประเด็นยอ่ยที ่๓ กำรปรับบทบำทและโครงสร้ำงของกระทรวงสำธำรณสุข

ประเด็นยอ่ยที ่๔ ปฏิรูประบบบริหำรสถำนบริกำรของกระทรวงสำธำรณสุขเพือ่เพิม่ประสิทธภิำพ
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กิจกรรมยอ่ย ๑ กำรพัฒนำ DHR อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขพัฒนำรูปแบบระบบบันทึกสุขภำพ
ดิจิทัล และทดลองใช้ในโรงพยำบำลต้นแบบ

กิจกรรมยอ่ย ๒ กำรปรับระบบบริกำรสู่ระบบดิจิทัล อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขส่งเสริมกำรใช้ระบบระเบียนสุขภำพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลส ำหรับประชำชน 
(Healthcare Solution)

กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับกรมกำรแพทย ์ กรมกิจกำรผู้สูงอำย ุใน
กำรพัฒนำ Thailand E Health Open Data Platform หรือ T-HOP
 ทีจ่ะท ำให้เกิดมำตรฐำนกำรรวบรวมข้อมูล ให้ผู้ใช้งำนบันทึกข้อมูล
สุขภำพและกิจกรรมแต่ละวนั

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ กำรจัดต้ังและด ำเนินกำรคณะกรรมกำรสำรสนเทศ
สุขภำพแห่งชำติ

ยงัไม่ได้ด ำเนินกำร เนือ่งจำกเป็นประเด็นซ้ ำซ้อนกับประเด็นบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรก ำหนดองค์กรหลักและด ำเนินกำรสนับสนุนกำร
ขับเคล่ือนกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสุขภำพของประเทศ

ยงัไม่ด ำเนินกำร เนือ่งจำกเป็นประเด็นซ้ ำซ้อนกับประเด็นบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ กำรจัดต้ังองค์กรมหำชนท ำหน้ำที ่National Health 
Data Clearing House และท ำมำตรฐำนส่วนทีเ่กีย่วข้อง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข พัฒนำและบูรณำกำรธรุกรรมกำร
เบิกจ่ำยและระบบข้อมูลบริกำรสำธำรณสุข (National Clearing House)

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ กำรจัดท ำเทคโนโลยสีำรสนเทศสุขภำพแห่งชำติ National
 Health IT Master Plan

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมยอ่ยที ่๕ กำรปรับปรุงกฎหมำย และกฎระเบียบด้ำนสำรสนเทศ
สุขภำพและด้ำนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๖ กำรพัฒนำมำตรฐำนและจัดกำรมำตรฐำนระบบข้อมูล
บริกำรสำธำรณสุขของประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข รวบรวมข้อมูลมำวเิครำะห์เพือ่
จัดท ำมำตรำฐำนให้พัฒนำสู่ดิจิทัล

กิจกรรมยอ่ยที ่๗ กำรบูรณำกำรสำรสนเทศ สุขภำพระดับประเทศ และ
ส่งเสริมกำรนำไปใช้เพือ่ประโยชน์สำธำรณะ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่งชำติ

กิจกรรมยอ่ยที ่๘  กำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่งชำติ

กิจกรรมยอ่ยที ่๙ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลบุคลำกรสุขภำพ และวชิำชีพสุขภำพ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขปรับปรุงให้แผนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยดิจิทัล

ด ำเนินกำรพัฒนำนโยบำยสู่นโยบำยดิจิทัล

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
ประเด็นยอ่ยที ่๑  กำรพัฒนำระบบบันทึกสุขภำพดิจิทัล  Digital Health Record (DHR) และ กำรสนับสนุน Digital Transformation ของระบบบริกำรสุขภำพ

ประเด็นยอ่ยที ๒ ระบบและองค์กรหลักเพือ่ขับเคล่ือนกำรปฏิรูปและกำรบูรณำกำรสำรสนเทศสุขภำพของชำติ
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กิจกรรมยอ่ยที ่๑ กำรวจิัยและกำรพัฒนำกลไกกระบวนกำร และเคร่ืองมือ 
เพือ่กำรสนับสนุน Digital Transformation

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขถ่ำยทอดนโยบำยกำรด ำเนินงำน 
Digital Transformation สู่ระดับเขตสุขภำพ และระดับจังหวดั

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรวจิัยทีจ่ะสนับสนุนกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปด้ำน
สำรสนเทศสุขภำพของประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ (วช.)

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ กำรส ำรวจสุขภำพประชำชนและกำรเก็บตัวอยำ่งชีวภำพ
เพือ่สนับสนุนกำรท ำ National Biobank

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ (วช.)

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ กำรสนับสนุนให้เกิดกำรประยกุต์ใช้ประโยชน์จำก
สำรสนเทศสุขภำพในทุกระดับ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวจิัยแห่งชำติ (วช.)

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ จัดต้ังและด ำเนินกำร คณะกรรมกำรก ำลังคนสุขภำพ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ จัดต้ังและด ำเนินงำนหน่วยงำนหลัก เพือ่สนับสนุนกำร
ขับเคล่ือนกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำระบบก ำลังคนสุขภำพของประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ กำรวจิัยเพือ่พัฒนำและก ำหนดมำตรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ก ำลังคนด้ำนสุขภำพของประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำ สภำวชิำชีพ กระทรวง
สำธำรณสุขและสถำนพยำบำลต่ำงๆ ในภำครัฐและเอกชน ท ำฐำนข้อมูล
บุคลำกรดิจิทัล

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ กำรสนับสนุนสถำนพยำบำลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องให้มี
กำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรบุคคลแบบดิจิทัล

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขเผยแพร่แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ก ำลังคนทำงกำรพยำบำลตำมโครงกำรสร้ำงกำรบริหำรรำชกำร

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ กำรขับเคล่ือนกำรเชือ่มโยงและบูรณำกำรสำรสนเทศ
บุคลำกรสุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ ก าลังคนสุขภาพ

ประเด็นยอ่ยที ่๓ กำรสนับสนุนกำรวจิัยและพัฒนำเพือ่ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศสุขภำพ

ประเด็นยอ่ยที ่๑ จัดต้ังกลไกระดับชำติในกำรพัฒนำและก ำหนดนโยบำย

ประเด็นยอ่ยที ่๒ พัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพในระบบดิจิทัล
อยูร่ะหวำ่งจัดท ำ Website https://hdcservice.moph.go.th เพือ่
แสดงสำรสนเทศสุขภำพทีส่ำมำรถสืบค้น
ได้ต้ังแต่ระดับต ำบลจนถึงระดับประเทศ รองรับกำรเรียกใช้ข้อมูลได้
จำกภำยในและภำยนอก 
กระทรวงสำธำรณสุข
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ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ วจิัยแนวทำงและรูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำร
บุคลำกรสุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ พัฒนำแบบจ ำลองถ่ำยโอนอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร
บุคลำกรสุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ กำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบทรัพยำกรบุคคลด้ำนสุขภำพ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ ทดลองกำรถ่ำยโอนอ ำนำจตำมแบบจ ำลองใน ๒ เขต
สุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๕ วจิัยและพัฒนำ รูปแบบกำรจ้ำงระบบกำรประเมิน
สมรรถนะ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๖ พัฒนำระบบกำรประเมินผู้บริหำรสถำนพยำบำล 
โรงพยำบำลของรัฐ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๗ วจิัยส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำก ำลังคน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๑  พัฒนำรูปแบบบริกำรปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดรูปแบบวธิกีำรจ่ำยค่ำบริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ พร้อมประเมินสถำนะกองทุน

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ พัฒนำรูปแบบบริกำร มุง่สู่เป้ำหมำย Triple aim อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมยอ่ยที ่๓ จัดต้ังศูนยเ์รียนรู้ด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวและกำรพัฒนำ
ระบบปฐมภูมิระดับเขต

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ จัดต้ังศูนยก์ำรเรียนรู้เวชศำสตร์ครอบครัวและกำรพัฒนำ
ระบบปฐมภูมิระดับจังหวดั

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ประเด็นยอ่ยที ่๓ กำรกระจำยอ ำนำจและกำรสร้ำงสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ ระบบบริการปฐมภูมิ   
กิจกรรมที ่๑ กำรพัฒนำคุณภำพบริกำรและกำรวดัประเมินผลแนวใหม่(Quality service & Evaluation)
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กิจกรรมยอ่ยที ่๑ พัฒนำระบบ Electronics record ในคลินิกหมอ
ครอบครัว(E-PCC) และกำรลงทะเบียนชือ่แพทยคู่์ประชำชน “Global 
medical record” (GMR)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน - สรุป 
Standard data set

ได้จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ จัดท ำ Data Center เชือ่มข้อมูลกับหน่วยบริกำรระดับ
อืน่ๆรวมถึงหน่วยงำนภำคสังคมอืน่ๆนอกเหนือจำกหน่วยงำนภำคสุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนิน โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องสังเครำะห์รูปแบบกำรด ำเนินงำน โดยมี
กิจกรรมจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นเพือ่ถอดบทเรียน ตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่พือ่
สังเครำะห์และถอดบทเรียน

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ น ำ Application กำรดูแลสุขภำพ ส ำหรับทุกช่วงกลุ่มวยั
ไปใช้ใน ๕๐ พืน้ทีต้่นแบบ และสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข ทดลองน ำ Application ไปใช้ใน
พืน้ทีต้่นแบบ ๕๐ แห่ง

มีกำรลงทะเบียนประชำชนในพืน้ทีต้่นแบบ ๕๐ แห่ง

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ พัฒนำชุดสิทธปิระโยชน์ (Benefit package) และต้นทุน
บริกำรของคลินิกหมอครอบครัวและหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กรมบัญชีกลำง 
และส ำนักงำนประกันสังคม

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรจัดต้ังกองทุนบริกำรปฐมภูมิ จัดท ำแนวทำงกำรนับสนุ
นงบประมำณ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กรมบัญชีกลำง 
และส ำนักงำนประกันสังคม

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ผลิตแพทยเ์วชศำสตร์ครอบครัวรองรับกำรปฏิรูประบบ
บริกำรปฐมภูมิ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ พัฒนำโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและใน
สังกัดอืน่เช่น กทม. เป็นแหล่งผลิตแพทยเ์วชศำสตร์ครอบครัว

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ จัดท ำหลักสูตรพัฒนำสมรรถนะตอบสนองเป้ำหมำยระยะ
ยำว Triple Aim ส ำหรับแพทยเ์วชศำสตร์ครอบครัวและทุกสหสำขำวชิำชีพ
ครอบคลุม

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๔กำรคงคนไวใ้นระบบจัดท ำกลไกสร้ำงแรงจูงใจสำหรับ
บุคลำกรในคลินิกหมอครอบครัวทัง้ในรูปแบบ Incentive และ
non-incentive

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๕ พัฒนำสำขำต่อยอดส ำหรับแพทยเ์วชศำสตร์ครอบครัวโดย
ร่วมมือกับสถำบันทัง้ในและต่ำงประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมที ่๒ กำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี

กิจกรรมที ่๓ กำรพัฒนำด้ำนกำรเงินกำรคลัง

กิจกรรมที ่๔ พัฒนำก ำลังคนสุขภำพด้ำนปฐมภูมิ (HEALTH WORKFORCE)
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กิจกรรมที ่๑ จัดท ำพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิและกฏหมำยลูก พระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
เมือ่วนัที ่๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๒ พัฒนำกลไกกำรอภิบำลระบบ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
และจัดต้ังหน่วยงำนทีรั่บผิดชอบระบบบริกำรปฐมภูมิในทุกระดับ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมที ่๓ คณะอ ำนวยกำรขับเคล่ือนแผนกำรปฏิรูประบบปฐมภูมิ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

โครงกำรที ่๑ โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสมุนไพร (Big Data) อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องมำวเิครำะห์เพือ่จัดท ำระบบรำยงำนควำมต้องกำรวตัถุดิบสมุนไพรของ
ประเทศ

โครงกำรที ่๒ โครงกำรจัดต้ังตลำดกลำงวตัถุดิบ สำรสกัดสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนยใ์ห้ค ำปรึกษำผู้ประกอบกำรสมุนไพรครบวงจร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขของบประมำณเพือ่ปรับปรุงห้องให้
ค ำปรึกษำผู้ประกอบกำรสมุนไพรครบวงจร

โครงกำรที ่๓ โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสำรสกัด อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
โครงกำรที ่๔  โครงกำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ และภำพลักษณ์ทีดี่ของสมุนไพร
ไทย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจ้ำงสถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำร
ศำสตร์ (นิด้ำ) ท ำแบบส ำรวจในส่วนของควำมเชือ่มัน่ของสมุนไพรไทย

โครงกำรที ่๑ พัฒนำรูปแบบบริกำรด้ำนกำรแพทยแ์ผนไทยและติดต้ังบริกำร
ร่วมกับสหวชิำชีพใน Primary Care Cluster (PCC)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขศึกษำดูงำนกำรให้บริกำรแพทยแ์ผน
ไทยในคลิกนิคหมอครอบครัว

โครงกำรที ่๒  จัดต้ังโรงพยำบำลกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยพ์ืน้บ้ำน
ไทย ภำคเหนือ จังหวดัพิษณุโลก

ได้ด ำเนินกำรจัดต้ังโรงพยำบำลกำรแพทย์
แผนไทยแล้วเสร็จ

โครงกำรที ่๓ พัฒนำมำตรฐำนนวดไทยในระดับสำกลเพือ่รองรับกำรประกำศ
เป็นมรดกทำงวฒันธรรมของมวลมนุษยชำติ ของ UNESCO

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจัดท ำแผนแม่บทวำ่ด้วยกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรนวดไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

ประเด็นยอ่ยที ่๑ประเด็นอุตสำหกรรมสมุนไพรไทยเพือ่เศรษฐกิจ

กิจกรรมที ่๕ พัฒนำกลไกอภิบำลระบบ (Governance)

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ ประเด็นระบบบริกำรกำรแพทยแ์ผนไทย
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โครงกำรที ่๑พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรแพทยแ์ผนไทยบัณฑิตและเพิม่พูน
ทักษะวชิำชีพแพทยแ์ผนไทย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุขจัดท ำ ร่ำง CPG แพทยแ์ผนไทย
ผสมผสำนกับแผนปัจจุบัน + Health Literary แพทยแ์ผนไทย ระบบบริกำรแพทย์
แผนไทยในคลิกนิคหมอครอบครัว

โครงกำรที ่๒ พัฒนำต ำรำอ้ำงอิงมำตรฐำน (Standard Textbook) ด้ำน
กำรแพทยแ์ผนไทย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกรมกำรแพทยแ์ผนไทย

โครงกำรที ่๓ พัฒนำแหล่งฝึกภำคปฏิบัติของแพทยแ์ผนไทยฝึกหัด และ
แหล่งฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกรมกำรแพทยแ์ผนไทย

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ทบทวนบทบำทหน้ำทีข่องหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกับระบบ
กำรแพทยฉ์ุกเฉิน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข พัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมระบบ
รักษำพยำบำลฉุกเฉิน (ECS Training)

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ มีคณะกรรมกำรนโยบำยระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน
ระดับชำติและระดับเขต (National and Regional ECS Board)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ กองทุนระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉินระดับเขต อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข
กิจกรรมยอ่ยที ่๔ มีระบบสำรสนเทศสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพระบบ
กำรแพทยฉ์ุกเฉินทีบู่รณำกำรข้อมูลด้ำนกำรแพทยฉ์ุกเฉินนอกโรงพยำบำล 
กำรบริกำรในห้องฉุกเฉิน กำรส่งต่อผู้ป่วยและกำรจัดกำรสำธำรณภัยด้ำน
กำรแพทย์

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๕ สำมกองทุนสุขภำพหลักก ำหนดชุดสิทธปิระโยชน์ด้ำน
กำรแพทยฉ์ุกเฉิน และวธิกีำรชดเชยบริกำรตำมชุดสิทธปิระโยชน์

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ศูนยรั์บแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ทุกกรณี)ทีม่ีมำตรฐำนโดย
ด ำเนินงำนภำยใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแยกศูนยส่ั์งกำรและ
อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขทีม่ีมำตรฐำน อยูใ่ต้กำรด ำเนินงำน
ของกระทรวงสำธำรณสุข

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ สนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรนอกเวลำส ำหรับผู้ป่วยไม่
ฉุกเฉินเพือ่ลดควำมแออัดในห้องฉุกเฉินโรงพยำบำลรัฐบำล

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ระบบกำรศึกษำกำรแพทยแ์ผนไทย

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมที ่๑ โครงสร้ำงบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทยฉ์ุกเฉิน

กิจกรรมที ่๒ ระบบบริกำรกำรแพทยฉ์ุกเฉิน
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กิจกรรมยอ่ยที ่๓ โครงสร้ำงและกลไกกำรประสำนงำนด้ำนกำรแพทยแ์ละ
สำธำรณสุขในภำวะโรค/ภัยสุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ แผนผลิตและธ ำรงรักษำบุคลำกรด้ำนกำรแพทยฉ์ุกเฉินให้
เพียงพอแก่ควำมต้องกำรในระยะ ๑๐ ปี

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ จัดต้ัง NHPB อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
กิจกรรมยอ่ยที ่๒ ปรับโครงสร้ำงภำยในกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
กิจกรรมยอ่ยที ่๓ ทีร่ะดับเขต/จังหวดั/อ ำเภอ พิจำรณำปรับโครงสร้ำง และ
จ ำนวนบุคลำกรด้ำน p&p

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ ก ำหนดให้บทบำทของ pcc ต้องเน้นด้ำน p&p ให้
มำกกวำ่งำนด้ำนกำรรักษำ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมยอ่ยที ่๕ ทบทวนบทบำทภำรกิจ และสัมฤทธผิลขององค์กรมหำชน
ทีเ่กีย่วข้อง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมยอ่ยที ่๖ ปรับปรุงกฎระเบียบของ กพ. และ กพร. ให้มีควำมยดืหยุน่ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำน กพ. และ ส ำนักงำน กพร.

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ให้กำรจัดสรรงบประมำณของ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมีควำมเชือ่มโยงกับทิศทำง/นโยบำย/ยทุธศำสตร์/
ล ำดับควำมส ำคัญของงำนตำมที ่NHPB ก ำหนด

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงกำรคลัง กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ สร้ำงระบบให้เกิด fiscal accountability ขององค์กร
มหำชน – ทัง้ตัวผู้บริหำร (เช่น ต ำแหน่งผู้จัดกำร เลขำธกิำร เป็นต้น) และ
บอร์ดบริหำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ให้งบประมำณ P&P ของ สปสช. 
ต้องอยูใ่นกำรดูแลก ำกับของโรงพยำบำล สำธำรณสุขจังหวดั และ
สำธำรณสุขอ ำเภอ (แทนทีจ่ะเป็นส ำนักงำนของสปสช. เอง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

กิจกรรมที ่๓ ก ำลังคนด้ำนกำรแพทยฉ์ุกเฉิน

ประเด็นปฏิรูปที ่๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
กิจกรรมที ่๑ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรท ำงำนด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค

กิจกรรมที ่๒ ปรับปรุงระบบงบประมำณของงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
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กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกลไกทำงกำรเงิน เพือ่
สนับสนุนให้องค์กรทุกภำคส่วนรับผู้สูงอำยเุข้ำท ำงำน (Active aging) ตำม
สมรรถนะทีเ่หมำะสม

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรคลัง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ ปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนกำรป้องกันโรคติดเชือ้ใน
โรงพยำบำลของโรงพยำบำลทีรั่บดูแลผู้ป่วยจำกต่ำงประเทศ (Medical Hub)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ competency mapping ของต ำแหน่งต่ำง ๆ ด้ำน p&p 
ทัง้ระบบ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย และกรมควบคุมโรค

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ ค่ำตอบแทนส ำหรับบุคลำกรสำขำขำดแคลนพิเศษ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย และกรมควบคุมโรค

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ Public Health Laboratory & Research Laboratory อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข  กรมควบคุมโรค

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรพัฒนำระบบวจิัย อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข  กรมควบคุมโรค
กิจกรรมยอ่ยที ่๓ กำรลงทุนเพือ่พัฒนำระบบกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขตำมแผนฯ ทีไ่ด้จัดท ำไวแ้ล้ว

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข  กรมควบคุมโรค

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ มีระบบกำรคุ้มครองด้ำนกำรส่ือสำรโดยมีหน่วยงำนกลำง 
คัดกรองข้อมูลด้ำนสุขภำพ ข้อมูลข่ำวสำรทีจ่ ำเป็น ถูกต้อง 
และทันกำรณ์

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องจัดท ำส่ือประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำตอนต้น 
เพือ่ลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs)

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ เพิม่ช่องทำงส่ือสำรมวลชนสำธำรณะทำงสุขภำพและ
แนวทำงเขียนส่ือสุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำน กสทช.

กิจกรรมที ่๕ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน

กิจกรรมที ่๓ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำย  กฎระเบียบ

กิจกรรมที ่๔ กำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน P&P

พัฒนำระบบบริกำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคเชือ่มโยงข้อมูลกับ
ผู้ประกอบกำรผ่ำนระบบ National Single Window (NSW) ได้อยำ่ง
มีประสิทธภิำพ

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ ความรอบรูด้้านสุขภาพ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ กำรพัฒนำระบบส่ือสำรสุขภำพ
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กิจกรรมยอ่ยที ่๑ กำรพัฒนำระบบกำรสำธำรณสุข อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด เขตสุขภำพสธ. กทม.
กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทีจ่ะช่วยยกระดับกำรรู้หนังสือ
และทักษะสุขภำพน ำไปสู่กำรปรับวธิกีำรสอนและหลักสูตรด้วยกระบงนกำร
ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพด้วย v-shape

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยสถำนศึกษำทุกสังกัด

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ พัฒนำระบบวฒันธรรมและควำมเชือ่ (หมูบ่้ำน) ๗๕,๐๓๒
แห่ง

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ส ำรวจควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประชำชนไทยทุก ๓ ปี
 ๕ ปี ๑๐ ปี

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรวจิัยกำรท ำงำน ด้วยฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำร
ท ำงำน(Evidence Based ทีเ่รียกวำ่ Implementation science research
 Practice

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด

กิจกกรมยอ่ยที ่๓ จัดท ำต้นทุน (Unit cost) ส ำหรับกำรสนับสนุนด้ำน
กำรเงินตำมชุดสิทธปิระโยชน์ทีป่รับจำกกำรให้สุขศึกษำและปรับพฤติกรรม
สุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ center of health literacy รวบรวมงำนวจิัยและองค์
ควำมรู้วชิำกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมที ่๑ พัฒนำชุดสมรรถนะหลักและรูปแบบ หลักสูตร กำรฝึกอบรม
ส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับ (๓๕,๐๐๐คน)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำย
ผู้บริหำรกำรพยำบำลและคณะกรรมกำรทุกแห่ง

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ พัฒนำหลักสูตรและผลิตนักศึกษำด้ำนส่งเสริมควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ (๒,๐๐๐ คน)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ เพิม่กำรท ำงำนเชิงกำรขับเคล่ือนมำกกวำ่กำรให้บริกำร
และให้ควำมรู้หรือสอน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด

กิจกรรมยอ่ยที ่๔ พัฒนำต่อยอดน ำเสนอผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพโดยร่ววมือกับสถำบันทัง้ในและต่ำงประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยหน่วยบริกำรสุขภำพทุกสังกัด

ประเด็นยอ่ยที ่๒ กำรพัฒนำ ๓ ระบบใหญ่

ประเด็นยอ่ยที ่๓ กำรศึกษำวจิัยเชิงประเมินผล

ประเด็นยอ่ยที ่๔ พัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
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กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ประกำศกำรปฏิรูปควำมรอบรู้ของประชำชนเป็นวำระ
แห่งชำติ (National Agenda)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข ประเมินส่ือสุขภำพของกรมอนำมัย

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ คณะกรรมกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้และส่ือสำรสุขภำพ
แห่งชำติโดยค ำส่ังส ำนักนำยกรัฐมนตรี

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ พัฒนำต่อยอดน ำเสนอผลงำนด้ำนวจิัยด้ำนกำรส่งเสริม
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพโดยร่วมมือกับสถำบันทัง้ในและต่ำงประเทศ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ประเด็นยอ่ยที ่๑ ทบทวน ออกแบบ โครงสร้ำง กระบวนกำร และ กฎหมำย
 ทีเ่กีย่วข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ จัดท ำข้อเสนอ แผนแม่บท 
แผนปฏิบัติกำร แผนก ำกับ ติดตำม ทีเ่หมำะสม เกิดประโยชน์สูงสุดที่
เหมำะสม เป็นธรรม ต่อผู้รับบริกำร และ ผู้ให้บริกำร โดยมีเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน พ.ศ. ๒๕๖๕

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ประเด็นยอ่ยที ่๒ จัดระบบกำรเยยีวยำผู้เกีย่วข้องทีไ่ด้รับผลกระทบจำกกำร
บริกำรด้ำนสุขภำพ อยำ่งมีประสิทธภิำพ เป็นธรรม เหมำะสม และ ทันท่วงที
 โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน พ.ศ. ๒๕๖๓

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ประเด็นยอ่ยที ่๓ ผู้รับบริกำรด้ำนสุขภำพมีควำมรู้เท่ำทัน เกีย่วกับกำร
คุ้มครองบริกำร และผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนต่ำง ๆ เช่น ผลลัพธข์องกำร
ให้บริกำร ควำมเส่ียงต่อผลกระทบทีเ่กิดจำกำรให้บริกำร กำรเตือนภัยด้ำน
สุขภำพทีค่วรระวงั เป็นต้นโดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน
 พ.ศ. ๒๕๖๓

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ กำรพัฒนำชุดสิทธปิระโยชน์หลักพร้อมประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวชิำชีพ ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรพัฒนำชุดสิทธปิระโยชน์เสริม ๑ พร้อมประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวชิำชีพ ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ กำรพัฒนำชุดสิทธปิระโยชน์เสริม ๒ พร้อมประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งเงิน

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข องค์กรวชิำชีพ ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

ประเด็นยอ่ยที ่๕ พัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนควำม รอบรู้ด้ำนสุขภำพ

ประเด็นปฏิรูปที ่๙ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ
ประเด็นยอ่ยที ่๑ ก ำหนดชุดสิทธปิระโยชน์หลักส ำหรับคนไทยทุกคน รวมทัง้ชุดสิทธปิระโยชน์เสริม และมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมชุดสิทธปิระโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินส ำหรับกำรจัดหลักประกันสุขภำพ
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กิจกรรมยอ่ยที ่๑ ก ำหนดแผนกำรจัดระบบควำมคุ้มครองแก่บุคคลทีม่ี
ปัญหำสถำนะและสิทธ ิรวมทัง้ผู้ทีไ่ม่ใช่ประชำชนไทย

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงแรงงำน กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำร
ท่องเทีย่วและกีฬำ

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรปรับปรุงกฎหมำยและจัดท ำร่ำงกฎหมำยส ำหรับกำร
จัดหลักประกันสุขภำพและแหล่งเงินส ำหรับคนต่ำงชำติ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ กำรด ำเนินกำรน ำร่องด ำเนินกำรระบบประกันสุขภำพ 
ส ำหรับคนต่ำงด้ำว บุคคลทีม่ีปัญหำสถำนะและสิทธ ิรวมทัง้นักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำติ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ กำรจัดต้ังส ำนักงำนกลำงท ำหน้ำทีพ่ัฒนำมำตรฐำนและ
กำรจัดกำรสำรสนเทศ โดยเฉพำะกำรเบิกจ่ำยค่ำบริกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงกำรคลัง

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรปรับปรุงกลไกกำรจ่ำยเพือ่ใช้ร่วมกันในระดับประเทศ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

จัดท ำกฎหมำยส ำหรับกำรอภิบำลกำรคลังระบบหลักประกันสุขภำพ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๑ กำรพัฒนำมำตรฐำนรำยงำนต้นทุนกำรจัดบริกำร กำร
ทดลองใช้และขยำยผลให้ทุกหน่วยบริกำรทัง้รัฐและเอกชนด ำเนินกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติส ำหรับกำรคลัง
สุขภำพและเศรษฐกิจสุขภำพเพือ่ใช้จัดท ำดัชนีกำรเปล่ียนแปลงรำคำและ
ปริมำณบริกำร

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๓  กำรพัฒนำแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ประกันภัยและเศรษฐ
มิติทำงกำรคลังบริกำรสุขภำพ

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดบริกำรแบบเพิม่ควำมคุ้มค่ำและได้รับกำรชดเชย
อยำ่งเหมำะสม และกำรขยำยผลไปสู่เร่ืองอืน่

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข

ประเด็นยอ่ยที ่๓ พัฒนำกลไกหลักในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรคลังสุขภำพระดับประเทศ

ประเด็นยอ่ยที ่๒ กำรคุ้มครองด้ำนสุขภำพแก่บุคคลทีม่ีปัญหำสถำนะและสิทธ ิรวมทัง้ผู้ทีไ่ม่ใช่ประชำชนไทย รวมถึงแหล่งเงิน

ประเด็นยอ่ยที ่๔ จัดท ำกฎหมำยส ำหรับกำรอภิบำลกำรคลังระบบหลักประกันสุขภำพ

ประเด็นยอ่ยที ่๕ ระบบสำรสนเทศทำงกำรคลังระบบบริกำรสุขภำพและมำตรฐำนสำรสนเทศทำงกำรคลัง

ประเด็นยอ่ยที ่๖ กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดบริกำรแบบเพิม่ควำมคุ้มค่ำและได้รับกำรชดเชยอยำ่งเหมำะสม และกำรขยำยผลไปสู่เร่ืองอืน่
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(ม.ค - ม.ีค. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ประเด็นปฏิรูป

กำรเพิม่ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยกระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมยอ่ยที ่๑  จัดท ำข้อเสนอแนะแหล่งเงินเพิม่เติมส ำหรับบริกำร
สุขภำพทีภ่ำครัฐมีส่วนร่วม

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๒ จัดต้ังคณะท ำงำนศึกษำควำมเป็นไปได้ของแหล่งเงิน
เพิม่เติมภำยใต้บริบททีเ่ปล่ียนแปลง และกำรปรับปรุงกระบวนกำร
งบประมำณ หรือแก้ระเบียบและกฎหมำยทีจ่ ำเป็น

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข

กิจกรรมยอ่ยที ่๓ ขับเคล่ือนเพือ่ให้เกิดกำรจัดหำแหล่งเงินเพิม่เติม อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข

ประเด็นยอ่ยที ่๗ กำรเพิม่ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน

ประเด็นยอ่ยที ่๘ กำรศึกษำและขับเคล่ือนเพือ่เพิม่แหล่งเงินส ำหรับบริกำรสุขภำพทีภ่ำครัฐมีส่วนร่วม
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที ่๑ การจัดรณรงค์ในส่ือสารมวลชนและบนส่ือดิจิทัล ในรูปแบบ
ของการประชาสัมพันธด้์วยวธิกีารประชาสัมพันธ ์ทีห่ลากหลาย โดยให้มี
การวางแผนยทุธศาสตร์การส่ือสารทีช่ัดเจน เป็นกรอบในการท างาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
๑. โครงการถอดบทเรียนกรณีถ  าหลวงขุนน  านางนอน : จริยธรรมส่ือสารมวลชนส่ือ 
โดยกรมประชาสัมพันธ ์จุดประสงค์เพือ่ท าข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติในการท างาน
ในภาวะวกิฤติของส่ือ โดยมีแผนงาน ได้แก่ ๑.๑ ท า Workshop ปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบทีม่ีอยู ่ ๑.๒ ท าการประเมินและรับฟังความคิดเห็นทัว่ประเทศ และ๑.๓ 
จัดท าให้มีคู่มือการปฏิบัติตนของส่ือทั งในภาวะปกติและในภาวะวกิฤติ ได้รับทุน
งบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๖ ล้านบาท ปัจจุบันอยูใ่นขั นตอนการรับฟังความคิดเห็น
ใน ๔ ภาค 
๒. โครงการ Social Media Smart Page Award โดยส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นโครงการ
จัดประกวดการจัดท าส่ือดิจิทัลทีใ่ห้องค์ความรู้ในเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศ โดย
มีการฝึกอบรมความรู้ด้านการรู้เท่าทันส่ือ ทักษะการเขียน และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วงเงินงบประมาณ ๒.๔ ล้านบาท โดยมี มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการและได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างการรู้เท่าทันส่ือ -สารสนเทศ จ านวน
 ๑๕ ราย ปัจจุบันด าเนินการฝึกอบรมส าเร็จแล้ว

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กิจกรรมที ่๒ ใช้คนดัง (Celebrities) ในแวดวงบันเทิงและกีฬา เป็นผู้น า
เสนอ (presenters) ในการเชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือก ทีจ่ะบริโภค
ส่ือทีม่ีคุณภาพและมีคุณค่า ทั งนี  พิจารณาน าเสนอให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงาน เช่น 
๑. โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือวทิยุ-โทรทัศน์ ส าหรับเยาวชนในโรงเรียนและ
มหาวทิยาลัย โดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดท าการจัดท าสคริป์เนื อหารายการรู้เท่าทันส่ือ
ส าหรับผู้บริโภค และ ผลิตรายการและจัดท าแผนการเผยแพร่รายการผ่านทีวดิีจิทัล
และส่ือทางอินเทอร์เน็ต
๒. โครงการวางแผนรณรงค์การรู้เท่าทันส่ือของประชาชน โดยกรมประชาสัมพันธ ์มี
การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ส่ืออยา่งสร้างสรรค์ของ Net Idol และคนดัง 
(Celebrities) ทีม่ีชือ่เสียงและข้อมูล ข่าวสาร ทีผ่ลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธส์ร้างการ
รับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีเนื อหาหลักคือ Fake news และ Cyberbullying

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การปฏิรูปการรูเ้ท่าทันสือ่ของประชาชน 
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๓ การจัดสัมมนาเร่ือง “การรู้เท่าทันส่ือ” ในโรงเรียนและใน
มหาวทิยาลัย และในสถานทีส่าธารณะส าหรับกลุ่มเป้าหมายทีอ่ยูน่อก
สถานศึกษา ทั งในกรุงเทพและต่างจังหวดัอยา่งต่อเนือ่ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
๑. โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือวทิยุ-โทรทัศน์ ส าหรับเยาวชนในโรงเรียนและ
มหาวทิยาลัย โดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดการประชุมเพือ่ส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือวทิยุ -
โทรทัศน์กับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื นที ่๔ ภาค โดยได้จัดการประชุมครั งที่
 ๔ ภาคกลาง ระหวา่งวนัที ่๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการวางแผนรณรงค์การรู้เท่าทันส่ือของประชาชน โดยกรมประชาสัมพันธ ์มี
การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ส่ืออยา่งสร้างสรรค์ของ Net Idol และคนดัง 
(Celebrities) ทีม่ีชือ่เสียงและข้อมูล ข่าวสาร ทีผ่ลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธส์ร้างการ
รับรู้ให้แก่ประชาชน โดยมีเนื อหาหลักคือ Fake news และ Cyberbullying

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กิจกรรมที ่๔ การบรรจุสาระเกีย่วกับ “การรู้เท่าทันส่ือ” ให้อยูใ่น
หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็น
วชิาพื นฐานระดับอุดมศึกษา

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีการประชุมหารือแนวทางการด าเนินการระหวา่ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทสด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
กระทรวงศึกษาธกิาร ในการประชุมคณะกรรมการครั งที ่๑๘/๒๕๖๑ ในวนัที ่๓ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กระทรวงศึกษาธกิาร

ด าเนินการเตรียมการจัดท าเนื อหลักสูตร "การรู้เท่าทันส่ือ" ตามขั นตอน
ของกระทรวงศึกษาธกิาร

กิจกรรมที ่๑ การจัดท าร่าง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวชิาชีพส่ือมวลชน พ.ศ. ....

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย ร่างพระราชบัญญัติ ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบครั ง
สุดท้ายโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว ปัจจุบันอยูร่ะหวา่งการแก้ไขตาม
ความเห็นส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

น าร่าง พระราชบัญญัติ ทีท่ าการแก้ไขตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพือ่
พิจารณาตามขั นตอนทางกฎหมาย

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่

ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ - 2



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑ ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ฉบับที ่๒ ใหม่
 ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลง และเป็นไปตามสภาวะความ
ต้องการในการใช้คล่ืนความถีใ่นอุตสาหกรรมวทิยโุทรทัศน์ในปัจจุบัน

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อยูร่ะหวา่งการทบทวนความสอดคล้อง
ของร่างแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี ่ฉบับที ่๒ กับแผนระดับชาติทีเ่กีย่วข้อง
ระดับต่างๆ แล้ว รวมทั งมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกีย่วข้องในกระบวนการ
ทบทวนและปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี ่ฉบับที ่๒ และการทีร่่าง
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  ซ่ึงถือเป็นแผนระดับที ่๓ ทีต้่องสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ รวมถึงประเด็นเร่งด่วน ๑๕ ประเด็นทีก่ าหนดเป้าหมาย
การด าเนินการในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  มีข้อห่วงใยทีเ่ป็นข้อสังเกตุ
ซ่ึงท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในการตีความเป้าหมายทีค่าดหวงัของประเด็นทีป่รากฎใน
แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติและประเด็นเร่งด่วน ด้วยเหตุทีไ่ม่มีการส่ือเป้าหมาย
ทีต้่องการบรรลุของแต่ละประเด็นอยา่งชัดเจน

ด าเนินการพิจารณาทบทวนความสอดคล้องของร่างแผนแม่บทการ
บริหารคล่ืนความถี ่ฉบับที ่๒ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ จ านวน
 ๒๓ แผน  เพือ่พิจารณาแนวทางการปรับปรุงเทิศทางและเป้าหมาย
ของร่างแผนดังกล่าว

กิจกรรมที ่๒ ให้ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาเรียกคืนคล่ืนความถีท่ี่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือน ามาใช้ประโยชน์ให้
คุ้มค่ายิง่ขึ น ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทีม่ีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกวา่

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดท าประกาศ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ืองหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข
การเรียกคืนคล่ืนความถีท่ีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือน ามาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิง่ขึ น ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ (ฉบับราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง หน้า ๑๐ ลงวนัที ่๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินการจัดสรรการใช้ประโยชนืคล่ืน
ความถีใ่ห้คุ้มค่า

กิจกรรมที ่๓ ควรมีการปรับเปล่ียนวธิกีารประมูลคล่ืนความถีส่ าหรับ
กิจการวทิยแุละโทรทัศน์จากการใช้ราคาสูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน เป็นการใช้
คุณสมบัติและข้อเสนอในเชิงคุณภาพรายการของผู้เข้าประมูล (Beauty 
Contest)

มีปัญหา เนือ่งจาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือชี แจงวา่ หากวธิกีาร Beauty Contest ถือเป็น
ส่วนหนึง่ของวธิกีารประมูลแล้ว ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ก็สามารถด าเนินการด้วยวธินีี ได้ แต่หาก
มิใช่แล้วก็ต้องแก้ไขประเด็นนี ใน พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคล่ืนความถีฯ่ ฉบับใหม่

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท าการหารือเพือ่ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามกิจกรรม

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสือ่สารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กิจกรรมที ่๔ พิจารณาจัดตั งโครงข่ายแห่งชาติ เพือ่บริหารจัดการโครงข่าย
วทิย ุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ทั งโครงข่ายเคเบิล โครงข่ายดาวเทียม 
และโครงข่ายภาคพื นดิน เพือ่ให้สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ีอยูแ่ล้วให้เกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด ซ่ึงจะเป็นการลดภาระผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวทิยุ
โทรทัศน์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม แจ้งวา่มีโครงการ
จัดตั งเครือข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ (NT) เป็นการควบกิจการบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  (CAT) และบริษัท TOT จ ากัดมหาชน โดย
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว

น าโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินการตามขั นตอนของกฎหมายต่อไป

กิจกรรมที ่๕ พิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการโทรทัศน์ทีเ่ป็นของรัฐ 
องค์กรอิสระ และรัฐวสิาหกิจ เช่น สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงเพือ่สาธารณะ (Thai PBS) บริษัท อส
มท จ ากัด (มหาชน) (MCOT) สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สถานีโทรทัศน์
กองทัพบก (ททบ.๕) เพือ่ให้เป็นการใช้คล่ืนความถีเ่กิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะทีคุ้่มค่ามากยิง่ขึ น และส่งเสริมสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ของ
ชุมชนตามวตัถุประสงค์ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที ่๑

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านส่ือสารมวลชน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได้มีการประชุมหารือกับสถานีโทรทัศน์ เช่น NBT ททบ. ๕ อส
มท. Thai PBS ในการพิจารณาจัดแบ่งผังเวลาให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมผลิตรายการด้วย ร้อยละ ๓๐

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามการ
ด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ในการตอบสนองต่อกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมที ่๑ การจัดตั งส่วนงานหรือหน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่นการ
ประสานงานกับผู้ให้บริการส่ือออนไลน์ในและต่างประเทศ ให้มีลักษณะ 
Official Point of Contact

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม จะมีการจัดตั ง
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีดั่งกล่าว คือ ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซ่ึงได้ถูกก าหนดให้จัดตั งโดย พระราชบัญญัติวา่ด้วยการ
รักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยูใ่นขั นตอนการด าเนินการ

ด าเนินการจัดตั ง ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๒ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายประมวลรัษฎากร เพือ่ให้
ครอบคลุมการเก็บภาษีจากธรุกิจออนไลน์ต่างประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยร่างแก้ไขประมวลรัษฎากรอยูใ่นการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น
ในการปรับปรุงร่างกฎหมายให้สมบูรณ์ เพือ่น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสือ่ออนไลน์ 

ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ - 4



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๓ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ ให้ครอบคลุมการใช้ส่ือออนไลน์

มีปัญหา เนือ่งจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์มีความเห็นวา่ ใน
การคุ้มครองเด็กจากภัยทางส่ือออนไลน์ควรมีการด าเนินการให้ครอบคลุม โดยการ
แก้ไขบทลงโทษในกฎหมายอาญา ให้ครอบคลุมการคุกคามเด็กและเยาวชนทาง
ช่องทางออนไลน์ และ ท าการร่าง พระราชบัญญัติ ส าหรับคุ้มครองเด็กทางออนไลน์
โดยเฉพาะ น าไปสู่การจัดท า ร่างแก้ไขกฎหมายอาญาในการกระท าผิดต่อเด็กทาง
ออนไลน์  และ ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดต่อเด็กโดย
ใช้ส่ือออนไลน์ พ.ศ. ...

ด าเนินการจัดท า ร่างแก้ไขกฎหมายอาญาในการกระท าผิดต่อเด็กทาง
ออนไลน์  และ ร่าง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการกระท า
ผิดต่อเด็กโดยใช้ส่ือออนไลน์ พ.ศ. ...
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กิจกรรมที ่๔ มาตรการเสริมการลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบเติม
เงิน / จัดท าศูนยก์ลางข้อมูลพื นฐานผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

มีการด าเนินโครงการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนทีด้่วยอัตลักษณ์ 
(๒ แชะ) เสร็จสิ นแล้วโดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที ่๕ เพิม่ประสิทธภิาพการก ากับตรวจสอบการใช้ส่ือออนไลน์ทีไ่ม่
เหมาะสม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น  
๑. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบและอุปกรณ์เพือ่การก ากับดูแลส่ือออนไลน์ โดย
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
ปัจจุบันอยูใ่นขั นตอนการจัดซื อจัดจ้าง
๒.โครงการบริหารจัดการศูนยป์ฏิบัติการความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) 
โดยกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 ปัจจุบันอยูร่ะหวา่งการขอให้กรรมการตรวจรับปรับข้อมูลเร่ืองเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสัญญาของบริษัท

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

กิจกรรมที ่๑ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้
มีผลบังคับใช้

พระราชบัญญัติ ทั ง ๒ ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้แล้วเมือ่วนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด าเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที ่๒ จัดท ากรอบนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความ
มัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้กรอบในระดับสากล

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษบกิจและสังคม ตาม
พระราชบัญญัติ วา่ด้วยการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ด าเนินการจัดท ากรอบนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความ
มัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ ตาม พระราชบัญญัติ วา่ด้วยการรักษาความ
มัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๓ ก ากับดูแล ติดตามทุกหน่วยงานในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ในมิติ
ความมัน่คงของชาติ ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ภัยธรรมชาติ และ
ภาวะวกิฤต

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากแผนพัฒนาดังกล่าวหมดระยะเวลาด าเนินการแล้ว พิจารณาทบทวนความจ าเป็นของกิจกรรม โดยอาจปรับปรุงให้เข้ากับ
แผนอืน่ ๆ ทีเ่ป็นปัจจุบัน

กิจกรรมที ่๔ หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องและ ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ร่วมกันจัดท าแผนแม่บท เพือ่น าเทคโนโลยบีรอดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็น
โครงสร้างพื นฐานด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมเพือ่ภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งรอหน่วยงานหลักก าหนดการประชุมจัดท า
แผนแม่บทเพือ่น าเทคโนโลยบีอร์ด  แบรนด์ไร้สายมาใช้ เป็นโครงสร้างพื นฐานด้าน
การส่ือสารและโทรคมนาคมเพือ่ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยงัมิได้
ก าหนดนัดหมายประชุมเพือ่จัดท าแผนแม่บทดังกล่าว

ด าเนินการจัดการประชุมจัดท าแผนแม่บทเพือ่น าเทคโนโลยบีอร์ดแบรน
ไร้สายมาใช้ เป็นโครงสร้างพื นฐานด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมเพือ่
ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวา่งหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครือ่งมือด้านการสือ่สารมวลชนและโทรคมนาคมเพ่ือสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑ เร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ เพือ่เป็นกลไกในการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ ์และการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมประชาสัมพันธใ์นฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธแ์ห่งชาติ (กปช.) ได้น าประเด็นการประชาสัมพันธท์ีไ่ด้จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐตามกลุ่มยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพือ่ร่วมกันก าหนด
เนื อหา (Content) การประชาสัมพันธห์ลัก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาวเิคราะห์
และประมวลเชือ่มโยงกับ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกฯ ตามยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแ์ห่งชาติ ฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
แล้วจัดท าเป็น“แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธแ์ห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒” แบ่งเป็นแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธแ์ห่งชาติ ๔ กลุ่ม ซ่ึงเป็นแผนฯ 
ประจ าปีทีเ่ชือ่มโยงเนื อหา (Content) การประชาสัมพันธจ์ากหน่วยงานระดับ
กระทรวง ไปสู่หน่วยงานระดับจังหวดั

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธแ์ห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ และสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการประชาสัมพันธแ์ห่งชาติ อยา่งต่อเนือ่ง

กิจกรรมที ่๒ ปรับบทบาทของสถาบันการประชาสัมพันธใ์ห้ด าเนินการใน
เชิงรุก รวมทั งพัฒนาหลักสูตรการส่ือสารในยคุดิจิทัล เพือ่บรรจุในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีข่องภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมประชาสัมพันธ ์มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
สถาบันการประชาสัมพันธ ์โดยอยูใ่นระหวา่งการทดลองใช้โครงสร้างการบริหารงาน
ภายใน และมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรการ
ประชาสัมพันธแ์ละส่ือสารมวลชนของประเทศ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ครั งที ่๑/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรองศาสตราจารยเ์สรี 
วงษ์มณฑา เป็นประธานการประชุม การประชุมมีความคืบหน้าในการจัดท า
รายละเอียดของแต่ละรายวชิา และประวติัวทิยากรผู้สอนโดยสังเขป รวมถึงแนวทาง
การจัดกรอบร่างแผนต่าง ๆ น ามาเสนอในการประชุมเพือ่รับรองในครั งต่อไป

ด าเนินการทดลองใช้โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ ์และการจัดท าเนื อหาหลักสูตรการส่ือสารในยคุดิจิทัลให้
มีความสมบูรณ์

กิจกรรมที ่๓ ก าหนดหลักสูตรอบรม / จัดอบรมสัมมนาเร่ืองการ
ประชาสัมพันธภ์าครัฐ และการส่ือสารสาธารณะ ให้แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธข์องภาครัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายประชาสัมพันธเ์ชิงรุกกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาไทย ปัจจุบัน ได้
ด าเนินการอบรมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จสิ นแล้ว

ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครง/แผนงานที่
สอดคล้องกับกิจกรรม

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ - 7



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

 



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๑ การเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารกองทุนการออม
แห่งชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีการด าเนินการพัฒนาประสิทธภิาพและ
ปรับปรุงการบริหาร กอช. โดยผลักดันการเพิม่จ านวนสมาชิกอยา่งต่อเนือ่ง อาทิ การลงพืน้ทีเ่พือ่
ผลักดันการออมใน ๕๕ จังหวดั การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และธนาคารหน่วยรับ
สมัครสมาชิก การส่งเสริมการออมแรงงานนอกระบบ เด็ก/เยาวชน นอกจากนี ้ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย ในการเพิม่สมาชิก และแต่งต้ังคณะกรรมการฯ เพือ่ทบทวนและพัฒนากฎหมาย 
รวมถึงการพัฒนาองค์กรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริหาร ทัง้นี ้ปัจจุบันพบวา่มีสมาชิก กอช . กวา่ ๑.๖
 ล้านคน และคาดวา่จะเพิม่จ านวนสมาชิกเป็น ๒ ล้านคนภายในปี ๖๒

กิจกรรม ๒ การสร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวยั
ท างาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการพิจารณาของรัฐสภา

กิจกรรม ๓ ปรับปรุงสิทธปิระโยชน์ทีไ่ด้รับจากสวสัดิการต่างๆ ให้
เหมาะสมและเป็นธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานด าเนินการศึกษาและปรุงสิทธปิระโยชน์จากสวสัดิการ
ต่างๆ อาทิ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ สถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้
ท าการศึกษารูปแบบสวสัดิการด้านประกันสังคมทีเ่หมาะสมกับประเทศไทยใน ๗ ลักษณะ ส านักงาน
ประกันสังคม (สปส.) ได้ปรับปรุงสิทธปิระโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีคลอดบุตร การปรับปรุงเงิน
ทดแทนตาม พระราชบัญญัติ เงินทดแทน โดยขยายความคุ้มครองไปยงัลูกจ้างชัว่คราวของส่วน
ราชการและเพิม่สิทธปิระโยชน์ให้กับลูกจ้าง มีการต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม
แห่งชาติ โดย รนม.ฉัตรชัยฯ  เป็นประธาน อยา่งไรก็ตาม ยงัขาดการด าเนินงานในลักษณะทีเ่ป็น
ภาพรวมของระบบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยโ์ดยกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติคนพิการได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ ๒๙ คณะเพือ่ด าเนินงานด้านการลดความเหล่ือมล้ า
ทางสังคม ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที ่วธิกีารท างานของคณะกรรมการ และ
ประโยชน์ทีแ่ต่ละกลุ่มเป้าหมายจะได้รับ เพือ่ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน โดยคาดวา่จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวนัที ่๓๑ ส.ค. ๖๒ และในวนัที ่๕ ก.ย. ๖๒ จะด าเนินการประชุมร่วม ๕ 
กระทรวงหลัก ได้แก่ พม. ศธ.  รง. สธ. และ มท. เพือ่หารือแนวทางการลดความเหล่ือมล้ าในการ
ให้บริการทางสังคม 

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสังคม

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสังคม

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรม ๔ พัฒนาการออมภาคบังคับ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยในปัจจุบัน ส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยและการส่งเสริมการออมผ่าน บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลเร่ืองรายได้เป็นเกณฑ์ และน า
ค่าใช้จ่ายจากการซ้ือสินค้าผ่านบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ (VAT ร้อยละ ๗ ) มาคืน ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ 
๑) ร้อยละ ๕ คืนเงินเข้าในบัตร/กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ๒) ร้อยละ ๑ จะเก็บเข้าบัญชี
กองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตร เพือ่เป็นเงินออมของผู้มีรายได้น้อย และ ๓) ร้อยละ ๑ จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ตามปกติ ขณะทีแ่นวคิดเร่ือง Negative Income Tax (NIT) ไม่ได้ มีการด าเนินการแล้ว 
เนือ่งจากมีปัญหาเร่ืองข้อมูล จึงได้น าเร่ืองบัตรสวสัดิการมาขับเคล่ือนแทน  ทัง้นี ้ในส่วนของการใช้
ภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรับกระตุ้นการใช้จ่ายยงัไม่มีแนวคิดในการด าเนินการ

กิจกรรม ๕ ใช้วสิาหกิจเพือ่สังคมกับการพัฒนาสังคม พระราชบัญญัติส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที่
 ๒๒ พ.ค. ๖๒ และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์โดยกรมพัฒนาสวสัดิการและสังคมในฐานะหน่วยงานชัว่คราวตามบท
เฉพาะการของ พระราชบัญญัติส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการ ดังนี ้จัดต้ัง
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม เมือ่วนัที ่๒๓ พ.ค. ๖๒ /จัดท ากฎหมายล าดับรองตาม
พระราชบัญญัติ เสร็จส้ินแล้ว ๑๑ ฉบับจากทัง้ส้ิน ๒๖ ฉบับ/ด าเนินการจัดท ากรอบอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่/ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณเพือ่จัดจ้างเจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้าง
ปฏิบัติงาน/สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ/เตรียมการรับจดทะเบียน วสิาหกิจเพือ่สังคม (SE) ใหม่ /
เตรียมการจัดต้ังส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม มีบริษัทจดทะเบียนแล้วโดยอาศัยระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้างเสริมกิจการเพือ่สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที ่๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐๓ แห่ง

ด้านสังคม - 2



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสังคม

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรม ๖ เสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางสังคม เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กูย้มืเพือ่การพัฒนา
สังคม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ด าเนินการออกระเบียบเพือ่ให้อ านาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ให้สามารถจ่ายเงินรายจ่ายอืน่ทีจ่ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที ่
ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ โดยประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการต้ัง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่สมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑  ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่
วนัที ่๒๑ ม.ค. ๖๒ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้ อปท. ต้ังงบสมทบโดยเฉพาะในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และขณะนี ้มท. ก าลังปรับแก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการต้ังงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่สมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ เพือ่ขยายขอบเขตการต้ังงบสมทบให้กวา้ง
ขึน้ โดยครอบคลุมกองทุนอืน่ๆ อาทิ กองทุนสวสัดิการชุมชน กองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม 
และกองทุนอืน่ๆ ที ่มท. ประกาศก าหนด และเพือ่ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ  อบจ. ฉบับที ่๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ,พระราชบัญญัติ  เทศบาล ฉบับที ่๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติ  สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับที ่๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีใ่ห้อ านาจ อปท. สามารถจ่ายเงินรายจ่ายอืน่
ใดทีจ่ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ซ่ึงร่างระเบียบฉบับแก้ไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ทัง้นี ้ยงัไม่ได้มีการด าเนินการตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปและวธิกีารที่
ก าหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมทัง้ การศึกษาและการจัดต้ังกองทุนเพือ่พัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคมหรือเสนอการระดมทุนให้ อปท. กูย้มื

กิจกรรม ๗ ให้วดัช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิง่ขึน้ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยด าเนินการขยายผลและร่วมมือพัฒนาตามแนวทางของธรรมนูญพระสงฆ์
แห่งชาติ โดยคณะสงฆ์ได้มีการด าเนินการปฏิรูปกิจการของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการ
ปกครอง (๒) ด้านการเผยแพร่ศาสนา (๓) ด้านสาธารณูปการ (๔) ด้านสาธารณสงเคราะห์ (๕) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ และ(๖) ด้านศาสนศึกษา  โดยมีการได้มีการต้ังคณะกรรมการจากมหาเถรสมาคม
เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิรูปในด้านต่างๆ ซ่ึงประเด็นการให้วดัมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม
จะอยูใ่นส่วนของด้านสาธารณสงเคราะห์ และ ส านักงานพระพุทธศาสนา ร่วมกับ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาให้วดัเป็นวดัส่งเสริมสุขภาพ  ซ่ึงปัจจุบันมีวดัส่งเสริมสุขภาพแล้ว
จ านวน ๔,๐๐๗ แห่ง และมีพระคิลานุปัฏฐากแล้วจ านวน ๓,๗๙๖ รูป (ข้อมูล ณ ๒๘ มิ.ย. ๖๒) และ 
อยูร่ะหวา่งขยายผลการสร้างพระนักพัฒนา
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กิจกรรม ๑ ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ/ ระบบราง ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยกระทรวงคมนาคม มีนโยบายทีใ่ห้การก่อสร้างขนส่งสาธารณะทุกโครงการมี
การออกแบบเพือ่คนทุกวยั (UD) ซ่ึงปัจจุบันมีหน่วยงานทีด่ าเนินการเร่ืองดังกล่าวหลายหน่วยงาน อาทิ
 บริษัท BTS ได้มีแผนในการติดต้ังลิฟท์ส าหรับผู้พิการฯ  ให้ครบทุกสถานี รวมถึง กทม. มีนโยบายใน
การก่อสร้างลิฟท์ส าหรับผู้สูงอายแุละคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า

กิจกรรม ๒ ปฏิรูประบบโครงสร้างพืน้ฐานบริการขนส่งสาธารณะ
ทุกระบบ

กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ยดึหลักการออกแบบขนส่งสาธารณะให้เอือ้ต่อทุกคน (Universal 
Design) อาทิ โครงการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ (ห้องน้ า ทางลาด ป้าย)  
กระทรวง พม. โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ ด าเนินการดังนี้
- ท า MOU ร่วมกับทุกกระทรวงเพือ่ติดตามนโยบาย และแผนการสนับสนุนการจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ ปัจจุบันมีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน ๒๒,๒๕๙ แห่ง จาก ๔๓,๐๒๔
 แห่ง (๕๑.๗๔%) (ข้อมูล ณ วนัที ่๒๘ พ.ย.๖๑) -ขับเคล่ือนเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทัง้มวล “Smile City
 For All” จ านวน ๑๓ จังหวดั โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพือ่ขับเคล่ือนการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการภายใต้แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมทีทุ่กคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)

กิจกรรม ๓ ปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานทีก่ ากับเกีย่วกับการ
ออกแบบเพือ่คนทุกวยั (UD)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ 
ก าหนดประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีทุ่กคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act:
 AAA) ไวใ้นแผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ ฉบับที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยทุธศาสตร์
ที ่๔ แนวทางที ่๑ พม. และ มท. ร่วมปรับปรุงกฎกระทรวงวา่ด้วยการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวก
ในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงด้านเทคนิคของกรมโยธาธกิารและผังเมือง ก าลังผลักดันกฎหมายการจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะทีทุ่กคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) หรือ
ยทุธศาสตร์ AAA  ซ่ึงเป็นของผลจากการศึกษาของคณะกรรมาธกิารการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายคุนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ กลุม่ผู้เสียเปรียบในสังคม
๑. ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพือ่คนทัง้มวล
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กิจกรรม ๑ สนับสนุน/เสริมสร้างศูนยบ์ริการคนพิการและปรับปรุง
รูปแบบการพิจารณาการใช้เงินของกองทุนส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพ
ชีวติคนพิการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) ได้
ขับเคล่ือนศูนยบ์ริการคนพิการทัว่ไปแล้วจ านวน ๒,๒๑๐ ศูนย ์ (ข้อมูล ณ พ.ค. ๖๒) และกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการได้จัดสรรกรอบวงเงินสนับสนุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพือ่
ด าเนินงานและการจัดบริการของศูนยบ์ริการคนพิการทัว่ไป จ านวน ๖๒ ล้านบาท ศูนยบ์ริการคน
พิการระดับจังหวดั จ านวน ๒๐.๕๘ ล้านบาท ๒) ปัจจุบันกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคน
พิการมีรายจ่ายมากกวา่รายรับเนือ่งจากสถานประกอบการนิยมจ้างงานคนพิการมากขึน้ (ยอดเงิน
คงเหลือ ณ ม.ีค. ๖๒ จ านวน ๘,๘๐๐ ล้านบาท) ทัง้นี ้ได้สนับสนุนกิจกรรมหลัก อาทิ การส่งเสริมเร่ือง
ความเสมอภาค การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธคินพิการ การสนับสนุนเงินกูส้ าหรับคนพิการ (ปัจจุบันมี
ผู้ใช้บริการ ๑๙๕,๐๐๐ ราย) ซ่ึง พม. อยูร่ะหวา่งการศึกษาระบบบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ
เพือ่ความยัง่ยนืของกองทุนฯ ๓) พม. ได้ด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ (Empowerment)  
โดยร่วมมือกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์และ 
กระทรวงศึกษาธกิาร พัฒนาอาชีพผ่านโครงการ Smile Farm โดยใช้กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติคนพิการเป็นกลไกขับเคล่ือน ซ่ึงปัจจุบันได้น าร่องในศูนยพ์ัฒนาศักยภาพและอาชีพคน
พิการในภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๘ แห่ง ๔) ปัจจุบันมีองค์กรคนพิการทีไ่ด้มาตรฐานขอจัดต้ังเป็น
ศูนยบ์ริการคนพิการกวา่ ๑,๓๐๐ แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึง พม. อยูร่ะหวา่งเร่งจัดท ามาตรฐานศูนยบ์ริการ
คนพิการให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ ๕) พม. อยูร่ะหวา่งการประสานกับทางส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพือ่ร่วมกันพิจารณากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม ส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

กิจกรรม ๑ กิจกรรมขยายอายเุกษียณราชการ จาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓
 ปี (โดยใช้เวลา ๖ ปี คือ ๒ ปี ขยาย ๑ ป)ี เพือ่เป็นต้นแบบในการ
ขยายเวลาการท างาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดย ๑) ส านักงาน ก.พ. อยูร่ะหวา่งการศึกษาความเหมาะสมของต าแหน่งทีจ่ะมี
การขยายอายเุกษียณ ๒) กฎ ก.พ.วา่ด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์
รับราชการต่อไป (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่๒๐ มิ.ย. 
๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ในวนัดังกล่าว เพือ่ให้ข้าราชการสามารถน าระยะเวลาของการเคยด ารง
ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับเชีย่วชาญขึน้ไป หรือประเภททัว่ไป ระดับอาวโุสขึน้ไป ซ่ึงมีระยะเวลา
ต่อเนือ่งกันมาแล้ว ไม่น้อยกวา่หนึง่ปี มาใช้เป็นคุณสมบัติในการได้รับการพิจารณาให้สามารถรับ
ราชการต่อไปเมือ่ส้ินปีงบประมาณทีผู้่นัน้มีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ได้  ๓) ยงัไม่ได้มีการแก้ไข 
พระราชบัญญัติ  บ าเหน็จบ านาญให้ขยายอายเุกษียณราชการ เป็น ๖๓ ปี

๒. ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ

๓. การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายใุนการท างาน
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กิจกรรม ๒ แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายทีใ่ห้ผู้สูงอายสุามารถรับ
งานเป็นชิน้งาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐)  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่
วนัที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้วนัที ่๑ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการคุ้มครองการรับ
งานไปท าทีบ่้าน ชุดที ่๑ ได้ด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองเพือ่รองรับ พระราชบัญญัติ คุ้มครอง
ผู้รับงานไปท าทีบ่้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้พิจารณาเสร็จส้ินและมีผลบังคับใช้แล้ว จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 
(๑) กฎกระทรวงก าหนดงานทีม่ีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยต่อหญิงมี
ครรภ์และเด็กทีม่ีอายตุ่ ากวา่ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (๒) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน
ไปท าทีบ่้าน เร่ือง อัตราค่าตอบแทนในงานทีรั่บไปท าทีบ่้าน

กิจกรรม ๑ พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพของ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเพิม่อ านาจทางปกครองให้กับ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ชีแ้จงเร่ืองการแก้ไข 
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภคให้มีอ านาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานวา่ การก าหนดให้อ านาจทาง
ปกครองแก่พนักงานอาจไม่สอดคล้องกับหลักการของ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
 ๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่
วนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่พ้น ๙๐ วนันับแต่วนัประกาศ โดยมีหลักการส าคัญ
คือ การปรับปรุงองค์ประกอบ/อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย และให้เลขาธกิาร สคบ . มีอ านาจด าเนินคดีแทนผู้บริโภค และ 
อปท. ได้รับค่าปรับจากการด าเนินการในส่วนของตน รวมถึงการปรับอัตราโทษปรับให้เป็นปัจจุบัน 
ทัง้นี ้ไม่ได้มีการระบุให้ สคบ.ไปสังกัดหน่วยงานกระทรวงทีบ่ังคับใช้กฎหมายตามข้อเสนอปฏิรูปฯ ๓) 
พระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่พ้น ๖๐ วนันับแต่วนัประกาศ ซ่ึงมีเจตนารมณ์
เพือ่ให้ประชาชนมีสิทธริวมกันจัดต้ังองค์กรของผู้บริโภคเพือ่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองผู้บริโภค และ
องค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธริวมกันจัดต้ังเป็นองค์กรทีม่ีความเป็นอิสระเพือ่ให้เกิดพลังในการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญฯ
 พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค
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กิจกรรม ๒ เสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภค
โดยอาศัยเทคโนโลยี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด าเนินโครงการชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบ การคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี ้สคบ. ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จัดโครงการ
ยวุอาสาสมัครคุ้มครองสิทธผู้ิบริโภค (ยวุ.อสคบ.) ในสถานศึกษาทัว่ประเทศ

กิจกรรม ๑ ติดตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแก้ไขใหม่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดย ๑) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๖๒ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่๑๔ เม.ย. ๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่วนัที ่๑๕ เม.ย. ๖๒ เป็นต้นไป 
โดยก าหนดสิทธใินการยืน่ค าร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็กทีไ่ร้รากเหง้า ไร้สัญชาติในประเทศไทยให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธมินุษยชน และ มท. ด าเนินการออกระเบียบรองรับ
กฎหมายดังกล่าวซ่ึงมีผลบังคับใช้แล้ว ๓ ฉบับ ได้แก่ ระเบียบส านักทะเบียนกลางวา่ด้วยการจัดท า
ทะเบียนราษฎร (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบส านักทะเบียนกลางวา่ด้วยการจัดท าทะเบียนประวติั
ส าหรับบุคคลทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบส านักทะเบียนกลางวา่ด้วยการ
จัดท าบัตรประจ าตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงการออกระเบียบดังกล่าวเป็นการลด
ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลคนพิการไร้
รากเหง้าทีอ่ยูใ่นความดูแลของหน่วยงานในสังกัด และแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแนวทาง/คู่มือการ
ด าเนินงานให้ความช่วยเหลือคนพิการไร้รากเหง้าให้ได้รับสิทธทิางกฎหมาย โดยจะด าเนินการขึน้
ทะเบียนให้ได้รับสิทธ ิภายในปี ๒๕๖๔ อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่ได้มีการก าหนดแผนการขึน้ทะเบียนผู้ไร้
สถานะทางทะเบียนราษฎรกลุ่มอืน่ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. ปฏิรูปการขึน้ทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร
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กิจกรรม ๑ แก้ปัญหาอัตราการเกิดทีล่ดลงอยา่งมีนัยส าคัญทีท่ าให้
ประเทศไทยมีประชากรในแต่ละกลุ่มอายทุีไ่ม่สมดุล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดย ๑) มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่๒ ม.ค. ๖๒ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ ทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่พัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา/จัด
การศึกษา/การด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัทุกสังกัดทีดู่แลเด็กในเวลากลางวนั ช่วงอายต้ัุงแต่
แรกเกิด-๖ ปี โดยก าหนดมาตรฐานยอ่ย ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั
 (๒) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และ (๓) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวยั ๒) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ัดท าระบบสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวยัตามมาตรฐานชาติ 
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวยัในระบบฐานข้อมูลกลาง ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนคือ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัทัว่ประเทศ ๕๐,๐๐๐ แห่ง และข้อมูลเด็กปฐมวยั (ร่วมกับ มท. สธ. ศธ. กทม.) 
เพือ่ประโยชน์ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเพือ่รับทราบผลการด าเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัในภาพรวม และยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 
อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่ได้มีการให้สิทธกิารลดหยอ่นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานส าหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยชี่วยอนามัยเจริญพันธุใ์ห้ผู้มีบุตรยาก

กิจกรรม ๑ กิจกรรมเพิม่สัดส่วนของสตรีในต าแหน่งบริหารของ
องค์กร

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้อยูร่ะหวา่งการจัดท าร่างยทุธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซ่ึงได้มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้
สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อาทิ การเพิม่สัดส่วนสตรีให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การสร้างมาตรการป้องกันการกีดกัดสตรีในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนจะด าเนินการ จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
เป็นสตรี  เพือ่หาแนวทางก าหนดมาตรการพิเศษชัว่คราว ในการก าหนดสัดส่วน ส .ส. หญิง อยา่งไรก็
ตาม ยงัไม่มีการด าเนินการในส่วนของการแก้กฎหมายและ การจัดมาตรการพิเศษเพือ่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของสตรี

๖. การเปล่ียนแปลงนโยบายประชากรเพือ่เสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต

๗. การเสริมพลังสตรี
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กิจกรรม ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เป็นผู้เก็บและ
บริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและต าบล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมด าเนินโครงการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลทุกมิติทีม่ีการจัดเก็บ
โดยหน่วยงานในระดับพืน้ที ่เพือ่น ามาจัดท าแผนพัฒนาในพืน้ที ่ โดยมุง่เน้นด้านคุณภาพชีวติทีดี่ของ
ประชาชน ตามนโยบาย one plan one policy ของกระทรวงมหาดไทย โดยน าร่องการด าเนินการใน
พืน้ทีข่องจังหวดันครนายก  (พืน้ทีต่ าบล ๗ แห่ง) ทัง้นี ้โครงการดังกล่าวอยูร่ะหวา่งการด าเนินโครงการ
 โดย เร่ิมด าเนินการต้ังแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีระยะเวลา ๒ ปี ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการประมวลข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายในพืน้ที ่ทัง้นี ้เมือ่แล้วเสร็จจะด าเนินการประเมินผลความส าเร็จเพือ่ต่อยอดการ
พัฒนาในระดับนโยบายต่อไป

กิจกรรม ๒ จัดล าดับความส าคัญการเปิดเผยข้อมูลทีป่ระชาชน
ต้องการทราบ และสร้างการรับรู้

ยงัไม่มีการด าเนินการ โดยกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กิจกรรม ๓ พัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพือ่สร้างความเป็นธรรมในการ
ช่วยเหลือของรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดย ๑) กรมสรรพากรอยูร่ะหวา่งด าเนินการพัฒนาระบบการเชือ่มโยงข้อมูลภาษี
หัก ณ ทีจ่่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยน าผู้มีรายได้เข้าระบบภาษีทุกคนและให้ผู้ทีม่ีรายได้ถึงเกณฑ์ทุกคนได้
ช าระภาษี เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
และแก้ไขประมวลรัษฎากร (ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย) มีข้อเสนอให้แก้ไข
กฎหมายสรรพกร โดยก าหนดให้ (๑) ผู้ทีม่ีอายคุรบ ๑๘ ปียืน่แบบภาษี (๒) ลดเพดานภาษีบุคคลจาก
ร้อยละ ๓๕ เหลือไม่เกินร้อยละ ๒๕  (๓) ลดเพดานภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ ๒๘ เหลือไม่เกินร้อยละ 
๒๕ และ (๔) ปรับภาษีมูลค่าเพิม่ร้อยละ ๗ ของกิจการทีม่ีรายได้เกิน ๑.๘ ล้านบาทเป็น ๑๐ ล้านบาท 
แต่ต้องเสียภาษีร้อยละ ๒ กรณีทีม่ีรายได้ไม่ถึง ซ่ึงคาดวา่จะขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดาให้สูงขึน้ได้ถึง
 ๓๕ ล้านคน อยา่งไรก็ตาม ขณะนีก้รมสรรพกรยงัไม่มีแนวคิดในการด าเนินการเร่ืองดังกล่าว

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรูด้้านสังคม
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๑.๑ ก าหนดให้ต าบลเป็นพืน้ทีก่ารพัฒนาอยา่งบูรณาการ โดยออก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ด้ยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อยา่งไรก็ตาม เมือ่วนัที ่๒๒ พ.ค. 
๖๒ รนม.วษิณุฯ มีค าส่ังให้ พม. รับร่างระเบียบฯ ดังกล่าวไปทบทวนตามความเห็นของ สคก. และ 
สสส. ความเห็นของ สคก. เห็นวา่ การออกระเบียบฯ มีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอืน่ ของ สสส. จึง
เสนอเพิม่ สสส.และกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการร่วม ทัง้นี ้พอช .จะจัดประชุมหน่วยงานที่
เกีย่วข้องเพือ่ปรับแก้ร่างระเบียบดังกล่าว และจะด าเนินการพิจารณาทบทวนวา่ หากกฎหมาย/กลไก
อืน่มีความครอบคลุมแล้ว หรือสามารถด าเนินการสมัชชาต าบล -จังหวดัได้ อาจยติุเร่ืองดังกล่าว

๒.๑ จัดท า พระราชบัญญัติรองรับสิทธชิุมชนและบุคคลตามมาตรา
 ๔๓ (๒) ในรัฐธรรมนูญฯ

คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายทีต้่องจัดท าใหม่เพือ่สนับสนุนยทุธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ ได้จัดท าร่าง พระราชบัญญัติรองรับสิทธชิุมชนและบุคคลฯ และส่งให้ รนม.วษิณุฯ และ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบันคณะอนุกรรมการฯ ได้ยติุการ
ด าเนินการแล้ว และอยูร่ะหวา่งรอการพิจารณาจากรัฐบาลชุดใหม่

๒.๒ แก้ไข พระราชบัญญัติสภาองค์ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาหลายคร้ังต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ แต่ความเห็นยงัแตกต่างกันในหมูส่ภา
องค์กรชุมชน ยงัไม่สามารถหาข้อยติุได้ นอกจากนี ้พอช. เห็นวา่คณะกรรมการ พอช.  อาจไม่เห็นด้วย
กับการต้ังส านักงานสภาและเปล่ียนกระทรวงทีสั่งกัด

๒.๓ ยกระดับ พอช. จากองค์การมหาชนให้มี พระราชบัญญัติ 
รองรับ

พอช. ได้มีการจัดต้ังคณะท างานศึกษาเร่ืองดังกล่าว โดยเห็นวา่ยงัไม่ควรเปล่ียนเป็น พระราชบัญญัติฯ 
แต่ควรปรับแก้ พ.ร.ฏ. ก่อน ตามสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป อีกทัง้ ยงัมีความแยง้กันระหวา่งฝ่าย
สนับสนุน ทีเ่ห็นวา่เป็นการยกระดับองค์กร ไม่ให้ถูกยบุง่าย ขณะทีฝ่่ายทีไ่ม่เห็นด้วย เห็นวา่ การเป็น
องค์การมหาชนจะปรับเปล่ียนภารกิจท าได้ง่ายกวา่เป็น พรบ . อีกทัง้การบริหารแบบองค์การมหาชนก็
คล่องตัวกวา่ และ พ.ร.ฏ. มีความครอบคลุมภารกิจอยูแ่ล้ว นอกจากนี ้มติคณะกรรมการสถาบันให้
ศึกษาข้อมูล/ความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพิม่เติม

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ ชุมชนเข้มแข็ง 
กิจกรรมที ่๑ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพืน้ที่

กิจกรรมที ่๒ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธแิละบทบาทชุมชน
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๒.๔ ส่งเสริมให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ ์โดยจัดท า
ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการอยูร่่วมกันฯ และ พระราชบัญญัติส่งเสริม
อนุรักษ์วถิีชีวติกลุ่มชาติพันธุ์

สมช. ได้จัดท าร่างการส่งเสริมการอยูร่่วมกันภายใต้พหุวฒันธรรม พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งการน าเสนอสภาความมัน่คงแห่งชาติ เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยงัไม่มีการผลักดันการ
จัดท า พระราชบัญญัติส่งเสริมอนุรักษ์วถิีชีวติกลุ่มชาติพันธุ์

๒.๕ จัดท า พระราชบัญญัติ ยติุธรรมชุมชน กระทรวงยติุธรรมอยูร่ะหวา่งการพิจารณาความซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมยติุธรรมชุมชน
แห่งชาติกับคณะพัฒนาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติใน พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงาน
ยติุธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามข้อท้วงติงของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓.๑ ผลักดัน พระราชบัญญัติธนาคารทีดิ่น กระทรวงการคลังชีแ้จงวา่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนือ่งจากอาจมีความซ้ าซ้อนกับกลไกภาครัฐในการ
ช่วยเหลือปัญหาความมัน่คงทางทีดิ่นแก่ประชาชนทีม่ีอยูแ่ล้ว และผลการศึกษาของ กค . พบวา่ การ
จัดต้ังธนาคารทีดิ่นจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทีสู่ง 

๓.๒ พัฒนาการด าเนินงานนโยบายการจัดการทีดิ่นแปลงรวมทีเ่น้น
บทบาทของชุมชน/กระบวนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งไปพร้อมๆ
 กัน

ปัจจุบันนโยบายการจัดสรรทีดิ่นแปลงรวมได้ด าเนินการผ่านคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแห่งชาติ 
(คทช.) ขณะทีใ่นการปฏิบัติในระดับพืน้ที ่จะกลไกภาครัฐในการพิจารณาจัดสรรทีดิ่น ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับข้อเสนอการปฏิรูปฯ ทีมุ่ง่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาสิทธกิารถือครองทีดิ่น

๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กของชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ปัจจุบันหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็ก อาทิ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากร
น้ าชุมชนด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยสนับสนุนให้ชุมชนประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการก าหนดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนตามข้อเสนอการปฏิรูปฯ อยา่งเป็น
รูปธรรม

๓.๔ แก้ไข พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และ 
พระราชบัญญัติอืน่ๆ และกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่วนัที ่๑๖ เม.ย.
 ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒

๓.๕ แก้ไข พระราชบัญญัติ หลักประกันทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และจัดท า พระราชบัญญัติ ธนาคารต้นไม้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดย ๑) กรมพัฒนาธรุกิจการค้าได้ด าเนินการออกกฎกระทรวงก าหนดให้
ทรัพยสิ์นอืน่เป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่๕ พ.ย. ๒๕๖๑ 
และมีผลบังคับใช้ในวนัดังกล่าว ๒) ปัจจุบันมีผู้ยืน่ขอสินเชือ่โดยใช้ไม้ยนืต้นเป็นหลักประกันแล้ว จ านวน
 ๕ ราย ผ่านสินเชือ่พิโกไฟแนนซ์ ซ่ึงให้สินเชือ่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ราย ในวงเงินรวม ๑๒๘ ล้านบาท
 ทัง้นี ้ผู้ขอสินเชือ่ทัง้หมดอยูใ่นกลุ่มผู้ค้าไม้ยคูาลิปตัส  ไม้ยางพารา ไม้แปรรูป ซ่ึงสะดวกต่อการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินราคาไม้ ๓) ธกส. อยูร่ะหวา่งอบรมคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ เพือ่ท าหน้าที่
เป็นผู้ประเมินราคาต้นไม้ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมอบรมกวา่ ๔๐๐ คน ๔) ยงัไม่มีการด าเนินการให้สินเชือ่ของ
ธนาคารพาณิชยเ์นือ่งจากขาดหลักเกณฑ์ กลางในการประเมินราคาต้นไม้ ๕) ยงัไม่มีการผลักดันการ
จัดท าพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้

กิจกรรมที ่๓ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: ทรัพยากรและทุนชุมชน
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๓.๖ ส่งเสริมเครือข่ายวชิาการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่
สนับสนุนการพัฒนาวชิาการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ นวตักรรม และวฒันธรรมชุมชน ให้เข้มแข็ง

มหาวทิยาลัยราชภัฏทัง้ ๓๘ แห่ง ได้ร่วมกันจัดท ายทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนา
ท้องถิน่ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทีม่ีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สมรรถนะ
ทีต่ลาดแรงงานต้องการ การให้บริการทางวชิาการทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม การวจิัยความรู้นวตักรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน /ท้องถิน่ รวมทัง้
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาทิ สวทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
บริการวชิาการ การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน ร่วมกับราชภัฏอุตรดิตถ์

๔.๑ แก้ไข พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. 
๒๕๔๖

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ด้ด าเนินการแก้ไข พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว และ
ได้รับฟังความคิดเห็นเมือ่ ม.ค. ๒๕๖๒ อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความเห็นทีข่ัดแยง้ มติทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวสัดิการชุมชน ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม
แห่งชาติ คร้ังที ่๑/๒๕๖๒ เมือ่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ จึงเห็นชอบให้ชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ตาม
ข้อเสนอจากเวทีการรับฟังความเห็น โดยถอนเร่ืองการแก้ไข พระราชบัญญัติ ดังกล่าวออกจากที่
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมแห่งชาติ

๔.๒ จัดท า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชา
สังคม พ.ศ. .... และจัดท าแผนยทุธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ได้มีมติ
เห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ปัจจุบันได้รับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และอยูร่ะหวา่งการเสนอ ครม . และ พม. ได้จัดท าแผน
ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมแล้ว โดยใช้ชือ่วา่ “แผนปฏิบัติการด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)” ตามข้อก าหนดในแนว
ทางการเสนอแผนระดับที ่๓

๕.๑ เร่งรัดการจัดท า พระราชบัญญัติ สถาบันการเงินประชาชน พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วนัที ่๓๐ เม.ย. ๖๒ และ
มีผลบังคับใช้เมือ่พ้น ๑๒๐ วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕.๒ พัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนในลักษณะ Matching model
ระหวา่งภาคธรุกิจเอกชนกับชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีการส่งเสริมกิจกรรมทีใ่กล้เคียง อาทิ การส่งเสริมวางแผนธรุกิจแก่
ประชาชน และยงัไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบสัมมาชีพทัง้ระบบ เนือ่งจาก พอช . ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๕ : การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมที ่๔ : การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: สวสัดิการชุมชน
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๕.๓ จัดท า พระราชบัญญัติวสิาหกิจเพือ่สังคมให้เป็นกฎหมาย
ส่งเสริมการท างานเพือ่สังคมโดยใช้การท างานเชิงธรุกิจ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วนัที ่๒๒ 
พ.ค. ๖๒ และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษา กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการได้
ด าเนินงานในหน้าทีข่องส านักงานไปพลางก่อนใน ๑๘๐ วนั  โดยได้ด าเนินการ ดังนี ้ประกาศการจัดต้ัง
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ ์ผ่านเวบ็ไซต์ 
www. dsdw.go.th  และมีหนังสือแจ้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทราบ มอบหมายข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีก่รม พส. ปฏิบัติงานส านักงานจัดท าแผนการด าเนินงานตามบทเฉพาะกาล ตาม 
พระราชบัญญัติแจ้งสถานประกอบการทีไ่ด้รับการรับรอง จ านวน ๑๐๓ แห่ง เตรียมการด าเนินงาน
จัดท ากรอบอัตราจ้างเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณเพือ่จัด
จ้างเจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างปฏิบัติงาน จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม เพือ่
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ เตรียมการรับจดทะเบียน SE ใหม่ เตรียมการ
จัดต้ังส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจเพือ่สังคม

๕.๔ ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทเพือ่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ป้องกันความเส่ียงและอุปสรรคต่างๆ โดยการ
ปรับปรุง พระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วนัที ่๒๐ มี.ค. 
๖๒ และมีผลบังคับใช้เมือ่พ้น ๖๐ วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีเจตนารมณ์เพือ่ให้
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเครดิตยเูนีย่นท างานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ป้องกันความเส่ียงและรักษา
เสถียรภาพทางการเงินทัง้ระบบ

๑.๑ โครงการจิตอาสา “เราท าดีด้วยหัวใจ” ผลการด าเนินกิจกรรมต้ังแต่เดือน  พ.ย. ๖๐ – มิ.ย. ๖๒ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา จ านวน ๒๘,๒๒๖ 
คร้ัง จิตอาสาทัง้หมด จ านวน ๔,๓๘๕,๑๗๘  คน แบ่งเป็นประเภทกิจกรรมต่างๆ อาทิ พัฒนาแหล่งน้ า
 ท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะ สร้างฝายชะลอน้ า ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมสาธารณสุข

๑.๒ โครงการจิตอาสาประชารัฐเพือ่สังคม สุขภาวะ สช. ด าเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ โดยประชุมด าเนินการระดับจังหวัดและจัดต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนเครือข่าย ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูลและแผนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะล าบาก
และข้อมูลภูมิศาสตร์รับมือภัยธรรมชาติ รวมถึงจัดการความรู้/ถอดบทเรียนการด าเนินงาน

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู ้การรับรู ้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมที ่๑ สร้างพลังจิตอาสา
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๒.๑ ปฏิรูประบบอาสาสมัครในพืน้ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยด์ าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและ
ภาคประชาสังคมเพือ่การจัดสวสัดิการ โดยสนับสนุนการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์(อพม.) และพัฒนาศักยภาพ อพม. ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ผู้น าแห่ง
การเปล่ียนแปลง และการคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่และการควบคุมการขอทาน นอกจากนี ้จัดงานเชิดชู
เกียรติ อพม. เพือ่เป็นการเสริมพลัง สร้างกาลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้แก่ อพม.มี
การจัดท าแอปพลิเคชัน อสม. Online โดยบริษัท AIS เพือ่ให้สามารถยกระดับคุณภาพการท างาน 
และการส่ือสารให้บุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนดียิง่ขึน้ พม . จัดให้ระบบฐานข้อมูล อพม. / จัดท า
ฐานข้อมูลศูนยป์ระสานงาน อพม. / ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อพม. พม. ต้ังศูนย์
ประสานงาน อพม. ทัง้ระดับจังหวดัและอ าเภอ จ านวน ๓๐๙ ศูนยแ์ละมีผู้รับบริการช่วยเหลือจาก
ศูนยป์ระสานงาน อพม. แล้วจ านวน ๓๖,๕๙๒ ราย

๒.๒ ฟืน้ฟูกิจการลูกเสือไทย ปัจจุบัน มีการอบรมลูกเสือในหลักสูตรของสถานศึกษาและส าหรับบุคคลทัว่ไป และส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติได้พัฒนาหลักสูตร/จัดฝึกอบรม/ของบพัฒนาค่ายลูกเสือทุกปี แต่ปัจจุบัน ยงัไม่มีแนวคิด
ปรับปรุง พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ กรมธนารักษ์ยงัไม่ได้รับการประสานงานจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินการปรับปรุงการบริหารทรัพยสิ์นของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

๒.๓ ขับเคล่ือนสภาเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ด าเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน โดยจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบ/ อ าเภอ/ จังหวดั และระดับประเทศ ครบ 
๘,๗๘๐ แห่ง มีเด็กจ านวน ๒๐,๘๙๘,๔๐๑ คน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน มีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เชิงจิตอาสาเพือ่พัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม มากกวา่ ๑,๐๐๐ โครงการ/กิจกรรม 
และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มากกวา่ ๑๘๐,๐๐๐ คน มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสภาเด็ก
และเยาวชนทัว่ประเทศเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน มีการแก้ไขกฎหมาย 
รวมถึงการพัฒนากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูลด้านสถานภาพของคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน และ (๒) ฐานข้อมูลการท ากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศ

กิจกรรมที ่๒ สร้างพลังแผ่นดิน
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
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ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านสังคม

ประเด็นปฏิรูป

๓.๑ สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ทักษะชีวติ อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม มีการด าเนิน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบน าชมพิพิธภัณฑ์เพือ่เป็นต้นแบบ
สนับสนุนการท่องเทีย่วโดยชุมชน ระยะที ่๒ โดยเป็นการพัฒนาคลังข้อมูลวฒันธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิน่
 และระบบแนะน าการชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และกระทรวงศึกษาธกิารจัดต้ัง
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ๗,๑๓๗ แห่ง เพือ่สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวติ รวมถึงพัฒนาทักษะชีวติ 
อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีมาตรการสนับสนุน/สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมจัดพืน้ทีท่าง
สังคม และพัฒนาระบบการระดมทุนเพือ่กิจกรรมทางสังคม อยา่งชัดเจน

๓.๒ ขับเคล่ือนคลังปัญญาผู้สูงอายแุละโรงเรียนผู้สูงอายุ มีศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายใุนพืน้ที ่๗๖ จังหวดั ครอบคลุมทุกอ าเภอทัว่
ประเทศ โดยมีศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ(ศพอส.) รวมจ านวนทัง้ส้ิน ๑,๔๗๗ 
แห่ง และมีแผนการขับเคล่ือนงาน ศพอส. ให้ครบทุกต าบลในปี ๒๕๖๕ นอกจากนีย้งัมีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายใุน ๔ มิติทุกจังหวดั จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ตามทีส่าธารณะเนือ่งในวนัส าคัญต่าง ๆ น าร่องโรงเรียนผู้สูงอายใุนเรือนจ าคลองเปรม และเรือนจ า
กลางล าปาง ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ประสานขอความร่วมมือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ ด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายทุัว่ประเทศ ถ่ายโอนภารกิจ ศพอส. ให้ อปท. ตามแผนการกระจายอ านาจ

๓.๓ พัฒนาศูนยเ์ด็กเล็กเป็นพืน้ทีส่่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ทัว่ประเทศ มีจ านวน ๑๘,๙๑๗ แห่ง โดยรับเด็กอาย ุ๒ – ๕ ปี จ านวน
 ๘๑๑,๒๓๓ คน และมีครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ๕๒,๕๗๑ คน ขณะทีม่ีศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทีด่ าเนินการ
โดยเอกชน ๑,๕๗๑ แห่ง (ข้อมูล ณ ๒๗ ม.ีค.๖๒) ทัง้นี ้มท. ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด าเนินการ
พัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อาทิ การจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ (คณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบ เมือ่ ๒ ม.ค.๖๒) เพือ่เป็นมาตรฐานกลางในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวยัในทุกสังกัด รวมถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเด็กปฐมวยั และการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาทุก อปท. 

๓.๔ ขยายเครือข่ายวทิยุ/การส่ือสารให้ชุมชนเพือ่ช่วยเหลือ
สาธารณะ: วทิยชุุมชน

กรมประชาสัมพันธด์ าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวทิยชุุมชน โดยจัดต้ัง/บริหารจัดการ
เครือข่ายวทิยชุุมชนระดับเขต การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาเครือข่ายวทิยปุระชารัฐ และจัด
ประกวดวทิยชุุมชนดีเด่น

กิจกรรมที ่๓ พลังสร้างสรรค์
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
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ประเด็นปฏิรูป

๔.๑ จัดท ามาตรฐานดูแลส่ือออนไลน์ อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ ์จัดท าเวบ็เพจรู้ทันส่ือ (WWW.Roothunsue.com) เพือ่
สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน พร้อมเผยแพร่รายการชัวร์หรือมัว่นิม่ และรายการชัวร์ก่อนแชร์ 
และมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางส่ือออนไลน์ทุกวนั หากมีประเด็นข่าวทีเ่ป็นข่าวลวง 
ข่าวปลอม จะส่งเข้าไปยงักลุ่มไลน์ของ ๒๐ กระทรวงและกลุ่มไลน์ของคณะท างานปฏิบัติการข่าวสาร 
(IO) เพือ่ตรวจสอบข้อมูล และน าเผยแพร่ผ่าน Line@ เพจเฟสบุค๊ เวบ็ไซต์ข่าวจริงประเทศไทย 
(www.realnewsthailand.prd.go.th) อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการด าเนินการร่วมมือกับผู้ผลิตส่ือจัด 
rating  ส่ือออนไลน์  เนือ่งจากกรมประชาสัมพันธไ์ม่ได้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลส่ือออนไลน์ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท ามาตรฐานดูแลส่ือออนไลน์ได้ และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยด์ าเนินการตาม มติ ครม.เมือ่วนัที ่๖ มิ.ย. ๖๐ ซ่ึงเห็นชอบให้จัดต้ัง
ศูนยป์ระสานงานขับเคล่ือนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์ 
สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน  โดยได้ด าเนินงาน อาทิ จัดท ารายงานการเฝ้าระวงัสถานการณ์เดือน
ภัยสังคม และข้อเสนอเพือ่ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันคุ้มครองเด็กกับส่ือออนไลน์ รวมถึง
การจัดท าหลักสูตรกลางส าหรับใช้ในการอบรมผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูลส่งเสริมความเข้าใจกับภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง รวมทัง้เด็ก/เยาวชน

๔.๒ โครงการ Citizen Watchdogs กระทรวงดิจิทัลจัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติในการคุ้มครองเด็ก/เยาวชนจากส่ือดิจิทัล และกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการด าเนินการในส่วนของการพัฒนา
ระบบทีใ่ห้ประชาชนสามารถเป็นอาสาสมัครและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข่าวสาร และพัฒนาระบบ
เฝ้าระวงัส่ือในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี และระบบ watch dog ในระดับชุมชน

กิจกรรมที ่๔ พลังภูมิคุ้มกัน
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ความคืบหน้าการปฏิรูป
(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรม ๑ ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานเพือ่
รองรับการปฏิรูป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ โดยมี
การต้ังกองบริหารสัญญา PSC และได้รับอัตราก าลังเพิม่เติม โดยเร่ิมด าเนินงานแล้ว
ในลักษณะกองภายในกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ ตามค าส่ัง กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ เมือ่
 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติอยูร่ะหวา่งศึกษาแนวทางการด าเนินงานทีเ่หมาะสมควบคู่
ไปด้วยหากจ าเป็นต้องมีการจัดต้ังองค์กรใหม่

กิจกรรม ๒ สร้างกติกา (Code of Conduct) เพือ่ก าหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานระหวา่งหน่วยนโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วย
ปฏิบัติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีการต้ัง คณะกรรมการ Code of Conduct ทบทวนตามข้อเสนอของส านักนายกรัฐมนตรี โดยก าหนดให้กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
เพือ่ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน แทนการก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ เพือ่ให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและการก ากับติดตาม
ประเมินผล

กิจกรรม ๓ ปรับลดระยะเวลาการอนุมัติ/อนุญาต อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้
ด าเนินการด้านศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประกาศ 
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีป่ระกาศในราชกิจานุเบกษา เมือ่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ทบทวนรายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณในประเด็น
การปรับกระบวนการจัดท าและอนุมัติการประเมิน SEA ให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงทีด่ าเนินการอยูใ่นปัจจุบัน

กิจกรรม ๑ ประเมินฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน และ
พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานด าเนินการศึกษา ประเมินฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน และพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์

กิจกรรม ๒ ด าเนินงานเชือ่มโยงกับ Big Data  หรือเชือ่มโยง
ระบบ IT กับหน่วยงานภายนอก

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานด าเนินการศึกษา ด าเนินงานเชือ่มโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  หรือเชือ่มโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก

กิจกรรม ๓ ศึกษาเพือ่แก้ไขกฎหมายทีท่ าให้เข้าถึงและเชือ่มโยง
ข้อมูล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานด าเนินการศึกษา ศึกษาเพือ่แก้ไขกฎหมายทีท่ าให้เข้าถึงและเชือ่มโยงข้อมูล

กิจกรรม ๔ จัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน ด าเนินการแล้ว โดยจัดต้ังเป็นส่วนงานภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  -
กิจกรรม ๕ ศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนยฯ์ ทีอ่ยูภ่ายใต้กระทรวงพลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยจัดท าโครงการจัดท าแผนยทุธศาสตร์และออกแบบการ
พัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

จะจ้างทีป่รึกษาได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีก าหนดจัดท า Roadmap 
แล้วเสร็จ ๒๕๖๓

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านพลังงาน

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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กิจกรรม ๖ กรณีผลประเมินเห็นควรให้แยกออกจาก พน. ให้ยก
ร่างกฎหมายและระเบียบเพือ่ด าเนินการจัดต้ังศูนยต่์อไป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานด าเนินการศึกษาความ
เหมาะสม

ทบทวนข้อเสนอให้จัดต้ังหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องมี
การพิจารณาทางเลือกข้อเสนอให้ยบุเลิกหรือยบุรวมหน่วยงานทีม่ีอยูเ่ดิมเพือ่มิให้
เกิดความซ้ าซ้อนในด้านภารกิจและงบประมาณ รวมทัง้ต้องเสนอแผนการน า 
Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขัน้ตอนเพือ่ประกอบค าขอจัดต้ัง
องค์กรใหม่ด้วย

กิจกรรม ๑ ปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะต่อรัฐอยา่งเป็นทางการในรูป คณะทีป่รึกษาหรือ
แต่งต้ังคณะกรรมการของภาคประชาสังคม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยการจัดต้ัง คณะกรรมการภาคประชาสังคม และได้มีการ
ก าหนดวธิกีารสรรหาแล้ว

จัดต้ังคณะกรรมการภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอยา่ง
เป็นทางการ

กิจกรรม ๒ ปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ
โดยก าหนดกลไกการจัดต้ังโรงไฟฟ้าทีป่ระชาชนมีส่วนร่วม และ
ภาครัฐทุกส่วนด าเนินการร่วมกัน

การเสนอพืน้ที ่มีการยกร่างค าส่ังคณะอนุกรรมการก าหนดพืน้ทีเ่หมาะสมในการ
จัดต้ังโรงไฟฟ้าแล้ว อยูร่ะหวา่งเสนอผู้บริหารพิจารณา

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยก าหนดกลไกการจัดต้ังโรงไฟฟ้า
ทีป่ระชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนด าเนินการร่วมกัน

กิจกรรม ๓ การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน คณะกรรมการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีมติ เมือ่ ๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ เห็นชอบการจัดสรร
ค่าภาคหลวงที ่๒๐:๒๐:๒๐:๐ อยูร่ะหวา่งการเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่พิจารณา

กระทรวงมหาดไทยน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่พิจารณาต่อไป

กิจกรรม ๔  ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกองค์กร

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน สร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร

กิจกรรม ๑ ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตทีเ่หมาะสม 
เพือ่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานด าเนินการศึกษา ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตทีเ่หมาะสม

กิจกรรม ๒ จัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (PDP๒๐๑๘) เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ และ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมือ่วนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (PDP๒๐๑๘) ให้เป็นไปตามแนวทางตามแผนการปฏิรูป
ด้านพลังงาน

กิจกรรม ๓ ปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid 
Modernization of Transmission and Distribution )

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานด าเนินการศึกษา จัดท าแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and
 Distribution) เป็นตัวชีว้ดัผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงพลังงานของ
รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าทัง้ ๓ แห่ง

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า

ด้านพลังงาน - 2



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านพลังงาน

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรม ๔ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน าแผนพัฒนาก าลังไฟฟ้าของ
ประเทศไทยไปด าเนินการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานด าเนินการศึกษา น าแผนพัฒนาก าลังไฟฟ้าของประเทศไทยไปด าเนินการ

กิจกรรม ๑ การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขัน ( แต่งต้ัง
คณะท างาน /จัดท าร่างระเบียบ /ประกาศใช้ระเบียบ)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ Prosumer 
คาดวา่จะเสร็จในปี ๒๕๖๒

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขัน (แต่งต้ังคณะท างาน /จัดท าร่างระเบียบ
 /ประกาศใช้ระเบียบ)

กิจกรรม ๒ รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่
เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้าทีเ่ปล่ียนแปลงไป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ Prosumer 
คาดวา่จะเสร็จในปี ๒๕๖๒

 -

กิจกรรม ๑ การโอนยา้ย กฟน. และ กฟภ. มาอยูภ่ายใต้
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ ๓ การไฟฟ้า จัดท าแผนบูรณาการ
การลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทัง้การผลิต ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย ระยะ
 ๕ ปี เพือ่เสนอให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ให้เกิดการบูรณาการ
แผนการลงทุนและแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานอยา่งเหมาะสม
 มีการสร้างและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งเต็มประสิทธภิาพ (Utilise)  
และไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนส่วนเกินแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

พิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินการร่วมกันระหวา่ง ๓ การไฟฟ้า

กิจกรรม ๒ ระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access  
และการส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail)

อยูน่ระหวา่งด าเนินการ โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และยา้ยจากประเด็นปฏิรูปที ่๖ 
ไปอยูป่ระเด็นปฏิรูปที ่๕ เนือ่งจากเป็นการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขัน

จัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access  และการส่งเสริม
กิจการจ าหน่าย (Retail)

กิจกรรม ๑ การจัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่งและไม่เกิด
การหยดุชะงัก

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงพลังงาน ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท ปตท. 
ส ารวจและผลิต เอนเนอร์ยี ่ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๑/๖๑  (เอราวณั) และ G๒/๖๑ 
(บงกช) รวมทัง้มีกรมกิจการชานแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ คณะกรรมการชายแดนทัว่ไป (General Border Committee: GBC) 
ไทย – กัมพูชา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ในการพัฒนาแหล่งพืน้ทีท่ับซ้อนไทย - 
กัมพูชา

จัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่งและไม่เกิดการหยดุชะงัก

กิจกรรม ๒ การใช้โครงสร้างพืน้ฐานพลังงานทีเ่กีย่วข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานด าเนินการศึกษาแผน
โครงสร้างพืน้ฐานและจัดท ามาตรการส่งเสริมการใช้ในอุตสาหกรรม

การใช้โครงสร้างพืน้ฐานพลังงานทีเ่กีย่วข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน

ประเด็นปฏิรูปที ่๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า

ประเด็นปฏิรูปที ่๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
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กิจกรรม ๓ การน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อยา่งต่อเนือ่ง 
เพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยอยูร่ะหวา่งรอผลการศึกษา น าก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อยา่งต่อเนือ่ง เพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม ๔ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธรุกิจ
พลังงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ด าเนินการจัดหา LNG เพือ่ทดสอบ 
TPA Code และเปิดให้มีการยืน่ข้อเสนอการแข่งขันด้านราคาจากบริษัททีม่ี
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบือ้งต้นต้ังแต่วนัที ่๒๐ กุมภาพันธ ์ถึงวนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
 และมีผู้ยืน่ข้อเสนอฯ ๑๒ ราย จากบริษัททีผ่่านคุณสมบัติเบือ้งต้นจ านวนทัง้ส้ิน ๓๔ 
ราย ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเสนอขออนุมัติ และจะน าเร่ืองเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพือ่พิจารณาต่อไป ทัง้นี ้มี
เป้าหมายจะ ด าเนินการลงนามสัญญาซ้ือขาย LNG กับบริษัทคู่ค้าภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ และเร่ิมส่งมอบ LNG ล็อตแรกได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธรุกิจพลังงาน

กิจกรรม ๕ การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional 
LNG Trading Hub

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย ปตท. อยูร่ะหวา่งการศึกษา Regional LNG Hub ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub

กิจกรรม ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์
 เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน

กิจกรรม ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที ่๔ ในพืน้ที่
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน

กิจกรรม ๓ การก าหนดพืน้ทีใ่หม่ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีระยะยาว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน

กิจกรรม ๔ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน

กิจกรรม ๑ บูรณาการข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับการปลูกไม้โตเร็ว
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

บริหารจัดการเชือ้เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

กิจกรรม ๒ ก าหนดพืน้ทีส่ าหรับปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรก 
พิจารณาพืน้ทีป่ลูกใกล้โรงไฟฟ้าเดิมทีม่ีเชือ้เพลิงไม่เพียงพอก่อน)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งข้อมูลพืน้เป้าหมายทีต้่องการให้ส่งเสริมการปลูกไม้โต
เร็ว ไปยงักรมพัฒนาทีดิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรม
ป่าไม้ เพือ่เป็นข้อมูลส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วในพืน้ทีต่่าง ๆ ส่วนโครงการอืน่ๆ เช่น 
มาตรฐานเชือ้เพลิงชีวมวล วสิาหกิจชุมชน ได้รับงบด าเนินการแล้ว และมีการเข้า
หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมือ่วนัที ่๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒

ประเด็นปฏิรูปที ่๘ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที ่๔

ประเด็นปฏิรูปที ่๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชือ้เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
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กิจกรรม ๓ เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับไม้โตเร็ว เช่น ยคูาลิปตัส สน
ประดิพัทธ ์สะเดา กระถินณรงค์ กระถินเทพา ขีเ้หล็ก เป็นต้น

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการหารือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรม ๔ สนับสนุนกล้าไม้ พันธุไ์ม้ ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และ
ค าแนะน าในการปลูกไม้โตเร็วให้กับเกษตรกร/ชุมชน

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการหารือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรม ๕ สนับสนุนการต้ังวสิาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร 
ผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการหารือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรม ๖ ก าหนดมาตรฐานและราคากลางของเชือ้เพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็ว

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการหารือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรม ๗ ออกมาตรการ/ระเบียบเพือ่สนับสนุนให้โรงไฟฟ้าแบบ
 Non-Firm เปล่ียนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ Firm

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการหารือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรม ๘ ด าเนินการตัดไม้โตเร็วมาผลิตเป็นเชือ้เพลิงและปลูก
ไม้โตเร็วทดแทนในส่วนทีตั่ดไปใช้งาน

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการหารือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรม ๑ ภาครัฐ/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมจัดล าดับ
ความส าคัญของกลุ่มพืน้ทีเ่ร่งด่วนทีม่ีศักยภาพในการน าขยะเป็น
เชือ้เพลิงเพือ่ผลิตไฟฟ้า

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยประสานหน่วยงานจัดท ารายละเอียดมาตรการทีเ่กีย่วข้อง
 กับกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม ๒ ออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 
ระหวา่งทาง ปลายทาง และก่อนการน าไปก าจัดทุกเทคโนโลย ี
เพือ่ Recycle ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ จึงควรมีการฝัง
กลบเฉพาะขยะไม่ยอ่ยสลาย (Inert Waste) เท่านัน้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยประสานหน่วยงานจัดท ารายละเอียดมาตรการทีเ่กีย่วข้อง
 กับกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม ๓ ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชนทีม่ีประสบการณ์ และความ
พร้อมด้านการเงิน มาลงทุนในโครงการจัดการขยะแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีกลไกให้เอกชนสามารถร่วมลงทุนได้อยูแ่ล้วในระดับพืน้ที่
 อยูร่ะหวา่งการส่งเสริมการลงทุน

 -

กิจกรรม ๔ เสนอทางเลือกเทคโนโลยทีีม่ีประสิทธภิาพในการ
ก าจัดและใช้ประโยชน์อยา่งสูงสุดจากขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมพร้อมมาตรการในการด าเนินงาน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีโครงการการศึกษาและการประเมินวฏัจักรชีวติของการ
ผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย ตามทีไ่ด้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เสนอทางเลือกเทคโนโลยทีีม่ีประสิทธภิาพในการก าจัดและใช้ประโยชน์อยา่ง
สูงสุดจากขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมพร้อมมาตรการในการด าเนินงาน

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชือ้เพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า
ทบทวนความเชือ่มโยงและอาจมีความทับซ้อนกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที ่๑ 
เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษทีแ่หล่งกาเนิดให้มีประสิทธภิาพ
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กิจกรรม ๕ สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและตรวจสอบผลการด าเนินการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ

กิจกรรม ๖ ลดขัน้ตอนการคัดเลือกเอกชนเพือ่เข้าลงทุนใน
โครงการพลังงานขยะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกระทรวงการคลัง  -

กิจกรรม ๑ ออกระเบียบวา่ด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เห็นชอบหลักการในการจัดท า (ร่าง) 
ระเบียบฯ อยูร่ะหวา่งการจัดท าและประกาศใช้ต่อไป

ออกระเบียบวา่ด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี

กิจกรรม ๒ ออกข้อก าหนดเกีย่วกับการเชือ่มต่อ การใช้บริการ 
และการปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการ
ก าหนดอัตราค่าบริการ ในการใช้หรือการเชือ่มต่อทีเ่หมาะสม และ
เป็นธรรม ส าหรับโซลาร์รูฟเสรี (การมีผลบังคับใช้ ให้เป็นไปตาม
ความพร้อมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ออกข้อก าหนดเกีย่วกับการเชือ่มต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการก าหนดอัตราค่าบริการ ในการใช้หรือการ
เชือ่มต่อทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม ส าหรับโซลาร์รูฟเสรี

กิจกรรม ๓ ออกระเบียบวา่ด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสม
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ลิตจากโซลาร์รูฟและน ากลับมาใช้ใหม่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานง ออกระเบียบวา่ด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลิตจากโซลาร์
รูฟและน ากลับมาใช้ใหม่

กิจกรรม ๔ แก้ไขพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยเร่ืองพลังงานควบคุม 
โดยให้โซลาร์รูฟทีม่ีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงาน
ควบคุม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน แก้ไขพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยเร่ืองพลังงานควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟทีม่ีขนาดไม่
เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงานควบคุม

กิจกรรม ๕ แก้ไขระเบียบวา่ด้วยการเชือ่มต่อโซลาร์รูฟกับระบบ
ของฝ่ายจ าหน่าย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน แก้ไขระเบียบวา่ด้วยการเชือ่มต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่ายจ าหน่าย

กิจกรรม ๖ เชิญชวนให้ติดต้ังโซลาร์รูฟ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เชิญชวนให้ติดต้ังโซลาร์รูฟ
กิจกรรม ๗  ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบจัดซ้ือจัดจ้างให้
หน่วยงานราชการสามารถติดต้ัง Solar Rooftop เพือ่ประหยดั
การใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการในหลากหลายรูปแบบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยปัจจุบันหน่วยงานสามารถด าเนินการได้โดยไม่มีข้อจ ากัด
ของกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

 -

กิจกรรม ๘  จัดต้ังหน่วยงาน One Stop Service ทีส่ามารถออก
ใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟได้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จัดต้ังหน่วยงาน One Stop Service ทีส่ามารถออกใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจาก
โซลาร์รูฟได้

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๑  การส่งเสริมการติดตัง้โซลาร์รูฟอย่างเสรี
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ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรม ๑ การปรับข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  (ความต้องการใช้น้ ามันเชือ้เพลิง (BAU))

กิจกรรม ๒ ปรับแผน AEDP  และ Oil Plan โดยก าหนด
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งตามหลักแนวคิด
คณะกรรมการปฏิรูป

กิจกรรม ๓ ก าหนดแนวทางการด าเนินการและมาตรการลด
ผลกระทบกับผู้เกีย่วข้อง

กิจกรรม ๑ กลไกคณะท างานร่วม มีการบูรณาการท างานร่วมกัน
ในภาครัฐระหวา่งกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยมีการบูรณาการท างานร่วมกันในภาครัฐระหวา่งกระทรวง
พลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม

 -

กิจกรรม ๒ ขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยจัดท าโครงการ อาทิ การเพิม่ประสิทธภิาพหม้อน้ า ระบบ
ความร้อน เพิม่ประสิทธภิาพระบบไอน้ าส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และการจัดท าแนว
ทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธภิาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
(Factory Energy Code) ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

ขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรม ๑ บังคับใช้กฎหมายอาคารก่อสร้างใหม่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยการจัดท า ร่างกฎกระทรวงข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (BEC) อยูใ่นชัน้คณะกรรมการกฤษฎีกา พพ. ได้เข้าประชุมชีแ้จง
กฤษฎีกาแล้วเมือ่วนัที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยูใ่นระหวา่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และด าเนินการในขัน้ตอนถัดไป

รอส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

กิจกรรม ๒  ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการช้ากวา่แผน เนือ่งจากรอกฎหมายบังคับใช้

กิจกรรม ๑ จัดท าระเบียบ

กิจกรรม ๒ น าร่อง/ ด าเนินการ

กิจกรรม ๓ ฝึกอบรม

กิจกรรม ๔ ประชาสัมพันธ์

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๒  ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 (AEDP) และทบทวน แผนบริหารจัดการน้ ามันเชือ้เพลิง (Oil Plan) ให้สอดคล้อง
กับประมาณการความต้องการใช้น้ ามัน (BAU) แผนอนุรักษ์พลังงาน และรองรับ
ผลกระทบจากการปรับปรุง พระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชือ้เพลิง

ก าหนดแนวทางการด าเนินการและมาตรการลดผลกระทบกับผู้เกีย่วข้อง

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๓  การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุม่อุตสาหกรรม

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๔  การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๕  การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ปัจจุบันวา่จ้างทีป่รึกษาและจัดท าระเบียบการใช้มาตรการ ESCO ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐแล้ว  โดยลงนามในสัญญาเมือ่วนัที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อยูใ่น
ระหวา่งการรวบรวมข้อมูล การศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และแนวทางการ
ด าเนินการ เพือ่จะได้น าผลไปหารือกับกรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณต่อไป

จัดท าระเบียบการใช้มาตรการ ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวบรวมข้อมูล 
การศึกษากฎระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และแนวทางการด าเนินการ
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ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรม ๑ จัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติ ศึกษาก าหนดทิศ
ทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าทีช่ัดเจน

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม ๒ รัฐบาลประกาศเป้าหมายการพัฒนาและการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟ้าระยะส้ัน ปานกลาง ยาว

รัฐบาลได้ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ออกมาตรการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

กิจกรรม ๓ ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพือ่
รองรับ

แล้วเสร็จตามแผน

กิจกรรม ๔ จัดท าแนวทางสนับสนุนการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ให้ภาคเอกชน

แล้วเสร็จตามแผน

กิจกรรม ๕ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ แล้วเสร็จตามแผน

กิจกรรม ๑ จัดต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้ กพช. ศึกษาโอกาส
และความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบ
กักเก็บพลังงานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยรีะบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ี (ESS) 
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยูร่ะหวา่งเตรียมการจัดประชุมคณะอนุท างานขับเคล่ือน
ประเด็นการปฏิรูปพลังงานด้านเทคโนโลยนีวตักรรมและโครงสร้างพืน้ฐานพลังงาน

กิจกรรม ๒ ปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงาน ได้แก่ PDP, EEP 
ให้มีการน าระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ีมาใช้ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรม ๓ ด าเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๗  การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
ส่งเสริมเทคโนโลยรีะบบการกักเก็บพลังงานในประเทศไทย

ประเด็นปฏิรูปที ่๑๖  การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
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และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

กิจกรรมที ่๑.๑ ปรับปรุงการด าเนินการของสถาบันป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ สัญญา ธรรมศักด์ิ เป็นสถาบันวชิาการต่อต้านการคอร์รัป
ชันมีภารกิจในการจัดท าระบบการบริหารจัดการความรู้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ประกอบด้วย การได้มาซ่ึงความรู้ การจัดระบบความรู้ การ
เข้าถึงความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ปรับเปล่ียนสถาบันฯ 
และพิพิธภัณฑ์ต่อต้านคอร์รัปชันเป็นองค์การมหาชน (ตาม UNCAC ข้อ ๖ และ
ข้อ ๖๐)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปแล้ว ๓ ไตรมาส  เบิกจ่ายงวดที ่
๑ จ านวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (เดือน มกราคม ๒๕๖๒)  เบิกจ่ายงวดที ่๒ จ านวน
เงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (๕ เมษายน ๒๕๖๒)  เบิกจ่ายงวดที ่๓ จ านวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐
 บาท (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

กิจกรรมที ่๑.๒ จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ แล้วเสร็จ โดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรม
ศักด์ิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การไต่สวนคดีร่ ารวยผิดปกติ" ประจ าปี 
๒๕๖๒ (รุ่นที ่๓) และ (รุ่นที ่๔) ซ่ึงได้จัดอบรมไปเรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที ่๓ 
ด าเนินการระหวา่งวนัที ่๑๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๔๑ คน 
รุ่นที ่๔ ด าเนินการระหวา่งวนัที ่๑๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมจ านวน ๗๑ คน

กิจกรรมที ่๑.๒ จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ (ต่อ) อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สัญญา ธรรมศักด์ิ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะเทคนิคเฉพาะด้านสายงาน
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โดยวธิกีารพีส่อนน้อง (Coaching) ซ่ึงได้ด าเนินโครงการในพืน้ทีป่ระจ า
ภูมิภาค ซ่ึงด าเนินการไปแล้ว ๒ ภูมิภาค ดังนี ้
๑. ภาคเหนือ ระหวา่งวนัที ่๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวดัเชียงราย 
๒. ภาคอีสาน ระหวา่งวนัที ่๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม เดอะ ชีวนิ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ 
ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น

โครงการเสริมสร้างทักษะเทคนิคเฉพาะด้านสายงานปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โดยวธิกีารพีส่อนน้อง (Coaching) ในหัวข้อ การใช้คู่มือ
การไต่สวนกรณีการทุจริตเกีย่วกับเอกสารสิทธทิีดิ่น โดยก าหนด
ด าเนินโครงการในพืน้ทีป่ระจ าภูมิภาค ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น ๔ ภูมิภาค
 ดังนี ้๑. ภาคเหนือ ระหวา่งวนัที ่๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวดัเชียงราย ๒. ภาคอีสาน ระหวา่ง
วนัที ่๒๖ – ๒๘กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ชีวนิ โฮเทล 
แอนด์คอนเวนชัน่ ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น ๓. 
ภาคใต้ ก าหนดด าเนินการช่วงไตรมาสที ่๓ ๔. ภาคกลาง ก าหนด
ด าเนินการช่วงไตรมาสที ่๓

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูปที ่๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
กลยุทธ์ที ่๑ เร่งสร้างการรับรูแ้ละจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 1
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(เม.ย. - ม.ิย. ๖๒)

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑.๓ จัดการอบรมเครือข่ายแจ้งเบาะแส
การทุจริต

อยูร่ะหวา่งด าเนินการเนือ่งจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  ก าหนดแผนการด าเนินการไวใ้นปี ๒๕๖๓

กิจกรรมที ่๑.๔ ผลิตวทิยากรต่อต้านคอร์รัปชัน อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๑.๕ ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพือ่ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (โครงการ
ต่อเนือ่งและสร้างเป้าหมายใหม่เพิม่เติม) เพือ่ปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน และเพือ่ป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการด าเนินการร่วมกับส านักงาน ป .ป.ช. 
ภาค ๑ - ๙ ซ่ึงเป็นแม่ข่ายหลักในการด าเนินการลงสู่ระดับปฏิบัติในพืน้ทีร่ะดับ
จังหวดั จ านวน ๔๙ จังหวดั

กิจกรรมที ่๑.๖ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ต่อต้าน
คอร์รัปชันและหอจดหมายเหตุ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เนือ่งจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ก าหนดแผนการด าเนินการไวใ้นปี ๒๕๖๓

กิจกรรมที ่๑.๗ ให้เร่งรัดสนับสนุนการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา โดยมีชุมชน (หมูบ่้าน) ศาสนสถาน (วดั โบสถ์ 
มัสยดิ) และหน่วยการศึกษา (บวร) เป็นแกนการขับเคล่ือนโดยการสนับสนุน
ขององค์กร-มูลนิธฯิ ทีม่ีเจตนาต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เกิดหมูบ่้าน
ช่อสะอาดกระจายอยูท่ัว่ประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

แล้วเสร็จ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ได้ผลิตและเผยแพร่วารสาร ป.ป.ช. “สุจริต” เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ รับทราบ 
มีความเข้าใจเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ช. และเกิดการตระหนัก รับรู้ เป็นเครือข่ายในการสร้างค่านิยมความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในไตร
มาสที ่๑ 

ผลิตและเผยแพร่วารสาร ป.ป.ช. “สุจริต” 
ในไตรมาสที ่๒

แล้วเสร็จ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
มีการด าเนินโครงการฯ เป็นจ านวน ๑๒ คร้ัง มีผู้เข้าร่วมโครงการทัง้ส้ิน ๖๖๕ คน 
ใช้งบประมาณ ทัง้ส้ิน ๔๗๘,๗๗๔.๔๔ บาท

กิจกรรมที ่๑.๘ ให้เร่งก าหนดมาตรการและกลไกในการให้ความรู้ประชาชน ใน
การเสริมสมรรถนะในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
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กิจกรรมที ่๑.๙ สร้างทัศนคติ ความรู้ และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุก
ระดับให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อ
ประเทศชาติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กิจกรรมที ่๑.๑๐ รวมกลุ่มจัดต้ังภาคชุมชน ประชาชนในพืน้ที ่ทัง้ในระดับจังหวดั
 อ าเภอ และหมูบ่้าน/ชุมชนรังเกียจการทุจริต ให้มีบทบาทป้องกันและเฝ้าระวงั
การทุจริตประพฤติมิชอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เนือ่งจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จะเร่ิมด าเนินการในไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมที ่๑.๑๑ มีสถาบันทางวชิาการทีไ่ด้รับมอบหมายให้ศึกษาวจิัยปัญหา
และพัฒนามาตรการทีส่ าคัญอยา่งชัดเจน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักวจิัยและบริการวชิาการด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ได้จัดท าโครงการประชุมทางวชิาการระดับประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพือ่น าองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ทีไ่ด้จากการศึกษาวจิัย 
มาปรับใช้เป็นแนวทาง/มาตรการ/แนวปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทัง้น าฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
มิติของการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบทรัพยสิ์น การสร้างเครือข่าย ฯลฯ มา
ปรับใช้ในการขับเคล่ือนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานอืน่ให้มีประสิทธภิาพในการต่อต้านการทุจริตมาก
ยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ได้ขออนุมัติด าเนินโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เมือ่
 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และอยูร่ะหวา่งด าเนินการประสานเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุม/
คัดเลือกบทความเสนอในทีป่ระชุม

ประชุม/คัดเลือกบทความเสนอในทีป่ระชุม 
ก าหนดจัดประชุมในวนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

กิจกรรมที ่๑.๑๒ ภาคชุมชนและรัฐมีการก าหนดการขับเคล่ือนประเด็นทีส่ าคัญ 
ทีเ่ป็นนโยบายการพัฒนาของรัฐทีล่งไปสู่ชุมชนโดยให้ชุมชนมีบทบาทหน้าที ่เฝ้า
ระวงั ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบเพือ่ให้การปฏิบัตินโยบาย
ของรัฐเป็นไปอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยรัฐจะสนับสนุนในด้านนโยบาย การ
อ านวยความสะดวกการตรวจสอบต่าง ๆ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
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กิจกรรมที ่๒.๑ ให้เร่งบัญญัติกฎหมายในการรองรับการรวมตัวของประชาชน
เพือ่ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยก าหนดบทบาทของรัฐให้เป็น
ผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... และส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน และเมือ่วนัที ่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างฯ ดังกล่าว ตามทีค่ณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที ่๑) เสนอ ทัง้นี ้ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... อยูร่ะหวา่งการน าเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพือ่พิจารณา

กิจกรรมที ่๒.๒ ให้มีมาตรการในการคุ้มครอง ปกป้องประชาชนจากการถูกกล่ัน
แกล้ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เนือ่งจากจะเร่ิมด าเนินการจัดประชุมหารือในไตรมาสที ่ ๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมที ่๓.๑ จัดให้มีระบบการจดแจ้งเครือข่าย (ตามร่างกฎหมายตามมาตรา
 ๖๓ ของรัฐธรรมนูญฯ)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดท าระบบจดแจ้งเครือข่ายป้องกันการทุจริตตามมาตรา ๖๓ 
โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓.๒ จัดวางระบบส่ือสาธารณะทีม่ีความเชือ่ถือได้สูง โดยการเปิดรับ
แจ้งเบาะแสจากบุคคลทัว่ไป และมีระบบสัญญาณผ่านส าหรับเครือข่ายทีจ่ดแจ้ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวดัล าพูน ได้ด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธเ์พือ่
สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธเ์กีย่วกับการต่อต้าน
การทุจริตให้กับทุกภาคส่วน

กิจกรรมที ่๓.๓ จัดท าแบบรายงานข้อมูลขัน้ต้น ของการแจ้งเบาะแสการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

กิจกรรมที ่๓.๔ จัดวางระบบการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส ตามระเบียบ
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
อยา่งเคร่งครัด

กิจกรรมที ่๓.๕ จัดระบบการกล่ันกรองข้อมูลเบาะแส
ตามหลักความน่าเชือ่ถือของข้อมูลการข่าวกรองและ
ความไวว้างใจของแหล่งข่าว

กลยุทธ์ที ่๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี

กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชีเ้บาะแสเมือ่พบเห็นการกระท าความผิด

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดย ๑. วเิคราะห์ ศึกษาระบบ การรับเร่ืองร้องเรียน การแจ้ง
เบาะแสทุจริตในภาครัฐ เพือ่หาแนวทางปรับปรุง การด าเนินงานในเร่ืองดังกล่าว ให้
มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลเพิม่ขึน้ ๒. จัดต้ังคณะท างาน เพือ่พิจารณาผล
การศึกษาวเิคราะห์และก าหนดรูปแบบในการด าเนินงาน ๓. สรุปผลการศึกษา
วเิคราะห์และรายงานต่อเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เพือ่เห็นชอบให้ด าเนินการ
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กิจกรรม สร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพือ่ต่อต้านการทุจริตฯ 
โดยเร่ิมจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้มีการจัดโครงการปลูกฝังวธิคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมกิจกรรมด้วยการอบรมแกนน าวทิยากรการสร้างสังคมทีไ่ม่ทน
ต่อการทุจริต และการปลูกฝังวธิคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม

กิจกรรมที ่๕.๑ สร้างความเข้มแข็งกับองค์กรเครือข่ายต่อต้านทุจริตทีเ่ป็นนิติ
บุคคล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๕.๒ ทบทวนบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวดัให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ โดยให้เป็นส่วนหนึง่ในการปฏิบัติงานของศูนย์
อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.)

แล้วเสร็จ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ได้ประชุมหารือร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพือ่พิจารณาทบทวน
บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ 
สรุปผลการหารือได้ ดังนี ้๑. ประเด็นเร่ืองการพิจารณาทบทวนบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั เห็นวา่ในขณะนีย้งัไม่มีความจ าเป็นทีจ่ะต้อง
แก้ไขหรือเพิม่เติมอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั แต่อาจ
ยกระดับการท างานเพือ่ให้การปฏิบัติหน้าทีม่ีประสิทธภิาพมากขึน้ ซ่ึงส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีจะน าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัต่อไป ๒. ประเด็นเร่ืองการบูรณาการร่วมกัน
ระหวา่งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเห็นควรให้มีการบูรณาการร่วมกันในลักษณะงานที่
เป็นงานเครือข่ายในพืน้ทีโ่ดยใช้กลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัเป็น
เครือข่ายให้กับศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและศูนยป์ฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต

กิจกรรมที ่๕.๓ จัดกิจกรรมสมัชชาประชาชนต่อต้านการทุจริต ควบคู่กับการ
จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ต่อต้านการทุจริตตามระยะเวลาอันเหมาะสมในทุกพืน้ทีท่ัว่
ประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กลยุทธ์ที ่๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริม่จากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง

กลยุทธ์ที ่๕ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กิจกรรมที ่๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพือ่เชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวถิีชีวติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  (เป็นกิจกรรมทีด่ าเนินการต่อเนือ่ง) เช่น โดยศูนยป์ฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐิจและสังคม กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกจิตส านึกการด าเนินชีวติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่เชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวถิีชีวติซ่ึงจะช่วยให้ข้าราชการลดความโลภอัน
เป็นต้นเหตุของการทุจริต ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที ่๑.๒ ให้จัดท าตัวชีว้ดัและวธิกีารประเมิน “สัตบุรุษ” เพือ่ใช้เป็นส่วน
หนึง่ในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ โดยเฉพาะบุคคลทีเ่ข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหาร

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที ่๑.๓ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ร่วมกันก าหนดวธิกีาร
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐและการด าเนินการด้าน
จริยธรรมและวนิัยทีม่ีมาตรฐานเดียวกัน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที ่๑.๔ การบริหารงานภาครัฐต้องมีการก าหนดคุณสมบัติประจ า
ต าแหน่ง 
(Job Specification)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้น าเสนอ (ร่าง) ระเบียบบริหารงานบุคคลต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กปปช.) เพือ่ให้
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ในไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จัดการประชุมชีแ้จง ท าความเข้าใจกับข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใน
ส่วนกลาง เมือ่ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ และจัดการประชุมชีแ้จง ท า
ความเข้าใจกับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่ละภาค โดยการประชุมทางไกล 
(Video Conference)

ประเด็นปฏิรูปที ่๒ ด้านการป้องปราม (๑)
กลยุทธ์ที ่๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลทีเ่ป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าทีข่องรัฐทีเ่ป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิง่ทีถู่กต้อง”
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กิจกรรมที ่๑.๕ ปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มีหน้าทีแ่ละอ านาจในการเสนอแนะ
ต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ทุกองค์กร

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เร่ือง การอุทธรณ์และการพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ พ .ศ. .... อยู่
ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง การร้องทุกข์และการพิจารณาวนิิจฉัยร้องทุกข์ 
พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันอยูร่ะหวา่ง
เสนอเร่ือง เพือ่จัดเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อไป

กิจกรรมที ่๒.๑ จัดท าร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที ่๒.๒ ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐมีคุณธรรมความซ่ือตรง 
(Integrity) โดยเน้นความซ่ือตรงต่อหน้าที ่(ซ่ือสัตยสุ์จริต วริิยะอุตสาหะ ท างาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งดีทีสุ่ด) และซ่ือตรงต่อประชาชน

แล้วเสร็จ โดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความตระหนักเพือ่
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงในไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
พบวา่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไม่พบเร่ืองเกีย่วกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทีท่ างาน บ่งชีว้า่ บุคลากรในส านักงานฯ มีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งทีดี่ ด้วยความดี
งาม ความถูกต้องเหมาะสม เกิดสมดุลในการด ารงชีพอยา่งพอเพียง และปฏิบัติงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น 
ประชาสัมพันธท์างเสียงตามสายและผ่านทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

กิจกรรมที ่๒.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการ
บริหารจัดการหน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดอยา่งเคร่งครัด
และต่อเนือ่ง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ที ่๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความ
ซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
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ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๒.๔ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐน ามาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม
ส าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงาน
ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าพนักงานขององค์การระหวา่งประเทศมาใช้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที ่๒.๕ จัดท ากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานอยา่งต่อเนือ่ง

แล้วเสร็จ โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่วนัที ่๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๑)

กิจกรรมที ่๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ตามระเบียบทีส่ านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดเป็นประจ าทุกปี
 หากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ ๘๐% หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับการ
พิจารณายา้ยออกจากต าแหน่ง

แล้วเสร็จ โดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการเพิม่ประสิทธภิาพในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซ่ึง
ได้จัดประชุมชีแ้จงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ทราบ เพือ่มีส่วนรวมในการเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวร่วมกัน เมือ่วนัที ่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๓.๑  ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานให้มีประสิทธผิลอยูเ่สมอ และถือวา่เป็นภารกิจทีส่ าคัญซ่ึงหัวหน้าส่วน
ราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธผิล ซ่ึงตามก าหนดระยะเวลาของโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธผิล ก าหนดให้มีการเร่ิมด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ซ่ึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก าหนดกิจกรรมในการ
ด าเนินโครงการฯ คือ ในไตรมาสที ่๑ - ๒ ด าเนินการขออนุมัติด าเนินการ และใน
ไตรมาสที ่๓ - ๔ ด าเนินการประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการขอสิทธกิารใช้งาน
ในระบบสารสนเทศ ทัง้นี ้ในไตรมาสที ่๑ ได้มีการขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธผิล เรียบร้อยแล้ว กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน (กตส.) ส านักงานเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 
ได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธผิล ซ่ึงได้
ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วร้อยละ 
๒๐

กลยุทธ์ที ่๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
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กิจกรรมที ่๓.๒ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยดึหลักคุณธรรม
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน และต้องยดึหลักการกระจายอ านาจการบริหาร

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้น าเสนอ (ร่าง) ระเบียบบริหารงานบุคคลต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กปปช.) เพือ่ให้
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว

กิจกรรมที ่๓.๓ วางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดท าการประเมินความเส่ียงใน
กระบวนงานของหน่วยงาน และได้มีการก าหนดในแบบประเมิน ITA

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้เกีย่วกับการรักษาความลับของผู้
แจ้งเบาะแสตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่ี่
เกีย่วข้องมีความรู้ความเข้าในและตระหนักในการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส
อยา่งเคร่งครัด และประชาชนเกิดความเชือ่มัน่ต่อมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้ง
เบาะแสอีกทัง้ท าให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตด าเนินการได้รวดเร็วและ
เข้าถึงข้อเท็จจริงทีถู่กต้องรวดเร็วขึน้ เนือ่งจากมีผู้แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่
เป็นประโยชน์มากขึน้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดท าโครงการ "การพิจารณากรณีส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้รับเร่ืองร้องเรียน" ซ่ึงจะจัดให้มีการเผยแพร่ขัน้ตอน
กรอบการพิจารณาข้อร้องเรียนให้สาธารณะชนได้รับทราบ ผ่านส่ือช่องทางทีก่ าหนด
 ทัง้นี ้ได้มีการแจ้งเวยีนให้หน่วยงานราชการภายในสังกัดส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีรับทราบขัน้ตอนการด าเนินการเกีย่วกับการรับเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีใ่นส านักงานฯ และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์
ของหน่วยงานต่อไป

กิจกรรมที ่๔.๑ หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย เพือ่ยกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอืน่แทนการอนุญาตให้เหลือเท่าทีจ่ าเป็น

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓.๔ เมือ่ได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานจากหน่วยงานตรวจสอบหรือภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการต้อง
ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนันับแต่วนัที่
ได้รับแจ้ง

กลยุทธ์ที ่๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐทีไ่ด้รับมอบ
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กิจกรรมที ่๔.๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน แล้วเสร็จ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ได้จัดท าคู่มือประชาชนจ านวน ๕,๐๐๐ เล่ม แล้ว

กิจกรรมที ่๔.๓ ให้พิจารณาก าหนดวธิกีารยืน่ค าขออนุมัติ อนุญาต หรือการแจ้ง
ข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายืน่ค าขอด้วย
ตนเองในทุกกรณีทีส่ามารถปฏิบัติได้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการยืน่ค าขออนุมัติ อนุญาต Online 
(ค าขอคัดส าเนาเอกสาร) ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
เพือ่ท าระบบดังกล่าว

กิจกรรมที ่๔.๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขัน้ตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตทีก่ าหนดวา่เป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่หรือไม่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๕ ให้ส่วนราชการต้องมีการก าหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด ด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทางการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าพนักงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐอยูเ่สมอ และประกาศให้ประชาชน
ทราบผ่านส่ือสาธารณะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ก าลังด าเนินการศึกษาข้อมูล และยกร่างมาตรการ

กิจกรรมที ่๔.๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการทีรั่บผิดชอบการขออนุมัติหรือขออนุญาต
ต่าง ๆ ก ากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติอยา่ง
เคร่งครัด

แล้วเสร็จ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ได้จัดท าโครงการ "การลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าทีข่องบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" ซ่ึงได้มีมีการ
ประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการลดการใช้ดุลพินิจในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปวา่ การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน หลักฐาน ได้
ด าเนินการตามค าส่ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที ่
๘๐๑/๒๕๖๐ มติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
ระเบียบไต่สวนข้อเท็จจริงเบือ้งต้น ซ่ึงเป็นการควบคุมการใช้ดุลพินิจทีดี่อยูแ่ล้ว โดย
ทีป่ระชุมเห็นชอบให้น าแผนผังการรับเร่ืองร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง 
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
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กิจกรรมที ่๕.๑ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตส านึกจิตบริการให้กับเจ้า
พนักงานของรัฐ และเน้นย้ าให้ตระหนักวา่งานบริการประชาชนเป็นหน้าที่

แล้วเสร็จ โดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความตระหนักเพือ่
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงในไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
พบวา่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไม่พบเร่ืองเกีย่วกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทีท่ างาน บ่งชีว้า่ บุคลากรในส านักงานฯ มีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งทีดี่ ด้วยความดี
งาม ความถูกต้องเหมาะสม เกิดสมดุลในการด ารงชีพอยา่งพอเพียง และปฏิบัติงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ ของหน่วยงานเช่น
ประชาสัมพันธท์างเสียงตามสายและผ่านทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

กิจกรรมที ่๕.๒ ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบาย
ไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๕.๓ ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการให้สินบน
และรางวลัจากการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าพนักงานของรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๕.๔ ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ทีเ่กิดขึน้ทุก
ประเภทผ่านธนาคารเท่านัน้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๖.๑ ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนทีไ่ม่ต้องยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและ
หนีสิ้นต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
แจ้งบัญชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นตามใบแบบทีก่ าหนดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ทัง้นี ้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่
วนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

กิจกรรมที ่๖.๒ เจ้าหน้าทีห่น่วยงานบริหารงานบุคคลของหน่วยรับผิดชอบการ
เก็บบัญชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ หากมีเร่ืองร้องเรียนกรณี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ ารวยผิดปกติซ่ึงผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขัน้ต้นแล้ววา่มีมูล ให้น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพือ่เสนอให้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการและเปิด
ผนึกซองบัญชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นเพือ่ตรวจสอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ทัง้นี ้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่
วนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

กิจกรรมที ่๖.๓ เจ้าพนักงานของรัฐทีล่ะเลยไม่ยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถือวา่เป็นความผิดทางวนิัย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ ทัง้นี ้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๖๑ (ใช้บังคับเมือ่
วนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที ่๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าทีท่ีไ่ด้รับโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง

กลยุทธ์ที ่๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงนิของเจ้าพนักงานของรัฐทีเ่ปิดเผย ตรวจสอบได้
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กิจกรรมที ่๗.๑ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าทีแ่ละอบรมปฐมนิเทศการปฏิบัติหน้าทีเ่จ้า
พนักงานของรัฐแก่ผู้เข้าด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานของรัฐ รวมถึงการให้
ค าแนะน าแจ้งเตือนเพิม่เติมเมือ่มีพฤติกรรมส่อวา่จะเป็นการใช้อ านาจหน้าทีโ่ดย
ทุจริต

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรมที ่๗.๒ ด าเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมตามทีรั่ฐธรรมนูญฯ มาตรา 
๗๖ บัญญัติอยา่งเคร่งครัด

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
อยูร่ะหวา่งการด าเนินการขออนุมัติกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคม เนือ่งจากมีการประกาศพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ. ๒๕๖๒ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วนัที ่๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๗.๓ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทีเ่จ้าพนักงาน
ของรัฐอืน่ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ก าหนดมาตรการทางวนิัยส าหรับเจ้าพนักงานของรัฐอืน่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรมที ่๑.๑ รัฐต้องตรากฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามทีบ่ัญญัติใน
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๒๕๓ 
ภายใน ๒ ปีนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๑.๒ เร่งรัดให้มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพือ่ท าหน้าทีใ่นการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ เร่ืองร้องเรียน การให้บริการประชาชน รวบรวม และเปิดเผยข้อมูล
การร้องเรียน ความพึงพอใจ และความโปร่งใสของการให้บริการของหน่วยงาน
รัฐให้ประชาชนสามารถสะท้อนความเห็นเกีย่วกับบริการทีไ่ด้รับจากหน่วยงาน
รัฐด้วยการรวบรวมเร่ืองร้องเรียนของประชาชนจากเคร่ืองมือการป้องกันทุจริต
ทีม่ีอยู ่เช่น โครงการ Citizen Feedback และน ามาเปิดเผยเพือ่ให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการภาครัฐอยา่งมีประสิทธภิาพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอ่ืน (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดิน ) นอกจากเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความ
ซ่ือตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

ประเด็นปฏิรูปที ่๓ ด้านการป้องปราม (๒)
กลยุทธ์ที ่๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๙,๒๕๓)
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ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑.๓ ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการส ารวจและวจิัยความคิดเห็น
ของประชาชนเกีย่วกับสิทธติามรัฐธรรมนูญ ผลกระทบทีไ่ด้จากการคอร์รัปชัน 
ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกับสิทธติาม
รัฐธรรมนูญ ผลกระทบทีไ่ด้จากการคอร์รัปชัน ภาพรวมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 
ซ่ึงเมือ่วนัที ่๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ขออนุมัติด าเนินโครงการวจิัย  โดยขออนุมัติ
ปรับเปล่ียนชือ่โครงการ จากเดิมข้างต้น เป็น "โครงการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกีย่วกับสิทธกิารรรับรู้ข่าวสาร การรับรู้การทุจริตแะผลกระทบและความ
เสียหายทีเ่กิดจากการทุจริตต่อประชาชน" พร้อมขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงกากรในวงเงินจ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และได้ส่งคืนเงินงบประมาณทีเ่หลือ
จากการด าเนินโครงการเป็นเงินจ านวน ๕๑๗,๖๐๐ บาท 
เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๑.๔ ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลแผนงานตามนโยบาย แผนการ
ลงทุนของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย แผนการลงทุนทีไ่ด้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
 กรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุนทีไ่ด้รับการจัดสรรแต่ละปี ทุกประเภท
รายการจากทุกแหล่งทีม่า พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานทุกส้ินไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพือ่เผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณ
ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐให้เป็นปัจจุบัน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๑.๕ ปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามทีภ่าคประชาชนร้องขอในทุกกรณี 
เอกสารใดทีเ่ป็นความลับของทางราชการและความลับส่วนบุคคลให้ระบุไวใ้น
กฎหมายอยา่งชัดเจน โดยก าหนดเวลาในการให้ข้อมูลกับประชาชนไวด้้วย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๑.๖ ก าหนดมาตรการในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของ
รัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว หากพบวา่เจ้าหน้าทีข่องรัฐมี
พฤติกรรมประพฤติมิชอบให้รายงานต่อ ป.ป.ช. ทันที

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
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กิจกรรมที ่๑.๗ ก าหนดมาตรการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถฟ้อง
หน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนือ่งจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท าของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๑.๘ ก าหนดให้ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐทีถู่กเปิดเผย ให้อ้างอิงหลักการเปิดเผยตามแนวทางเดียวกับ
ของภาคีสมาชิกความร่วมมือเพือ่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership : OGP) เพือ่ส่งเสริมความโปร่งใส ให้อ านาจภาค
ประชาชนต่อต้านการทุจริต และเทคโนโลยใีหม่ ๆ เข้ามาเพิม่ประสิทธภิาพใน
การท างานของภาครัฐและฝ่ายต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดังกล่าว
จะต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพือ่ให้สามารถสืบค้นและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) เพือ่เป็นการเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก (Open Government 
Partnership : OGP) และเป็นการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมี
ส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อันจะเกิดผลดีต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล และเพือ่สร้างภาพลักษณ์ทีดี่ของประเทศไทย

กิจกรรมที ่๒.๑ สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรในภาคเอกชนทีม่ี
วตัถุประสงค์ในการเสริมสร้างระบบการก ากับกิจการทีดี่ เพือ่ให้บริษัทเอกชนทุก
องค์กรทีรั่บสัมปทานจากรัฐ เป็นคู่สัญญาของรัฐ และให้บริการประชาชน มี
มาตรฐานการท างานอยา่งมีความรับผิดชอบและพร้อมรับผิดตามหลักธรรมาภิ
บาล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๒.๒ สนับสนุนให้ภาคเอกชนทีต้่องการรับสัมปทานและคู่สัญญากับ
รัฐหรือติดต่อใช้บริการจากรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงอันตรายของการให้สินบน
หรือสนับสนุนให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยเน้นให้เห็นถึง
ความจ าเป็นทีต้่องปฏิบัติงานอยา่งรับผิดชอบและตรงไปตรงมา

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๒ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในทีด่ีและมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC)
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กิจกรรมที ่๒.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนทีป่ระสงค์จะเข้ายืน่ข้อเสนอกับหน่วยงาน
ของรัฐในการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่หมาะสม มีการก าหนดมาตรฐานขัน้ต่ าของนโยบาย
และแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างทีผู้่ประกอบการต้องจัดให้
มีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ มาตรา ๑๒๓/๕ และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างฯ มาตรา ๑๙ 
โดยจะต้องมีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและสร้าง
มาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกันการจ่ายสินบน แต่หากการ
จัดซ้ือจัดจ้างมีมูลค่าสูง ขอให้ผู้ประกอบการนัน้มีมาตรการการป้องกันการจ่าย
สินบนทีเ่ข้มข้นขึน้ เช่น ให้ยืน่ขอการรับรองมาตรฐานจากโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต หรือให้ผ่านมาตรฐานสากลการป้องกันการจ่ายสินบน เช่น ISO ๓๗๐๐๑ 
(ยดึเป็นเป้าหมายหลัก) เพือ่ให้มีการประกอบธรุกิจทีสุ่จริต เน้นการแข่งขันด้วย
ระบบกลไกตลาด ทัง้นี ้ให้ภาครัฐจัดหาสิทธปิระโยชน์ในการเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานรัฐให้แก่บริษัททีผ่่านการรับรอง เช่น การวางหลักประกันการท า
สัญญากับหน่วยงานรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ประกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงจะด าเนินการจัดท าคู่มือการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และจะด าเนินการ
จัดการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม เพือ่ให้ผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มน าหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ในการด าเนินธรุกิจ และเพือ่สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
ระหวา่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับภาคี
เครือข่าย

กิจกรรมที ่๒.๔ รัฐและภาคเอกชนร่วมกันก าหนดบัญชีด า (Black List) ห้ามท า
ธรุกรรมกับภาครัฐส าหรับบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลทีม่ีพฤติกรรมให้สินบนแก่
เจ้าหน้าทีข่องรัฐและสนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ คร้ังที ่๑/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ และคร้ังที ่๒/๒๕๖๒ 
เมือ่วนัที ่๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยทีป่ระชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่ด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับศูนยอ์ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ คณะที ่๑ มีหน้าทีศึ่กษา วเิคราะห์ และเสนอแนะ
แนวทางและรูปแบบการก าหนดบัญชีด า (Black List) ห้ามท าธรุกรรมกับภาครัฐ
ส าหรับบริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลทีม่ีพฤติกรรมให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐและ
สนับสนุนการทุจริตในภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบันอยูร่ะหวา่งจัดท าค าส่ัง
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กิจกรรมที ่๓.๑ จัดต้ังหน่วยงานกลางร่วมกันระหวา่งภาครัฐกับภาคเอกชนเพือ่
อ านวยความสะดวกและพัฒนาบุคลากร (Facilitation Body) ทีม่ีคุณสมบัติและ
สมัครใจเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระ (Independent Observer) ให้
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อยา่งมีมาตรฐาน มีความรู้ และกระบวนการอยา่ง
เหมาะสม และแสวงหามาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากภาคประชา
สังคม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๓.๒ พัฒนาระบบสัญญาคุณธรรม (Integrity and Transparency) 
ให้มีประสิทธผิล และเสริมสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าทีข่องรัฐให้ตระหนักและ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ภาคเอกชน
 ประชาชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment –
ITA) ของหน่วยงานของรัฐอยา่งกวา้งขวาง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๓.๓ ให้รัฐบาลจัดต้ังกองทุนทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่สนับสนุนมาตรการ
ป้องกันการทุจริตโดยประชาชนมีส่วนร่วม อาทิ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity 
Pact) รวมถึงมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนอืน่ ๆ เพือ่ให้สามารถ
ขับเคล่ือนและเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๒ การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๓.๔ พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
ภาครัฐตามหลักวชิาการด้วยการน ามาตรการจากต่างประเทศมาประยกุต์ใช้ใน
การตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐให้มีประสิทธผิลและคุ้มค่า โดยแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กรวชิาชีพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กลยุทธ์ที ่๓ ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล
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กิจกรรมที ่๓.๕ โครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐโครงการใดทีอ่ยูใ่นความสนใจของ
ประชาชนหรืออาจเกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐใน
โครงการขนาดใหญ่ให้น าหลักการของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือ
ระบบความโปร่งใสในงานก่อสร้าง (Construction Sector Transparency 
Initiative – CoST) ทีป่ราศจากการทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ 
โดยจัดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างตามคุณลักษณะของ
โครงการทีค่ล้ายคลึงและเทียบเคียงกันได้ เพือ่ให้สามารถติดตามมาตรฐานการ
ก่อสร้างโครงการทีด่ าเนินการอยูเ่ป็นประจ าโดยให้การก่อสร้างถนนทีม่ีคุณภาพ
เป็นโครงการน าร่องเพือ่ให้บุคคลภายนอกติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รัฐและการใช้เงินแผ่นดินอยา่งโปร่งใส ทัง้นี ้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกรมบัญชีกลาง คณะท างานตรวจสอบข้อมูล ผู้แทน
ส านักงานคลังเขต และส านักงานคลังจังหวดั ได้ท าการลงพืน้ทีสุ่่มตรวจโครงการ
ก่อสร้างทีเ่ข้าร่วมโครงการ CoST ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนในพืน้ที ่ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ จ านวน
 ๔ โครงการ จากจ านวนสุ่มตรวจทัง้ส้ิน ๑๑ โครงการ ดังนี ้(๑) โครงการแก้ไข
ปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที ่๒ (ตอนที ่๓) 
กรุงเทพมหานคร ของกรมทางหลวงชนบท เมือ่วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๒) 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวนิ/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิต้ี
 และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี ของกรมทางหลวง เมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ (๓) 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ า ร.๑ พร้อมอาคารประกอบโครงการ
บรรเทาอุทกภัย อ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่๒) จังหวดัสงขลา ของกรมชลประทาน 
เมือ่วนัที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (๔) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เมือ่วนัที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการฯ /คณะกรรมการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

กิจกรรมที ่๓.๖ พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเมือ่มีการร้องเรียน
ไปยงัหน่วยงานของรัฐด้วยการให้หน่วยงานของรัฐทีรั่บเร่ืองร้องเรียนมีการ
จัดการเร่ืองร้องเรียนทีเ่หมาะสม โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการหลังจากรับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ (Time to action) และมีการสืบสวนเร่ืองร้องเรียน
แบบมีระยะเวลาทีแ่น่นอน (Responsetime) ตลอดจนให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการปรับปรุงและเปิดเผยสถานะเร่ืองร้องเรียนบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ให้ประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าถึง และติดตามเร่ืองร้องเรียนเพือ่มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ และให้มีการก าหนด KPI วดัผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนให้เป็นตัวชีว้ดัผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานตามทีบ่ัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญฯ ม. ๔๑ (๒)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๓.๗ พัฒนามาตรฐานการป้องกันการทุจริต เพือ่ให้เป็นทีย่อมรับและ
สามารถเป็นสมาชิกขององค์การเพือ่ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development - OECD)
 ได้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
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กิจกรรมที ่๔.๑ จัดให้มีมาตรการ กลไกส่งเสริมความร่วมมือและรวมตัวของ
ภาคเอกชน เพือ่สร้างทัศนคติร่วมกันทีจ่ะปฏิเสธและรังเกียจคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๔.๒ ปรับปรุงกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนให้
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าธรุกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ติดต่อ
ค้าขายกับบุคคลทีทุ่จริตเช่นเดียวกับการรวมตัวของธรุกิจขนาดใหญ่ทีเ่รียกวา่ 
“โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต” โดยมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนด้วย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๔.๓ พัฒนาแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
เพือ่ใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับ
สินบนของเจ้าหน้าทีข่องรัฐในทุกรูปแบบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดท าโครงการ 
"การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธภิาพ" เพือ่ให้มีมาตรการควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสมใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการ
เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าทีข่องรัฐในทุกรูปแบบ

กิจกรรมที ่๔.๔ จัดการรณรงค์เพือ่รวมตัวกันเป็นกลุ่มพลังสร้างข้อรังเกียจทาง
สังคม (Social Sanction) ต่อบุคคลทีม่ีพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกรูปแบบตามหลักคิด “เราไม่คอร์รัปชันและจะไม่ยอมให้ผู้ใดคอร์รัปชัน”

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมที ่๕.๑ จัดให้มีระบบการก ากับดูแลอยา่งทัว่ถึงส าหรับธนาคาร สถาบัน
การเงินซ่ึงมิใช่ธนาคาร ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทีม่ีการบริการ
เกีย่วกับการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน ทัง้อยูใ่นระบบและนอกระบบ รวมถึงหน่วย
อืน่ ๆ ทีม่ีความสุ่มเส่ียงต่อการฟอกเงิน เพือ่เป็นการยบัยัง้และสืบเสาะการฟอก
เงินทุกรูปแบบ โดยก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินสามารถ
ระบุข้อมูลส าคัญของลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และการรายงาน
ธรุกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๕.๒ ก าหนดวงเงินทีป่ระชาชนซ้ืออสังหาริมทรัพย ์และสังหาริมทรัพย์
 ซ่ึงต้องแจ้งทีม่าของเงินและการเสียภาษีเงินได้ของเงินนัน้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๔ ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐเป็นเรือ่งทีน่่ารังเกียจไม่พึงกระท า

กลยุทธ์ที ่๕  ให้มีมาตรการทีเ่ป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับดูแลการเคลือ่นย้ายข้ามพรมแดนของตนซ่ึงเงนิสดและตราสารเปลีย่นมือได้

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 18



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๕.๓ ก าหนดนโยบายและมาตรการในการลดการใช้เงินสดในการใช้
จ่ายเงินของประชาชนให้เหลือน้อยทีสุ่ด และแสวงหามาตรการป้องกันการเก็บ
เงินสดจ านวนมากนอกระบบการเงินของประเทศ โดยเฉพาะการเคล่ือนยา้ยไป
ประเทศทีม่ีข้อยกเวน้ทางภาษี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๕.๔  ก าหนดมาตรการในการป้องกันการเคล่ือนยา้ยเงินทีไ่ม่มี
วตัถุประสงค์เพือ่การท าธรุกิจ โดยเฉพาะการเคล่ือนยา้ยเงินไปประเทศทีไ่ม่มี
ระบบป้องกันการฟอกเงินทีม่ีประสิทธภิาพหรือการท าธรุกรรมอ าพรางและ
ก าหนดวงเงินในการน าเงินสดเข้า-ออกประเทศ ให้เหลือเพียงการใช้จ่ายเงินส่วน
บุคคลเท่านัน้

ยงัไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากอยูน่อกเหนืออ านาจหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน จึงต้อง
รอหารือร่วมกันอีกคร้ัง

กิจกรรมที ่๕.๕ ปรับปรุงหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence 
Unit – FIU) เพือ่เป็นศูนยก์ลางแห่งชาติในการรวบรวม วเิคราะห์ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการฟอกเงินทีอ่าจเกิดขึน้ให้มีประสิทธผิลและรวดเร็ว 
และน ามาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๕.๖  พัฒนาระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธภิาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชือ่ถือ เพือ่ลดการใช้เงินสด และรัฐ
สามารถควบคุมการเคล่ือนยา้ยเงินตราทัง้ภายในและภายนอกประเทศได้อยา่งมี
ประสิทธผิล

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๑.๑  พัฒนาขีดความสามารถนิติกรของหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสามารถในการด าเนินการในระบบไต่สวน กรณีทีเ่จ้าพนักงานของรัฐของ
หน่วยงานกระท าผิดหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือกระท าผิดวนิัยอยา่งมี
ประสิทธผิล และปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งมืออาชีพเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๑.๒ เมือ่มีข้าราชการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมหรือ
กระท าผิดวนิัย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ภายใน ๗ วนัท าการ โดยก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั หากมี
ความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ คร้ัง คร้ังละ ๑๕ วนั โดย
ระบุเหตุผลและความจ าเป็นไวเ้ป็นหลักฐานด้วย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

ประเด็นปฏิรูปที ่๔ ด้านการปราบปราม (๑)

กลยุทธ์ที ่๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าทีต่้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดทีถู่กกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 19



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๑.๓ กรณีทีเ่ป็นการผิดวนิัยร้ายแรง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนภายใน ๗ วนัท าการ โดยก าหนดให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จใน ๖๐ วนั หลังจากรับทราบค าส่ัง แล้วรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบพร้อมรายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริง หากมีความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 
๒ คร้ัง ๆ ละ ๓๐ วนั

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๑.๔ กรณีทีห่ัวหน้าหน่วยงานของรัฐรู้เห็นเป็นใจ หรือเป็นผู้ถูก
กล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ันที

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๑.๕ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ให้
การรักษามาตรฐานวนิัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระส าคัญ “สัญญา
ประชาคม” ขององค์กรทีบุ่คลากรทุกคนต้องยดึมัน่ ยดึถือ และให้ทุกส่วน
ราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวนิัยและปฏิบัติตามวนิัยของเจ้าหน้าทีข่องรัฐอยา่ง
เคร่งครัด

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๑.๖ ให้มีกฎหมายวา่ด้วยวนิัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
บุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
โดยพึงประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด รวมถึง
ผู้บริหารพรรคการเมืองและองค์กรอิสระต่าง ๆ ควรประกาศเจตจ านงทีจ่ะยดึมัน่
ในการรักษาเกียรติภูมิแห่งสถาบันของตนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพอยา่งแท้จริง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๒.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้หลักความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๒.๒ ชีแ้จงท าความเข้าใจในการใช้หลักความเป็นนิติบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัดของหัวหน้าส่วน
ราชการ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๒.๓ ติดตามและจัดท ารายงานกรณีมีการกระท าทุจริตของหัวหน้า
ส่วนราชการทีต้่องใช้อ านาจบริหารงานบุคคลของรัฐของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการเหนือบุคคลผู้นัน้

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจในการด าเนินคดีเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 20



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

การด าเนินการในระยะต่อไป

ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๓.๑ จัดท ากฎหมายวา่ด้วยความผิดกรณีการขัด
กันระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วย
ความผิดเกีย่วกับการขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
พ.ศ. .... อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กิจกรรมที ่๓.๒ จัดท ากฎหมายวา่ด้วยการยกัยอก การเบียดบัง หรือการยกัยา้ย
ถ่ายเททรัพยสิ์นโดยเจ้าพนักงานของรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
ติดตามทรัพยสิ์นของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... อยูใ่นระหวา่งการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

กิจกรรมที ่๓.๓ จัดท ากฎหมายวา่ด้วยการปฏิบัติหน้าทีโ่ดย
มิชอบและใช้อิทธพิลเพือ่ให้ได้มาซ่ึงประโยชน์อันมิชอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๓.๔ จัดท ากฎหมายวา่ด้วยการเร่ียไร การรับของขวญัของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๓.๕  ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้
ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกองกฎหมาย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ได้จัดท าโครงการแก้ไขเพิม่เติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมายและอนุบัญญัติที่
เกีย่วข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ ซ่ึงได้มีการ
ด าเนินการยกร่างกฎหมายและสอบทานความถูกต้องเพือ่ให้สอดคล้องกันทัง้ฉบับ 
(ในชัน้ส านักงาน) และจัดรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกีย่วข้อง และสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น

กิจกรรมที ่๓.๖ จัดท ากฎหมายวา่ด้วยการขัดขวางกระบวนการยติุธรรมในคดี
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๓.๗ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องกับการ
เสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวนิัยข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ยกเวน้บุคลากรเหล่าทัพและบุคลากรในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและข้าราชการการเมือง ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องกับการ
บริหารงานบุคคลตามทีก่ฎหมายก าหนดขึน้เป็นการเฉพาะ) ทีง่่ายต่อการท าความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยก าหนดสภาพบังคับ ความรับผิด ตลอดจน
ขัน้ตอนการพิจารณาและกระบวนการลงโทษทีร่วดเร็วและชัดเจน

แล้วเสร็จ โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ. 
๒๕๖๒ (ใช้บังคับเมือ่วนัที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)

กลยุทธ์ที ่๓ ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจากการกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐทีทุ่จริตต่อหน้าที ่การใช้อ านาจโดยมิชอบ และการร่ ารวยผิดปกติทีช่ัดเจน เพ่ือความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 (อนุวัติการตาม UNCAC ๒๐๐๓)
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ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๓.๘ พัฒนาขีดความสามารถนิติกรของหน่วยงานของรัฐ ให้มี
ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการไต่สวน
ข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดถูกกล่าวหาวา่กระท าการทุจริต หรือ
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือกระท าผิดวนิัยให้มีประสิทธภิาพ สามารถปฏิบัติ
หน้าทีใ่นการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่พิสูจน์ความ
บริสุทธิห์รือความผิดตามข้อกล่าวหาได้อยา่งมืออาชีพ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๑ ด าเนินมาตรการทางแพ่งและทางปกครองเท่าทีอ่าจจ าเป็นเพือ่
รักษาไวซ่ึ้งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือ
เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๒ ด าเนินมาตรการในการป้องกันการทุจริตทีเ่กีย่วข้องกับ
ภาคเอกชน เพิม่พูนมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีในภาคเอกชนและใน
กรณีทีเ่หมาะสม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๓ จัดให้มีคณะกรรมการประสานงาน (Clearing House) ระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ เพือ่ร่วมกันท าหน้าทีค่วบคุม ก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินผล เพือ่ก าหนดมาตรการ แนวทางทีเ่หมาะสมในการปฏิบัติ 
รวมทัง้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ภายใต้รูปแบบการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล
สูงสุดต่อไป

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๔ จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาร่วมกันระหวา่งเจ้าหน้าทีข่องรัฐด้าน
นิติกรระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ เพือ่ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการ
รวมตัวของภาคประชาชนด้วย
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กิจกรรมที ่๔.๕ ด าเนินมาตรการเพือ่เสริมสร้างความมีคุณธรรมและป้องกัน
โอกาสในการทุจริตในหมูข่้าราชการฝ่ายตุลาการ และฝ่ายอัยการ อาจรวมถึง
กฎเกณฑ์เกีย่วกับความประพฤติของข้าราชการฝ่ายตุลาการและฝ่ายอัยการ ทัง้นี้
 โดยเป็นไปตามหลักการพืน้ฐานของระบบกฎหมายของรัฐนัน้ และไม่
กระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๖ ด าเนินมาตรการในการป้องกันการทุจริตทีเ่กีย่วข้องกับ
ภาคเอกชน เพิม่พูนมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีในภาคเอกชน และใน
กรณีทีเ่หมาะสม จัดให้มีการลงโทษทางแพ่ง ทางปกครอง หรือทางอาญาทีม่ี
ประสิทธผิล ได้สัดส่วน และเป็นการห้ามปรามยบัยัง้การทุจริต

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๗ เจ้าหน้าทีข่องรัฐทีเ่คยถูกด าเนินการทางวนิัยทีเ่กีย่วข้องกับการ
ทุจริต ให้มีผลต่อการพิจารณาแต่งต้ังโยกยา้ยด้วย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ได้ด าเนินการศึกษา ทบทวน และวเิคราะห์กฎหมายทีเ่กีย่วข้องแล้ว และอยู่
ระหวา่งด าเนินการ จัดท าผังกระบวนการการด าเนินการทางวนิัย

กิจกรรม ผลักดันให้มีการก าหนดกลไกมาตรการทางกฎหมายทีช่ัดเจนในการคัด
กรองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีล่ะเลย ละเวน้ รู้เห็นเป็นใจ 
หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหา และบังคับใช้การด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักมาตรการป้องกันการทุจริต ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าลังด าเนินการศึกษา
ข้อมูล และยกร่างมาตรการ

กิจกรรมที ่๖.๑ รวดเร็ว (๑) การก าหนดเวลาในการด าเนินการให้รวดเร็ว หาก
ไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา (๒) บังคับใช้มาตรการ
ทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็วเท่าทีอ่าจจ าเป็นเพือ่รักษาไวซ่ึ้งความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือเอกสารอืน่ที่
เกีย่วข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐและเพือ่ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
ดังกล่าว

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๕ กรณีทีห่ัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ละเลย ละเว้น รูเ้ห็นเป็นใจ หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยแจ้งให้ผู้มีอ านาจในการแต่งตัง้หรือถอดถอนใช้อ านาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที

กลยุทธ์ที ่๖  การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ
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กิจกรรมที ่๖.๒ เด็ดขาด (๑) หากพบเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท าความผิดต้อง
ด าเนินการลงโทษทันทีภายในเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด (๒) หากพบวา่เป็น
ความผิดวนิัยร้ายแรงหรือหากอยูใ่นต าแหน่งหน้าทีต่่อไปจะก่อให้เกิดความ
เสียหายอยา่งร้ายแรง ให้ใช้มาตรการส่ังให้พ้นจากหน้าที ่พักงาน หรือให้ออก
จากราชการไวก้่อน (๓) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ ให้สร้างกลไกเพือ่ติดตามพฤติการณ์ เปิดเผยข้อมูลและ
ด าเนินการทันที หากปรากฏวา่มีมูลให้พักการปฏิบัติหน้าที่

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กิจกรรมที ่๖.๓ เป็นธรรม (๑) หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเง่ือนเวลาทีก่ าหนด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันทีพร้อมรายงาน
ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ทราบและเป็นข้อมูลหรือด าเนินการต่อไป (๒) หาก
พบวา่เป็นกรณีทีไ่ม่พบพฤติการณ์วา่เป็นผู้กระท าความผิดก็ให้เปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณะทราบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เร่ือง การอุทธรณ์และการพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ พ .ศ. .... อยู่
ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่วนร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง การร้องทุกข์และการพิจารณาวนิิจฉัยร้องทุกข์ 
พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันอยูร่ะหวา่ง
เสนอเร่ือง เพือ่จัดเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อไป

กิจกรรมที ่๑.๑ จัดให้มีประมวลความประพฤติ (Code of Conducts) ของเจ้า
พนักงานของรัฐประเภทต่าง ๆ ทีก่ าหนดการกระท าผิดทีเ่ชือ่มโยงระหวา่ง
ความผิดทางจริยธรรม ความผิดวนิัยและกฎหมายอยา่งชัดเจนในรูปแบบของ
การก าหนดให้กระท าและไม่ให้กระท า

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กิจกรรมที ่๑.๒ จัดให้มีกฎหมายวธิกีารด าเนินการด้านวนิัยของเจ้าพนักงานของ
รัฐทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

ประเด็นปฏิรูปที ่๕ ด้านการปราบปราม (๒)
กลยุทธ์ที ่๑  ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ให้มีขัน้ตอนเท่าทีจ่ าเป็นเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
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กิจกรรมที ่๑.๓ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข รวมถึงก าหนด
มาตรการหรือแนวทางทีจ่ะท าให้การปฏิบัติหน้าทีม่ีประสิทธภิาพเกิดความ
รวดเร็ว สุจริต และเทีย่งธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการจัดท าคู่มือหน่วยงานของรัฐทีม่ี
หน้าทีแ่ละอ านาจเกีย่วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทน
ในเร่ืองทีม่ิใช่เป็นความผิดร้ายแรงหรือทีเ่ป็นการกระท าของเจ้าหน้าที ่ของรัฐบาง
ระดับ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งพิจารณาร่างระเบียบฯ วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และกรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ทีม่ีหน้าทีแ่ละ
อ านาจเกีย่วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ... เพือ่น าไปประกอบ
เป็นข้อมูลในการจัดท าคู่มือ

กิจกรรมที ่๑.๔  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการด าเนินการกรณีประพฤติ
มิชอบกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้มีการด าเนินการมาตรการทางวนิัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐในสังกัดส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่ประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

จะสรุปผลด าเนินการตามมาตรการในการสืบสวนข้อเท็จจริงในไตร
มาสที ่๔ ปี งบประมาณ ๒๕๖๒

กิจกรรมที ่๑.๕ ก าหนดแนวทางในการประสานคดีกับอัยการและหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการเร่งรัดคดีให้เป็นไปอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

กิจกรรมที ่๒.๑ ป.ป.ช. จัดต้ังหน่วยงานบริหารคดี อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๒.๒ จัดท าส่ือสาธารณะเปิดเผยความคืบหน้าของเร่ืองร้องเรียนและ
การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ เนือ่งจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ก าหนดแผนการด าเนินการไวใ้นปี ๒๕๖๓

กิจกรรมที ่๒.๓ ประสานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่จัดท าสรุปผลของคดีและ
ข้อเสนอแนะในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณะ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๓.๑ พิจารณาตรากฎหมายก าหนดเง่ือนไขในการประกันตัวผู้ต้องหา
คดีทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นการควบคุมตัวในสถานทีท่ีเ่หมาะสม (House 
Arrest) รวมถึงมาตรการป้องกันผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีออกนอกประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๒ จัดท าและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์ที ่๓ เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินทีเ่กิดจากการกระท าผิดทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน
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ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๓.๒ พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินด าเนินการกับทรัพยสิ์นทีเ่กีย่วกับ
การกระท าความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้น าหลักฐานการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นนัน้
ตามกฎหมายและความชอบธรรมเพือ่รับคืน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยกองกฎหมาย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ได้จัดท าโครงการแก้ไขเพิม่เติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมายและอนุบัญญัติที่
เกีย่วข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ ซ่ึงได้มีการ
ด าเนินการยกร่างกฎหมายและสอบทานความถูกต้องเพือ่ให้สอดคล้องกันทัง้ฉบับ 
(ในชัน้ส านักงาน) และจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกีย่วข้อง และสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น

กิจกรรมที ่๓.๓ ใช้มาตรการตรวจสอบทางภาษีรายได้ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาคดี
ทุจริตประพฤติมิชอบ เพือ่ให้เกรงกลัวไม่ก่อคดีทีท่ าให้รัฐเสียหาย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้จัดท าโครงการประชุมหารือการใช้มาตรการตรวจสอบทางภาษี
รายได้ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพือ่ให้เกรงกลัวไม่ก่อคดีทีท่ า
ให้รัฐเสียหาย ซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการจัดท าข้อสรุปผลการหารือเกีย่วกับการใช้
มาตรการตรวจสอบทางภาษีรายได้ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เพือ่ให้เกรงกลัวไม่ก่อคดีทีท่ าให้รัฐเสียหาย

กิจกรรมที ่๓.๔ ก าหนดความผิดของนิติบุคคลทีเ่กีย่วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และผู้ร่วมกระท าความผิด

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้จัดท าโครงการประชุมหารือก าหนดความผิดของนิติบุคคลที่
เกีย่วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าผิด ซ่ึงส านักงานคณะ
กรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้มีค าส่ังที ่๒๓๖/๒๕๖๑ ลง
วนัที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เเต่งต้ังคณะท างานร่วมเพือ่ศึกษาการจัดท ากิจกรรมตาม
แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิ
ชอบ เพือ่ด าเนินการศึกษา รวบรวม เเละวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับการก าหนด
ความผิดของนิติบุคคลทีเ่กีย่วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าผิด 
จากนัน้ได้มีการประชุมคณะท างานร่วมฯ เเละประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เพือ่พิจารณาก าหนดเเนวทางการด าเนินงานร่วมกัน กรณีการก าหนด
ความผิดของนิติบุคคลทีเ่กีย่วข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าผิด 
และได้ได้ยกร่างกฎหมายเเก้ไขเพิม่เติมมาตรา ๑๗/๑ เเห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันเเละปราบปรามการทุจิรต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงปัจจุบันร่าง
กฎหมายดังกล่าวอยูร่ะหวา่งการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กิจกรรมที ่๓.๕ การก าหนดให้มีกฎหมายเพือ่บังคับต่อนิติกรรมหรือสัญญาทีม่ี
การทุจริตให้เป็นโมฆะ (อนุวติัการตาม UNCAC ข้อ ๓๔)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
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ความคืบหน้าแผนการปฏริปูประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

ประเด็นปฏิรูป

กิจกรรมที ่๓.๖  ก าหนดให้มีกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระท าความผิด
ทีเ่กีย่วกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (Conspiracy Law) (ตามอนุสัญญา UNCAC)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๑ หน่วยงานของรัฐทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือเกีย่วข้องกับการ
ด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องให้
ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยปกปิดชือ่และทีอ่ยูข่องผู้แจ้งเบาะแสและพยาน
ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นความลับ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้มีกฎหมายทีเ่กีย่วข้องบัญญัติไว้
โดยเฉพาะอยูแ่ล้ว

กิจกรรมที ่๔.๒ พัฒนาองค์กรทีรั่บผิดชอบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อยา่งมีประสิทธผิลตามทีก่ฎหมายบัญญัติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๓ พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขูผู้่แจ้งเบาะแส โดยน า
แนวคิดของ Anti-Slapp Law มาประยกุต์ใช้ รวมถึงบทบัญญัติห้ามหน่วยงาน
ของรัฐทีถู่กร้องเรียนฟ้อง ผู้แจ้งเบาะแส และการห้ามหน่วยงานของรัฐผู้ถูก
กล่าวหาฟ้องประชาชนทีแ่จ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีม่ีหน้าทีแ่สวงหา
ข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวหาจนกวา่การด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่สร็จส้ิน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๔.๔ จัดให้มีระบบค่าตอบแทนและชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู้แจ้ง
เบาะแสและองค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อาจพิจารณา
เป็นร้อยละของค่าเสียหายทีรั่ฐได้รับคืน)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๕.๑ มีหน่วยงานรับผิดชอบการอนุวติัการและการด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC ๒๐๐๓) และการ
เตรียมการเข้าเป็นสมาชิก OECD

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๕.๒ เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่วกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๕.๓ เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่วกับการพยายามกระท าความผิด 
การเตรียมการกระท าความผิดฐานทุจริต (Conspiracy Theory) เป็นความผิด
ทางอาญา (อนุวติัการตาม UNCAC ข้อ ๒๗)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๔ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมือ่พบเห็นการกระท าทุจริตทุกช่องทาง รวมทัง้การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐทีไ่ม่ท าตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

กลยุทธ์ที ่๕ ในกรณีทีย่ังไม่มีกฎหมายทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม
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กิจกรรม ให้มีคณะกรรมการประสานนโยบายระดับสูงทีป่ระกอบไปด้วยผู้น า
ฝ่ายบริหารผู้น าองค์กรทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ านาจรัฐและผู้น าภาคส่วน
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพือ่บูรณาการ
นโยบาย ยทุธศาสตร์ และแนวทางความร่วมมือระหวา่งประเทศ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยศูนยอ์านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  และศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที ่๒.๑ ปรับปรุงกลไกประสานขับเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์ใน
ฝ่ายบริหาร

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการประเมินผลส าเร็จของโครงการตามยทุธศาสตร์ชาติ 
"ยกระดับดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย" ซ่ึงปัจจุบันได้เสนอขอ
อนุมัติด าเนินโครงการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม 
๒๕๖๒ และอยูร่ะหวา่งลงพืน้ทีสั่งเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลเพือ่จัดท ารายงาน
ประเมินผล

กิจกรรมที ่๒.๒ การปรับปรุงกฎหมายเพือ่ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่
ของศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะเร่ิมด าเนินการ
กิจกรรมศึกษา วเิคราะห์ ถอดบทเรียน เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่
ของศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และกลุ่มงานทีเ่กีย่วข้อง

 

กิจกรรมที ่๒.๓ ก าหนดกลไกประสานการขับเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์
การปราบปรามการทุจริต โดยมีผู้แทนฝ่ายตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และ
ผู้แทนหน่วยงานในฝ่ายบริหารทีบ่ังคับใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (Clearing House)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๒.๔ จัดให้มีคณะท างานประสานคดีใน
ส านักงาน ป.ป.ช.

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรมที ่๒.๕ ให้ส านักงาน ป.ป.ท. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประสานนโยบายและคณะท างานประสานคดี และเสนอแนะการ
ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กิจกรรม ผลักดันให้มีกฎหมายการจัดต้ังสถาบันฯ เป็นการเฉพาะ (ระดับ
พระราชบัญญัติ/ให้มีสภาพนิติบุคคล) (คล้ายคลึงกับ สสส.)

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๓ จัดตัง้สถาบันการสร้างเสริมสมรรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute)

ประเด็นปฏิรูปที ่๖  ด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที ่๑ ปรับปรุงกลไกทีเ่หมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที ่๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลือ่น นโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
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กิจกรรมที ่๔.๑ ทบทวนบทบาทหน้าทีใ่นการเป็นเจ้าภาพหลักตามพันธกรณี
ต่าง ๆ วา่การด าเนินการควรมอบรัฐบาล โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็น
เจ้าภาพหลักในการอนุวติัการให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วน

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมที ่๔.๒ ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ด้วยการต่อต้านการทุจริต

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้มีการด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วย
การต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption - 
UNCAC) ซ่ึงเร่ิมด าเนินการศึกษาเนือ้หาของพันธกรณี และศึกษาการอนุวติัการ
กฎหมายของประเทศไทย และได้เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกันระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการต่อต้าน
การทุจริต

กิจกรรมที ่๔.๓ ให้หน่วยงานตามกระบวนการยติุธรรมทีเ่กีย่วข้องกับคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบน าข้อก าหนดในอนุสัญญาฯ ไปก าหนดในหลักการปฏิบัติ

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ได้มีการด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วย
การต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption - 
UNCAC) ซ่ึงเร่ิมด าเนินการศึกษาเนือ้หาของพันธกรณี และศึกษาการอนุวติัการ
กฎหมายของประเทศไทย และได้เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกันระหวา่งหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการต่อต้าน
การทุจริต

กิจกรรมที ่๔.๔ ให้ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งข้อมูลการปฏิบัติตามพันธกรณีต่อ
สหประชาชาติ และประชาสัมพันธใ์ห้ประเทศต่าง ๆ ทราบ รวมถึงประสานงาน
และก ากับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณี หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้รายงานต่อ
คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ ๔.๒ เพือ่หาแนวทางแก้ไข

อยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

กลยุทธ์ที ่๔ การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อและสถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรปูประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) เอกสารแนบ ๒ 

๑ 

 

ด้าน 
พระราชบัญญัติและกฎหมายว่าด้วย... พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ รวม 

จ านวน เสร็จ จ านวน เสร็จ จ านวน เสร็จ 
๑ การเมือง ๑ - - - ๑ - 
๒ บริหารราชการแผ่นดิน ๔ ๓ ๑ - ๕ ๓ 
๓ กฎหมาย ๑๔ ๔ - - ๑๔ ๔ 
๔ กระบวนการยตุิธรรม ๔๔ ๒ - - ๔๔ ๒ 
๕ เศรษฐกิจ ๓๒ ๘ ๑ - ๓๓ ๘ 
๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๕ ๑๓ - - ๓๕ ๑๓ 
๗ สาธารณสุข ๑๔ ๑ - - ๑๔ ๑ 
๘ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗ ๒ - - ๗ ๒ 
๙ สังคม ๑๗ ๓ ๒ ๑ ๑๙ ๔ 
๑๐ พลังงาน ๕ - ๑๑ - ๑๖  
๑๑ การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ๒๑ ๒ ๓ ๒ ๒๔ ๔ 
๑๒ การศึกษา ๖ ๔ ๑ - ๗ ๔ 
๑๓ กระบวนการยตุิธรรม (ต ารวจ) ๒ - - - ๒  

รวม ๒๐๒ ๔๒ ๑๙ ๓ ๒๒๑ ๔๕ 

กฎหมายที่มีการปรากฏในแผนการปฏิรูปประเทศ มากกว่า ๑ ด้าน  

กฎหมาย แผนการปฏิรูปประเทศ/ประเด็นการปฏิรูป (ตัวอักษรหนา คือ นับรวมจ านวนในด้านดังกล่าว) 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผา่นระบบดจิิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ บริหารราชการแผ่นดิน / กฎหมาย 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บริหารราชการแผ่นดิน / เศรษฐกิจ  
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บริหารราชการแผ่นดิน / เศรษฐกิจ  
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมาย/ เศรษฐกจิ / สังคม / พลังงาน 
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมาย / เศรษฐกิจ   
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมาย / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมาย / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมาย / สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พระราชบัญญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เศรษฐกิจ / สังคม 



เอกสารประกอบการ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรปูประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) เอกสารแนบ ๒ 

๒ 

 

กฎหมาย แผนการปฏิรูปประเทศ/ประเด็นการปฏิรูป (ตัวอักษรหนา คือ นับรวมจ านวนในด้านดังกล่าว) 
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม / สังคม 
ร่างพระราชบญัญัติการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม / พลังงาน 
ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... กฎหมาย / สังคม 
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ... เศรษฐกิจ / สังคม 
 
หมายเหตุ 

จัดท าใหม่  =  กฎหมายที่แผนการปฏริูปประเทศก าหนดให้มีการจัดท าขึ้นใหม ่

ปรับปรุง   =  กฎหมายทีบ่ังคับใช้อยู่แล้ว และแผนการปฏิรูปประเทศก าหนดให้มีการปรับปรุงเนื้อหา 

ปีท่ีให้เสร็จ  =  ปีท่ีแผนการปฏริูปประเทศก าหนดให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ 

หน่วยงาน  =  หน่วยงานผู้รับผดิชอบการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ตามที่ก าหนดโดยแผนการปฏิรูปประเทศ 

 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....

X X คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง

เพื่อให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส านึกความ
เป็นพลเมือง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ

๑ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรเมอืง 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ด้านการเมอืง 1  -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ ยกร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

X ๒๕๖๒ X ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

เป็นการจัดต้ังศูนย์รับค าขออนุญาตขึ้นเป็นส่วน
ราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์
รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... 

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

อนุมัติหลักการ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา

๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 
(ชื่อเดิม : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. ....)

X ๒๕๖๑ X ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน)

เพื่อเป็นกลไกการขับเคล่ือนการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓ ร่างพระราชบัญญติัปฏรูิประบบราชการ พ.ศ. .... X ๒๕๖๒ X ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบ
ราชการ

๔ เร่งรัดผลักดันการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

X ๒๕๖๒ X  - ส านักงบประมาณ
 - ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงบประมาณเป็นส าคัญ และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณยิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕ เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการ
คลังภาครัฐ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๒ X ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง
เคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ
มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

๒ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง

- ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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๑ จัดท ำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญติัหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑ X ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
กำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย กำร
รับฟงัควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเพื่อ
ประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย และกำรเปิดเผยผล
กำรรับฟงัควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อ
ประชำชน หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำง
กฎหมำยที่เกี่ยวกับระบบอนุญำต ระบบ
คณะกรรมกำร กำรใช้ดุลพนิิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ และ
กำรก ำหนดโทษอำญำ เพื่อให้กำรตรำกฎหมำย
เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้ำงภำระแก่
ประชำชนเกินควำมจ ำเป็น ตลอดจนก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
ภำยหลัง เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพฒันำ
กฎหมำยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่
เปล่ียนแปลงไป

พระรำชบัญญติั
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ให้ใช้บังคับเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

๓ แผนกำรปฏริูปประเทศด้ำนกฎหมำย

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที่ ๑ มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเปน็กฎหมำยที่ดแีละเท่ำที่จ ำเปน็ รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลใชบ้งัคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

- ด้ำนกฎหมำย 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓ แผนกำรปฏริูปประเทศด้ำนกฎหมำย

๒.๑ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย
ที่ล้ำสมัย สร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำม
เหล่ือมล้ ำและไม่เป็นธรรมต่อประชำชน 

๒.๒ จัดท ำกฎหมำยเพื่อจัดต้ัง 
“คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏรูิปกฎหมำย
ในระยะเร่งด่วน”

๒.๓ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบ
อำชีพของประชำชน โดยเฉพำะกฎหมำยที่
ก ำหนดขั้นตอนในกำรขออนุมัติ อนุญำต ฯลฯ
 ซ่ึงท ำให้เกิดต้นทุนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร

๒.๔ พจิำรณำจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยที่มี
ผลต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวก ลดอุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ

๓ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเพื่อให้มีกำรจัดต้ัง 
“คณะกรรมกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสังคม” มีหน้ำที่และอ ำนำจ
ในกำรเสนอมำตรกำรเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำ
และสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม

X ๒๕๖๑ X คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฏรูิปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

เพื่อก ำหนดให้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ซ่ึงมี
หน้ำที่และอ ำนำจในกำรเสนอมำตรกำรเพื่อลดควำม
เหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
ให้มีกำรเสนอแนะในกำรปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมำยที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเหล่ือม
ล้ ำต่อคณะรัฐมนตรี

X
เรื่องและประเดน็ปฏริูปที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเปน็อุปสรรคตอ่กำรด ำรงชวีิตหรือกำรประกอบอำชพีของประชำชน

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที่ ๓ มีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเปน็ธรรมในสังคม

๒ พระรำชบัญญติักำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมปัญหำ
ที่กล่ำวข้ำงต้นได้ และโดยที่มำตรำ ๗๗ และมำตรำ
 ๒๕๘ ค. (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย ได้ก ำหนดให้รัฐใช้ระบบอนุญำตเฉพำะกรณีที่
จ ำเป็น ไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจ ำเป็น 
ดังนั้น เพื่อให้กฎหมำยฉบับดังกล่ำวมีควำม
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน  และอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง

ร่ำงพระรำชบัญญติักำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของ

ทำงรำชกำร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฏรูิปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

XX๒๕๖๑-
๒๕๖๕
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๓ แผนกำรปฏริูปประเทศด้ำนกฎหมำย

๔ จัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำยเพื่อก ำหนดให้มี
กำรน ำเงินหรือทรัพย์สินที่ตกค้ำงในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
บริษัทเอกชนและไม่มีผู้มำใช้สิทธิเรียกร้องมำ
ใช้เพื่อประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม
หรือเพื่อสำธำรณประโยชน์

X ๒๕๖๑ X คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏรูิป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน

เพื่อให้ทรัพย์สินจ ำนวนหนึ่งของประชำชนตกค้ำงอยู่
ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน
 และไม่ว่ำจะปรำกฏหรือไม่ปรำกฏว่ำมีผู้เป็น
เจ้ำของหรือมีสิทธิเรียกร้อง แต่ไม่มีกำรติดตำม
เรียกร้อง ท ำให้ไม่เกิดคุณค่ำและประโยชน์ในกำรใช้
เป็นกำรสมควรที่หน่วยงำนดังกล่ำวจะต้อง
ด ำเนินกำรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท ำระบบ
บัญชีที่เหมำะสมในกำรแยกประเภททรัพย์สิน 
ให้ผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องที่จะเรียก
ทรัพย์สินคืนได้โดยไม่อยู่ภำยใต้อำยุควำมหรือ
ระยะเวลำใด ๆ

ร่ำงพระรำชบัญญติักำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินตกค้ำงที่อยู่ในควำม

ครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและ
เอกชน พ.ศ. .... มี ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) 
ฉบับที่จัดท ำขึ้นโดยกระทรวงกำรคลัง

 และ (๒) ฉบับที่จัดท ำขึ้นโดย
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏรูิป

กฎหมำยในระยะเร่งด่วน ซ่ึง
นำยกรัฐมนตรีพจิำรณำแล้ว มีค ำส่ัง
ให้กระทรวงกำรคลังรับร่ำงดังกล่ำว
ไปพจิำรณำทบทวนอีกคร้ังหนึ่ง โดย

ให้รับควำมเห็นของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องไปประกอบกำรพจิำรณำ 
ก่อนน ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๕ ปรับปรุงกฎหมำยเพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีจำก
ผู้ประกอบกำรที่ยังไม่อยู่ในระบบภำษีหรือยัง
เสียภำษีไม่ถูกต้อง มีควำมรัดกุมและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

X ๒๕๖๑ X  - คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฏรูิปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน  

- กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร
 กรมสรรพสำมิต และกรมศุลกำกร)

- กระทรวงพำณิชย์
 - ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

เพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อันจะเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ร่ำงพระรำชบัญญติั
แก้ไขประมวลรัษฎำกร 

อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ
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ล ำดบั ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีี่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๓ แผนกำรปฏริูปประเทศด้ำนกฎหมำย

๖ ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกรรมกำร
ขำยฝำก หรือจัดท ำกฎหมำยที่ช่วยบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
เกี่ยวกับธุรกรรมกำรขำยฝำกหรือกำรก ำหนด
สินไถ่ที่ไม่เป็นธรรมโดยน ำผลกำรศึกษำของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพจิำรณำ

X ๒๕๖๑ X  - คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฏรูิปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

 - กระทรวงยุติธรรม

เพื่อก ำหนดให้มีกำรควบคุมสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและที่อยู่อำศัย และกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนในกำรวำงทรัพย์อันเป็นสินไถ่
โดยก ำหนดให้ผู้ขำยฝำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ที่
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดหรือส ำนักงำนที่ดินที่รับจด
ทะเบียนกำรขำยฝำก และให้ข้ำรำชกำรสังกัดกรม
ที่ดิน ซ่ึงปฏบิัติหน้ำที่ที่อ ำเภอมีหน้ำที่และอ ำนำจรับ
กำรวำงทรัพย์ได้ด้วย

พระรำชบัญญติั
คุ้มครองประชำชนในกำรท ำสัญญำ

ขำยฝำกที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่
อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
ณ วันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒

๗ ร่ำงพระรำชบัญญติัส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม
 พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑ X  - คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฏรูิปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

 - กระทรวงกำรคลัง
 - ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่
สังคมอันเป็นกิจกำรเพื่อสังคมหรือวิสำหกิจเพื่อ
สังคม สมควรได้รับกำรส่งเสริมให้ขยำยตัวมำกขึ้น
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ โดยก ำหนด
มำตรกำรในกำรสนับสนุนวิสำหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ
กำรจดทะเบียน และจัดต้ังส ำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจเพื่อสังคมเพื่อให้ควำมช่วยเหลือและพฒันำ
วิสำหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจกำรเพื่อสังคม 
รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

พระรำชบัญญติั
ส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม

พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 

ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดบั ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีี่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๓ แผนกำรปฏริูปประเทศด้ำนกฎหมำย

๘ จัดท ำหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎำกร X ๒๕๖๑ X คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฏรูิปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

๙ ปรับปรุงพระรำชบัญญติัส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

X ๒๕๖๑ X  - ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
 - ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย

 - กระทรวงอุตสำหกรรม

พระรำชบัญญติัส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญติับำงประกำร
ที่ไม่เอื้อต่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน สมควรเพิ่มเติมให้มีกำรใช้รำยได้เป็นเกณฑ์
ในกำรก ำหนดลักษณะของวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมด้วย เพื่อให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมกว้ำงขวำงมำกขึ้น แก้ไข
เพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมและคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้
เหมำะสม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหน้ำที่และอ ำนำจ
ของส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม ในกำรประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำ
เพื่อให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีอันจะ
ส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีควำม
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

พระรำชบัญญติัส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
ณ วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๑

๑๐ เสนอร่ำงกฎหมำยนิรโทษกรรมภำษี X ๒๕๖๑ กระทรวงกำรคลัง (กรมสรรพำกร) เพื่อยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภำษีอำกร และควำมรับ
ผิดทำงอำญำให้แก่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบภำษี เพื่อกำรพฒันำฐำนภำษีที่
ยั่งยืน อันเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
กำรจัดเก็บอำกร

พระรำชบัญญติัยกเว้นเบี้ยปรับ เงิน
เพิ่มภำษีอำกร และควำมรับผิดทำง
อำญำ เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิัติกำร

เกี่ยวกับภำษีอำกรตำมประมวล
รัษฎำกร พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
ณ วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๒

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที่ ๔ มีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดบั ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีี่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๓ แผนกำรปฏริูปประเทศด้ำนกฎหมำย

๑๑ เสนอร่ำงกฎหมำยคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
กำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพื่อกำรเกษตรอย่ำง
เป็นระบบ

X ๒๕๖๑ X  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - กระทรวงมหำดไทย

เพื่อให้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ 
ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดินของประเทศเพื่อ
ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และควำมมั่นคง โดยกำรบูรณำกำรกำร
กระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน 
และภมูิสังคม ซ่ึงจะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
และทรัพยำกรดินของประเทศที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดมี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม 
และยั่งยืน แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน และลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม

พระรำชบัญญติั
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
ณ วันที่ ๑๔ เมษำยน ๒๕๖๒

๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยผังเมือง X ๒๕๖๑ X  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - กระทรวงมหำดไทย

เพื่อเป็นกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกำร
พฒันำประเทศในด้ำนกำรใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงำน
ของรัฐด ำเนินกำร โดยกำรน ำไปสู่กำรปฏบิัติใน
รูปแบบของผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงเป็น
แนวทำงและแผนงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่
หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อกำรพฒันำทำงด้ำนกำยภำพและ
กำรด ำรงรักษำเมือง กรณีจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
มีกฎหมำยเพื่อก ำหนดรูปแบบกำรวำงและจัดท ำผัง
เมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหำรจัดกำรผังเมืองให้มี
รูปแบบกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม โดยกำรวำง
กรอบนโยบำยกำรพฒันำพื้นที่และกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับประเทศ ระดับภำค ระดับจังหวัด ระดับ
เมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจำยอ ำนำจใน
กำรวำงและจัดท ำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนผ่ำนกระบวนกำรรับฟงัควำมคิดเห็นจำก
ทุกภำคส่วน

พระรำชบัญญติักำรผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดบั ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีี่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๓ แผนกำรปฏริูปประเทศด้ำนกฎหมำย

๑๓ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

X ๒๕๖๑ X  - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

 - ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

เพื่อก ำหนดให้บุคคลสำมำรถพสูิจน์และยืนยันตัวตน
ผ่ำนระบบกำรพสูิจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลได้ 
โดยมีกลไกกำรควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริกำรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบดังกล่ำวมีควำมน่ำเชื่อถือ
และปลอดภยั

พระรำชบัญญติั
ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 

ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๔ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมำยด้ำนกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

X ๒๕๖๑ X  - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

  - ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมำตรกำรก ำกับ
ดูแลเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
เป็นหลักกำรทั่วไป

พระรำชบัญญติั
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๑๕ ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำและเสนอ
กฎหมำยเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏรูิปประเทศ และ
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล

X ๒๕๖๑ X  - ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ
 - ส ำนักงำนสภำพฒันำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ
 - คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏรูิป

กฎหมำยในระยะเร่งด่วน

ออกเป็นระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ

๑๖ ร่ำงพระรำชบัญญติัว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอ
กฎหมำย พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑ X ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร

เพื่อจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำ
และเสนอร่ำงกฎหมำย ซ่ึงปัจจุบันมีพระรำชบัญญติั
ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงมี
บทบัญญติัไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย และยังไม่มีก ำหนดกลไกกำร
ช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอกฎหมำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ร่ำงพระรำชบัญญติัว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อ
เสนอกฎหมำย พ.ศ. .... 
อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำ

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

๑๗ ผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยยุติธรรมชุมชน X ๒๕๖๑ X กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เกิดผลและสภำพบังคับในทำงกฎหมำยที่
รองรับกำรก ำหนดกลไกและ กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงเลือก และเป็นกลไกช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำยในระดับชุมชน

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที่ ๕ พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลำในกำรตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที่ ๖ มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญ และจัดให้มีกลไกชว่ยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมชว่ยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดบั ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีี่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๓ แผนกำรปฏริูปประเทศด้ำนกฎหมำย

๑๘ ร่ำงพระรำชบัญญติักำรจัดท ำประมวล
กฎหมำยแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
ได้โดยสะดวก พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑ X คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฏรูิปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน

เพื่อมุ่งหมำยให้ประชำชนเข้ำถึงตัวบทกฎหมำย
ต่ำง ๆ ได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้
ง่ำย ปฏบิัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง และท ำให้
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินผ่ำนกำรบังคับใช้
กฎหมำยเร่ืองที่น ำมำประมวลกันไว้โดยหน่วยงำน
ของรัฐเป็นไปตำมครรลองแห่งธรรมำภบิำล และ
เป็นไปโดยโปร่งใส อีกทั้งเพื่อให้กำรติดต่อ
ประสำนงำนระหว่ำงกันของหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยเร่ืองนั้นเป็นไปโดยสะดวกมี
ประสิทธิภำพ ท ำให้เกิดประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
กิจกำรบริกำรสำธำรณะ

ร่ำงพระรำชบัญญติั
กำรจัดท ำประมวลกฎหมำย

แบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
ได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

๑๙ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล X ๒๕๖๑ X  - ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
 - คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏรูิป

กฎหมำยในระยะเร่งด่วน

เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน สมควร
ให้มีกฎหมำยในกำรขับเคล่ือนให้เกิดกำรปฏรูิปกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน
ตำมบทบัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับ
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐให้อยู่ใน
ระบบดิจิทัล อันจะน ำไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่มี
ระบบกำรท ำงำนและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐอย่ำงมั่นคงปลอดภยัมีประสิทธิภำพ
 รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชำชน
ได้รับควำมสะดวกในกำรรับบริกำรและสำมำรถ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐได้

พระรำชบัญญติั
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร

ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 

ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๒๐ จัดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบังคับใช้กฎหมำย

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X คณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

๒๑ จัดท ำกฎหมำยเพื่อปรับเปล่ียนโทษทำงอำญำ
ให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง

X ๒๕๖๒ X ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เพื่อเป็นกลไกในกำรพจิำรณำคดีที่มีโทษปรับทำง
ปกครองเป็นกำรเฉพำะ

อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที่ ๗ มีกลไกให้ประชำชนเขำ้ถึงกฎหมำยโดยสะดวกและเขำ้ใจกฎหมำยไดง้่ำย รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนขอ้มูลของกฎหมำย ค ำพิพำกษำ ค ำวินิจฉยั หรือกำรตคีวำมกฎหมำยให้ประชำชนเขำ้ถึงไดโ้ดยสะดวก

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที่ ๑๐  มีกลไกส่งเสริมกำรบงัคับใชก้ฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ จัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

เพื่อให้มีกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรมซ่ึงต้องให้มีกำรก ำหนดระยะเวลำ
ด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
ยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชำชนได้รับควำม
ยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดระยะเวลำ
ด ำเนินงำนในกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้
ประชำชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถคำดกำรณ์
และตรวจสอบได้ว่ำหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมจะพิจำรณำเร่ืองที่อยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำนเสร็จส้ินเมื่อใด อันจะเป็นประโยชน์
ให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำนของกระบวนกำร

ยุติธรรม พ.ศ. ....
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒ จัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑ X คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

เพื่อก ำหนดให้ด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับหน้ำที่ อ ำนำจและภำรกิจของต ำรวจให้
เหมำะสม ซ่ึงปรำกฎว่ำในปัจจุบันพนักงำน
สอบสวนยังมีข้อจ ำกัดในกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำน ท ำให้ไม่สำมำรถบังคับใช้
กฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะใช้
ประโยชน์จำกพยำนหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์
ในกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนหำ
ผู้กระท ำควำมผิด เพื่อที่จะน ำตัวผู้กระท ำ
ควำมผิดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึง
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ กำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภำพเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๓ แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ผู้เสียหำยมีส่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในขั้นตอนกำร
ด ำเนินคดีที่อำจส่งผลกระทบต่อผู้เสียหำย

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

๔ แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ผู้เสียหำยได้รับกำร
ชดใช้เยียวยำได้สะดวกและง่ำยยิ่งขึ้นโดยให้
พนักงำนสอบสวนท ำกำรสอบสวนรำยละเอียด
เกี่ยวกับค่ำเสียหำยและให้พนักงำนอัยกำร
เรียกค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหำยในคดี
ที่พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ได้ทันที

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

๕ แก้ไขกฎหมำยจัดต้ังศำลปกครองและวิธี
พิจำรณำคดีศำลปกครองเพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงควำมยุติธรรมทำงปกครองได้โดยสะดวก
 รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลปกครอง

๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและชุมชนในระบบยุติธรรม 
พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มีกลไกเพิ่มศักยภำพและส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรม

๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรไกล่เกล่ีย 
พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นกฎหมำยกลำงว่ำด้วยกำรไกล่เกล่ียใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรม

พระรำชบัญญัติกำรไกล่เกล่ีย
ข้อพิพำท พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒

๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติสังคมสงเครำะห์ใน
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสงเครำะห์บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จำกกระบวนกำรยุติธรรม

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 2 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๙ แก้ไขกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปล่อยชั่วครำวให้กำรขังหรือควบคุมตัว
ผู้ต้องหำท ำได้เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่ำหำกปล่อย
ไป ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยจะหลบหนี หรือยุ่ง
เหยิงกับพยำนหลักฐำนหรือขัดขวำงกำร
สอบสวน รวมทั้งกำรปล่อยตัวชั่วครำวอยู่ใน
ขั้นตอนเดียวกัน

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๑๐ พัฒนำกฎหมำยหรือแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้ศำล
สำมำรถน ำมำตรกำรลงโทษอย่ำงอื่น 
(intermediate sanctions) เช่น กำรส่ังให้
ท ำงำนบริกำรสังคม ส่ังให้เข้ำรับกำรฟื้นฟู 
เป็นต้น มำบังคับใช้กับผู้กระท ำควำมผิดได้โดย
ไม่ต้องวำงโทษจ ำคุกก่อน

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๑๑ พัฒนำและหรือแก้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบังคับ
โทษปรับและกำรด ำเนินกำรเมื่อผู้กระท ำผิด 
ท ำผิดเง่ือนไขคุมประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตำม
ค ำส่ังศำลที่ให้ลงโทษอย่ำงอื่นนอกจำกกำร
จ ำคุกตำมข้อ ๑๐ เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำค
ในกำรบังคับโทษ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๑๒ ปรับปรุงกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เพื่อลด
ควำมเหล่ือมล้ ำ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๑๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยโทษปรับตำม
ควำมสำมำรถในกำรช ำระของผู้กระท ำผิด 
พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อก ำหนดอัตรำและวิธีกำรค ำนวณโทษปรับใน
ระบบใหม่ ตลอดจนกำรจัดท ำและเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลรำยได้ของจ ำเลย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 3 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๑๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติระบบกำรติดตำมตัวโดย
กำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อก ำหนดเง่ือนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วครำวปฏิบัติ 
หรือยินยอมให้ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อื่นใด ที่สำมำรถตรวจสอบหรือจ ำกัด 
กำรเดินทำงของผู้ถูกปล่อยชั่วครำวได้ เพื่อ
ป้องกันกำรหลบหนี หรือภัยอันตรำย หรือควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้น

๑๕ แก้ไขกฎหมำยและแนวทำงกำรก ำหนดโทษ
ในคดียำเสพติดให้มีควำมได้สัดส่วนกับควำม
ร้ำยแรงของควำมผิดมำกขึ้น

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๑๖ ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับวิธีกำร
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิดทั้งในและนอกเรือนจ ำ 
ระบบเล่ือนชั้นนักโทษ ลดวันต้องโทษพักกำร
ลงโทษและอภัยโทษกลุ่มให้สอดคล้องกับ
เคร่ืองมือประเมินควำมเส่ียงที่พัฒนำขึ้น

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม

๑๗ พัฒนำและแก้ไขกฎหมำยเพื่อลดอุปสรรคใน
กำรกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นจำกกำรคุม
ประพฤติและผู้พ้นโทษที่มีควำมเส่ียงในกำร
กระท ำผิดซ้ ำน้อย เช่น กฎหมำยที่จ ำกัดสิทธิ
ในกำรประกอบอำชีพ กฎหมำยเกี่ยวกับ
ประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม

๑๘ พัฒนำและแก้ไขกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำเพื่อให้มีกำรไกล่เกล่ียหรือยุติคดีอำญำที่
ผู้กระท ำควำมผิดมีควำมเส่ียงในกำรกระท ำ
ผิดซ้ ำน้อย โดยมีกำรถ่วงดุลกำรใช้ดุลพินิจทุก
ขั้นตอน และให้ศำลใช้วิธีกำรเพื่อควำม
ปลอดภัยหรือกำรคุมประพฤติกับผู้กระท ำผิด
เพื่อป้องกันกำรกระท ำผิดซ้ ำ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔  กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำนยุติธรรมเพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 4 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๑๙ แก้ไขกฎหมำยจัดให้มีองค์กรสังกัดศำล
ยุติธรรมที่มีภำรกิจโดยตรงในกำรจัดท ำแนว
ทำงกำรก ำหนดโทษอำญำ กำรศึกษำวิจัย
เกี่ยวกับกำรก ำหนดโทษอำญำและกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่สำธำรณชนเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดโทษอำญำ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๒๐ แก้ไขกฎหมำยก ำหนดให้มีกระบวนพิจำรณำ
เพื่อก ำหนดโทษแยกต่ำงหำกจำกกระบวน
พิจำรณำควำมผิดหรือบริสุทธิ์ของจ ำเลยโดย
ให้คู่ควำมกับผู้เสียหำยมีส่วนร่วมในกำร
น ำเสนอข้อเท็จจริงในขั้นตอนของกำรก ำหนด
โทษด้วย

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๒๑ แก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำภำค ๒ ควำมผิด
 ลักษณะ ๕ ควำมผิดเกี่ยวกับควำมสงบสุข
ของประชำชนให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำ
ด้วยองค์กรอำชญำกรรม

X ๒๕๖๒-
๒๕๖๔

X คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

๒๒ แก้ไขกฎหมำยคนเข้ำเมืองและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขอส่ง
ผู้ร้ำยข้ำมแดน

X ๒๕๖๒-
๒๕๖๔

X คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

๒๓ แก้ไขกฎหมำยเพื่อป้องกันกำรหลบหนีของ
ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยและมิให้กำรหลบหนีเป็น
อุปสรรคในกำรด ำเนินคดี เช่น กำรก ำหนด
ควำมผิดฐำนหลบหนีกำรปล่อยชั่วครำว

X ๒๕๖๒-
๒๕๖๔

X คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 5 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๒๔ พัฒนำกฎหมำยก ำหนดมำตรฐำน กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยอำคำร สถำนที่ และทรัพย์สิน
เบื้องต้นส ำหรับธุรกิจที่มีควำมเส่ียงสูงที่จะถูก
ประทุษร้ำยต่อทรัพย์สิน โดยให้ภำคธุรกิจมี
ส่วนรับผิดชอบในกำรรักษำควำมปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำน
ดังกล่ำว และก ำหนดมำตรกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม
และไม่เป็นภำระเกินสมควร

X ๒๕๖๒-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

๒๕ ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ร้ือฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่

X ๒๕๖๒-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๒๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีเพื่อกำร
บ ำบัดผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อก ำหนดให้ศำลยุติธรรมมีวิธีพิจำรณำพิเศษ
เพื่อบ ำบัดผู้ติดยำเสพติดในระบบของ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ

๒๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติเจ้ำพนักงำนบังคับทำง
อำญำ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อก ำหนดให้มีเจ้ำพนักงำนศำลที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ติดตำมจับกุมผู้หลบหนีกำรปล่อยชั่วครำว
โดยศำลและกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำหรือ
ค ำส่ังของศำลในคดีอำญำ

๒๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลส่ิงแวดล้อมและ
วิธีพิจำรณำคดีส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดต้ังศำลหรือแผนกคดีส่ิงแวดล้อมมีวิธี
พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะ

๒๙ ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีจรำจร 
พ.ศ. .... และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม เพื่อให้มีกำรจัดต้ังศำลหรือแผนกคดีจรำจร และ
มีวิธีกำรพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะ

๓๐ ร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม เพื่อก ำหนดวิธีกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชนกรณี
กระท ำผิดกฎหมำย และแก้ไขมำตรกำรพิเศษ
แทนกำรด ำเนินคดี และมำตรกำรบังคับทำง
กฎหมำยแก่เยำวชนและครอบครัว

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 6 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๓๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติพัฒนำกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมเด็กและเยำวชน พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม กฎหมำยกลำงว่ำด้วยกำรบริหำรงำนยุติธรรม
เด็กและเยำวชน

๓๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันอำชญำกรรม
ภำคประชำชน พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม ก ำหนดมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
อำคำร สถำนที่ และทรัพย์สินเบื้องต้นส ำหรับ
ธุรกิจที่มีควำมเส่ียงสูงที่จะถูกประทุษร้ำยต่อ
ทรัพย์สิน และก ำหนดหน้ำที่ให้ภำคเอกชนต้อง
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนดังกล่ำว

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

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... เพื่อทบทวนกำรจ ำแนกประเภทยำ
เสพติดกับวัตถุออกฤทธิ์เป็นระยะก ำหนดให้กำร
ด ำเนินกำรตำม มำตรกำรลดอันตรำยจำกยำ
เสพติดเป็นกำรกระท ำที่ชอบด้วยกฎหมำย 
ก ำหนดเง่ือนไขให้กำรผลิตและจ ำหน่ำยยำเสพ
ติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์บำงประเภท เป็นต้น
 และร่ำงพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำ
เสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อก ำหนดให้
หน่วยงำนสำธำรณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
กำรบ ำบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยำเสพติด

พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 
ณ วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒

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

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงมหำดไทย

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 7 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๓๕ แก้ไขกฎหมำย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก ำหนดประเภทหรือลักษณะคดีที่ควรจะ
มีกำรสอบสวนร่วมกันระหว่ำงพนักงำน
สอบสวนกับพนักงำนอัยกำร และเพื่อก ำหนด
วิธีกำรท ำงำนร่วมกัน รวมทั้ง เง่ือนไข ขั้นตอน
 และกำรปฏิบัติระหว่ำงพนักงำนอัยกำรและ
พนักงำนสอบสวนในคดีดังกล่ำว

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

๓๖ บัญญัติให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกันผู้ร่วม
กระท ำควำมผิดเป็นพยำน โดยมีเนื้อหำ
ก ำหนดเง่ือนไขและวิธีกำรในกำรกันผู้ร่วม
กระท ำควำมผิดเป็นพยำน และให้เป็นกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำงพนักงำนอัยกำรและ
พนักงำนสอบสวน ทั้งให้ครอบคลุมกำรปฏิบัติ
ต่อพยำนดังกล่ำวต้ังแต่ต้นจนจบคดี

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

๓๗ ปรับปรุงกฎหมำยหรือระเบียบ ว่ำด้วย
ค่ำตอบแทนของพนักงำนสอบสวน ให้มี
ค่ำตอบแทน มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิกำรที่
มำกพอที่จะให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีเกียรติ
และศักด์ิศรี เมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น
ในกระบวนกำรยุติธรรม

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ กำรพัฒนำระบบกำรสอบสวนเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรในกำรสอบสวนคดีอำญำ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำรอย่ำงเหมำะสม

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 8 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๓๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติระบบนิติวิทยำศำสตร์
แห่งชำติ พ.ศ. ...

X ๒๕๖๑ X คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

เพื่อบริหำรจัดกำรระบบนิติวิทยำศำสตร์ของ
ประเทศไทย โดยมีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำร 
นโยบำยนิติวิทยำศำสตร์ซ่ึงประกอบด้วยผู้มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนนิติวิทยำศำตร์ และผู้
มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรใช้และกำรชั่งน้ ำหนัก
พยำนหลักฐำน นอกจำกนี้ยังมีกำรปรับ
โครงสร้ำงหน่วยงำนนิติวิทยำศำสตร์เพื่อให้
หน่วยงำนและผู้ปฏิบัติกำรมีควำมเป็นอิสระ 
ปลอดจำกกำรแทรกแซง และมีอ ำนำจหน้ำที่ใน
กำรเข้ำตรวจสถำนที่เกิดเหตุทุกคดี

๓๙ มีกฎหมำยก ำหนดห้ำมผู้ปฏิบัติงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมด ำรงต ำแหน่ง ประกอบ
อำชีพหรือวิชำชีพอันอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมเชื่อมั่นในควำมเป็นกลำง และก ำหนด
ค่ำตอบแทนให้เหมำะสม

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ กำรปฏิรูประบบนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือมุ่งอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 9 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๔ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม

๔๐ ปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งที่เกี่ยวกับเขตอ ำนำจศำล
(international jurisdiction) เพื่อให้สอดรับ
กับหลักสำกลและรองรับกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ เช่น เขตอ ำนำจศำลในคดีระหว่ำง
ประเทศและข้อตกลงเลือกศำล (choice of 
court agreement)  เป็นต้น

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๔๑ ปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
ขัดกันแห่งกฎหมำยให้สอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๔๒ แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสำกล
เพื่อส่งเสริมกำรค้ำและกำรพำณิชย์ทั้ง
ภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศ และจัด
ให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรซ้ือขำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศเป็นกำรเฉพำะ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม

๔๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบังคับคดีภำครัฐ 
พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X ส ำนักงำนศำลยุติธรรม เพื่อจัดให้มีหน่วยงำนและเจ้ำพนักงำนเพื่อบังคับ
คดีอำญำ และคดีแพ่ง หรือคดีปกครอง 
ที่หน่วยงำนของรัฐเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ
ซ่ึงพนักงำนอัยกำรรับด ำเนินคดีให้

๔๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลพำณิชย์หรือ
แผนกคดีพำณิชย์และวิธีพิจำรณำคดีพำณิชย์

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดต้ังศำลพำณิชย์และมีวิธีพิจำรณำเป็น
กำรเฉพำะ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ

- ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 10 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ X ไม่ระบุ X กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มี
โฆษณาแล้ว ส าหรับคนตาบอด คนพิการทางการ
เห็น หรือคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ์ ได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

X ไม่ระบุ X กระทรวงพาณิชย์

๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

X ไม่ระบุ X ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

เพื่อให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้วย เพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหารฯ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

X ไม่ระบุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 พ.ศ. ๒๕๖๐

X ไม่ระบุ X ส านักนายกรัฐมนตรี

๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

บทน ำ : กำรปฏิรูปด้ำนกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

บทน ำ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม

- ด้านเศรษฐกจิ 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๖ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. ....

X ไม่ระบุ X กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรการเงินชุมชนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนท าหน้าที่วางกรอบนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ
ก ากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน เพื่อให้มี
การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๗ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝาก
ที่ไม่มีการเคล่ือนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ.
 ….

X ไม่ระบุ X กระทรวงการคลัง เป็นการให้อ านาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล
เงินฝากที่ไม่มีการเคล่ือนไหวเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป
ของประชาชนแทนสถาบันการเงิน โดยเงิน
ดังกล่าวจะถูกฝากไว้ในบัญชีคงคลัง ซ่ึงประชาชน
มีสิทธิขอคืนได้ตลอดเวลา

๘ พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑

X ไม่ระบุ X กรมสรรพากร

๙ ออกกฎข้อบังคับที่ช่วยเสริมให้การใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ๒๕๖๐ สามารถ
บังคับใช้ได้ง่ายขึ้นและมีรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

X ๒๕๖๑ X ส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า

หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภำพ (Productivity)
หัวข้อที่ ๑ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : กำรเพ่ิมระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ – หน่วยงำนดูแลควบคุมด้ำนกฎหมำยด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและตลำดเสรี (สนับสนุน)

- ด้านเศรษฐกจิ 2 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๑๐ แก้ไขกฎหมายใบอนุญาต ใบ รง.๔ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการขยายและก่อต้ังวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อม

X ๒๕๖๑ X  - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

 - กระทรวงอุตสาหกรรม

๑๑ ยกเลิกหรือทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่ได้
สร้างคุณค่า หรือเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ

X ๒๕๖๑ X คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

๑๒ จัดท าข้อกฎหมายเฉพาะที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้าให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ
ของไทย ทั้งในภาพรวมและในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ)

X ๒๕๖๑ X คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

๑๓ แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการจดทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

X ไม่ระบุ X กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๔ สนับสนุนการแก้กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อ
เพิ่มจ านวนและคุณภาพของบริษัทและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

X ๒๕๖๑ X  - ส านักนายกรัฐมนตรี
 - ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 
 - คณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจเร่ิมต้น
 - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านกฎหมาย
 - กระทรวงการคลัง

 - ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : กำรเพ่ิมระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - ควำมยำกง่ำยในกำรท ำธุรกิจ (สนับสนุน)

หัวข้อย่อยที่ ๑.๓ : ระบบนิเวศน์ด้ำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม (R&D,Innovation Ecosystem)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : กำรตั้งศูนย์กลำงเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตำร์ทอัพและสเกลอัพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : กำรเพ่ิมระดับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ - วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สนับสนุน)

- ด้านเศรษฐกจิ 3 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๑๕ แก้กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
ธุรกิจและบุคลากรสตาร์ทอัพเพื่อขจัดอุปสรรค
ในการเร่ิมต้นและการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ
ในแต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อดึงดูดบริษัท
และบุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ

X ๒๕๖๑ X คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

๑๖ การปรับปรุงข้อกฎหมายในด้านการคุ้มครอง
บริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้เป็นไป
ตามมาตราฐานสากลและดึงดูดการร่วมลงทุน
ผ่านมาตรการทางภาษี

X ๒๕๖๑ X  - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย

 - กระทรวงการคลัง

๑๗ แก้กฎหมายและระบบการจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจส าหรับทั้งผู้ประกอบการไทย
และต่างชาติ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การ
เปิดบัญชีธนาคาร และการให้ Tech Visa 
ส าหรับทั้งตัวบุคลากรและครอบครัว

X ไม่ระบุ X กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม

๑๘ แก้ไขข้อกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้าง
ฐานข้อมูลครบวงจรด้านภาคเกษตร และน า
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
นโยบายของประเทศได้

X ไม่ระบุ X  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

หัวข้อที่ ๒ : กำรปฏิรูปด้ำนควำมเท่ำเทียมและกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ กำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตในระดับบุคคล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กำรสร้ำงและใช้ Big Data ภำคเกษตร

- ด้านเศรษฐกจิ 4 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๑๙ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถ
ปล่อยสินเชื่อแบบมีประกันภัยได้

X ไม่ระบุ X  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

 - กระทรวงการคลัง

๒๐ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถเข้าถึง
 Big data ภาคเกษตร ซ่ึงถูกบูรณาการมาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ

X ไม่ระบุ X กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑ ให้มีการตราพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายฉบับ
รองอื่นใดตามแต่กรณี เพื่อจัดต้ัง หรือแต่งต้ัง 
CSCA (Central Scholarship Coordinating
 Agency ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน)

X ๒๕๖๑ X  - กระทรวงแรงงาน
 - กระทรวงศึกษาธิการ

๒๒ เร่งแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม พ.ศ. ….

X ๒๕๖๑ X ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับ
การส่งเสริมเป็นพิเศษ ก าหนดมาตรการในการ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจด
ทะเบียน และจัดต้ังส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : กำรพัฒนำธุรกิจชุมชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : กำรพัฒนำระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญำ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : กำรส่งเสริมให้แรงงำนเข้ำถึงแหล่งทุนเพ่ือพัฒนำทักษะ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม

หัวข้อย่อย ๒.๒ กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจชุมชน

- ด้านเศรษฐกจิ 5 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๒๓ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 พ.ศ. ๒๕๔๘

X ๒๕๖๑ X เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ
องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งในระดับชาติและในระดับจังหวัด 
รวมทั้งสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนที่จัดต้ังเป็นนิติบุคคล

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

๒๔ เร่งรัดการออกมาตรา ๔๔ เพื่อจัดต้ังส านักงาน
บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมล้ า ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี

X ๒๕๖๑ X ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อก าหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการลดความ
เหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซ่ึงมี
หน้าที่และอ านาจในการเสนอมาตรการเพื่อลด
ความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
รวมถึงให้มีการเสนอแนะในการปรับปรุงและ
แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความ
เหล่ือมล้ าต่อคณะรัฐมนตรี

๒๕ แก้ไขบทบัญญัติหรือก าหนดแนวทางการ
ตีความมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรโดย
ใช้หลักการเปิดเผยเป็นหลัก และปกปิดเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมุ่งให้เกิดความ
โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บรายได้
ภาษีมากขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

X ไม่ระบุ X กระทรวงการคลัง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : กำรจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : กำรบริหำรจัดเก็บภำษี
หัวข้อย่อย ๒.๓ กำรสร้ำงสมดุลระดับประเทศ

- ด้านเศรษฐกจิ 6 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๒๖ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ....

ไม่ระบุ X กระทรวงการคลัง เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

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

๒๗ เร่งรัดกระบวนการการจัดต้ังและออกกฎหมาย
ล าดับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดต้ังธนาคาร
ที่ดิน

๒๕๖๑ X กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังชี้แจงว่าไม่สามารถด าเนินการ
ได้ เนื่องจากอาจมีความซ้ าซ้อนกับกลไกภาครัฐ
ในการช่วยเหลือปัญหาความมั่นคงทางที่ดินแก่
ประชาชนที่มีอยู่แล้ว และผลการศึกษาพบว่า 
การจัดต้ังธนาคารที่ดินจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
ซ่ึงมีการปรับปรุงสาระส าคัญในมาตรา ๑๙ 
มีการปรับเพิ่มอ านาจหน้าที่ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณเกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม

ไม่ระบุ X ส านักงบประมาณ ปรับปรุงสาระส าคัญในมาตรา ๑๙ มีการปรับ
เพิ่มอ านาจหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
เกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบภำษี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนที่ดินให้กับประชำชน

หัวข้อที่ ๓ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๑ : ปฏิรูปสถำบันเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

- ด้านเศรษฐกจิ 7 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๒๙ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
โดยมาตรา ๑๑ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักการและแนวทางการรักษาวินัย
ทางการคลัง จัดท าแผนการคลัง และก ากับ
ดูแลบริหารความเส่ียงการคลัง รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การงบประมาณ

ไม่ระบุ X กระทรวงการคลัง เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมี
เสถียรภาพและมั่นคงตามกฎหมาย ซ่ึงกฎหมาย
ดังกล่าวว่าด้วยอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการด าเนินการทางการคลังและ
งบประมาณของรัฐ ด้านรายได้และรายจ่ายทั้ง
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การ
บริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการ
บริหารหนี้สาธารณะ

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

๓๐ กฎหมายเพื่อปรับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานหลัก เช่น ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นต้น

X ๒๕๖๒ X ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ และอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยเปล่ียนชื่อจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดท า ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

พระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

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

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

X ๒๕๖๒ X  - ส านักงบประมาณ
 - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ
 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบสถำบันทำงด้ำนเศรษฐกิจเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์

- ด้านเศรษฐกจิ 8 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๓๒ ผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .....

X ๒๕๖๒ X  - คณะกรรมการนโยบายและก ากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ

 - ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

 - กระทรวงการคลัง

เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบ
ก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบอยู่ใน
ฐานะผู้ก าหนดนโยบายและแบ่งโครงสร้างการ
ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Regulator) ออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ (๑) ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ และ
รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของ และ (๒) ให้จัดต้ังบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่เจ้าของ
รัฐวิสาหกิจ (Owner) โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจใน
ฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็น
บริษัท (จ านวน ๑๑ บริษัท) โดยมีเป้าหมายใน
การบริหารรัฐวิสาหกิจในกลุ่มนี้ให้มีการลงทุนใน
เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับรัฐให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืนในทางเศรษฐกิจ

พระราชบัญญัติการพัฒนา
การก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓๓ แก้ไขพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้รองรับการจัดต้ัง 
“ส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริม
ผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ” ให้เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ

X ไม่ระบุ X  - กระทรวงอุตสาหกรรม
 - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ
 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : กำรปฏิรูปหน่วยงำนบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐ (รัฐวิสำหกิจ)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : กำรปฏิรูปสถำบันด้ำนกำรส่งเสริมผลิตภำพ (Productivity) กำรมำตรฐำน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)

- ด้านเศรษฐกจิ 9 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ
๕ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

๓๔ ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ/ขั้นตอนที่เป็น
อุปสรรคและเพื่อการอ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ โดยการ การแก้กฎระเบียบ
ของการด าเนินงานภาครัฐ ให้สามารถน า
ลิขสิทธิ์ที่ภาครัฐช่วยเหลือเป็นของ
ผู้ประกอบการ เพื่อน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้ 
การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ SMEs โดย
ปรับปรุงระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ อาทิ 
การก าหนดสัดส่วนวงเงิน (โควตา) ที่หน่วยงาน
ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง SMEs และการก าหนด
วงเงิน/ประเภทของการจัดซ้ือจัดจ้างที่ให้เฉพาะ
 SMEs เป็นผู้มีสิทธิเข้าแข่งราคา (ในกรณีของ
สหรัฐฯ ร้อยละ ๒๓ และประเทศจีน ร้อยละ 
๓๐ ของงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องจัดซ้ือ
จัดจ้างจาก SMEs)

X ไม่ระบุ X ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๓๕ ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๕

X ไม่ระบุ X ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓.๔ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓.๔ : กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพ่ือบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SMEs

- ด้านเศรษฐกจิ 10 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อก าหนดให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดิน
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่าเป็นไม้หวงห้าม จึงท าให้
การท าไม้และการเคล่ือนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ และเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อ
ก าหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้
หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาต

พระราชบัญญัติป่าไม้ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

๒ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมาย

พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อก าหนดมาตรการคุ้มครองป้องกัน บ ารุงรักษา
 และเสนอแนะมาตรการแนวทางการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
๒๕๓๕

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะท าการปลูกสร้างสวนป่ามี
ความมั่นใจ ในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การปลูกสร้างสวนป่า

๖ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยำกรทำงบก

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๖ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

๖ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อเป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐ
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน

พระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๗ ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. .... X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X

๘ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X  - กรมชลประทาน
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ าเพื่อการ
ชลประทานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึง และเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์
 และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่น้ าในทางน้ าชลประทานจาก
สาเหตุต่าง ๆ

๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงมหาดไทย

๑๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงคมนาคม เพื่อรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ของรัฐทั้งสองด้าน
นี้ โดยก าหนดให้รัฐ ต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็น
ธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้
ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงก าหนดขั้นตอน 
กระบวนการ และรูปแบบ ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนและการได้มาซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ
ให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงและเน้นในส่วน
ของการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ทรัพยำกรน  ำ

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๖ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

๑๒ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในการจัดรูปที่ดินอันเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 สังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

๑๓ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๖

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... X ๒๕๖๑ X ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ใน
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการ
เข้าถึงทรัพยากรน้ าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มี
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับลุ่มน้ า และระดับองค์กรผู้ใช้น้ า

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบด าเนินการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และ
ประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๖ กฎหมายรับรองความตกลงด้านทางทะเล 
: การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๖ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพบูรณาการความ
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงาน 
และส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการ 
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของชุมชน
พื้นเมืองในการ อนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันระบบความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X

๒๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มี
ความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการท าและการ
น าเข้าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมให้ชัดเจนและ
เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ สิ่งแวดล้อม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๖ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

๒๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และเพิ่มเติมกลไกและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการน าผ่าน การน ากลับเข้ามา และการ
ส่งกลับออกไป รวมทั้งการโฆษณาวัตถุอันตราย 
เพื่อป้องกันมิให้น าวัตถุอันตรายที่น าผ่านใน
ราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์หรือปล่อยทิ้งโดย
ไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้และเกิดอันตรายใน
ราชอาณาจักร

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๒๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานใหม่ ให้เป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็น 
ลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไข
เพิ่มเติมบทก าหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

พระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๒๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้มีมาตรฐานอัน
เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาค
ส่วนในการด ารงไว้ซ่ึงการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๖ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

๒๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงให้มีกลไกหรือหน่วยงานขับเคล่ือน
การบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ เพื่อให้
สามารถจัดการปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป

๒๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X

๒๖ พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X

๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อก าหนดกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการ
เฉพาะ

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

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

๒๙ ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยก
ประเภทและเชื่อมโยงตัวชี้วัดและการจัดสรรเงิน
งบประมาณส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการพัฒนาระบบดังกล่าว

X ๒๕๖๑ X กระทรวงมหาดไทย

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๖ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

๓๐ พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ X ๒๕๖๑ X กระทรวงมหาดไทย เพื่อก าหนดรูปแบบการวางและจัดท าผังเมืองทุก
ระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มี
รูปแบบการด าเนินการและการบริหารจัดการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓๑ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. .... X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

X  X ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนร่วม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจริง 
โดยก าหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนร
วมของประชาชนในขณะเดียวกันก าหนดใหเป
นหนาที่ของหน่วยงานของรัฐในการสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

๓๓ ประมวลกฎหมายส่ิงแวดล้อม พ.ศ. .... X ๒๕๖๑-
๒๕๖๔

X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

๓๔ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑ X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติใน
การท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 ชุมชน และภูมิสังคม ซ่ึงจะท าให้การบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่
อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพ

พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

๓๕ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้มีกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเพื่อแปลงนโยบาย
ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติที่
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และนิเวศน์ของแต่ละชุมชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ ร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างการบริหารระบบ
สุขภาพแห่งชาติ (เพื่อต้ังคณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขต
สุขภาพ)

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X  - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข

 - กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 
จัดต้ังเขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ

๒ แก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(เพื่อต้ังกองทุนระดับเขต)

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X   - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข

 - กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อจัดต้ังกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหาร
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
 โดยใช้กลไกการคลังเพื่อสนับสนุนการจัดบริการใน
ทุกมิติ

๓ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน/ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X   - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข

 - กระทรวงสาธารณสุข

๔ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ด้านสารสนเทศสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X   - กระทรวงสาธารณสุข
 - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเพิ่ม
ความคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ

๕ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ทรัพยากรบุคคล
ด้านสุขภาพ

X ๒๕๖๓ X     - กระทรวงสาธารณสุข
 - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เพื่อให้การยกระดับของระบบสุขภาพจ าเป็นต้องมี
ก าลังคนเพียงพอ มีการกระจายตัวอย่างเท่าเทียม 
ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงโรงพยาบาล

๖ จัดท าพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
กฏหมายลูก

X ๒๕๖๑ X กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการจัดการให้เกิดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งหวัง

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๗ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสำธำรณสขุ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศสุขภำพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ก ำลังคนสุขภำพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ระบบบริกำรปฐมภูมิ

- ด้านสาธารณสุข 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๗ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสำธำรณสขุ

๗ ปรับแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

X ๒๕๖๑ 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
ประยุกต์ก าหนดและควบคุมมาตรฐานและ
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

๑๐ แก้ไขพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจัดต้ัง
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้เกิดการประสานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน

๑๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับ
ทิศทาง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ล าดับความส าคัญ
ของงานตามที่นโยบายระบบสุขภาพก าหนด

X ๒๕๖๑ X  - กระทรวงการคลัง
 - กระทรวงสาธารณสุข

 - ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง และล าดับความส าคัญ

๑๒ ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกลไกทางการเงินเพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วนรับผู้สูงอายุเข้า
ท างาน (Active aging) ตามสมรรถนะที่เหมาะสม

X ๒๕๖๑ X   ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้มีมาตรการกระตุ้นให้
หน่วยงานจ้างแรงงานผู้สูงอายุเข้าท างาน เพื่อลด
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม โดยออกกฎหมาย
สนับสนุนให้จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เข้าท างาน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖  ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ

- ด้านสาธารณสุข 2 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๗ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสำธำรณสขุ

๑๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล

X ๒๕๖๑ X   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานพยาบาลให้พร้อม
อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการต่ออายุ  
ใบอนุญาติ

๑๔ การปรับปรุงกฎหมายและจัดท าร่างกฎหมาย
ส าหรับการจัดหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงิน
ส าหรับคนต่างชาติ

X ๒๕๖๒-
๒๕๖๓

X  กระทรวงสาธารณสุข เพื่อก าหนดแหล่งเงินส าหรับใช้ในการคุ้มครอง
สุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รวมทั้งผู้ที่มิใช่
ประชาชนไทย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภำพ

- ด้านสาธารณสุข 3 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพส่ือมวลชน พ.ศ. ....

x ๒๕๖๑ X กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อก าหนดมาตรฐานจริยธรรมส่ือมวลชนและ
ต้ังหน่วยงานขึ้นมาท าหน้าที่ก ากับดูแลความ
ประพฤติของส่ือมวลชน

๒ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

X ๒๕๖๕ X ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เพื่อปรับเปล่ียนวิธีการประมูลคล่ืนความถี่
ส าหรับกิจการวิทยุและโทรทัศน์จากการใช้ราคา
สูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน เป็นการใช้คุณสมบัติและ
ข้อเสนอในเชิงคุณภาพรายการของผู้เข้าประมูล 
(Beauty Contest)

๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ X ๒๕๖๑ X กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อแก้ไขให้ครอบคลุมการใช้ส่ือออนไลน์/ยก
ร่างกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในการใช้ส่ือออนไลน์เป็นการโดยเฉพาะ

หมายเหตุ : คณะกรรมการ
หารือกับกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
เปล่ียนเป็นผลักดันร่างแก้ไข

กฎหมายอาญาในการกระท าผิด
ต่อเด็กทางออนไลน์ และร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าผิดต่อเด็ก
โดยใช้ส่ือออนไลน์ พ.ศ. ....

๔ ประมวลรัษฎากร X X กระทรวงการคลัง เพื่อให้ครอบคลุมการเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์
ต่างประเทศ

๘ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสือ่สำรมวลชน เทคโนโลยสีำรสนเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ กำรปฏิรูปโครงสร้ำงอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กำรปฏิรูปแนวทำงกำรก ำกับดูแลสื่อออนไลน์

- ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๘ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสือ่สำรมวลชน เทคโนโลยสีำรสนเทศ

๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๒ X  - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ก าหนดลักษณะ
ของภารกิจหรือบริการที่มีความส าคัญเป็น
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศทั้ง
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่จะต้อง
มีการป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มี
หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการ
ประสานการปฏิบัติงาน ร่วมกันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือ
สถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่าง
ร้ายแรง

พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... X ๒๕๖๒ X  - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
ก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมส่ือสารและการ
ด าเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๕ X เพื่อก ากับดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการ
ดาวเทียมส่ือสารของประเทศไทย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์ / กิจกำรอวกำศ และระบบและเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและโทรคมนำคมเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ

- ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริปุประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชือ่กฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีทีใ่ห้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ พระราชบัญญัติวา่ด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ X ๒๕๖๒ X กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติวา่ด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
เพือ่ให้ประชาชนมีความมัน่คงทางด้านรายได้
เมือ่ถึงวยัเกษียณ/หลังพ้นวยัท างาน

๒ กฎหมายทีก่ าหนดให้จัดสรรเงินจากภาษีมูลค่าเพิม่
 คืนผู้บริโภคเป็นเงินออมโดยตรง

X ๒๕๖๒ X กระทรวงการคลัง มีกฎหมายทีก่ าหนดให้จัดสรรเงินจาก
ภาษีมูลค่าเพิม่  คืนผู้บริโภคเป็นเงินออมโดยตรง
เพือ่ให้ประชาชนมีความมัน่คงทางด้านรายได้
เมือ่ถึงวยัเกษียณ/หลังพ้นวยัท างาน

๓ เร่งรัดการออกกฎหมายวสิาหกิจเพือ่สังคม 
(พระราชบัญญัติวสิาหกิจเพือ่สังคม) 
(ร่วมขับเคล่ือนกับคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ชุดอืน่/หน่วยงานอืน่)

X ๒๕๖๑ x กระทรวงการคลัง เพือ่แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน และสังคมของผู้
ประกอบกิจการภาคเอกชนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

พระราชบัญญัติส่งเสริมวสิาหกิจ
เพือ่สังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔ แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที ่๖ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐)

X ๒๕๖๑ X - กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์
- กระทรวงพาณิชย์

- กระทรวงอุตสาหกรรม

แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพือ่
ส่งเสริมการจ้างงานทีเ่หมาะสมของลูกจ้างบาง
กลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน คนพิการ 
ผู้สูงอาย ุเป็นต้น

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
ฉบับที ่๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๒

๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าทีบ่้าน X ๒๕๖๑ X - กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์
- กระทรวงพาณิชย์

- กระทรวงอุตสาหกรรม

เพือ่สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุป็นพลเมืองทีม่ีความ
ต่ืนตัว (Active citizen) และมีงานท าที่
เหมาะสมตามศักยภาพ

๙ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสงัคม

เรือ่งและประเด็นปฏิรูปที ่๑ กำรปฏิรูปกำรออม สวัสดิกำรสังคม และกำรลงทุนเพ่ือสังคม

เรือ่งและประเด็นปฏิรูปที ่๒ กลุม่ผู้เสียเปรียบในสังคม

- ด้านสังคม 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริปุประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชือ่กฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีทีใ่ห้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๙ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสงัคม

๖ แก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
ฉบับที ่.. (พ.ศ. ....) 

X ๒๕๖๒ X ส านักนายกรัฐมนตรี แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคให้มี
อ านาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานในการ
แก้ปัญหาผู้บริโภคทีไ่ม่ได้รับความเป็นธรรม

๗ สนับสนุนให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด าเนินการยกร่างบทบัญญัติตามมาตรา 
๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐

X ๒๕๖๒ X ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สิทธขิอง
ผู้บริโภคยอ่มได้รับความคุ้มครอง บุคคลยอ่มมี
สิทธริวมกันจัดต้ังองค์กรของผู้บริโภคเพือ่
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองผู้บริโภค และ
องค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธริวมกันจัดต้ัง
เป็นองค์กรทีม่ีความเป็นอิสระเพือ่ให้เกิดพลังใน
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองผู้บริโภคโดย
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

พระราชบัญญัติการจัดต้ังสภา
องค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจา

นุเบกษา ณ วนัที ่๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒

๘ ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้าง
เสริมชุมชนเข้มแข็ง

X ๒๕๖๑ X ส านักนายกรัฐมนตรี เพือ่ให้มีกลไกบูรณาการในพืน้ทีเ่กิดการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ เพือ่
การพัฒนาในพืน้ที่

๙ จัดท าพระราชบัญญัติรองรับสิทธชิุมชนและบุคคล X ๒๕๖๓ x ส านักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย

เพือ่ให้ชุมชนได้รับการรับรองสถานภาพและ
สิทธชิุมชนขัน้พืน้ฐานตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐

๑๐ แก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๑

X ๒๕๖๒ x สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน)

เพือ่ให้มีกฎหมายและแผนพัฒนาระบบและ
โครงสร้างการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน

๑๑ พระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน X ๒๕๖๒ x สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน)

จัดท าพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน เพือ่ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนให้มีความคล้องตัวและมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

เรือ่งและประเด็นปฏิรูปที ่๔ ระบบกำรสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง

- ด้านสังคม 2 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริปุประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชือ่กฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีทีใ่ห้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๙ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสงัคม

๑๒ จัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วถิีชีวติ
กลุ่มชาติพันธุ ์พ.ศ. ....

X ๒๕๖๑ x กระทรวงวฒันธรรม 
(ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร)

เพือ่ให้ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุต่์างๆ ได้รับการ
คุ้มครองและมีสิทธดิ ารงชีวติในสังคมตาม
วฒันธรรมประเพณี และวถิีชีวติด่ังเดิมตาม
ความสมัครใจ

๑๓ จัดท าพระราชบัญญัติยติุธรรมชุมชน X ๒๕๖๒ x กระทรวงยติุธรรม เพือ่เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนบนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านงาน
ยติุธรรม

๑๔ ผลักดันพระราชบัญญัติธนาคารทีดิ่น X ๒๕๖๒ x  - กระทรวงการคลัง เพือ่ช่วยเหลือคนยากจนทีท่ีดิ่นจะหลุดมือ และ
ช่วยพัฒนาการใช้ประโยชน์ทีดิ่นของเอกชน
เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ รวมทัง้ลดการ
บุกรุกท าลายป่า

๑๕ กฎกระทรวงเร่ืองหลักประกันทรัพยสิ์นอืน่ ตาม 
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

X ๒๕๖๑ X  - กระทรวงพาณิชย์
 - กระทรวงการคลัง

 - ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

มีกลไกให้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธรุกิจและ
ส่งเสริมการปลูกไม้ยนืต้นทีม่ีมูลค่าสูงทาง
เศรษฐกิจเกิดการออมทรัพยบ์นดิน เพือ่ความ
มัน่คงของประเทศ

กฎกระทรวงก าหนดให้
ทรัพยสิ์นอืน่เป็นหลักประกัน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีผล

บังคับใช้ในวนัดังกล่าว

๑๖ จัดท าพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ X ๒๕๖๒ X  - กระทรวงพาณิชย์
 - กระทรวงการคลัง

 - ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

มีกลไกให้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธรุกิจและ
ส่งเสริมการปลูกไม้ยนืต้นทีม่ีมูลค่าสูงทาง
เศรษฐกิจเกิดการออมทรัพยบ์นดิน เพือ่ความ
มัน่คงของประเทศ

๑๗ แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ X ๒๕๖๒ X กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพือ่ก าหนดให้ไม้ทุกชนิดทีข่ึน้หรือปลูกขึน้ใน
ทีดิ่นทีม่ีกรรมสิทธิห์รือสิทธคิรอบครองตาม
ประมวลกฎหมายทีดิ่น ไม่เป็นไม้หวงห้าม

พระราชบัญญัติป่าไม้ 
(ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วนัที ่๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริปุประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชือ่กฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีทีใ่ห้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๙ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นสงัคม

๑๘ แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวสัดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

X ๒๕๖๑ X กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย์

แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวสัดิการ
สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่ให้มีกลไกเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของการจัดสวสัดิการชุมชน

๑๙ จัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

X ๒๕๖๓ x กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย์

เพือ่ให้มีกลไกและกระบวนการหนุนเสริม
องค์กรภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมและเป็นหุน้ส่วนกับภาครัฐและ
ภาคส่วนอืน่ในการพัฒนาประเทศอยา่งยัง่ยนื

๒๐ จัดท าพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน X ๒๕๖๑ x                                           กระทรวงการคลัง มีกลไกหนุนเสริมความเข้มแข็งของการออมและ
เป็นแหล่งทุนโดยชุมชนเพือ่ชุมชนรวมทัง้พัฒนา
ระบบพันธมิตรชุมชนเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการเงินชุมชน

พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๒๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบ 
และมาตรการทีเ่กีย่วข้องเพือ่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสหกรณ์ส าหรับเป็นเคร่ืองมือ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ

X ๒๕๖๓ X กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือกันและกันตามหลักการและวธิกีาร
สหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฯ 
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ 
วนัที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
มีผลบังคับใช้เมือ่พ้น ๖๐ วนั

๒๒ แก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ X ๒๕๖๕ X กระทรวงศึกษาธกิาร แก้ไขพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มี
ความคล่องตัวด้านโครงสร้างและงบประมาณ

เรือ่งและประเด็นปฏิรูปที ่๕ กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู ้กำรรับรู ้และกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคม 
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริปุประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดบั ชือ่กฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีีใ่หเ้สร็จ มรี่ำง ไมม่รี่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ พระราชบญัญติัการประกอบกจิการพลังงาน
 พ.ศ. ๒๕๕๐

X ๒๕๖๒ X ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบักจิการพลังงาน

เพือ่การออกใบอนุญาตประกอบกจิการพลังงานและ
ใบอนุญาติอืน่ที่เกีย่วขอ้งอยา่งเบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
อยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักจิการพลังงานได้ด าเนินการด้าน
ศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ (OSS)

๒ ระเบยีบกระทรวงพลังงานวา่ด้วย 
Code of Conduct ของหน่วย 
นโยบาย-ก ากบั-ปฏบิติั ด้านพลังงาน

X ๒๕๖๒ X ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จดัท าระเบยีบกระทรวงพลังงานวา่ด้วย Code of 
Conduct ของหน่วย นโยบาย-ก ากบั-ปฏบิติั 
ด้านพลังงาน

๓ กฎกระทรวงพลังงานวา่ด้วยการปรับ
โครงสร้างองค์กรรองรับการส ารวจและ
ผลิตปโิตรเลียมตามระบบสัญญาแบง่ปนั
ผลผลิต (PSC)

X ๒๕๖๒ X กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพือ่การปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการส ารวจและ
ผลิตปโิตรเลียมตามระบบสัญญาแบง่ปนัผลผลิต (PSC)
 โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ
ตามแผนฯ มีการต้ังกองบริหารสัญญา PSC โดยเร่ิม
ด าเนินงานแล้วในลักษณะกองภายในกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

๔ ร่างพระราชบญัญติักระจายหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

X ๒๕๖๒ X

๕ ร่างพระราชบญัญติัรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

๒๕๖๒ X

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน 

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๑ กำรปฏริูปองค์กรดำ้นพลังงำน

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๓ ปฏริูปกำรสร้ำงธรรมำภบิำลในทกุภำคส่วน เพ่ือลดควำมซ  ำซ้อนของกฎหมำยในกำรก ำกับดแูลธรุกิจพลังงำน 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(คณะอนุกรรมการจดัท ากฎหมาย

รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ) 
เปน็หน่วยงานเจา้ของเร่ือง

กระทรวงพลังงาน 
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ )

เพือ่การจดัสรรค่าภาคหลวงการสารวจและผลิต
ปโิตรเลียมสู่ชุมชนอยา่งเหมาะสมเปน็ธรรม
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริปุประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดบั ชือ่กฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีีใ่หเ้สร็จ มรี่ำง ไมม่รี่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน 

๖ ร่างพระราชบญัญติัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

X ๒๕๖๒ X ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน 

(ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน )

เพือ่ก าหนดบทบาท NGOs และประชาชนใน
กระบวนการรับฟงัความเหน็ โดยมติคณะรัฐมนตรี 
วนัที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่าง
พระราชบญัญติัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ .ศ. .... ก าหนด
บทบาท การใช้สิทธขิองผู้มีส่วนได้เสีย เปน็การก าหนด
แนวทางฏบิติัที่หน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการเพือ่
หีผู้้ส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ .ศ.
 .... ซ่ึงการก าหนดหลักเกณฑ์หรือวธิกีารดังกล่าว เปน็
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

๗ ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกจิเพือ่
สังคม เศรษฐกจิ

X ๒๕๖๒ X ส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

เพือ่ส่งเสริมโครงการน าร่อง “บริษทัวสิาหกจิเพือ่
สังคมมาบตาพดุ” และนโยบายส่งเสริมวสิาหกจิเพือ่
สังคมในการยกระดับคุณภาพชีวติชุมชนโดย
ภาคอตุสาหกรรมและกจิการพลังงาน

พระราชบญัญติัส่งเสริม
วสิาหกจิเพือ่สังคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกาศราชกจิจา

นุเบกษา 
ณ วนัที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๘ ระเบยีบการส่งเสริมกจิการไฟฟา้เพือ่เพิม่
การแขง่ขนัที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชนและครัวเรือน

X ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบักจิการพลังงาน

เพือ่การส่งเสริมกจิการไฟฟา้เพือ่เพิม่การแขง่ขนัที่ใช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน

๙ ระเบยีบและกฎเกณฑ์วา่ด้วย Third Party 
Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย

X ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
กจิการพลังงาน

เพือ่ปรับปรุงระเบยีบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third 
Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย และ
ส่งเสริมกจิการจ าหน่าย (Retail)

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๕ ส่งเสริมกิจกำรไฟฟ้ำเพ่ือเพ่ิมกำรแขง่ขนั
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สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริปุประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดบั ชือ่กฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีีใ่หเ้สร็จ มรี่ำง ไมม่รี่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน 

๑๐ ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเชื่อมต่อ การใช้
บริการ และการปฏบิติัการระบบโครงขา่ย
ไฟฟา้โดยเร็ว รวมถงึการก าหนดอตัรา
ค่าบริการ

X ๒๕๖๒  - การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
 - การไฟฟา้นครหลวง

 - ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบักจิการพลังงาน

เพือ่ก าหนดเกีย่วกบัการเชื่อมต่อการใช้บริการ และ
การปฏบิติัการระบบโครงขา่ยไฟฟา้โดยเร็ว รวมถงึการ
ก าหนดอตัราค่าบริการ (การมีผลบงัคับใช้ ใหเ้ปน็ไป
ตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง )

๑๑ กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการโอนยา้ย การ
ไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้ฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย มาอยูภ่ายใต้กระทรวง
พลังงาน และใหส้ามารถด าเนินงานได้
เหมือนเดิม

X ๒๕๖๒ กระทรวงพลังงาน 
(ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน)

เพือ่ปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการโอนยา้ยการ
ไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ
ไทย มาอยูภ่ายใต้กระทรวงพลังงาน โดยส านัก
นโยบายพลังงานและแผนได้หารือร่วมกบั
กระทรวงมหาดไทย การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิกรรมพลังงาน และ
เสนอต่อคณะกรรมการปฏรูิปประเทศด้านพลังงานแล้ว
 ซ่ึงต่อไปจะมีการพจิารณาถงึแนวทางการศึกษาความ
เหมาะสมการโอนยา้ยฯ ต่อไป

๑๒ มาตรการและระเบยีบเพือ่สนับสนุนให้
โรงไฟฟา้แบบ Non-Firm เปล่ียนไปจา่ย
ไฟฟา้แบบ Firm

X ๒๕๖๒ กระทรวงพลังงาน 
(ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน)

เพือ่การออกมาตรการและระเบยีบเพือ่สนับสนุนให้
โรงไฟฟา้แบบ Non-Firm เปล่ียนไปจา่ยไฟฟา้แบบ 
Firm ส าหรับโรงไฟฟา้ชีวมวลไม้โตเร็ว

๑๓ กฎหมายใหม้ีการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 
ระหวา่งทางและปลายทาง

X กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ส่งเสริมใหม้ีการคัดแยกขยะ
ต้ังแต่ต้นทาง ระหวา่งทาง ปลายทาง และกอ่นการ
น าไปก าจดัทุกเทคโนโลย ีเพือ่ Recycle ใหไ้ด้
ประโยชน์สูงสุดและลดมลพษิ จงึควรมีการฝังกลบ
เฉพาะขยะไม่ยอ่ยสลาย (Inert Waste) เท่านั้น พร้อม
ทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วขอ้งเพือ่ส่งเสริมใหเ้อกชน
ที่มีประสบการณ์ และความพร้อมด้านการเงิน มา
ลงทุนในโครงการจดัการขยะแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๖ ปฏริูปโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรไฟฟ้ำ (อำจยบุรวมกันกับประเดน็ปฏริูปที ่๕)

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๙ ปฏริูประบบบริหำรจัดกำรเชื อเพลิงชวีมวลไมโ้ตเร็ว ส ำหรับโรงไฟฟ้ำชวีมวล

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๑๐ ส่งเสริมและขจัดอุปสรรค ในกำรน ำขยะมลูฝอยไปเปน็เชื อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้ำ

- ด้านพลังงาน 3 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริปุประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดบั ชือ่กฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปทีีใ่หเ้สร็จ มรี่ำง ไมม่รี่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑๐ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน 

๑๔ พระราชกฤษฎกีาก าหนดพลังงานควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 

X ๒๕๖๒ X  - กระทรวงพลังงาน 
(กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพ์ลังงาน)
 - ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบักจิการพลังงาน
 - กระทรวงอตุสาหกรรม

เพือ่ยกเวน้ใหโ้ซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกนิ ๑,๐๐๐ kWp 
ไม่เปน็พลังงานควบคุม

๑๕ ระเบยีบและขอ้ก าหนดวา่ด้วยการส่งเสริม
กจิการโซลาร์รูฟเสรี

X ๒๕๖๒ X  - กระทรวงพลังงาน 
(กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพ์ลังงาน)
 - ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบักจิการพลังงาน

เพือ่ก าหนดการส่งเสริมกจิการโซลาร์รูฟเสรี อยู่
ระหวา่งการศึกษาก าหนดนโยบายเพือ่ก าหนดการ
ด าเนินการต่อไป โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
กจิการพลังงาน

๑๖ ระเบยีบวา่ด้วยการส่งเสริมใหม้ีการเกบ็
สะสมพลังงานไฟฟาูที่ผลิตจากโซลาร์รูฟ
และน ากลับมาใช้ใหม่

X ๒๕๖๒ X  - กระทรวงพลังงาน 
(กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพ์ลังงาน)  
 - ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบักจิการพลังงาน

เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการเกบ็สะสมพลังงานไฟฟา้ที่ผลิตจาก
โซลาร์รูฟและน ากลับมาใช้ใหม่

๑๗ กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาด
ของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วธิกีารในการออกแบบอาคารเพือ่การ
อนุรักษพ์ลังงาน พ.ศ. ....

X ๒๕๖๒ X กระทรวงพลังงาน 
(กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพ์ลังงาน)

เพือ่ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวธิกีารในการออกแบบ
อาคารเพือ่การอนุรักษพ์ลังงาน (Building Energy 
Code: BEC)

๑๘ กฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง เพือ่
สนับสนุนการใช้มาตรการบริษทัจดั
การพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

X ๒๕๖๒ X กระทรวงพลังงาน 
(กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพ์ลังงาน)

เพือ่จดัท าระเบยีบกระทรวงพลังงานวา่ด้วยการน า
รูปแบบธรุกจิ Energy Service Companies (ESCO)
 มาใช้กบัภาครัฐ

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๑๕ ใชม้ำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๑๑ ส่งเสริมกำรตดิตั งโซลำร์รูฟอยำ่งเสรี

เรื่องและประเดน็ปฏริูปที ่๑๔ ใชข้อ้บญัญตัเิกณฑ์มำตรฐำนอำคำรดำ้นพลังงำน (Building Energy Code : BEC)

- ด้านพลังงาน 4 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ ปรับปรุงระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ
ให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

X ๒๕๖๑ X ส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โครงสร้าง และ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน รวมทั้ง
ก าหนดให้มีการรายงานและการตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐและ
ก าหนดให้มีแบบเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
เป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสม

ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

จากระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๔

๒ ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ 
ให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

X ไม่ระบุ X ไม่ระบุ

๓ กฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เพื่อเป็นการก าหนดแนวทาง วิธีการ และกลไก
ส่งเสริมสนับสนุน และรับรองการรวมตัวกันของ
ประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้านหรือชี้เบาะแสดังกล่าว และเป็นการก าหนด
มาตรการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ชี้เบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเพื่ออนุวัติการ
ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต

มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมและคุ้มครอง
ประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. ....

๔ ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนและรางวัลจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X  - ทุกหน่วยงาน
 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- กระทรวงการคลัง

๕ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าที่จ าเป็น ใน
ส่วนที่ด าเนินการต่อไปให้พัฒนาเป็นการยื่นด้วยระบบ
ออนไลน์

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X  - ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

 - ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาต

 ๑๑ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้ำนกำรป้องปรำม

- ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

 ๑๑ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ

๖ ทบทวน/ปรับปรุง/ยกเลิก กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
 ๕๙ ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ภาค
ประชาชนร้องขอในทุกกรณี

X ไม่ระบุ X ไม่ระบุ

๗ จัดท าร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

X ๒๕๖๑ X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เพื่อก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนและให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๘ ก าหนดระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้
ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น

X ๒๕๖๒ X กระทรวงการคลัง โดยเป็นการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ตลอดจนเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน

ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

- ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 2 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

 ๑๑ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ

๙ กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ ภายใน ๑ 
ปีนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๓

X ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะดังกล่าวได้โดยสะดวก

มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐ ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลากร และ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X  - ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
 - ผู้บริหารพรรคการเมือง
 - บุคลากรในองค์กรอิสระ

 - องค์กรตุลาการ
 - หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑๑ จัดท ากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือ
การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๒

X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เพื่อก าหนดมาตรการติดตามทรัพย์ของรัฐคืนจาก
การเอาไปโดยมิชอบเพิ่มเติมขึ้นทั้งระบบ เพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริง

มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของ

แผ่นดินคืนจากการทุจริต
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๒ ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X  - ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๑๓ จัดท ากฎหมายว่าด้วยการเร่ียไร การรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

X ๒๕๖๒-
๒๕๖๕

X  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ด้ำนกำรปรำบปรำม

- ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 3 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

 ๑๑ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ

๑๔ จัดท ากฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และเป็น
การสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๕ จัดท ากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ
ใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์อันมิชอบ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑๖ จัดท ากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
ในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑๗ จัดให้มีกฎหมายวิธีการด าเนินการด้านวินัยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

X ๒๕๖๒ X ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๘ พิจารณาตรากฎหมายก าหนดเง่ือนไขในการประกันตัว
ผู้ต้องหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นการ
ควบคุมตัวในสถานที่ที่เหมาะสม (House Arrest)

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 4 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

 ๑๑ แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ

๑๙ พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขู่ผู้แจ้งเบาะแส
 โดยน าแนวคิดของ Anti-SLAPP Law มาประยุกต์ใช้ 
รวมถึงบทบัญญัติห้ามหน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียน
ฟ้องผู้แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้ถูกกล่าวหาฟ้อง
ประชาชนที่แจ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
แสวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวหาจนกว่าการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เสร็จส้ิน

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๐ การก าหนดให้มีกฎหมายเพื่อบังคับต่อนิติกรรมหรือ
สัญญาที่มีการทุจริตให้เป็นโมฆะ 
(จากบทบัญญัติข้อ ๓๔ ของอนุสัญญา UNCAC)

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๑ ก าหนดกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระท า
ความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Conspiracy Law)

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๒ พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินอายัดทรัพย์สินของ
ผู้กระท าผิด และให้น าหลักฐานการได้มาซ่ึงทรัพย์สินนั้น
ตามกฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน

X ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  

๒๓ กฎหมายจัดต้ังสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นการเฉพาะ 
(ระดับพระราชบัญญัติ/ให้มีสภาพนิติบุคคล)

X ไม่ระบุ X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๔ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ในทุกระดับ

X ไม่ระบุ X ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ด้ำนบริหำรจัดกำร

- ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 5 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... X ๒๕๖๓ X  - กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็น
กฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ และแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในอนาคต

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... X ๒๕๖๓ X  - กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 - ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... X ๒๕๖๕ X  - กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 
 - กระทรวงสาธารณสุข 
 - กรมประชาสัมพันธ์

เพื่อให้เด็กเล็กซ่ึงเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและ
ดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วง
รอยต่อต้ังแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
คุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๔ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ....

X X  - คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา

 - กระทรวงศึกษาธิการ

จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ

พระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรศึกษำ

กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง

กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ

- ด้านการศึกษา 1 -



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรศึกษำ

๕ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... X ๒๕๖๒ X ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม
นานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ
ทางวิชาการสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....

X ๒๕๖๒ X  - คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษา

 - กระทรวงศึกษาธิการ

๗ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... X ๒๕๖๒ X  - กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 - ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการน า
ร่องในการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหล่ือมล้ า รวมทั้งมี
การขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

- ด้านการศึกษา 2 -



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
(ต ารวจ) 



สถานะกฎหมายตามแผนการปฏริุปประเทศ ณ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย จัดท ำใหม่ ปรับปรุง ปีที่ให้เสร็จ มีร่ำง ไม่มีร่ำง หน่วยงำนรับผิดชอบตำมแผนฯ สำระส ำคัญของกฎหมำย หมำยเหตุ

๑ พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... X X ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจ

ร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....

อยู่ระหว่างขั้นตอนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

๒ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา 
พ.ศ. ....

X X ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อให้ระบบการสอบสวนคดีอาญาสามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ

ร่างพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....

อยู่ระหว่างขั้นตอนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

แผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกระบวนกำรยตุธิรรม (ต ำรวจ)

- ด้านกระบวนการยติุธรรม (ต ารวจ) 1 -



 

 

 


