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สงัคมจ�าเป็นต้องมกีฎหมายเพือ่ก�าหนดกฎเกณฑ์กติกาให้สงัคมถอืปฏบัิติเพือ่รกัษาความสงบเรียบร้อยและเป็นเคร่ืองมอื
ส�าคัญของรัฐในการด�าเนนินโยบายสาธารณะในนติริฐั ซึง่ถอืว่ารัฐและเจ้าหน้าทีข่องรฐัจะกระท�าการใดทีจ่ะกระทบสิทธิ
และเสรภีาพของประชาชนได้ต่อเม่ือต้องมอี�านาจตามกฎหมายท่ีปวงชนหรือผู้แทนปวงชนให้ความเหน็ชอบ แต่กฎหมาย
อาจสร้างปัญหาให้สังคมได้เช่นกัน หากกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่ไม่เคารพหลักนิติธรรม ไม่มีคุณภาพ หรือมีจ�านวน
มากเกินไปจนกลายเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามจ�านวนกฎหมายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และยังเป็นการ
สร้างภาระและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังอาจเป็นที่มาของการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของผู้บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายจึงมุ่งเน้นให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการ 
มกีฎหมายทีด่แีละมเีพยีงเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิจากกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกบัหลักการตามรัฐธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย ที่ก�าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดผล ดังต่อไปนี้  
(1) มกีลไกให้ด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีใช้บงัคบัอยูก่่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ให้สอดคล้องกบัหลกัการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกบัหลกัสากล โดยให้มกีารใช้ระบบอนญุาตและระบบ
การด�าเนนิการโดยคณะกรรมการเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นเพ่ือให้การท�างานเกดิความคล่องตัว โดยมผู้ีรับผิดชอบทีช่ดัเจนและ
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายให้เป็นผูม้คีวามรอบรู ้มนีติทิศันะ และยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรมของนกักฎหมาย (3) พัฒนาระบบฐาน
ข้อมลูกฎหมายของรฐัโดยใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูกฎหมายได้สะดวกและสามารถเข้าใจเนือ้หา
สาระของกฎหมายได้ง่าย และ (4) จดัให้มกีลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย
 

เมื่อพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2560 แต่งตัง้คณะกรรมการปฏรูิป
ประเทศด ้านกฎหมาย จึงได ้ เริ่มด�าเนินการจัดท�า 
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายขึ้นโดยยึดตาม 
หลักการและวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกลไกการปฏิรูป
กฎหมายท่ีรัฐบาลได้ด�าเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองและเชื่อมโยงการด�าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งในการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งและจั ด ให ้ มี ก ารรั บฟ ั งความคิ ด เห็น 
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง และน�าประเด็นท่ีได ้
จากการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
จนเป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่ได้ประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัท่ี 6 เมษายน 2561 ทีผ่่านมา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้มีการก�าหนด  
10 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ อันประกอบด้วย  
(1) มกีลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ�าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลใช้
บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2) ยกเลิกหรือ
ปรบัปรงุกฎหมายทีล้่าสมยั และเป็นอปุสรรคต่อการด�ารง
ชวีติและการประกอบอาชพีของประชาชน (3) มกีลไกทาง
กฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม (4) มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (5) พัฒนา
กระบวนการจัดท�าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ให ้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเ ง่ือนเวลา 
ในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
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(6) มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (7) มีกลไก 
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย  
ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (8) ปฏิรูปการเรียนการสอน
และการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี (9) พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและขจัด 
ช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ และ (10) มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ เป้าหมายในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 1) กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้อง
กับหลักนิติธรรม 2) กฎหมายเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย
อย่างเหมาะสม 4) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และ 5) ผู้บังคับใช้
กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

2) การสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
ลดความเหลือ่มล�า้โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการลดความ
เหล่ือมล�า้และสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพือ่ท�าหน้าที ่
ในการวางแนวทางและวธีิการด�าเนนิการระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการก�าหนด 
แผนงาน โครงการ และการบรหิารจัดการงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
ในพืน้ทีต่่าง ๆ  รวมทัง้จดัท�าข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี 
ในการจัดท�าแก้ไขเพิม่เติมหรอืปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
หรอืมาตรการต่าง ๆ เพือ่มุง่เน้นการพฒันาความเสมอภาค
และความเท่าเทยีมทางสงัคมเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหล่ือมล�า้ทางสงัคม

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
1) การสร้างการรับรู ้และขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
และอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   
การด�าเนินการในเรื่องน้ีเป็นเป้าหมายส�าคัญของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ดังกล่าวอย่างเคร่งครดัจะท�าให้การตรากฎหมายเป็นไปอย่าง
รอบคอบโดยมีการพิจารณาถึงความจ�าเป็นและวิเคราะห์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน และส่งเสริมให้เกิด 
การมส่ีวนร่วมในการตรากฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมายอย่างแท้จรงิ อนัจะส่งผลให้มกีฎหมายทีด่แีละ 
มีเพียงเท่าที่จ�าเป็น ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนหรือสร้างภาระต่อการด�ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชนมากจนเกินสมควรเพ่ือให้
สามารถใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการขจดัความ
เหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเพิ่มความ
สามารถในการแข ่งขันของประเทศตามหลักการ 
ทวยิทุธศาสตร์เพือ่ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยนื  
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3) การสร้างกลไกในการพัฒนาระบบการเรยีนการสอน 
และการศึกษาวิชากฎหมาย พิจารณาก�าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ และก�าหนด
มาตรฐานการศึกษาวิชานิติศาสตร์เพื่อเป็นมาตรฐาน
ส�าหรับการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย
ของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถ 
ใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

สรุปกำรด�ำเนินงำนของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
0301

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจ�าเป็น รวมท้ังมีกลไก 
ในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

ได ้มีการจัดท�าพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร ่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 และประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 และมีผลใช ้บังคับเม่ือวันที่  27 พฤศจิกายน 2562 และมีการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งในส่วนของกฎกระทรวง แนวทาง และค�าแนะน�า เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด
รองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน 

0302

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและ
การประกอบอาชพีของประชาชน 

ได้มีการจัดท�าโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ โดยการศึกษากลไกการอนุญาตของทางราชการที่เป็นการ
สร้างภาระหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชนเพ่ือน�าไปสู่การพิจารณา 
ทบทวนกระบวนการอนุญาต หรือเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตของทางราชการ เพื่อลดขั้นตอนการด�าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ�าเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน

4) การจดัท�าระบบกลางทีเ่ป็นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และเครอืข่ายเช่ือมโยงในการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายและ
เป็นช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการก�าหนด
กลไกทางกฎหมายเพ่ือเป็นกรอบการพัฒนาสู่การเป็นรฐับาล
ดิจทิลั โดยการน�าเทคโนโลยดิีจทิลัมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
บริหารงานภาครัฐ และให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Service) เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและขจัด 
ช่องทางการทจุรติและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่
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0303

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 มกีลไกทางกฎหมายเพือ่ขจดัความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

ได้มีการศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายท่ีก่อให้เกิดความเหล่ือมล�้าหรือความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน จนน�าไปสู่การ 
จัดท�ากฎหมายเพ่ือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น  
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

0304

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ได้มีการด�าเนินการพัฒนากฎหมายส�าคัญ อาทิ พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพ่ิมภาษีอากรและความรับผิด 
ทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราช
บญัญตัส่ิงเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 เพือ่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

0306

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายท่ีมีความ
ส�าคัญ และจดัให้มกีลไกช่วยเหลือประชาชนในการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การจัดท�าคู่มือการบริหารจัดการข้อเสนอแนะ ติชม และ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น และจัดท�ารายงานสรุปผลการ 
ร่างกฎหมายหรือกฎที่มีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อ
เป็นกลไกในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในการเสนอกฎหมาย 

0305
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดท�าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ 
และสอดคล้องกับเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ได้มีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดท�าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาหลักสูตรการอบรมนักกฎหมายภาครัฐเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการจัดท�าและ
เสนอร่างกฎหมาย การจัดท�าและปรับปรุงคู่มือการร่างกฎหมายและการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ปรับปรุงบทบาทการท�าหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีการะบบการท�างานของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพื่อให้การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการเร่งรัดและติดตามการตรากฎหมายให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญ 
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0307

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ได้มีการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ไว้ในระบบกลาง ทั้งในส่วนของตัวบทกฎหมาย ค�าแปลของกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวก ตลอดจนการก�าหนดให้มีการจัดท�าค�าอธิบายโดยสรุป
สาระส�าคัญของกฎหมาย เพื่อประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย

0308
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 8 ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนา 
นักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี 

อยู่ระหว่างด�าเนินการผลักดันการจัดต้ัง “คณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ” เพ่ือก�าหนดนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์มาตรฐานของผู้เข้ารับการศึกษา
นิติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐาน รวมท้ังการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้มีความรู้ท่ีทันสมัยและ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0309

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับ 
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ได้มีการจัดท�าพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และประกาศใช้
เป็นกฎหมายโดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 รวมท้ังการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เช่น โครงการศูนย์
บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของหน่วยงานของรัฐ 
ได้โดยง่าย

0310

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ได้มีการพิจารณาส�ารวจการก�าหนดโทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบเพื่อให้คดียุติได้ และโทษทางอาญากรณีอื่น 
ซึ่งมิใช่โทษทางอาญาที่มีความผิดร้ายแรง เช่น ความผิดลหุโทษ เพื่อน�ามาพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เป็นโทษหรือ
มาตรการในลักษณะอื่นให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าความผิด เพื่อหลีกเลี่ยงการก�าหนดให้เป็นโทษ 
ทางอาญาซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและพิจารณาจัดท�าร่างกฎหมายเพ่ือรองรับกลไก 
ในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. เพ่ือพิจารณาก�าหนดมาตรการลงโทษ
ส�าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันไม่ใช่กรณีร้ายแรงซ่ึงไม่สมควรก�าหนดให้มีโทษทางอาญา และให้น�า 
วิธีการปรับเป็นพินัยหรือมาตรการลงโทษในลักษณะอื่นมาใช้บังคับแทน
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0301

มกีลไกใหก้ารออกกฎหมายเปน็กฎหมายทีด่ี 
และเท่าที่จ�าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 77 ก�าหนดให้รฐั 
พึงจัดให้มกีฎหมายเพียงเท่าท่ีจ�าเป็นและยกเลิกหรือปรับปรงุ
กฎหมายทีห่มดความจ�าเป็น ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์หรือ 
ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชพี รวมถงึ
การด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย โดยก่อนการ
ตรากฎหมายทกุฉบบัจะต้องด�าเนนิการให้มกีารรบัฟังความคดิ
เหน็ของผู้ทีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย 
ผลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว 
ต่อประชาชน เพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทกุขัน้ตอน นอกจากนี ้เมือ่กฎหมายมผีลใช้บังคบั

แล้วจะต้องจดัให้มีระบบการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่พฒันา
กฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทีเ่ปล่ียนแปลง ตลอดจนการใช้ระบบอนญุาต 
ระบบคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้ดลุพนิิจของเจ้าหน้าทีข่องรฐั และการก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความ
ผดิร้ายแรง ซึง่หลกัการดังกล่าวถอืเป็นหลกัการส�าคญัในการพฒันาคณุภาพของกฎหมายให้เป็นกฎหมายทีด่ี

แนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดตามเร่ืองและประเด็นปฏิรูปนี้จึงก�าหนดให้มีการตรากฎหมาย 
เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และข้ันตอนการด�าเนนิการตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
ให้เกดิความชดัเจน มกีารก�าหนดวธิกีารด�าเนนิการและผู้รับผิดชอบ รวมท้ังหลักเกณฑ์และกลไกในการ 
รบัฟังความคดิเหน็ ทัง้ในส่วนของการวเิคราะห์ผลกระทบในการจดัท�าร่างกฎหมาย และการประเมนิผล
สมัฤทธิข์องกฎหมายทีม่ผีลใช้บังคบัแล้วให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนก�าหนดให้มกีารจดัท�าระบบข้อมลู
สารสนเทศกลางเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายและเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ตดิตาม และแสดงความคดิเหน็ของประชาชน เพือ่ให้การเข้าถงึข้อมลูและการประชาสมัพันธ์ 
เป็นไปโดยง่าย นอกจากนี ้ยงัได้ก�าหนดให้มอบหมายผูร้บัผดิชอบในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนนิการตามกฎหมายให้เกดิความชัดเจน เพือ่ให้มกีารประเมินคณุภาพของการด�าเนนิการ ตลอดจน
ตรวจสอบและตดิตามการด�าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและครบถ้วน รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธ์ 
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมและมีการพฒันาคุณภาพของกฎหมายอย่างเป็นระบบ 
ต่อไป

ที่มา : ส�านักคณะกรรมการกฤษฎีกา
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การด�าเนนิการตามประเดน็ปฏิรปูน้ีในช่วงท่ีผ่านมา ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาซึง่เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 
ในการด�าเนนิการตามประเดน็ปฏิรูปนีไ้ด้ด�าเนนิการตามกจิกรรมทีก่�าหนดครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด กล่าวคอื  
ได้มีการก�าหนดส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เป็นการเฉพาะ และมกีารจัดท�าพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 นับแต่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มผีลใช้บงัคบั ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึง่เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในเรือ่งดงักล่าว
ได้มีการเร่งรัดให้มีการออกกฎหมายล�าดับรองเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งในเร่ืองการตรวจสอบความจ�าเป็น การรับฟังความคิดเห็น  
และการวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย การตรวจสอบเนือ้หาของร่างกฎหมาย การรับฟังความคดิเหน็ แนวทาง 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย ตลอดจนการด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ในการ 
เข้าถงึบทบญัญตัขิองกฎหมายของประชาชน ท�าให้เกดิความชดัเจนเกีย่วกบัการด�าเนินการในเร่ืองดังต่อไปน้ี (1) ในการเสนอ
กฎหมาย หน่วยงานของรฐัทีจ่ะเสนอร่างกฎหมายจะต้องด�าเนนิการตรวจสอบความจ�าเป็น จดัให้มกีารรบัฟังความคิดเห็น 
ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย และจดัท�าเป็นรายงานเพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณา
ร่างกฎหมายทกุฉบบั (2) ในการประเมนิผลสมัฤทธิผู้์รักษาการตามกฎหมายต้องก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ทีต้่องด�าเนินการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายให้แล้วเสรจ็ภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยการประเมนิผลสมัฤทธิ์
อย่างน้อยจะต้องมกีารพจิารณาทบทวนเหตผุลความจ�าเป็นในการมกีฎหมายนัน้ ๆ ความสอดคล้องกบัสภาพการณ์และ
อปุสรรคหรอืภาระทีเ่กดิขึน้แก่ประชาชน รวมทัง้จะต้องมกีารตรวจสอบเน้ือหาของกฎหมายท้ังในเรือ่งของความจ�าเป็นในการ
ใช้ระบบคณะกรรมการ ระบบอนญุาต การใช้ดลุพนิจิแก่เจ้าหน้าท่ีและการก�าหนดโทษอาญาในกฎหมาย (3) ในส่วนของการ
เข้าถงึบทบญัญัติของกฎหมาย หน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบจะต้องก�าหนดเวลาส�าหรบัการจดัท�าค�าอธบิายและค�าแปล 
ของกฎหมาย โดยต้องจดัท�าค�าอธบิายกฎหมายทกุฉบบัให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2564 และต้องจดัท�าค�าแปล
ของกฎหมายเป็นภาษาองักฤษให้แล้วเสร็จภายในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2565 และจัดให้มกีารเผยแพร่ผ่านระบบกลาง 
หรอืระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ ตลอดจนก�าหนดเวลาเผยแพร่กฎหมาย หน่วยงานของรฐัต้องเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไว้ในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
ให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่26 พฤศจิกายน 2563

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด�าเนนิการในการจัดท�าร่างกฎหมาย การประเมินผล
สมัฤทธ์ิของกฎหมายและการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย ตามพระราชบญัญัตหิลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 ไว้แล้ว แต่เนือ่งจากผูม้หีน้าทีใ่นการด�าเนนิการเรือ่งดงักล่าวคอืหน่วยงานผูร้กัษาการ 
ตามกฎหมายซ่ึงมีความหลากหลายและอาจมีความเข้าใจในรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงท�าให้เกิดประเด็นท้าทายและ 
จะต้องมีการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลต่อไปว่าหน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีมหีน้าท่ีรับผิดชอบจะสามารถ
ด�าเนนิการได้ในแนวทางทีถ่กูต้องตรงกนัหรอืไม่

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้ ในระยะต่อไปส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องมีการ
ประชาสมัพนัธ์และจดัให้มกีารอบรมเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัผูร้กัษาการตามกฎหมายเกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏบิตัติามได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน และตดิตามตรวจสอบให้หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบด�าเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมทั้งประเมินผลการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการมีกลไก 
ให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายทีด่แีละเท่าทีจ่�าเป็น รวมทัง้มกีลไกในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายต่อไป 
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ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย 
และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและ 
การประกอบอาชีพของประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
และยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็น ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์หรือทีเ่ป็นอปุสรรค 
ต่อการด�ารงชีวติหรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ตลอดจนก�าหนด
ให้รัฐพึงจัดให้มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบั
บรบิทต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

การก�าหนดกิจกรรมตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปในเรื่องนี้จึงมุ ่งเน้นไปที่การก�าหนดให้มีกลไก 
ในการพจิารณาเพือ่ให้มกีารยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีล้่าสมยั และเป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชีวติ
และการประกอบอาชีพของประชาชนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ที่ เปลี่ยนแปลงไป ท่ีผ่านมาแม้จะมกีารตราพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
พ.ศ. 2558 เพือ่เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัใช้ในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่ามคีวามเหมาะสม 
เป็นธรรม และสอดคล้องกบับรบิทของสงัคมและววิฒันาการของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง และแม้ 
จะมกีารน�าหลกัการนีไ้ปก�าหนดไว้ในพระราชบญัญติัหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 แต่กเ็ป็นเพยีงการด�าเนนิการในระยะเริม่ต้นซึง่จะต้องใช้ระยะเวลา 
ในการด�าเนนิการอกีระยะหนึง่จึงจะเหน็ผลทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม

แนวทางการด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้จึงก�าหนดให้มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการ 
ขบัเคลือ่นการปฏริปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน” เพือ่ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาเรือ่งดงักล่าว
เพิม่ขึน้อกีช่องทางหนึง่ นอกเหนอืไปจากกลไกการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย และการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ด�าเนนิการอยู ่ โดยก�าหนดให้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการมุ่งเน้นการพิจารณาทบทวนกฎหมายทีล้่าสมัย
และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือกฎหมายท่ีก่อให้เกิดความเหล่ือมล�้าและความไม่เป็นธรรม 
ทางสงัคม หรอืท่ีเป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติและการประกอบอาชพีของประชาชน เพือ่ให้มช่ีองทาง 
ในการพจิารณาทบทวนกฎหมายทีมุ่ง่เน้นแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะเรือ่งเพือ่ให้เกดิผลโดยเรว็ นอกจากนี้
ได้ก�าหนดให้มกีารแต่งตัง้ “คณะผูพ้จิารณาทบทวนกฎหมาย” เพือ่เน้นการพจิารณาทบทวนกฎหมาย 
ท่ีล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่สมควรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท 
ทางสงัคมในปัจจบัุน โดยก�าหนดให้มกีารน�าข้อมลูจากเรือ่งราวร้องทกุข์ของประชาชนมาใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณา และให้มีการแต่งต้ัง “คณะผู้พิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน” เพือ่รบัผิดชอบในการมุง่เน้นการทบทวน
กฎหมายหรอืการอนญุาตของทางราชการทีเ่ป็นการสร้างภาระหรอืเป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชพี
หรือการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบอาชพีและ
การด�าเนนิธรุกจิ ทีม่กัจะมกีารก�าหนดให้ต้องมกีารขออนญุาต อนมุติั ขึน้ทะเบยีน ฯลฯ ซ่ึงเป็นการสร้าง
ภาระและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชพีและการด�าเนนิการธรุกจิของประชาชนอันส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้มีการศึกษากระบวนการ
อนญุาตของราชการเพือ่น�าไปสูก่ารพจิารณายกเลกิหรอืปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายหลายฉบบัในคราวเดยีว  
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หรือ “Regulatory Guillotine” โดยมุ่งเน้นกระบวนการอนุญาตทางราชการที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
หรอืการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน ตลอดจนก�าหนดให้มกีารจดัต้ัง “ส�านกังานขบัเคลือ่นการปฏริปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน” 
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการที่กล่าวมาข้างต้น และเพื่อให้สามารถจัดตั้งส�านักงานได้อย่างรวดเร็วและประหยดั 
งบประมาณในการด�าเนนิการ และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเน่ือง จึงได้ก�าหนดให้โอนบคุลากรและทรัพย์สนิของ
ส�านกังานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) มาเป็นของส�านักงานใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการด�าเนิน
การได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากท�างานสนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการด�าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนอยู่แล้ว

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้ในระยะแรก ได้มอบหมายให้คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วน ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคล่ือนการด�าเนินการในระหว่าง 
ที่รอให้มีการตรากฎหมาย เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน และจัดตั้งส�านักงาน 
ที่จะท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วนได้จดัให้มกีารศกึษาสภาพปัญหาและพจิารณาจดัท�าร่างกฎหมายหรอืข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรบัปรงุ
กฎหมายท่ีล้าสมยัหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หลายฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองประชาชน
ในการท�าสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม พ.ศ. .... เป็นต้น ซึ่งได้รับการผลักดันให้ตราขึ้นเป็นกฎหมายแล้วหลายฉบับ โดยได้รับการสนับสนุนการ
ด�าเนินการจากส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดท�าโครงการศึกษาและทบทวน
การอนุญาตของราชการก็ได้มีผลความคืบหน้าในการด�าเนินการมาเป็นล�าดับ โดยในระยะแรกคณะกรรมการด�าเนิน
การปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน เป็นผู้ด�าเนินโครงการทบทวนกระบวนการ
อนญุาตของทางราชการ โดยจดัท�าโครงการศึกษา วเิคราะห์ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกระบวนงานทีเ่ก่ียวกับ 
การอนุมัติ/อนุญาตของราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลดขั้นตอนการด�าเนินการและการอนุญาต 
ที่ไม่จ�าเป็น หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการด�าเนินธุรกิจของประชาชน โดยการว่าจ้าง 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ และมีการส่งมอบผลงานตามงวดงาน 
มาเป็นล�าดับ

อย่างไรก็ด ีการด�าเนนิการตามเรือ่งและประเดน็ปฏริปูนีไ้ด้หยดุชะงกัลงเนือ่งจากได้มคี�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาติ ที ่19/2561 เรือ่ง กลไกในการขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคัคปีรองดอง  
ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ก�าหนดให้มกีารโอนบคุลากรและทรัพย์สินของส�านกังานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย
ไปเป็นของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และก�าหนดให้ส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามคัคปีรองดอง (ส�านกังาน ป.ย.ป.) รบัผดิชอบการท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุารของคณะกรรมการด�าเนนิการ 
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนแทน ซึ่งท�าให้การด�าเนินการของคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ 
เร่งด่วนหยุดชะงักลง และไม่สามารถผลักดันการด�าเนินการให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ก�าหนดในประเด็นปฏิรูปนี ้
ได้อย่างต่อเนื่อง
  
ดงันัน้ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของประเดน็ปฏริปูเร่ืองนี ้การด�าเนนิการในระยะต่อไปจึงจ�าเป็นต้องมกีารปรับปรุงรายละเอยีด
ของการด�าเนินการทั้งในส่วนของกิจกรรมและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยจะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
(ส�านกังาน ป.ย.ป.) ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เพือ่ทบทวนกจิกรรมท่ีเกีย่วกบัการจัดให้มกีลไกในการพจิารณา
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
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มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความ
เหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  

แม้การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาอาจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบางกลุ่มให้ดีขึ้น  
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาจากการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม และเผชิญอุปสรรค 
ในการเข้าถึงทรพัยากร บรกิารสาธารณะ สาธารณปูโภค และสวสัดกิารของรฐั ความเหลือ่มล�า้ทีเ่กิดขึน้
ส่วนหนึง่มทีีม่าจากกลไกการด�าเนนิการตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น ปัญหาเร่ืองการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ
อันเป็นท่ีมาของการน�าท่ีดินท�ากินไปเป็นประกันหนี้โดยการขายฝากจนท�าให้เสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
อนัเป็นทีม่าของปัญหาข้อร้องเรียนเกีย่วกบัปัญหาอนัเนือ่งมาจากการท�าสญัญาขายฝากเป็นจ�านวนมาก 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึน จึงเป็นที่มาของการส�ารวจ 
และศึกษาสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพิจารณาก�าหนดกลไกทางกฎหมายหรือ
แนวทางทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปรบัปรงุหรอืจดัให้มกีฎหมายในเรือ่งต่าง ๆ เพือ่ให้มกีลไกในการขจดั
ความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
      
แนวทางการด�าเนนิการทีก่�าหนดในเรือ่งและประเดน็ปฏิรปูนีจ้งึก�าหนดให้มกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการ
ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม” ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอมาตรการเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายท่ีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้าในสังคม นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดให้มี
การศึกษาถึงสภาพปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นอันเป็นที่มาของประเด็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้า
และความไม่เป็นธรรมในสังคม และพิจารณาก�าหนดให้มีกลไกทางกฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เช่น การปรบัปรงุระบบการจดัเก็บภาษใีห้เกดิความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางภาษี  
การพิจารณาทบทวนมาตรการภาษีหรือการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการลด
ความเหลื่อมล�้าระหว่างผู้ประกอบการและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนก�าหนดให้มี
การพิจารณาจดัท�ากฎหมายบางเร่ืองเพ่ิมเติม เช่น กฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองเงินหรือทรัพย์สนิ
ตกค้างท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐหรือเอกสาร เพื่อคุ้มครองสิทธิให้แก่เจ้าของ
หรอืผูม้สีทิธริบัประโยชน์ และพจิารณาช่องทางทีเ่หมาะสมในการน�าเงนิหรอืทรพัย์สนิตกค้างดังกล่าว
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าและความเสมอภาคทางสังคม โดยไม่
กระทบต่อสทิธขิองเจ้าของหรอืผูม้สิีทธิรับประโยชน์มากกนิสมควร หรือการก�าหนดให้พิจารณาจัดท�า
กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างกิจการที่เป็นการสร้างงานให้แก่ชุมชนและ
กระจายรายได้กลับสู่สังคมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

การด�าเนินการตามเรือ่งและประเด็นปฏริปูในช่วงทีผ่่านมา คณะกรรมการด�าเนนิการปฏริปูกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วนได้มีการพิจารณาจัดท�ากฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคมและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว เช่น พระราชบัญญัติคุ ้มครองประชาชน 
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ในการท�าสญัญาขายฝากทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรมหรือทีอ่ยู่
อาศัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น และมีกิจกรรมส�าคัญท่ีอยู่
ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ จัดท�า “ระเบียบส�านักนายก
รฐัมนตรว่ีาด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ....” เพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการลดความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรม
ในสงัคม เพือ่ท�าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการวางแนวทาง
และวิธีการด�าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เกิด
การบรูณาการร่วมกนัในการก�าหนดแผนงาน โครงการ และ
การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางสงัคม และแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลือ่มล�า้
ที่ เกิดขึ้น และจัดท�าข ้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
ในการจัดท�าแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืปรับปรงุกฎหมาย กฎ และ
มาตรการต่าง ๆ  รวมท้ังตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดให้ส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานกุารเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการ
ของคณะกรรมการดงักล่าว นอกจากนัน้ หน่วยงานภาคของรฐั 
ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบตามกจิกรรมต่าง ๆ  ก็ได้มกีารด�าเนนิการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น การศึกษาการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีผ่านมาตรการการลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การศึกษาการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษสี�าหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการส่งเสริม
การลงทุนว่ามีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจหรอืไม่ การยกร่างกฎหมายและกฎระเบยีบ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ในไทยได้รับความเท่าเทียม
ในการแข่งขัน การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศลุกากร 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลและตรวจสอบ
การจัดเกบ็และการขอคนืภาษ ีการยกร่างพระราชบญัญตัิ
การคุ้มครองทรพัย์สนิตกค้างทีอ่ยูใ่นความครอบครองของ
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หน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. .... เพ่ือคุ้มครองสทิธขิอง
เจ้าของหรอืผูร้บัประโยชน์ และก�าหนดให้เงนิหรอืทรพัย์สนิ 
ที่ตกค้างในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่ไม่มีผู ้มาใช้สิทธิเรียกร้อง มาใช้เพื่อประโยชน์ 
ในการสนบัสนนุการด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือลดความเหลือ่มล�า้
ทางสังคม ซึ่งมีความคืบหน้าในการด�าเนินการเป็นล�าดับ  
แต่กม็บีางส่วนท่ีไม่เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก�าหนดในแผน
 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายทีส่�าคญั นอกจากการปรบัปรงุ
แก้ไขกฎหมายให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพื่อให้มีกลไกในการขจัดความเหลื่อมล�้า
และสร้างความเป็นธรรมในสังคมนั้น การด�าเนินการตาม
กฎหมายโดยหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเป็นปัจจัย
ส�าคัญท่ีต้องสร้างการตระหนักรู ้และการมีส่วนร่วม  
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายในการมีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล�้าและสร ้างความเป ็นธรรมในสังคม 
อย่างมปีระสิทธภิาพต่อไป

ดังนั้น เพื่อให ้บรรลุเป ้าหมายของประเด็นปฏิรูปนี้ 
การด�าเนนิการในระยะต่อไปจงึควรเร่งรดัการก�าหนดกลไก
ทางกฎหมายเพ่ือรองรับการจัดต้ังคณะกรรมการ 
ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
เพ่ือท�าหน้าที่ในการวางแนวทางและวิธีการด�าเนินการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให ้เกิดการบูรณาการ 
ร่วมกันในการก�าหนดแผนงาน โครงการ และการบริหาร
จัดการงบประมาณและทรัพยากรที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
จัดท�าข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดท�าแก้ไข
เพิม่เตมิ หรือปรบัปรงุกฎหมาย กฎ และมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อให้มีกลไกทางกฎหมายที่ส�าคัญในการพัฒนาความ 
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม รวมทั้งเร่งรัดการ
ด�าเนินการของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ด�าเนิน
กิจกรรมที่ก�าหนดในแผนให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะ
เวลาที่ก�าหนดต่อไป
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มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0304

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. (1) ก�าหนดให้มีกลไกให้ด�าเนนิการปรบัปรงุ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ให้สอดคล้องกบัหลกัการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกบัหลักสากล โดยให้มกีารใช้ระบบ
อนญุาตและระบบการด�าเนนิการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าทีจ่�าเป็นเพ่ือให้การท�างานเกดิความ
คล่องตัวโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น เพิ่มความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศและป้องกนัการทจุริตและประพฤติมชิอบ แต่โดยทีใ่นปัจจุบนั 
การด�าเนินนโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยังขาดการบูรณาการ 
ในเชิงระบบ อีกท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องยังมีความซ�้าซ้อน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมายจึงเล็งเห็นความจ�าเป็นในการก�าหนดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการแข ่งขันโดยอาศัยมาตรการทางภาษีอากรและการจัดต้ัง 
คณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายภาษีอากรแห่งชาติ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
แข ่ง ขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม และปรับปรุงกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้อง 
กับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวและบริการ ซ่ึงเป็นฐานรากส�าคัญของ
เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งได้ก�าหนดให้มีกลไกปรับปรุงและลดทอนอุปสรรคท่ีเกิดจาก 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับใบอนุญาตท่ีเกินความจ�าเป็นและขั้นตอนการขอใบอนุญาตท่ีซ�้าซ้อน 
และใช้เวลานาน ซึ่งมีผลเป็นการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดตามและผลักดันให้มีการ
ตรากฎหมายทีส่�าคญัหลายฉบบัอนัมผีลเป็นการช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการ 
ผังเมือง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญติัส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เป็นต้น  นอกจากนี ้ได้มกีารปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล เพือ่ให้ผูป้ระกอบการและ
ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่ม่ันในการใช้พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้ 
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ส�าหรับกลไกปรับปรุงและลดทอนอุปสรรคที่เกิดจาก 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกินจ�าเป็น รวมถึง 
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ซ�้าซ ้อนและใช้เวลานาน  
ในระยะแรกได้มีการตั้ง “คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป ็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน”  
ภายใต้คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ 
เร่งด่วน เป็นผูด้�าเนนิโครงการทบทวนกระบวนการอนุญาต
ของทางราชการ โดยจัดท�าโครงการศึกษา วิเคราะห์ 
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกระบวนงาน 
ที่เกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาตของทางราชการเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพจิารณาลดขัน้ตอนการด�าเนนิการและ
การอนญุาตทีไ่ม่จ�าเป็น หรอืท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชพี และการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน โดยการจดัจ้าง
สถาบันวิ จัย เพื่ อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI )  
เป็นผู ้รับผิดชอบด�าเนินการ และมีการส่งมอบผลงาน 
ตามงวดงานมาตามล�าดบั

อย ่างไรก็ตาม ความท ้าทายที่ส�าคัญเพื่อให ้บรรลุ 
ผลอนัพึงประสงค์ของประเด็นปฏรูิปน้ี หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ควรด�าเนนิการศกึษาการปรบัปรุงโครงสร้างภาษใีนภาพรวม
ทัง้ระบบและเร่งรดัการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรกึษานโยบาย
ภาษอีากรแห่งชาติ เพือ่ศกึษาวิเคราะห์ปัญหาในการก�าหนด
นโยบายด้านภาษแีละจัดท�าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการก�าหนด
นโยบายภาษแีละเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัเกบ็ภาษอีากร 
รวมถงึพจิารณาก�าหนดกลไกทางกฎหมายเพือ่ส่งเสรมิและ
พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและกลุม่ธรุกจิสตาร์ทอัพอย่างบรูณาการและ
เป็นระบบ
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พัฒนากระบวนการจัดท�าและ 
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว 
รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลา 
ในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5  0305

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. (1) ก�าหนดให้มีกลไกให้การปรับปรุงกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ หรอืข้อบงัคบัต่าง ๆ ทีใ่ช้บงัคบัอยูก่่อนวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนีใ้ห้สอดคล้องกบัหลกัการ 

เป็นกฎหมายทีด่ตีามมาตรา 77 โดยให้มกีารใช้ระบบอนญุาตและระบบการด�าเนนิการโดยคณะกรรมการ 

เท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้การท�างานเกิดความคล่องตวัและไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ประกอบกบัมาตรา 26 

ของรฐัธรรมนญูฯ ก�าหนดให้การตรากฎหมายทีม่ผีลเป็นการจ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลจะต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม และไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิ

เสรภีาพของบคุคลจนเกนิสมควร นอกจากน้ีตามมาตรา 270 ยงัได้ก�าหนดการร่างกฎหมายทีจ่ะตราขึน้

เพ่ือด�าเนนิการตามหมวด 16 การปฏริปูประเทศ โดยให้เสนอและพจิารณาในทีป่ระชมุร่วมของรฐัสภา 

เพือ่ให้การพจิารณากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏรูิปประเทศเป็นไปอย่างรวดเรว็

แนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดจึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดท�าและตรวจพิจารณา 

ร่างกฎหมายให้มีความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ มกีารก�าหนดกลไกการกลัน่กรองร่างกฎหมาย

ก่อนทีจ่ะเสนอคณะรฐัมนตร ี เช่น การก�าหนดให้มกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจ�า

กระทรวง” เพื่อกลั่นกรองร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของกระทรวงให้มีเน้ือหาท่ีเหมาะสม 

และสอดคล้องกับสภาพการณ์โดยรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้าน หรือการก�าหนดให้มีการจัดท�า  

“แผนนิติบัญญัติ” ซ่ึงเป็นข้อมูลการเสนอร่างกฎหมายประจ�าปีต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนการเสนอและพจิารณาผลกัดนัร่างกฎหมายเข้าสูก่ารพิจารณาของรฐัสภาต่อไป ซึง่จะท�าให้การเสนอ

และการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายสามารถด�าเนินการได้ตามกรอบเวลาท่ีก�าหนดอย่างเป็นระบบ  

นอกจากนี ้ ได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าหรอืปรบัปรงุคูม่อืการร่างกฎหมายและคูม่อืการเสนอร่างกฎหมาย 

ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่เป็นคูม่อืส�าหรบัการด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว และให้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรอบรม

ในเรื่องการจัดท�าร่างกฎหมายแก่นักกฎหมายภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท�าและตรวจ

พจิารณาร่างกฎหมาย และการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 03

85

0305

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปในช่วงท่ีผ่านมา 

หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบได้ด�าเนินการตามกิจกรรม 

และกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดตามแผนจนเกอืบครบถ้วนแล้ว  

ทั้งในเรื่องของการจัดท�าและปรับปรุงคู่มือการร่างกฎหมาย

และการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นคู่มือ 

การด�าเนินการในเร่ืองดงักล่าว การพจิารณาปรบัปรงุบทบาท

การท�าหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกาในการท�าหน้าที ่

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกาและระบบ 

การท�างานของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการพัฒนาระบบรายงานการ

ติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการตดิตาม

และรายงานผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐั คงเหลอื

เพียงกิจกรรมส�าคัญบางเรื่องที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง 

หรือติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการให้เป็นไป 

ตามแผนต่อไป เช่น การจดัตัง้คณะกรรมการตรวจพิจารณา 

ร่างกฎหมายประจ�ากระทรวง การจัดท�าแผนนิติบัญญัติ 

เพื่อให้มีการจัดล�าดับการเสนอร่างกฎหมายซึ่งเป็นเร่ือง 

ท่ีมีความส�าคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจดัท�า

และเสนอร่างกฎหมายของประเทศเพื่อให้มีการพัฒนา

กระบวนการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมายอย่างเป็นระบบหรือ

การผลักดันให้มีการก�าหนดกลไกทางกฎหมายเพื่อรองรับ 

การเสนอและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูป

ประเทศตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ดงันัน้ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของประเดน็ปฏริปูนี ้จึงควรเร่งรดั

และติดตามการด�าเนินการที่หน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ยงัไม่ได้ด�าเนินการหรอืยงัด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ เพือ่ให้การ

ด�าเนนิการเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ตามที่

ก�าหนดไว้ต่อไป
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มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าและ
เสนอร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญและจัดให้ 
มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและ
เสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความ 
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6  0306

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 258 ค. (4) ก�าหนดให้ต้องจัดให้มีกลไกช่วยเหลอืประชาชน 

ในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย เพือ่ให้การใช้สทิธขิองประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกบัตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้ก�าหนดหลกัการ 

ส�าคัญในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย โดยก่อนการตรากฎหมายจะต้องจัดให้มีการรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ 

เป็นระบบ เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมายให้เกิดผลและ

สามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง รวมท้ังให้มีการก�าหนด 

หลักเกณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส�าหรับกรณีร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่างกฎหมาย ตลอดจนก�าหนดให้มีกลไก

การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน

 

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปในเรื่องนี้ได้มีการจัดท�าและประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพ่ือก�าหนด

ให้การจัดท�าร่างกฎหมายต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการจัดท�าร ่างกฎหมายเพ่ือส่งเสริม 

ให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู ้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 

และมีการเปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเหน็และการวเิคราะห์น้ันต่อสาธารณะ นอกจากน้ีหน่วยงานของรัฐ 

ได้เริ่มจัดให้มีประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้แก่ประชาชนและจัดท�าคู ่มือการบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะ ตชิม และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิด

เห็น และจัดท�ารายงานสรุปผลการร่างกฎหมายหรือกฎที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งได้ม ี

การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึง่เป็นการปรบัปรงุหลกัการ

ให ้ สอดคล ้ องกับรั ฐธรรมนูญแห ่ ง ราชอาณา จักร ไทย และ เ พ่ิมกลไกการ มีส ่ วนร ่ วม 

และการให้การสนับสนุนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายของภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบัน 

อยู ่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อเข้าสู ่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป นอกจากนี้การให ้
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ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการด�าเนินการในเรื่องยุติธรรมชุมชนอยู่ระหว่างพิจารณาด�าเนินการ 

โดยอาศัยกลไกภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549

อย่างไรก็ตาม การด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัเพือ่สนบัสนนุให้ประชาชนได้ใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ในเรือ่ง 

เกีย่วกบัการบังคบัใช้กฎหมาย รวมถงึการจดัท�าและการเสนอกฎหมายโดยหน่วยงานของรฐั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ การช่วยเหลอืประชาชนในการจดัท�าร่างและเสนอร่างกฎหมาย พร้อมทัง้การให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ตลอดจนรูปแบบ วิธีการ  

หรอืช่องทางการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ของประชาชนยงัไม่กว้างขวางหรอืครอบคลมุกลุม่เป้าหมายท่ีเกีย่วข้อง  

จงึจ�าเป็นต้องมกีารตดิตามการด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมต่อไป

ดัง น้ัน เพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายของประเด็นปฏิรูป น้ี  

จะได้ด�าเนินการเร ่งรัดการจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติ   

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เข้าสู ่กระบวนการ

พิจารณาของรัฐสภาและประกาศใช ้ เป ็นกฎหมาย  

เพื่อให้มีกลไกทางกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าและเสนอ 

ร่างกฎหมายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้ง

ติดตามความคืบหน้าในการก�าหนดกลไกเรือ่งยตุธิรรมชุมชน

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีกลไกในการให ้

ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

รวมทั้ งการพิจารณาก�าหนดกลไกเพิ่มเติมในการให ้

ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น การพัฒนา 

ให้มีอาสาสมัครนักกฎหมายประจ�าท้องถิ่น การอบรม 

ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้น�าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ 

และการลงพื้น ท่ี เพื่ อสอบถามป ัญหาทางกฎหมาย 

และให ้ความช ่วยเหลือทางกฎหมายแก ่ประชาชน  

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถบรรลุผลได้ตาม 

เป้าหมายแผนการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายในเรือ่งนี ้



3 
 

 
 

หากท่านเป็นประชาชนทั่วไป 
 
  ส าหรับประชาชนทั่วไป ท่านสามารถเข้าร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายได้ด้วยการลงชื่อและให้
ข้อมูลกลุ่มกฎหมายที่ท่านสนใจเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายส าหรับบรรดากฎหมายที่ท่าน 
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนใจ โดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น ๆ จะติดต่อไปยังผู้ เกี่ยวข้อง   
โดยในระหว่างที่ระบบกลางยังไม่สามารถให้บริการได้ ขอให้ท่านใช้แบบสอบถาม ดังต่อไปนี้  
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedXhj8UG71X64ZKTLypqUhgpT_8q-

fHpSnXQaexKigEG-VVw/viewform?usp=sf_link 
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มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดย
สะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย  
ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความ
กฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7  0307

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. (3) ก�าหนดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

กฎหมายของรัฐ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้โดยสะดวกและ

สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง ่าย เนื่องจากการที่บุคคลจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ต้องอยู ่ภายใต้เงื่อนไขว่าประชาชนต้องรู ้ว่ามีกฎหมายและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายว่ามี 

การก�าหนดหน้าที่หรือข ้อห ้ามไว ้อย ่างไร หากประชาชนไม่รู ้กฎหมายแล้วก็อาจกระท�าผิด

กฎหมายโดย รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ รวมถงึเป็นการเปิดช่องให้มกีารทจุริตของเจ้าหน้าทีข่องรฐัอันท�าให้เกดิ

ความเหลือ่มล�า้ระหว่างบุคคล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ การก�าหนด

กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปในเรื่องน้ีจึงก�าหนดให้มีการรวบรวมกฎหมายและจัดท�าประมวลกฎหมาย

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน รวมถงึจดัท�าค�าอธิบายเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถงึกฎหมาย

ได้โดยง่าย อีกทั้งยังก�าหนดให้มีการเผยแพร่ความรู ้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนและจัดให้ม ี

ระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ส�าหรับการด�าเนินการที่ผ ่านมา ส�าหรับการรวบรวม

กฎหมาย กฎ หนังสือเวียน และแนวปฏิบั ติต ่าง ๆ  

หน ่วยงานของรัฐหลายแห่งได ้ มีการรวบรวมข ้อมูล 

และจัดท�าค�าอธิบายสรุปสาระส�า คัญของกฎหมาย 

ในความรับผิดชอบของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึง

กฎหมายได้อย่างท่ัวถึง เช่นเดียวกับการเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน หน่วยงานผู้รักษาการตาม

กฎหมายก็ได้มีการด�าเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความรู ้

ตอบปัญหาให้แก่ประชาชน รวมถึงจัดการอบรมความรู้

เบ้ืองต้นและจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมาย

ให้แก่ประชาชนทั่วไป

  

ส�าหรบัการจดัท�าระบบฐานข้อมลูกฎหมายกลาง ได้มีการตรา

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให ้บริการ 

ภาครัฐผ ่ านระบบดิจิ ทัล พ.ศ.  2562 ซึ่ งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูล

กลางในการแลกเปลีย่นข้อมลูดจิทัิลระหว่างหน่วยงานของรฐั 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ส�าคัญในการด�าเนินการ 

ในระยะต่อไป คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย

กลางดังกล่าว ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการเข้าถึงกฎหมาย

ของประชาชนให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาและบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยการเข้าถึงข้อมูลต้องท�าได้โดยง่าย

และมีความม่ันคงปลอดภัยในการเข้าถึงและมีการคุ้มครอง

ข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาระบบดังกล่าวอยู่ระหว่าง

ด�าเนนิการ นอกจากนี ้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องด�าเนนิการ

ต า ม มี แ น ว ท า ง ต า ม ที่ ก� า ห น ด ไ ว ้ ใ น ม า ต ร า  3 6 

แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย  

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  

โดยหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย

ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ ตัวบทกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค�าแปลของกฎหมาย

เป็นภาษาที่ใช้ในการท�างานของอาเซียน ค�าอธิบายโดย

สรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย และความมุ ่ งหมาย 

วัตถุประสงค์และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายไว้

ในระบบกลาง

  

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้  

ควรเร่งรัดการสร้างการรับรู ้ความเข้าใจของหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลการด�าเนินการของหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ 

ตามกฎหมายในการสรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย  

ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย เพื่อให้

ประชาชน เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถ

เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย ตามเป้าประสงค ์

ทีก่�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
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ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษา
อบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนา 
นักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8  0308

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. (2) ก�าหนดให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน 

และการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพือ่พฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมายให้เป็นผูม้คีวามรอบรู ้มนีติทิศันะ  

และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย ดังนั้น จึงก�าหนดให้มีกลไกในการผลิตบัณฑิต 

ทางนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นนักกฎหมายที่ดี มีความรอบรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ 

น�ากฎหมายไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนก�าหนด

หลักสูตรการเรียนการสอนทางนิติศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน�าไปปรับ 

ใช้ในการก�าหนดเนือ้หาของหลกัสตูรได้ เพือ่ให้ผูศ้กึษามีความรูส้�าหรบัการประกอบวชิาชีพทางกฎหมาย 

ได้อย่างกว้างขวาง รวมท้ังมีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายและประชาชน

แนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดในเรื่องและประเด็นปฏิรูปน้ีจึงก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

สภานิติศึกษาเพื่อก�าหนดนโยบายระดับประเทศในการสร้างนักกฎหมายให้มีคุณภาพและ 

มคีวามเชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายของการพฒันาประเทศให้สอดคล้องกบับรบิท 

ของสังคม รวมทั้งพิจารณาก�าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาส�าหรับการศึกษาวิชานิติศาสตร์  

(มคอ.1) เพือ่น�าไปใช้เป็นมาตรฐานในการก�าหนดหลกัสตูรการเรยีนการสอนวิชานิตศิาสตร์ เพือ่รองรบั

การผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู ้และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นนักกฎหมายที่ดี  
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0308
มีองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและมีความเข้าใจในสภาพ

สังคม ตลอดจนก�าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาอบรมวิชากฎหมายส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมายทกุสาขาสอดแทรกหลกัจรยิธรรมของนกักฎหมาย

เพื่อให้สามารถน�ากฎหมายไปปรับใช้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ผ ่านมา  

ได้มีการติดตามการด�าเนินการให้เป็นไปตามกิจกรรม 

ท่ีก�าหนดในแผน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดตั้ ง  

“คณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ” เพื่อก�าหนด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนา

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์

มาตรฐานของผูเ้ข้ารบัการศึกษานติศิาสตร์ในระดบัอดุมศกึษา

ที่เป็นมาตรฐาน และการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาส�าหรับการศึกษาวิชานิติศาสตร์โดยจะต้องก�าหนด

ไม่ให้มีการเทียบโอนรายวชิาทีศ่กึษาก่อนทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษา 

ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตามระยะเวลาทีก่�าหนดในหลกัสตูร  

เ พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ เ ข ้ า รั บ ก า รศึ กษ ามี คุณสมบั ติ ค รบถ ้ ว น 

และมีความพร้อมส�าหรับการศึกษาต่อในวิชานิติศาสตร ์

ในระดับอุดมศึกษาต่อไป
 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นปฏิรูปเรื่องนี ้

จ�าเป็นจะต้องมีการเร่งรัดให้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม และส�านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา ด�าเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการสภานติศิกึษา 

รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ส�าหรบัการศกึษาวชิานติศิาสตร์ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในแผน

โดยเร็ว รวมทั้งติดตามการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ท่ีเก่ียวข้องในเรื่องการก�าหนดหลักสูตรการศึกษากฎหมาย

ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

ให้มีความทันสมัย และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้ต่อไป
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พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนบัสนุนใหป้ระชาชนติดตอ่กบัเจา้หน้าที่
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายได้โดยสะดวก  
เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยและขจดัชอ่งทางการทุจรติ
ประพฤตมิชิอบและขจัดชอ่งทางการทุจริต
ประพฤตมิชิอบ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9  0309

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 

258 ข. (1) ก�าหนดให้มีการน�าเทคโนโลยี 

ที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช ้ในการบริหาร

ราชการแผ ่นดินและการจัดท�าบริการ

สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร

ราชการแผ ่นดินและเพื่ ออ� านวยความ

สะดวกให ้แก ่ประชาชน โดยท่ีผ ่านมา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาข้ึน

เป็นอย่างมากและเป็นช่องทางที่ประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถ

ให้บรกิารได้อย่างทัว่ถงึทกุพืน้ที ่คณะกรรมการ 

ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายจึงเล็งเห็น

ความจ�าเป ็นต ้องพัฒนาระบบดังกล ่าว 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใน

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้จัด

ให้มรีะบบการให้บรกิารประชาชนผ่านช่องทาง 

อิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต ้องมีการพัฒนา

ระบบการให้บริการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่

ผู ้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและขจัดช่องทางการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ข้อมูลดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ พบว่าในปี 

2561 ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 73 จาก 193 ประเทศทั่วโลก มีการปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 77 

ในปี 2559 และอยู่อันดับที่ 4 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนและข้อมูลจากส�านักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องค์การมหาชน) พบว่ามีจ�านวนผู ้เข้าใช้งานในระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับ

ประชาชน ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ ในปี 2562 จ�านวน 4,709,219 คร้ัง เพิม่ข้ึนจากจ�านวน 

2,209,494 ครัง้ในปี 2561 หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 53.08
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ส�าหรับการด�าเนินการตามประเด็นปฏิรูปในเรื่องนี ้

ท่ี ผ ่ า นมา  ป ั จ จุ บั น ไ ด ้ มี ก า รตร าพระร าชบัญญั ต ิ

การบริหารงานและการให ้บริการภาครัฐผ ่านระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีหลักการส�าคัญเพื่อ 

ยกระดับการบริหารงานในการให้บริการภาครัฐให้อยู ่

ในระบบดิจิทัล อันจะน�าไปสู ่การเป ็นรัฐบาลดิจิทัล  

ท่ีมีระบบการท�างานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ใ ห ้ มี ค ว า ม มั่ น ค ง  ป ล อ ด ภั ย  

มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมท้ัง

ประชาชนจะได ้ รับความสะดวกในการรับบ ริการ 

ที่สามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐได้ นอกจากน้ี 

ส� านักงานพัฒนารั ฐบาลดิจิทัล  (องค ์การมหาชน)  

ยังได้มีการด�าเนินกิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่ส�าคัญ

หลายกิจกรรม อาทิ ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับ

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข ้อมูลและบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แบบเบด็เสรจ็ 

ณ จดุเดยีว ซ่ึงสามารถเข้าถงึได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้ง

มีการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางและเชื่อมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจ�านวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 

ชดุข้อมลูทะเบยีนราษฎร์ของกรมการปกครอง และชุดข้อมลู 

นิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีการพัฒนา

ระบบบรกิารส�าหรบัการเริม่ต้นธรุกจิในส่วนการขออนญุาต

ออนไลน์ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร

ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุนให้หน่วยงาน

ภาครัฐเกิดการบูรณาการข้อมูลและการท�างานได้อย่าง

เป็นรปูธรรม สะดวก รวดเร็ว และมคีวามมัน่คงปลอดภยัสงู

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

พ.ศ. 2562 ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ควรสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือ 

เจ้าหน้าที่ผู ้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับหลักการส�าคัญของ

พระราชบัญญัติดังกล่าว รวมท้ังการบูรณาการระหว่าง 

การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเช่ือมโยงและ

แลกเปลีย่นข้อมลูและจดัท�าข้อมลูให้อยูใ่นรปูแบบข้อมลูดจิทิลั

  

ดังน้ัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้ 

จึงต้องประสานและติดตามร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาล

ดจิทิลั (องค์การมหาชน) เพือ่ตดิตามการด�าเนนิการหน่วยงาน

ของรฐัหรอืเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมาย ต้องให้ความส�าคญั

กับการจัดท�าข้อมูลดิจิทัล การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน

ข ้อมูลระหว ่างหน ่วยงานของรัฐ มาตรการป ้องกัน 

ในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในการเข้าสู่การ

บริการดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากรภาครัฐในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  

เพื่อให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกให้แก่ประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10  03010

การก�าหนดให้มีการสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร ่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

และความไม่เป็นธรรมในสังคม เป็นหน่ึงในเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักการส�าคัญที่น�าไปสู ่การด�าเนินการ 

ตามกฎหมาย และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ จึงมีการก�าหนดกลไกต่าง ๆ อาทิ  

การออกอนุบัญญัติที่ระบุรายละเอียดของการปฏิบัติตามกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 

การก�าหนดผลบังคับอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ�านาจตามกฎหมาย รวมทั้งการน�าอุปกรณ์หรือ

เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากน้ียังมีปัญหาส�าคัญ

ประการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไปว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นอีกช่องทางท่ีก่อให้เกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อันเป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติและการใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนจากอ�านาจหน้าที่นั้นที่ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดในผลอันพึงประสงค์ข้อน้ีจึงมุ่งเน้นให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยก�าหนดให้มีการจัดท�ากฎหมาย 

ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีสาระส�าคัญบางประการ เช่น การก�าหนด 

ให้กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีการบังคับใช้ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน  

จะต้องออกกฎหมายล�าดับรองให้ครบถ้วนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศกฎหมายมีผลใช้บังคับ  

หรือการก�าหนดว่ากรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ต้องท�าการใดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด หากไม่ด�าเนินการหรือด�าเนินการล่าช้าเกินกว่าเวลา 

ที่ก�าหนดให้ถือว่าผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบมีความผิดวินัย ฯลฯ รวมทั้งก�าหนดให้มีกลไกให้มีการ 

น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายหรือก�าหนดให้มีการพิจารณาเปลี่ยน

การก�าหนดโทษทางอาญาให้เป็นโทษปรับทางปกครองหรือการลงโทษในลักษณะอ่ืนเพื่อมิให้เป็นการ

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ท้ังน้ี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง 

ให้มีก�าหนดกลไกสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายประชาชนในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ในกรณีที่พบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่สมควรหรือบังคับใช้กฎหมาย

อย่างไม่ถูกต้องหรือมีการเลือกปฏิบัติ โดยก�าหนดให้มีการเสนอเรื่องหรือส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน 

ที่มีหน้าที่และอ�านาจในการตรวจสอบเพื่อด�าเนินการต่อไปและจะต้องได้รับการคุ ้มครองอย่าง 

เหมาะสมจากการให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะท�าให้กลไกการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 03

95

03010

ส�าหรบัการด�าเนนิการตามประเดน็ปฏริปูในเรือ่งนีท้ีผ่่านมา 

ได้มกีารตรวจสอบและตดิตามการด�าเนนิการของหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก�าหนดในแผนภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ซึ่งมีความ

คืบหน้าในการด�าเนินการเป็นล�าดับ โดยมีความล่าช้ากว่า

ระยะเวลาที่ก�าหนดในแผน ประกอบกับโดยที่ได้มีการ 

ตราพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้มี

การน�าหลักการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย

ซ่ึงมีความซ�้าซ้อนกับหลักการตามที่ระบุไว้ในร่างกฎหมาย 

ว่าด้วยการเพิม่ประสทิธิภาพการบังคับใช้กฎหมายไว้แล้ว

ดงัน้ัน การด�าเนินการในระยะต่อไปจึงเป็นการตดิตามเร่งรดั

การด�าเนินการเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนิน

การให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในแผน ประกอบกับมีประเด็น

พจิารณาทบทวนความเหมาะสมของการจดัท�าร่างกฎหมาย

ว่าด้วยการเพิม่ประสทิธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมาย ซึง่อาจ

ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันต่อไป 

รวมทั้งจะต้องมีการติดตามการด�าเนินการในการออก

กฎหมายล�าดบัรองตามพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท�า

ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพตามวตัถุประสงค์ของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูนี้

ต่อไป


