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สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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----------------------------

สวนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไดดําเนินการดังนี้
รางพระราชบัญญัติที่เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ จํานวน ๒๔๒ ฉบับ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย ( ฉ บั บ ชั่ ว ค ร า ว ) พุ ท ธ ศั ก ร า ช ๒ ๕ ๕ ๗
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... จํานวน ๑ ฉบับ
พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
พระราชบัญญัติที่มีผลใชบังคับแลว จํานวน 131 ฉบับ
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงบประมาณ
2. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงกลาโหม
3. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไขเพิ่ มเติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่๓ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)
4. พระราชบั ญ ญัติจั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิจ ารณาคดี ป กครอง (ฉบั บ ที่ ๗)
ศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.)
5. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทย
6. พระราชบั ญ ญั ติก ารกลั บ ไปใช สิ ท ธิ ใ นบํา เหน็จ บํา นาญตามพระราชบั ญ ญั ติ
กระทรวงการคลัง
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
7. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม
8. พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ําหนักของรถ
กระทรวงคมนาคม
ที่ใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคล)
9. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยาม
กระทรวงคมนาคม
การขนสงสวนบุคคล)
10. พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
11. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายเชื่อมระหวาง
ถนนวงแหวนอุ ตสาหกรรมกั บ ทางพิ เศษ สายบางพลี -สุขสวั ส ดิ์ ในท องที่
กระทรวงคมนาคม
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗
12. พระราชบัญญั ติศุล กากร (ฉบับ ที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติ การตามความ
กระทรวงการคลัง
ตกลงว า ด ว ยการอํ า นวยความสะดวกในการขนส ง ข า มพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๒

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
13. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง
(มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินไดหางหุนสวนสามัญและคณะบุคคล
ที่มิใชนิติบุคคล)
14. พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
15. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
16. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเวนภาษี
กระทรวงคมนาคม
ประจําปของหนวยงานภาครัฐ)
17. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
18. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
19. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส งใบสั่ งทาง
กระทรวงมหาดไทย
ไปรษณีย)
20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร
กระทรวงยุติธรรม
และขอสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
21. พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
22. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการตางประเทศ
(จัดตั้งกรมความรวมมือระหวางประเทศ)
23. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย
(จัดตั้งสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา)
24. พระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย
25. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญั ติการชลประทานราษฏ พุทธศักราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
26. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย สํานักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ําประกัน)
กฤษฎีกา
27. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
ราชบัณฑิตยสถาน
28. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๒) สํานักงานคณะกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจาพนักงาน”)
กฤษฎีกา
29. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๓) สํานักงานคณะกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
กฤษฎีกา
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๓

พระราชบัญญัติ
30. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
31. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการที่แตงตั้งตามประกาศ
และคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
32. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
33. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
34. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑการนําของ
เขาเพื่อการผานแดนหรือถายลําออกนอกราชอาณาจักร)
35. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชกํ า หนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
36. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558
37. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
38. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
39. พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดวิ ท ยฐานะผู สํ า เร็ จ วิ ช าการทหาร (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๘
40. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
41. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

หนวยงาน
กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
42. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงวัฒนธรรม
43. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
44. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่ มเติ มพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการ
กระทรวงการคลัง
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
45. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
46. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงพาณิชย
47. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงแรงงาน
48. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
กระทรวงศึกษาธิการ
49. พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย (ฉบั บ ที่ 2) กระทรวงการพัฒนาและ
พ.ศ. 2558
ความมั่นคงของมนุษย
50. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
กระทรวงกลาโหม
51. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การทําซ้ําในโรงภาพยนตร)
กระทรวงพาณิชย
52. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ก.พ.
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พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
53. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ก.พ.
54. พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ก.พ.
55. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ
สํานักงาน ก.พ.
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
56. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ก.พ.
57. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซ้ําซอนกับ สํานักงานคณะกรรมการ
กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎีกา
58. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงกลาโหม
59. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม
60. พระราชบัญญั ติสงเสริมการบริหารจั ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
และสิ่งแวดลอม
61. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
62. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ป.ป.ช.
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
63. พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ า หรั บ กรรมการและพนั ก งาน
กระทรวงการคลัง
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
64. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
กระทรวงการคลัง
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ําประกันและจํานอง)
65. พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
66. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
67. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
68. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
69. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
70. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของ สํานักงานคณะกรรมการ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎีกา
71. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขอมูลการบริหารสิทธิ)
กระทรวงพาณิชย
72. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ว ยการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
เจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘
และความมั่งคงของมนุษย
73. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
74. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๕

พระราชบัญญัติ
75. พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
76. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
77. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

หนวยงาน
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
กระทรวงการคลัง
สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม

78. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
79. พระราชบั ญ ญั ติป องกั น และปราบปรามการสนับ สนุน ทางการเงิน แกการ
กอการราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
80. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
81. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕๘
82. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(องคประกอบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม)
83. พระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้ งศาลแขวงและวิธีพิจ ารณาความอาญาในศาลแขวง สํานักงานอัยการสูงสุด
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
84. พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชน สํานักงานอัยการสูงสุด
และครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
85. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ
กระทรวงคมนาคม
รถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว ช ว งแบริ่ ง -สมุ ท รปราการในท อ งที่ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘
86. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
87. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
88. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
89. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให สิ ท ธิ แ ก ผู ส มั ค รเป น สมาชิ ก ของกองทุ น การออม
กระทรวงการคลัง
แหงชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. .๒๕๕๘ (แกไขจากรางพระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
90. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
91. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงการคลัง
92. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
93. พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นนายร อ ยตํ า รวจ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ผูบัญชาการโรงเรียน)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๖

พระราชบัญญัติ
94. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นตนไปยังศาลแพง การสง
คําคูความโดยระบบอิเล็กทรอนิกสและการสงคําคูความไปยังตางประเทศ)
95. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
96. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ใหสํานักงาน ปปง. อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี)
97. พระราชบั ญญัติคุมครองการดําเนิน งานและใหอํานาจปฏิบั ติการเกี่ย วกั บ
สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
98. พระราชบั ญ ญั ติ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญัติ ก ารซื้อ ขายสิน ค าเกษตรล ว งหน า
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
99. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การอุทธรณ ฎีกา)
100. พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘

หนวยงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

101. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
102. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๕)
103. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
กระทรวงยุตธิ รรม
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๙ จัตวา)
104. พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
105. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
106. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
107. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
108. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของ กระทรวงการตางประเทศ
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
109. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง สํานักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดําเนินคดีแบบกลุม)
กฤษฎีกา
110. พระราชบั ญ ญั ติ การส ง ออกไปนอกและการนํ า เข า มาในราชอาณาจั ก ร
กระทรวงพาณิชย
ซึ่งสินคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
111. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๔) จินตนันท ชญาตรศุภมิตร
พ.ศ. ๒๕๕๘ (สื่อลามกเด็ก)
กับคณะ (รวม ๕๑ คน)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)
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พระราชบัญญัติ
112. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
113. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
114. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘) (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
115. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและการค า ระหว า งประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
116. พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลล ม ละลายและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ล ม ละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
117. พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลภาษี อ ากรและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ภ าษี อ ากร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณและฎีกา)
118. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณ
และฎีกา)
119. พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ผู บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
120. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (คาธรรมเนียมการอุทธรณ ฎีกา)
121. พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘
122. พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
123. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
124. พระราชบั ญญั ติแก ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวผูที่
ถูกปลอยชั่วคราวหลักเกณฑการบังคับคดีผูประกัน และการอุทธรณคําสั่ง
ศาลที่ไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว)
125. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจํ า นองเรื อ และบุ ริ ม สิ ท ธิ ทางทะเล (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
126. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต)
127. พระราชบั ญญั ติ คุ มครองการดํ าเนิ นงานของทบวงการพลั งงานหมุ นเวี ยน
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

หนวยงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุตธิ รรม
สํานักงานศาลยุติธรรม

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน
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๘

พระราชบัญญัติ
128. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา
สมทบ)
129. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
130. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ภาษีเงินไดจากการรับให)
131. พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หนวยงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว อยูระหวางรอมีผลใชบังคับ จํานวน 7 ฉบับ
1. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
* ประกาศ ๒๖ ส.ค. ๕๘ ใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น ๑๘๐ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
(๒๒ ก.พ. ๕๙)
2. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
* ประกาศ ๘ ก.ย. ๕๘ ใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น ๑๘๐ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
(๖ มี.ค. ๕๙)
3. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงแรงงาน
* ประกาศ ๘ ต.ค. ๕๘ ใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น ๑๘๐ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
(๕ เม.ย. ๕๙)
4. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงยุตธิ รรม
* ประกาศ ๒๗ ต.ค. ๕๘ ใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น ๑๘๐ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
(๒๓ เม.ย.๕๙)
5. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
* ประกาศ ๕ พ.ย. ๕๘ ใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น ๒๔๐ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
(๑ ก.ค.๕๙) เวนแตมาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (๕ พ.ย.๕๘)
6. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
* ประกาศ ๕ พ.ย. ๕๘ ใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น ๑๒๐ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
(๓ มี.ค. ๕๙) เวนแตบทบัญญัติในหมวด ๑ และมาตรา ๗๒ ใหใชบังคับตั้งแต
วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (๕ พ.ย.๕๘)
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๙

พระราชบัญญัติ
7. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. ๒๕๕๙
* ประกาศ ๑๙ ม.ค. ๕๙ ใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันประกาศ
มีผลใชบังคับ ๑๗ เม.ย. ๕๙

หนวยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางนําขึ้นทูลเกลา จํานวน ๑๒ ฉบับ
1. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
2. รางพระราชบั ญญัติ ส งเสริ มและรักษามรดกภูมิป ญญาทางวั ฒนธรรม พ.ศ. ....
(แกไขจากรางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ....)
3. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร)
4. รางพระราชบัญญัติแก ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)
5. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห ง ประเทศไทย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)
6. รางพระราชบัญญัติการปองกันและ แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....
(ราง ครม.)
7. รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
8. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การบังคับโทษปรับ การรอกําหนดโทษและรอการลงโทษและแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโทษของผูใชและผูถูกใช)
9. รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
10. รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดริด
และการขยายขอบเขตระยะเวลาการคุมครอง)
11. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
12. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง
สํานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงบประมาณ
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๑๐

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
รางพระราชบัญญัติที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสร็จ และเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 8 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มชองทางชําระ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
คาปรับ)
2. รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
3. รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงวัฒนธรรม
4. รางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
5. รางพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
6. รางพระราชบัญญัติอาวุ ธปนเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเ พลิงและ
กระทรวงมหาดไทย
สิง่ เทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7. รางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
8. ร างพระราชบั ญ ญั ติ แก ไขเพิ่ มเติ ม ประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ ง
กระทรวงยุตธิ รรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๕๔ ฉบับ
1.
รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบกพ.ศ. .... (รวมพระราชบัญญัติการ
กระทรวงคมนาคม
ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเป น
ฉบับเดียวกัน)
2. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายบางพลี กระทรวงคมนาคม
สุ ข สวั ส ดิ์ ในท อ งที่ อํ า เภอบางพลี อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ และอํ า เภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
*หมายเหตุ : ครม. ใหสง สคก.ตรวจพิจารณาอีกครั้งกอนสงวิปพิจารณา

3. รางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพยสินพ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
4. รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
5. รางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
6. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ข องศาล สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญพ.ศ. ....
7. รา งพระราชบั ญ ญั ติแก ไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย (ฉบั บ ที่ ..)
กระทรวงพาณิชย
พ.ศ. .... (กํ า หนดให จ ดทะเบี ย นข า มเขตไดกําหนดใหห นังสือบริคณหส นธิ
สิ้นผลเมื่อพน ๑๐ ป)
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๑๑

พระราชบัญญัติ
8. รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
9. รางพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
10. รางพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
11. รางพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
12. รางพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
13. รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
14. ร า งพระราชบั ญ ญั ติแก ไขเพิ่ มเติ มประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(มาตรการปองกันกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing))
15. รางพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
16. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห ใ ช ป ระมวลกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
และประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต
17. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
อิเล็กทรอนิกสและซากผลิตภัณฑอื่น พ.ศ. ....
และสิ่งแวดลอม
18. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
(ความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็กเปนองคประกอบความผิด และแกไขคํานิยาม
“กระทําชําเรา”)
19. รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
20. รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
21. รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
22. รางพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
23. รางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
กระทรวงยุตธิ รรม
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
24. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
25. ร า งพระราชบั ญ ญั ติค า ตอบแทนผู เ สี ย หาย และคาทดแทนและคา ใชจา ย
กระทรวงยุตธิ รรม
แกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
26. รางพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติ พ.ศ. ....
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
27. รางพระราชบัญ ญั ติศุลกากร พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมบทบัญ ญัติเรื่องการ
กระทรวงการคลัง
จายเงินสินบนและเงินรางวัล)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๑๒

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
28. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน า นน้ํ า ไทย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
(ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในรูปแบบ
แรงงานประมงและการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
29. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการทหาร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงกลาโหม
และหลักเกณฑและวิธีการเยียวยาใหแกขาราชการทหารผูไดรับผลกระทบ
จากความเหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือน
30. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตํารวจกอง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําการ)
31. รางพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
32. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) สํานักงานศาลปกครอง
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาค)
สํานักงานคณะกรรมการ
33. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สงเสริมการลงทุน
34. รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
กระทรวงยุตธิ รรม
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแจงสิทธิผูเสียหายในคดีอาญา) / แกไขจาก
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๑๒๔)
35. รางพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเขากองทุนระหวางประเทศเพื่อชดใช
กระทรวงคมนาคม
ความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
36. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ....
37. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) สํานักงานศาลปกครอง
พ.ศ. .... (การเพิ่มตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน)
38. ร างพระราชบั ญญั ติ คุมครองการดํ าเนิ นงานของสํ านั กงานเลขานุ การองคกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
39. รางพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ....
สภาความมั่นคงแหงชาติ
40. รางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงวัฒนธรรม
41. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ สร า งทางพิ เ ศษศรี รั ช กระทรวงคมนาคม
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ
และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๑๓

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
42. ร า งพระราชบั ญ ญั ติการประกอบธุ ร กิจ ข อมูล เครดิต (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(การจัดทําแบบจําลองดานเครดิต)
43. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กระทรวงยุตธิ รรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไม
เกินสิบแปดป)
44. รางพระราชบัญญัตหิ ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
45. รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
46. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
สํานักงานศาลยุติธรรม
47. รางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
กระทรวงสาธารณสุข
เด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. ....
48. รางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
49. รางพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับกลุม
กระทรวงการคลัง
อุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. ....
50. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. ....
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
51. รางพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
52. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
กระทรวงมหาดไทย
ของบานเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
53. รางพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ....
กระทรวงพาณิชย
54. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดําเนินการทาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
วินัยกับขาราชการตํารวจที่ออกจากราชการแลว)
พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๒๖ ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ..
กระทรวงคมนาคม
2. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเทคโนโลยี
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. รางพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
4. รางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม
กระทรวงยุตธิ รรม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
(สํานักงาน ป.ป.ท.)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๑๔

พระราชบัญญัติ
6. รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
7. รางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ....
8. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคมของบุคคล)
9. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดความผิ ด เกี่ ย วกั บ ห า งหุ น ส ว นจดทะเบี ย น
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
10. รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
11. รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
12. รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....
13. รางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
14. รางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงยุตธิ รรม
สํานักนายกรัฐมนตรี
(สคก.)
สํานักนายกรัฐมนตรี
(สคก.)
สํานักนายกรัฐมนตรี
(สคก.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
นายมณเฑียร บุญตัน
(สมาชิก สนช.)
สํานักงานศาลปกครอง

15. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง)
16. รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
17. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
สํานักงานศาลยุติธรรม
18. รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักการ
กระทรวงยุติธรรม
ฟนฟูกิจการสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)
กระทรวงคมนาคม
19.รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ
รถไฟฟ าสายสี มวง บางใหญ -ราษฎร บูร ณะ ชว งบางใหญ-บางซื่ อ ในทองที่
อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
สํานักงานศาลยุติธรรม
20. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
21. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
22. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
23. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห อํ า นาจปฏิ บั ติ การเกี่ ย วกั บ ธนาคารเพื่ อ การลงทุ น
ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
24. รางพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ....
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๑๕

พระราชบัญญัติ
25. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ....
26. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

หนวยงาน
พระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จํานวน ๓ ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) สํานักงานศาลปกครอง
พ.ศ. .... (แกไขอํานาจของคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.)
และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.))
2. รางพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. ....
กระทรวงพาณิชย
3. รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มา : ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ, กุมภาพันธ ๒๕๕9

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให
สามารถปฏิ บัติ ง านได อ ย า งรวดเร็ ว สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ แก ภ าคเอกชนและประชาชนได ต าม
หลักเกณฑที่จะเปดกวางขึ้น และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกรางกฎหมาย และการตีความกฎหมายแกเจาหนาที่
ของรัฐในหนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.2.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของหน ว ยงานทางกฎหมาย จั ด อบรม
กฎหมายมหาชนบู ร ณาการร ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย สํ า นั ก งานศาลปกครอง วิ ท ยาลั ย การตํ า รวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 14
หลักสูตร ผูเขารวม 975 คน
หลักสูตร
1. หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย
2. หลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับผูบริหารระดับสูง (2 คน)
3. หลักสูตรผูกํากับการ
4. หลักสูตรการฝกอบรมการพัฒนาขาราชการพลเรือนที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
5. หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี
6. ผูบริหารงานยุติธรรมระดับตน (บธต.)
7. ผูบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)
8. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม
9. หลักสูตรนักบริหารองคกรภาครัฐสมัยใหม 360 องศา
10. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

จํานวน (คน)
1
2
1
69
50
100
171
200
94
-
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หลักสูตร
11. หลักสูตรฝกอบรมผูนําทีมแหงการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผลในกระบวนทัศนใหม
12. หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารยุคใหม
13. การทําคําสั่งทางปกครองภายใตบริบทของกฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกฯ
14. การฝ ก อบรมการพั ฒ นาข า ราชการพลเรื อ นที่ อ ยู ร ะหว า งทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ ส ว นที่ 3
หลักสูตร การเปนขาราชการที่ดี รุนที่ 15
รวม

จํานวน (คน)
80
94
2
111
975

๑๑.๓ ในระยะต อ ไป จะจั ด ตั้ ง องค ก รปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ป ราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
นําเสนอสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) ตอปลัดกระทรวงยุติธรรม “การจัดตั้งองคกร
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเปนนโยบายรัฐบาลขอ 11.3 เปนเรื่องที่จะตอง
อาศั ย ความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น การร ว มกั บ องค ก รของฝ า ยตุ ล าการ (ศาลยุ ติ ธ รรมและอั ย การสู ง สุ ด )
จึงเห็นสมควรมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรับไปหารือรวมกันเพื่อพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวและรายงานใหทราบตอไป”
หนังสือสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนที่สุด
ที่ ยธ 02008.4/1415 ลงวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2558 ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมได รั บ ทราบและมอบให
ผู อํา นวยการสํ า นั กนโยบายและยุ ทธศาสตร แจงผูเกี่ ย วของดําเนิน การตามเสนอ (ขอเสนอเพื่อ พิจ ารณา
ดําเนินการในสวนกระทรวงยุติธรรม) ดังนี้
1. กระทรวงยุติธรรม ควรดําเนินการศึกษาและจัดทําแนวทางการแกไขและขอเสนอ
ในการปฏิ รู ป การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่น อย า งเป น รู ป ธรรมในกรอบหรื อ มุ ม มองของ
กระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงาน ป.ป.ท.
2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในบริบทของ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางบริหารองคกรกอนชั้นศาลใหเหมาะสม ในกรอบของสวน
ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวของ
3. กระทรวงยุติธรรม ควรรวมการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือผูเกี่ยวของกับปญหา
การคามนุษย กรณีแรงงานประมง และกรณีการอพยพยายถิ่นผิดปกติ ในกรอบของกระทรวงยุติธรรม เชน
ในกรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงาน ป.ป.ท. รวมถึงสํานักงาน ปปง.
4. กระทรวงยุติ ธ รรม ควรเรงรั ดหรื อรว มดํา เนิน การในการจั ดตั้ง องค กรปฏิรู ป
กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเปนนโยบายรัฐบาลขอ 11.3 ประกอบกับยังไมมีผล
การดําเนินงานที่เปนรูปธรรมแตประการใด
๑๑.๔ การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชฯ และมีระบบ
ขอมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมได
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๑๗

๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม การตรวจพิสูจนและจัดการขอมูล
ดานนิ ติวิ ทยาศาสตร ในจั งหวัดชายแดนภาคใต 261 ครั้ง ตรวจพิสูจ นทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับ สนุน
การดําเนินคดี 201 เรื่อง ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิสัญชาติใหกับประชาชนโดยการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนราษฎรอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงราย 1,477 ราย รายงานการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิ
สัญชาติใหกับประชาชนโดยการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงราย แลวเสร็จ 741 ราย
ตรวจพิ สู จน ส ารพั น ธุ กรรม (DNA) ผู ไม มีส ถานะทางทะเบีย นเพื่อใหเขาถึงการตรวจพิสูจ นสั ญ ชาติของรั ฐ
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการรวมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิต
ตรวจรางกายประชาชนรอบเหมืองแรทองคํา อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม
จั งหวั ด ชั ย ภู มิ 83 ราย จั งหวั ด บุ รี รั มย 128 ราย รั บ แจ งบุ คคลสู ญหายเพื่ อดํ าเนิ น การตรวจพิ สู จ น ท าง
นิ ติ วิ ทยาศาสตร 45 ราย ตรวจสารพั นธุ กรรม (ชาวมอแกน) อําเภอคุระบุรี จั งหวัดพั งงา 36 ราย สถาบั น
นิติวิทยาศาสตรจัดทํา MOU รวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดานการใหบริการตรวจสารพันธุกรรม
เพื่อแกปญหาสถานะบุคคล ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎธานี และ
จังหวัดนราธิวาส 1,468 ราย สามารถสรางความเปนธรรมและความเชื่อมั่นใหกับประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของภาครัฐ
๑๑.๔.๒ นําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติ
เพื่อใหผูกระทําผิดสามารถใชชีวิตกับครอบครัวและสังคมอยางปกติสุขและเปนการลดความแออัดของเรือนจํา
ผูกระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติติดเครื่องมือ 3,344 ราย ถอดเครื่องมือออกแลว 2,860 ราย
๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมได
รับความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดโดยงาย
๑๑.๕.๑ การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม
๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแสการกระทําความผิด
จากประชาชน 23,337 เรื่อง ยุติ 9,576 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 13,761 เรื่อง สงตอหนวยงาน
ภายนอก 411 เรื่อง สงตอหนวยงานภายใน 6,136 เรื่อง ดําเนินการเอง 5,521 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ 1,693 เรื่อง
ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและเขาถึงการใหบริการจากภาครัฐ
๑๑.๕.๑.๒ ช ว ยเหลื อประชาชนตามกฎหมาย กรมคุ ม ครองสิ ทธิ และ
เสรี ภ าพร ว มมื อ กั บสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ให พนั กงานสอบสวนทั่ วประเทศแจ งสิ ทธิ ตามพระราชบั ญญั ติ
คาตอบแทนผูเสียหายฯ และจัดทําบันทึกแจงสิทธิ ขอเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบื้องตนใหแกผูเสียหาย
หรือทายาทเพื่อนําไปยื่นคําขอรับการชวยเหลือทางการเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติไดแจงใหกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดและสถานีตํารวจภูธรและนครบาล ดําเนินการตามแนวทางรับคําขอเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.
คาตอบแทนผูเสียหายฯ ชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา จํานวน 8,348 ราย แบงเปน
ผูเสียหาย จํานวน 8,251 ราย และจําเลย จํานวน 97 ราย เปนเงิน 454,106,672.64 บาท ประชาชนยื่น
ขอรั บ การสนั บ สนุ น กองทุ น ยุ ติธ รรม 3,919 ราย จายเงิน ชว ยเหลือ 173,425,344.71 บาท และให
คําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน 26,978 ราย ทําใหประชาชนไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและ
มีความรูความเขาใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนการปองกันมิใหกระทําผิดกฎหมาย
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11.5.1.3 จัดตั้ง “คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน” เพื่อบริการ
ให คําปรึ กษาปญหาด านพฤติ กรรมเด็ก ป ญหาครอบครั วและป ญหาทางกฎหมายที่เกี่ ยวของ จํ านวน 95 แห ง
ผูขอรับบริการ จํานวน 1,237 ราย ขอรับบริการดวยตนเองที่คลินิก จํานวน 1,100 ราย และขอรับบริการ
ทางโทรศัพท จํานวน 135 ราย
๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.)
ระดั บตํ าบล จํ านวน ๓๑๒ แห ง การพัฒ นาการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง
จํานวน ๗๘๐ คน ประชุ มปฏิ บัติการเพื่ อชี้แจงแนวทางการรับ และจัดการเรื่องราวรองทุกขร ะดับ หัว หนา
สวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน ๕๔๕ คน บันทึกขอตกลงรวมมือ
(MOU) ว า ด ว ยการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ลดความเหลื่ อมล้ํ าในสั ง คมระหว า ง
กระทรวงยุ ติธ รรม สํ า นั กงานอั ย การสู งสุด สํา นักงานปลั ดสํา นักนายกรั ฐ มนตรี และกระทรวงมหาดไทย
อบรมการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทในชุมชน จํานวน ๑๕๔ คน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน รับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชนนํารองทั่วประเทศ
312 แห ง จํ า นวน 33,324 เรื่ อ ง สํ า เร็ จ จํ า นวน 20,952 เรื่ อ ง ไม สํ า เร็ จ จํ า นวน 651 เรื่ อ ง และ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 11,721 เรื่อง
๑๑.๕.๓ การคุมครองพยาน ยื่นคํารอง 325 ราย ตรวจสอบขอเท็จจริง 19 ราย
ยกคํารอง 90 ราย คุมครองพยาน 216 ราย และคุมครองพยานในคดีพิเศษ 21 ราย
๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้
๑๑.๕.๔.๑ การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี การไกลเกลี่ยรวมกับ
ธนาคารออมสินและบริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 4,149 เรื่อง
ทุนทรัพย 1,610,188,852.62 บาท การขายทอดตลาดทรัพยสิ นสามารถผลักดันทรัพยสินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ จํานวน 82,514,922,313 บาท ซึ่งเปนการยุติขอพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเขาสู
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
๑๑.๕.๔.๒ ใหความรูแกประชาชนและเจาหนาที่ ฝกอบรมเจาหนาที่
ไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี จํานวน ๑๑๘ คน ใหความรูดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน
(กฎหมายที่เกี่ยวของกับหนี้นอกระบบ) จํานวน ๗,750 ราย ฝกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือขาย จํานวน ๔๔๒
คน ฝกอบรมเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ย จํานวน ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเขาถึงความยุติธรรม
อยางยั่งยืน) จํานวน 825 คน อบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับภารกิจดานการบังคับคดี จํานวน ๕๙๑ คน
จัดทํ าคูมือประชาชนเพื่อช วยเหลือลูกหนี้ที่ไมได รับความเป นธรรม จํานวน ๗,๗๙๐ เลม แผ นพับ จํานวน
๖,๔๐๐ แผน เผยแพรหนังสือความรูดานกฎหมายแกประชาชน 3,300 เลม เผยแพรหนังสือบทบาทภารกิจ
กระทรวงยุติธรรม 4,800 เลม เผยแพรหนังสือคูมืองานบริการดานยุติธรรมสําหรับประชาชน 650 เล ม
เผยแพร ร ายงานการวิ จั ย พั ฒ นานโยบายการยุติธ รรมเพื่อแกปญ หาหนี้น อกระบบและการพัฒ นานโยบาย
การยุติ ธ รรมเพื่ อแก ป ญ หาหนี้ น อกระบบ จํานวน ๑๔๓ เลม และเผยแพรความรูผานรายการโทรทัศน 2
ชองทาง ในประเด็น “การดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรม เพื่ออํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
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ทางสังคม” และ “ประชาชนกับการเขาถึงความยุติธรรม” ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและประชาชนสามารถเขาถึงความเปนธรรม
11.5.4.3 การพัฒนารูปแบบการใหบริการแกคูความและประชาชน
ประหยั ดคาใช จายในการเดิ นทาง โดยเพิ่มชองทางการเปดให บริการขอมูลผ านทางสายดว นกรมบั งคับคดี
1111 กด 79 ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อสอบถามขอมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหนาของคดี
และการไกลเกลี่ยขอพิพาท มีผูใชบริการ จํานวน 14,386 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จํานวน 9,129 ราย
รองลงมาสอบถามผลการขายทอดตลาด จํานวน 3,440 ราย และสอบถามเรื่องการไกลเกลี่ย จํานวน 83 ราย
และการเปดใหบริการขอมูลผานทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ “LED PROPERTY” ตั้งแตวันที่
15 ธันวาคม 2557 เพื่อคน หารายละเอียดทรัพยสินที่ขายทอดตลาด เปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูสนใจซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดใหเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น มีผูดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น จํานวน 6,668 ครั้ง
แยกเปนระบบ Andriod จํานวน 4,574 ครั้ง และระบบ iOS จํานวน 2,094 ครั้ง
๑๑.๕.๕ การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
๑๑.๕.๕.๑ การป องกั นการกระทํ าผิ ด การจั ดทํ าวี ดิ ทั ศน เพื่ อป องกั น
พฤติกรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทําสื่อการเรียนรูสําหรับผูปกครองในหัวขอบทบาทพอแมกับการเขาใจวัยรุน และการตูนแอนนิเมชันสําหรับเด็ก
และเยาวชนในหัวขอการใชเวลาวางและขอกฎหมายที่เด็กควรรู การใชสื่อนิทานสําหรับเด็กประถมวัยเพื่อแจกจาย
ให กั บโรงเรี ยนอนุ บาลและศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กทั่ วประเทศ จํ านวน 50,000 แห ง สถานศึ กษาจั ดกิ จกรรม
การปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด จํานวน 10,575 แหง นักเรียน ป.4 – ป.6 ทั่วประเทศไดรับการสราง
ภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด จํานวน 3,782,377 คน สถานศึกษาจัดตั้งหนวยลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
ตานภัยยาเสพติด จํานวน 13,624 แหง ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดตานภัยยาเสพติด จํานวน 664,619 คน
จั ดอบรมหลั กสู ตรพัฒนาศั กยภาพบุ คลากรสําคั ญเพื่ อป องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ มเสี่ ยงนอกสถานศึ กษา
จัดสรรงบประมาณใหที่ทําการปกครองอําเภอ จํานวน 878 อําเภอ เพื่อสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเสี่ยงนอก
สถานศึกษาในพื้นที่มีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
๑๑.๕.๕.๒ แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในเรือนจํา การจัดระเบียบเรือนจํา/
ทัณฑสถานใหเหมาะสมกับการควบคุมผูตองขังแตละประเภท 7 แหง จัดระบบการจําแนกลักษณะผูตองขังให
เหมาะสมกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน ๑๔2 แหง ผูตองขังรายสําคัญที่ผานการจําแนกลักษณะผูตองขัง 6,562 ราย
ยายระบายผูตองขังในเรือนจําชายไปทัณฑสถานหญิง 3,872 ราย เกลี่ยผูตองขังจากเรือนจําแออัดมากไปสู
เรือนจําแออัดนอย 22,473 ราย พัฒนาเรือนจําความมั่นคงต่ําใหรองรับผูตองขังเตรียมความพรอมกอน
ปลอย โดยคัดเลือกและยายผูตองขังที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่กรมราชทัณฑกําหนดไปยังทัณฑสถาน
เปดหรือเรือนจําชั่วคราวที่ตั้งอยูเรือนจํานั้นๆ หรือใกลเคียงใหเต็มอัตราความจุ ผูตองขังที่ไดรับการคัดเลือก
จํานวน 3,607 คน ดําเนินการตามมาตรฐานดานการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจํา/ทัณฑสถาน
๑๓๑ แหง บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันตองโทษ 32,857 ราย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายอาชีพและ
อุดมศึกษา 69,270 ราย ฝกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา 330,889 ราย จัดกิจกรรมชุมชนบําบัด
(Care Model) ใหกับผูตองขังที่ติดยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด อารมณและพฤติกรรม ๘5 แหง ผูตองขัง
เขารวมกิจกรรม (Care Model) 14,310 คน จั ดโปรแกรมปฐมนิเทศผูตองขั งเข าใหม ๓ รุ น ๑๓๗ แห ง
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ผูตองขังเขารวมโปรแกรมปฐมนิเทศ ๑๒,๓๓๐ คน จัดโปรแกรมสรางความเขมแข็งทางใจ (กลุมเรือนจําความ
มั่นคงสูง) ๑๓๖ แหง ผูตองขังเขารวมโปรแกรมสรางความเขมแข็งทางใจ ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแกไขฟนฟู
ผูตองขัง ๕๒ แหง ผูตองขังเขารวมโปรแกรมแกไขฟนฟูผูตองขัง ๓,๑๒๐ คน
๑๑.๕.๕.๓ การแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนงานบําบัด
แกไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคานิยม ๑๒ ประการ/ จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธกิจกรรมศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แหง และสถานแรกรับและศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน ๓๔ แหง สืบเสาะและจัดทํารายงานขอเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 32,550 ราย
สื บ เสาะและจั ดทํ า รายงานข อเท็ จ จริ งเด็ กและเยาวชนในคดีครอบครัว 9,721 ราย จั ดทํ าแนวทางและ
ยุทธวิธีการลดจํานวนเด็กและเยาวชนในศูนยฝกฯ แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการ
แกไขปญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงตอความสงบสุขของบานเมือง
๑๑.๕.๕.๔ การแก ไ ขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน การคุ ม ประพฤติ
375,615 ราย แบงเปน (การสืบเสาะและพินิจ 131,604 ราย/การควบคุมและสอดสอง 244,011 ราย)
สํารวจแหลงงานในพื้นที่ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่ประสงครับผูกระทําผิดของกรมคุมประพฤติ
เขาทํางาน จํานวน 1,448 แหง สํารวจความพรอมและความถนัดของผูรับบริการและทําแผนบูรณาการ
จํานวน 42,695 ราย การติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 238,748 คน
และการใหความชวยเหลือผูผานการบําบัด จํานวน 10,935 คน
๑๑.๕.๕.๕ การปองกันการกระทําผิดซ้ํา ชวยเหลือผูพนโทษไมใหกลับไป
กระทําผิดซ้ําดวยการสงเคราะหอาชีพ แหลงทุนผูพนโทษ จํานวน 2,017 ราย จางงานผูพนโทษ จํานวน 676 ราย
การฝ กอบรมวิ ชาชี พและพั ฒนาพฤติ นิ สั ยโดยประชุ มติ ดตามผลการฝ กอบรมและพั ฒนาศั กยภาพผู พ นโทษ
การฝกอบรมสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน ๑๙๘ ราย (คายคืนคนดีสูสังคม) สรางงานสรางอาชีพใหกับ
ผูที่อยูในการดูแลของคุมประพฤติโดยบูรณาการรวมกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสโมสรโรตารีประเทศ
ไทยใหเขารวมมหกรรมอาชีพ (Thai Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝกอบรมวิชาชีพดานการชาง จํานวน 16,567 ราย
พัฒนาและยกระดับทักษะดานการประกอบอาชีพ จํานวน 1,631 ราย จัดทําแนวทางการฝกวิชาชีพใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดทําหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน
1,124 คน ทําใหผูกระทําผิดใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติ ไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา
๑๑.๕.๖ การแกไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จํานวน ๓6 ฉบับ
บัญชี 1 รางพระราชบัญญัติที่เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ
(22 ฉบับ)
สวนที่
ขั้นตอน
๑ รางพระราชบัญญัติที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ใหบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้
1.1 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักการฟนฟูกิจการสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๒๑

บัญชี 1 รางพระราชบัญญัติที่เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ
๒

๓

๔

(22 ฉบับ)

ขั้นตอน
รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จํานวน 9 ฉบับ ดังนี้
2.1 รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง)
2.2 รางพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.3 ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....(ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศที่ มี เ ด็ ก
เปนองคประกอบความผิด และแกไขคํานิยาม “กระทําชําเรา”)
2.4 รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
2.5 รางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.6 รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.7 รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแจง
สิทธิผูเสียหายในคดีอาญา) / แกไขจากรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๑๒๔)
2.8 รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑการ
สอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป)
2.9 รางพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
3.1 รางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.2 รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... (สํานักงาน ป.ป.ท.)
3.3 รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.4 รางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบแลว และอยูระหวางการทูลเกลาฯ จํานวน 8 ฉบับ ดังนี้
๔.๑ พระราชบัญญัติที่มีผลใชบังคับแลว จํานวน 6 ฉบับ
4.1.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจรและขอสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
4.1.2 พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.4 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ใหสํานักงาน ปปง. อยูในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี)
4.1.6. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 (มาตรา
309 จัตวา)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๒๒

บัญชี 1 รางพระราชบัญญัติที่เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ

๕

(22 ฉบับ)

ขั้นตอน
๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว อยูระหวางรอมีผลใชบังคับ จํานวน 1 ฉบับ
4.2.1 พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
* ประกาศ ๒๗ ต.ค. ๕๘ ใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ (๒๓ เม.ย.๕๙)
4.3 รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการนําขึ้นทูลเกลาฯ จํานวน ๑ ฉบับ
4.3.1 รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
รางพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จํานวน - ฉบับ

บัญชี 2 รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการพิจารณาทบทวน
(1 ฉบับ)
สวนที่
ขั้นตอน
1 รางพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปจจุบันที่อยูระหวางการทบทวน จํานวน ๑ ฉบับ ดังนี้
1.1 รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....
2 รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดกอนหนาที่อยูระหวางการทบทวน จํานวน - ฉบับ
บัญชี 3 รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการศึกษายกราง
สวนที่
ขั้นตอน
1 รางพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จํานวน - ฉบับ
2 รางพระราชบัญญัติที่ยกรางแลวเสร็จ จํานวน - ฉบับ

(- ฉบับ)

บัญชี 4 รางพระราชบัญญัติที่เกีย่ วของกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ
(- ฉบับ)
สวนที่
ขั้นตอน
1 รางพระราชบัญญัติทตี่ องรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จํานวน - ฉบับ
2 รางพระราชบัญญัติทเี่ กี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางองคกรของหนวยงานภาครัฐและคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
จํานวน - ฉบับ
3 รางพระราชบัญญัติทเี่ สนอโดยสภาปฏิรูปแหงชาติ จํานวน - ฉบับ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9)

๒๓

บัญชี 5 รางพระราชบัญญัติที่อยูร ะหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย
สวนที่
ขั้นตอน
1 รางพระราชบัญญัติที่อยูร ะหวางการศึกษา ยกราง จํานวน 10 ฉบับ ดังนี้
1.1 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

(๑0 ฉบับ)

1.2 รางพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. ....
1.3 รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ....
1.4 รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.5 รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.6 รางพระราชบัญญัติวาดวยยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
1.7 รางพระราชบัญญัติขอมูลสารพันธุกรรมแหงชาติ พ.ศ. ....
1.8 รางพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....
1.9 รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. .... (แกไขโดยรวมหลักการของราง

พระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. ….และรางพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

บัญชี 5 รางพระราชบัญญัติที่อยูร ะหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย
(๑0 ฉบับ)
สวนที่
ขั้นตอน
1.10 รางประมวลกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
2 รางพระราชบัญญัติที่อยูร ะหวางการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการตรากฎหมาย จํานวน ๓ ฉบับ
2.1 รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
2.2 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลีย่ ขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
2.3 ราง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (สํานักงาน ป.ป.ส.)
3 รางพระราชบัญญัตขิ อง ครม. ชุดกอนหนาทีไ่ มสอดคลองกับนโยบายปจจุบัน จํานวน - ฉบับ
ที่มา : สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, กุมภาพันธ 2559

