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สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)
---------------------------ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม จานวน 517 ฉบับ ดาเนินการดังนี้
11.1.1 ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จานวน 326 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จานวน 5 ฉบับ
1. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ร ะหว่ า ง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
ประเทศ/ ป.ป.ช.
2. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ....)
3. ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
กระทรวงยุติธรรม
โดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
4. ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้
กระทรวงคมนาคม
ความเสียหายจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี –
กระทรวงคมนาคม
สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการ และอาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
*หมายเหตุ : ครม. ให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งวิปพิจารณา

ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จานวน 75 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมพระราชบัญญัติการขนส่ง
กระทรวงคมนาคม
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นฉบับ
เดียวกัน)
2. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สินพ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
3. ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ร่างพระราชบั ญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ (ฉบับที่ ..)
กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. .... (กาหนดให้ จ ดทะเบี ย นข้ามเขตได้กาหนดให้ ห นังสื อบริคณห์ ส นธิ
สิ้นผลเมื่อพ้น ๑๐ ปี)
5. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงพาณิชย์
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พระราชบัญญัติ
6. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
7. ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
8. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
และสิ่งแวดล้อม
9. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม
(ความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขคานิยาม
“กระทาชาเรา”)
10. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
11. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ต ารวจแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกอง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาการ)
12. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช – วงแหวน
กระทรวงคมนาคม
รอบนอกกรุ งเทพมหานครในท้องที่อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและ
เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อและ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
13. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
14. ร่างพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
15. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. ....
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
16. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการ
กระทรวงการคลัง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
17. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
สานักงบประมาณ
18. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
สานักงบประมาณ
19. ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. ....
20. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
21. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใ ช้ป ระมวลกฎหมายยาเสพติ ด พ.ศ. .... และร่ า ง
กระทรวงยุติธรรม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด
22. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
23. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
กระทรวงการคลัง
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
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พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
24. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
กระทรวงพาณิชย์
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (การบอกกล่ าวการโอนสิทธิเรียกร้อง และการจัดตั้ง
บริษัทจากัด)
25. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดความผิ ด เกี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น
กระทรวงพาณิชย์
ห้ างหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด บริ ษัท จ ากัด สมาคม และมู ล นิ ธิ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
(ความผิดกรณีบริษัทไม่โฆษณาหรือไม่ส่งคาบอกกล่าวหรือจัดการควบบริษัท
โดยฝุาฝืนมาตรา ๑๒๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
26. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
27. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
28. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและ กระทรวงการต่างประเทศ
การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
29. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....
30. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุตธิ รรม
ที่กระทาผิด พ.ศ. ....
31. ร่ า งพระราชบั ญญั ติโ อนที่ ร าชพั ส ดุ ที่เ ป็น สาธารณสมบั ติข องแผ่ นดิ นที่ ใ ช้
กระทรวงการคลัง
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสิน ธุ์ ให้ แก่น างบุ ญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสิ นธุ์
พ.ศ. ....
32. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
33. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคาสั่งศาล สานักงานศาลยุติธรรม
ในคดีอาญา พ.ศ. ....
34. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
35. ร่ างพระราชบั ญญั ติแก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรั ษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(รองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment
Master Plan))
36. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงแรงงาน
37. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
กระทรวงพาณิชย์
ต่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
38. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (การให้ อานาจดัก รับและเข้าถึ งพยานหลั ก ฐานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการสืบสวนคดีอาญา)
39. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
กระทรวงพลังงาน
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40. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
41. ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
42. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
43. ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
44. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
45. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
46. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
47. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่ส วนมูล ฟูอง หลั กเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ และ
ค่าธรรมเนียม)
48. พระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
49. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
50. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองและ
กระทรวงมหาดไทย/
การใช้พื้นที่ พ.ศ. ....)
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ
51. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงกลาโหม
52. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อายุใบอนุญาต
กระทรวงคมนาคม
ประกอบการขนส่งประจาทาง และอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการขนส่งประจาทาง)
53. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
กระทรวงพาณิชย์
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ....
54. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) สานักงานคณะกรรมการ
พ.ศ. ....
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
55. ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
56. ร่ างพระราชบั ญญั ติอาวุ ธ ปื น เครื่ อ งกระสุ นปื น วัต ถุระเบิด ดอกไม้ เพลิ ง
กระทรวงมหาดไทย
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
57. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
58. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการทหาร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงกลาโหม
(เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการทหาร)
59. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)
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หน่วยงาน
60. ร่ างพระราชบั ญญั ติแก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(การกาหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์)
61. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
62. ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
63. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ....
64. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
65. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กระทรวงการคลัง
เพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....
66. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ค่าเสียหายเบื้องต้น กระทรวงอุตสาหกรรม
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง)
67. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
68. ร่ างพระราชบั ญญั ติแก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(มาตรการปูองกันกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing))
69. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) กระทรวงการพัฒนาสังคม
พ.ศ. ....
และความมั่นคงของมนุษย์
70. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
71. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกาหนดให้
กระทรวงการคลัง
ใช้เงินสกุลอื่นในการคานวณรายได้ รายจ่ายและกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิ นได้
ปิโตรเลียม)
72. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การ
กระทรวงการคลัง
ใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล)
73. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
74. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การักษา
กระทรวงการคลัง
เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน)
75. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง
กระทรวงการคลัง
การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
ส่วนที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน 28 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ามัน พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
2. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)
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3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
4. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
8. ร่ างพระราชบั ญญั ติแก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ
FATF)
9. ร่ างพระราชบั ญ ญัติ การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

*เดิ ม ชื่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ส าหรั บ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....

10. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และ
ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

*สคก. แก้ไขชื่อเป็น ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

11. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
12. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
รับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....
13. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
14. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่อ งการ
จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล)
15. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
พ.ศ. ....
16. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและ
เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
17. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การ
ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
18. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....

กระทรวงยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)
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19. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
20. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงองค์ประกอบสภาทหารผ่านศึก)
21. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
22. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)
23. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
24. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ก าหนดให้ มี ก.บ.ศป. ปรั บ ปรุ ง อ านาจ ก.ขป. และ กศป.
เพิ่มตาแหน่ งผู้ ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น แก้ไขการเปิดทาการศาล
ปกครองในภูมิภาค วาระการดารงตาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดและ
วินัยตุลาการศาลปกครอง)
25. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศาลปกครอง

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
และคณะ
26. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์
และคณะ
27. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
พ.ศ. ....
และคณะ
28. ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ จานวน
209 ฉบับ
*หมายเหตุ รัฐธรรมนูญฯ จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๑80 ฉบับ
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงบประมาณ
2. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงกลาโหม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๘

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
3. พระราชบั ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)
4. พระราชบั ญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗)
ศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.)
5. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทย
6. พระราชบั ญญัติการกลั บ ไปใช้สิ ท ธิใ นบาเหน็ จบานาญตามพระราชบัญญั ติ
กระทรวงการคลัง
บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
7. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม
8. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้าหนักของรถ
กระทรวงคมนาคม
ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
9. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยาม
กระทรวงคมนาคม
การขนส่งส่วนบุคคล)
10. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงขอมนุษย์
11. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง
กระทรวงคมนาคม
ถนนวงแหวนอุ ต สาหกรรมกั บ ทางพิเ ศษสายบางพลี -สุ ข สวั ส ดิ์ ในท้ อ งที่
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗
12. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความ
กระทรวงการคลัง
ตกลงว่ า ด้ ว ยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ ง ข้ า มพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตอนบน)
13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง
(มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่
มิใช่นิติบุคคล)
14. พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16. พระราชบั ญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภาษี
กระทรวงคมนาคม
ประจาปีของหน่วยงานภาครัฐ)
17. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
18. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
19. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส่ งใบสั่ งทาง
กระทรวงมหาดไทย
ไปรษณีย์)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๙

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร
กระทรงยุติธรรม
และข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
21. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
22. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการต่างประเทศ
(จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
23. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์
(จัดตั้งสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
24. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์
25. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร์ พุทธศักราช
กระทรวงเกษตร
๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
และสหกรณ์
26. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
สานักงานคณะกรรมการ
๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้าประกัน)
กฤษฎีกา
27. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
ราชบัณฑิตยสถาน
28. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
สานักงานคณะกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจ้าพนักงาน”)
กฤษฎีกา
29. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓)
สานักงานคณะกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
กฤษฎีกา
30. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
31. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ
และคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎีกา
32. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม
33. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
34. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์การนาของ
กระทรวงการคลัง
เข้าเพื่อการผ่านแดนหรือถ่ายลาออกนอกราชอาณาจักร)
35. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.
กระทรวงการคลัง
๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
36. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
37. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
38. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
39. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดวิ ท ยฐานะผู้ ส าเร็ จ วิ ช าการทหาร (ฉบั บ ที่ ๖)
กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๐

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
40. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคม
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
และความมั่นคงของมนุษย์
41. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
42. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงวัฒนธรรม
43. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
44. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
กระทรวงการคลัง
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
45. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
46. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงพาณิชย์
47. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงแรงงาน
48. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
49. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
50. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงกลาโหม
51. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การทาซ้าในโรงภาพยนตร์)
กระทรวงพาณิชย์
52. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.
53. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.
54. พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.
55. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการ
สานักงาน ก.พ.
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
56. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.
57. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับ สานักงานคณะกรรมการ
กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎีกา
58. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงกลาโหม
59. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม
60. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจั ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
และสิ่งแวดล้อม
61. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
62. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ป.ป.ช.
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๑

พระราชบัญญัติ
63. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
64. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้าประกันและจานอง)
65. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
66. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
67. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
68. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
69. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
70. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
71. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลการบริหารสิทธิ)
72. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช่ ว ยการ
เจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
73. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
74. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์
75. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงยุติธรรม
76. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
77. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
78. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
79. พระราชบั ญญัติปู องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิ นแก่การ สานักงานปูองกันและ
ก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปราบปรามการฟอกเงิน
80. พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
81. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ
82. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ สานักงานศาลยุติธรรม
(องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม)
83. พระราชบั ญญัติ จั ดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง สานักงานอัยการสูงสุด
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
84. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ สานักงานอัยการสูงสุด
ครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๒

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
85. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟูา โครงการ
กระทรวงคมนาคม
รถไฟฟู า สายสี เ ขี ย ว ช่ ว งแบริ่ ง -สมุ ท รปราการในท้ อ งที่ อ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘
86. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
87. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
88. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
89. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก ของกองทุ น การออม
กระทรวงการคลัง
แห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .๒๕๕๘ (แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
90. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
91. พระราชบัญญัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงการคลัง
92. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
93. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ผู้บัญชาการโรงเรียน)
94. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่ง
คาคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคาคู่ความไปยังต่างประเทศ)
95. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงแรงงาน
96. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานปูองกันและ
(ให้สานักงาน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี)
ปราบปรามการฟอกเงิน
97. พระราชบั ญญัติคุ้มครองการดาเนิน งานและให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กระทรวงการคลัง
สานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
98. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
99. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่
สานักงานศาลยุติธรรม
๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การอุทธรณ์ ฎีกา)
100. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
101. พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๓

พระราชบัญญัติ
102. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๕)
103. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๙ จัตวา)
104. พระราชบัญญัติสวนปุา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
105. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
106. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
107. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
108. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของ กระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
109. พระราชบั ญ ญั ติแ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง สานักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดาเนินคดีแบบกลุ่ม)
กฤษฎีกา
110. พระราชบั ญ ญั ติ การส่ ง ออกไปนอกและการน าเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
111. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. น.ส.จินตนันท์ ชญาต์รศุภมิตร
๒๕๕๘ (สื่อลามกเด็ก)
กับคณะ (รวม ๕๑ คน)
112. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานศาลยุติธรรม
113. พระราชบั ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธ รรม (ฉบั บที่ ๕) สานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘
114. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) สานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘) (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
115. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สานักงานศาลยุติธรรม
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
116. พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลล้ ม ละลายและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ล้ ม ละลาย สานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
117. พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลภาษี อ ากรและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ภ าษี อ ากร สานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)
118. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ สานักงานศาลยุติธรรม
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกา)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๔

พระราชบัญญัติ
119. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
120. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ ฎีกา)
121. พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘
122. พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
123. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
124. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูก
ปล่อยชั่วคราวหลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คาสั่งศาล
ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)
125. พระราชบัญญัติการจานองเรือและบุริมสิทธิ ทางทะเล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
126. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต)
127. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
128. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดารงตาแหน่งของผู้พิพากษา
สมทบ)
129. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
130. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ภาษีเงินได้จากการรับให้)
131. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
132. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
133. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
134. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....)
135. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๕

พระราชบัญญัติ
136. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
137. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(มาตรการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)
138. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)
139. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
140. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)
141. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับโทษปรับ การรอกาหนดโทษและรอการลงโทษ
และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)
142. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน

* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๕ เม.ย. ๕๙

143. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ

* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๕๙

144. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงยุติธรรม

* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๙

145. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

กระทรวงยุติธรรม

* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๙

146. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

* มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๙

147. พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงมหาดไทย

* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙

148. พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟูา โครงการ
รถไฟฟูาสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
ในท้องที่อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงคมนาคม

* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙

149. พระราชบัญญัติ มาตรการของฝุายบริหารในการปูองกัน และปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙

กระทรวงยุติธรรม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๖

พระราชบัญญัติ
150. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
(สานักงาน ป.ป.ท.)

หน่วยงาน
กระทรวงยุติธรรม

* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙

151. พระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงการคลัง

* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙

152. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ

* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๕๙

153. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

สานักงานศาลยุติธรรม

* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙

154. พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙
และสิ่งแวดล้อม
155. พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการ
กระทรวงยุติธรรม
ฟื้นฟูกิจการสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙

156. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ

* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๕๙

157. พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๙
158. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙

สานักงานศาลปกครอง
สานักงบประมาณ

* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๙

159. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระทรวงการคลัง

* มีผลใช้บังคับ ๑ ก.ค. ๕๙

160. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ

* มีผลใช้บังคับ ๑ ก.ค. ๕๙

161. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงวัฒนธรรม

* มีผลใช้บังคับ ๖ ก.ค. ๕๙

162. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การโทรคมนาคม ทาง
ดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

* มีผลใช้บังคับ ๖ ก.ค. ๕๙

163. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ

* มีผลใช้บังคับ ๒๐ ก.ค. ๕๙

164. พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับ ๒๗ ก.ค. ๕๙

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๗

พระราชบัญญัติ
165. พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓)

หน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์

* มีผลใช้บังคับ ๒๗ ก.ค. ๕๙

166. พระราชบัญญัติ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงสาธารณสุข

* มีผลใช้บังคับ ๒๘ ก.ค. ๕๙

167. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานของสานักเลขานุการ องค์กรสารอง
ข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

* มีผลใช้บังคับ ๖ ส.ค. ๕๙

168. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงยุติธรรม

* มีผลใช้บังคับ ๖ ส.ค. ๕๙

169. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับ ๖ ส.ค. ๕๙

170. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สานักงานศาลยุติธรรม

* มีผลใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙

171. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การเพิ่มช่องทาง
ชาระค่าปรับ)

สานักงานตารวจแห่งชาติ

* มีผลใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙

172. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงมหาดไทย

* มีผลใช้บังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙

173. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

* มีผลใช้บังคับ ๑๖ ก.ย. ๕๙

174. พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงสาธารณสุข

* มีผลใช้บังคับ ๒๖ ก.ย. ๕๙

175. พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

* ประกาศ ๒๖ ก.ย. ๕๙ มีผลใช้บงั คับ ๒๗ ก.ย. ๕๙

176. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สานักงบประมาณ

* มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๙ เป็นต้นไป

177. พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

สานักงานศาลยุติธรรม

* มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๙

178. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงยุติธรรม

* มีผลใช้บังคับ ๒๑ ต.ค. ๕๙

179. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใช้บังคับ ๑๒ พ.ย. ๕๙

กระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๘

พระราชบัญญัติ
180. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* มีผลใช้บังคับ ๒๖ พ.ย. ๕๙

พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอมีผลใช้บังคับ จานวน 3 ฉบับ
1. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงวิทยาศาสตร์
* ประกาศ ๑๖ พ.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศมีผลใช้
และเทคโนโลยี
บังคับ ๑ ก.พ. ๖๐

2. พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* ประกาศ ๓๐ ส.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ มีผลใช้
บังคับ ๒๘ ธ.ค. ๕๙

3. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงยุติธรรม

* ประกาศ ๓ ต.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศ มีผลใช้
บังคับ ๑ เม.ย.๖๐

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนาขึ้นทูลเกล้า จานวน 23 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
6. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
8. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. .....
(เปลี่ ย นชื่ อ จากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น การพยาบาล สภากาชาดไทย
พ.ศ. ....)
9. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรั บ ปรุ ง การยกเว้ น เงิ น ได้ จ ากการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)
10. ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ....
11. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงมหาดไทย
*เดิมเสนอโดยกระทรวง
วัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
และคณะ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง
สานักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงาน ป.ป.ช.

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๑๙

พระราชบัญญัติ
12. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดทาแบบจาลองด้านเครดิต)
13. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
14. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
15. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
16. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
17. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
18. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
กับคณะ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง

19. ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
20. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การจัดการทรัพย์สินของ ธปท.)
21. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม
22. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
23. ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ ๕ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จานวน 9 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
สานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. .... (การพ้นตาแหน่งของข้าราชการตุลาการ)
2. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดารงตาแหน่งผู้พิพากษา
สานักงานศาลยุติธรรม
อาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกาหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดารงตาแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส)
3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักงานอัยการสูงสุด
(อัยการอาวุโส)
4. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
5. ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
6. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
7. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๒๐

พระราชบัญญัติ
8. ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
9. ร่างพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงมหาดไทย

11.1.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน จานวน 26 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการทบทวน จานวน ๒4 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
2. ร่ างพระราชบั ญญัติว่า ด้ว ยวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวั ตกรรมแห่ งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และเทคโนโลยี
3. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
5. ร่างพระราชบัญญัติสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
6. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
กระทรวงวิทยาศาสตร์
(แก้ไขชื่อจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
และเทคโนโลยี
เพื่อความสามารถในการแข่งขัน พ.ศ. ....)
7. ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
8. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
(แก้ไขจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกาเนิด) พ.ศ. ....)
9. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ....
และสิ่งแวดล้อม
10. ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
11. ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
กระทรวงมหาดไทย
12. ร่างพระราชบัญญัติรายได้เกษตรกร พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13. ร่างพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
14. ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
15. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักงานตารวจแห่งชาติ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๒๑

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
16. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
17. ร่างพระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
สานักงานคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
กฤษฎีกา
18. ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
19. ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
20. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
21. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อายุใบอนุญาต
กระทรวงคมนาคม
ประกอบการขนส่งประจาทาง และอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการขนส่งประจาทาง)
22. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การอุทธรณ์ ฎีกา)
23. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24. ร่ างพระราชบั ญญั ติการจั ดตั้ งบริ ษั ทคนเดียว พ.ศ. .... (แก้ไขชื่อจากร่า ง
กระทรวงพาณิชย์
พระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. ....)
ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวน จานวน ๒ ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
สานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
11.1.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จานวน 50 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จานวน 38 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและ
กระทรวงคมนาคม
สะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
3. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
เด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
กีฬา
4. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
5. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
6. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๒๒

พระราชบัญญัติ
7. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
8. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ.....
(แก้ไขชื่อจากร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
9. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
10. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้ง
กรมการขนส่งทางราง)
11. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรม)
12. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง)
13. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
14. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่ นดินและผู้ตรวจการแผ่ นดิน
ประธานกรรมการและกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
15. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
16. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
17. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
18. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
19. ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
20. ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
21. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
สถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
และคณะ
กระทรวงคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กระทรวงการคลัง
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๒๓

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
22. ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
23. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กับคณะ
24. ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
25. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
26. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
27. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
28. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักนายกรัฐมนตรี (สคบ.)
29. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สภาพัฒนาการเมือง
30. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
31. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม
32. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
กระทรวงยุติธรรม
33. ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
34. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟูองคดีอาญา พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม
35. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
36. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
37. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักงานตารวจแห่งชาติ
38. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ....
ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่ยกร่างแล้วเสร็จ จานวน ๑2 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ….
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ร่างพระราชบัญญัติปุาไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
4. ร่างพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงแรงงาน
5. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
6. ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๒๔

พระราชบัญญัติ
7. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
8. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
9. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
10. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ....
11. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
12. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยด้านสุขภาพจากการขนส่ง
(แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕)

หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

11.1.4 ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ จานวน 35 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จานวน ๒1 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการทาสนธิสัญญาและตราสารระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานปลัด
พ.ศ. ....
สานักนายกรัฐมนตรี
3. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
4. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
6. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
7. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเกาะสมุย พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
8. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลตาบล พ.ศ. ....
9. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
กระทรวงมหาดไทย
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
10. ร่างพระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
11. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
12. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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13. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
14. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
15. ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
16. ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอานาจ)
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
17. ร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอานาจ)
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
18. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..)
สานักงานปลัด
พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอานาจ)
สานักนายกรัฐมนตรี
19. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมาย
สานักงานปลัด
กระจายอานาจ)
สานักนายกรัฐมนตรี
20. ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอานาจ)
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
21. ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจาย
สานักงานปลัด
อานาจ)
สานักนายกรัฐมนตรี
ส่วนที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐ จานวน 3 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักงานศาลยุติธรรม
(ค่าตอบแทนพิเศษ)
2. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง สานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้น)
3. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ จานวน ๗ ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
3. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
4. ร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
6. ร่างพระราชบัญญัติสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
7. ร่างพระราชบั ญญัติคุ้มครองสิ ทธิเสรี ภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ ประกอบ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
ส่วนที่ ๔ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จานวน 4 ฉบับ
1. ร่ างพระราชบั ญญัติจั ดตั้ง ศาลปู องปรามการทุจริ ตและวิธีพิจ ารณาปูองกั น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ปราบการทุจริต พ.ศ. ....
ประเทศ
2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
พ.ศ. ....
ประเทศ
3. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
พ.ศ. ....
ประเทศ
4. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
(สานักงานคณะกรรมการผังเมืองและการใช้พื้นที่แห่งชาติ)
ประเทศ
11.1.5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรา
กฎหมาย จานวน 79 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จานวน 59 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติภาษีและเงินโอนเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง พ.ศ. ....
4. ร่างพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
6. ร่างพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ....
7. ร่างพระราชบัญญัติสัตว์ปุา พ.ศ. ....
8. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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9. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
10. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
11. ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
12. ร่างพระราชบัญญัติโรงรับจานา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
13. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
14. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ....
15. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ....
16. ร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. ....
17. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....
18. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
19. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
20. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
21. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. ....
(แก้ไขโดยรวมหลักการของร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. …. และร่าง
พระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
22. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
23. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
24. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทา พ.ศ. ....
25. ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามการก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. ...
26. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วย
การห้ า มทดลองนิ ว เคลี ย ร์ โ ดยสมบู ร ณ์ แ ละคณะกรรมาธิ ก ารเตรี ย มการ
ส าหรั บ องค์การสนธิสั ญญาว่าด้ว ยการห้ ามทดลองนิว เคลี ยร์โ ดยสมบูร ณ์
พ.ศ. ....
27. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
28. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
29. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ....
30. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบโรงเรียน พ.ศ. .... (แก้ไขชื่อจากร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....)

หน่วยงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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31. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
32. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กระทรวงการอุดมศึกษา)
33. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
34. ร่างกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีย์สงฆ์ของวัดธรรมิกาวรวิหาร
35. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
36. ร่างพระราชบัญญัติสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สานักงานศาลปกครอง

37. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (วิธีพิจารณาคดีวินัยการคลังและงบประมาณ)
38. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
สานักงานศาลยุติธรรม
39. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
40. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสานักงานคณะกรรมการปูองกัน
สานักงานคณะกรรมการ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ....
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
41. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สานักงานคณะกรรมการ
(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความสาหรับความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
กฤษฎีกา
คอร์รัปชั่น)
42. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อน สานักงานคณะกรรมการ
กับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกพระราชบัญญัติปันส่วนน้ามัน
กฤษฎีกา
เชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔
และพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒)
43. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักงานคณะกรรมการ
(แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)
กฤษฎีกา
44. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
45. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองชาวนาและค้าข้าว พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๒๙

พระราชบัญญัติ
46. ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการกับผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งเป็น
ผู้กระทาผิดกฎหมายของประเทศอื่น
(กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
47. ร่างกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ

48. ร่างกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
49. ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่แนวเขตทางด่วน
50. ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
51. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
52. ร่างพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
53. ร่างพระราชบัญญัติสภาสตรีแห่งชาติ พ.ศ. ....
54. ร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
55. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
56. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไปรษณีย์พ.ศ. ....
57. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข
พ.ศ. ....
58. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงการต่างประเทศ/
กระทรวงมหาดไทย/
สานักงานตารวจแห่งชาติ/
สานักงานคระกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงยุติธรรม/
สานักงานตารวจแห่งชาติ/
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

59. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการส่งเสริมการบาบัดรักษาผู้ปุวยโรคติดยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ....
ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการ
ตรากฎหมาย จานวน 19 ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
2. ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟูานครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๓๐

พระราชบัญญัติ
3. ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
6. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
7. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
8. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
9. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
10. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขนส่งระหว่าง
จังหวัด)
11. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
12. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (สานักงาน
ป.ป.ส.)
13. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
14. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
15. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า พ.ศ. ....
16. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
17. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ....
18. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....
19. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....

หน่วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
ป.ป.ช.
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดก่อนหน้าที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน จานวน ๑ ฉบับ
1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
ที่มา : ฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, ธันวาคม ๒๕๕9

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๓๑

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้
สามารถปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ ภ าคเอกชนและประชาชนได้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.2.1 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นการให้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจัดทากฎหมาย
เรื่อง
หน่วยงานผู้จัด
1. กรมสอบสวนคดีพิเศษประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับที่...) พ.ศ. ...
2. การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม
สานักงานกิจการ
ในทุ ก มิ ติ โดยเป็ น การจั ด ประชุ ม แก้ ไ ขประเด็ น ข้ อ กฎหมายและ
ยุตธิ รรม
กระบวนการยุ ติ ธ รรม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานด้ า น
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น และสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
กฎหมายและการวิจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
11.2.2 การที่ บุ ค ลากรมี ส่ ว นให้ ค วามรู้ ก ารเป็ น วิ ท ยากรหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางกฎหมายในส่วนของกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชน
เรื่อง/หลักสูตร

จานวน
หน่วยงานผู้จัด
ผู้เข้าอบรม
(คน)
1. การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปัญหาและความท้าทายในการดาเนินคดี
2. การบรรยายให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง การสอบสวนคดี เ ศรษฐกิ จ
600
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แก่นั กเรี ย นนายร้ อยตารวจ ชั้ น ปี ที่ 4 ประจาปี การศึ กษา
2559
3. วิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายปกครอง กฎหมายคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และกฎหมายอื่นๆ ที่ประชาชนควรรู้ ในรายการวิทยุมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๓๒

เรื่อง/หลักสูตร
4. อบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)

5. อบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)
6. อบรมหลักสูตรผู้บริหารงานระดับต้น (บธต.)

จานวน
ผู้เข้าอบรม
(คน)
40

40
40

หน่วยงานผู้จัด
กระทรวงยุติธรรม
ร่วมกับสถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สปร.)
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

๑๑.3 การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและนาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.3.๑ สนับสนุนการอานวยความยุติธ รรม การให้บริการตรวจสารพันธุกรรม
เพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลอยู่ระหว่างประสานงานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดส่งรายชื่อราษฎร์
ที่ไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมออกตรวจ
สารพันธุกรรมต่อไป ดาเนินการตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวน 76 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จานวน 41 ครั้ง จังหวัดยะลา จานวน 9 ครั้ง จังหวัดนราธิวาส
จานวน 20 ครั้ง และจังหวัดสงขลา จานวน 6 ครั้ง และสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของ
ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 30 ตัวอย่าง และในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง จานวน 30 ตัวอย่าง
๑๑.4 การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย
๑๑.4.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
๑๑.4.๑.1 ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนตามกฎหมาย การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จานวน 1,789 ราย แบ่งเป็น
ผู้เสียหาย จานวน 1,776 ราย และจาเลย จานวน 13 ราย เป็นเงิน 80,199,986.42 บาท ประชาชน
ยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 318 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 11,620,384.67 บาท และให้คาปรึกษา
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 1,340 ราย ทาให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้
ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นการปูองกันมิให้กระทาผิดกฎหมาย
๑๑.4.2 การคุ้มครองพยาน ยื่นคาร้อง 107 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 12 ราย
ยกคาร้อง 4 ราย เข้าโปรแกรมคุ้มครองพยาน 91 ราย สิ้นสุดการคุ้มครองพยาน – ราย อยู่ระหว่างการ
คุ้มครองตั้งแต่ปี 2555 – 28 พฤศจิกายน 2559 จานวน 184 ราย
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๑๑.4.3 การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้
๑๑.4.3.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีเพื่อลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยให้ความสาคัญกับ
หนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 953 เรื่อง ทุนทรั พย์ 396,583,081.02 บาท
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 834 เรื่อง ทุนทรัพย์ 272,486,756.41 บาท ทั้งนี้ กรมบังคับคดีมีนโยบายแก้ไขปัญหา
หนี้สิ นครูและบุ คลากรทางการศึกษาโดยการนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือ เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 8 เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,310,347.69 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 6
เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,109,247.69 บาท และกรมบังคับคดีร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
ในการตรวจสอบหนี้ เกษตรกรที่ มีอ ยู่ ใ นชั้ น บัง คับ คดีซึ่ งมี เ กษตรกรในชั้ นบั ง คับ คดี จานวน 2,292 เรื่ อ ง
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 125 เรื่อง ไม่สาเร็จ 476 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 322 เรื่อง ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด 391 เรื่อง
ดาเนินการอื่นๆ 978 เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จานวน
15,721,722,700 บาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
11.4.3.2 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่คู่ความและประชาชน
ประหยั ดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเพิ่มช่องทางการเปิดให้ บริการข้อมูลผ่ านทางสายด่ว นกรมบังคับคดี
1111 กด 79 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู้ใช้บริการ จานวน 2,225 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จานวน 1,294 ราย
การเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED PROPERTY” เพื่อค้นหา
รายละเอียดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จานวน 7,937 ครั้ง และการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทาง
ระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED Property Plus” เพื่อค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดใกล้แนว
รถไฟฟูา จานวน 855 ครั้ง
๑๑.4.4 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
๑๑.4.4.1 แก้ไ ขฟื้น ฟูผู้กระทาผิด กรมคุมประพฤติกาหนดรูปแบบและ
วิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้กระทาผิดในการปรับปรุงแก้ไขตนเองในชุมชน โดยไม่ต้องถูก
ควบคุมตัวไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) งานสืบเสาะและพินิจ ใช้วิธีดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จานวน 17,719
คดี แบ่งออกเป็น ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จานวน 7,362 คดี ผู้ได้รับ
การพั ก การลงโทษ จ านวน 4,006 คดี และผู้ ไ ด้ รั บ การลดวั น ต้ อ งโทษจ าคุ ก จ านวน 6,351 คดี
และ (2) งานควบคุมและสอดส่ อง ใช้วิธีดาเนินการคุมความประพฤติผู้ กระทาผิ ด จานวน 24,121 คดี
แบ่งออกเป็น ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จานวน 21,636 คดี เด็กและ
เยาวชน จานวน 1,200 คดี ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จานวน 818 คดี และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจาคุ ก
จานวน 467 คดี ดาเนินการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไปแล้ว จานวน 22,527 ราย โดยเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่พ้นความคุมประพฤติด้วยดี จานวน 18,566 ราย พ้นความคุมประพฤติด้วยการทาผิดเงื่อนไข จานวน 2,650
ราย และอื่นๆ จานวน 1,311 ราย
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11.4.5 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
11.4.5.1 คลินิกให้ค าปรึ ก ษาเด็กและครอบครั วอบอุ่น เพื่อบริการ
ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชน ปั ญ หาด้ า นครอบครั ว และปั ญ หากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เด็ ก เยาวชนและผู้ เยาว์ แก่ บิ ดามารดาหรือ ผู้ ปกครองเด็ กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนทั่ ว ไปซึ่ ง ได้ เ ปิ ด
ดาเนินการในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ จานวน 77 แห่ง ศูนย์ฝึกและอบรมฯ จานวน 18 แห่ง โดยมีผู้มาขอรับ
บริการทั้งสิ้น 204 ราย แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก 93 ราย ขอรับบริการทางโทรทัพท์ 4 ราย
และอื่นๆ 107 ราย
๑๑.4.6 การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จานวน ๓5 ฉบับ
บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ
(24 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
๑ ร่างพระราชบัญญัติที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน - ฉบับ
๒ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
2.1 ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....(ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศที่ มี เ ด็ ก
เป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขคานิยาม “กระทาชาเรา”)
2.2 ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
2.3 ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
2.4 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. ....
๓ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
3.1 ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.2 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.3 ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.4 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๔ ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ จานวน 15 ฉบับ ดังนี้
๔.๑ พระราชบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน 13 ฉบับ
4.1.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจรและข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
4.1.2 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.4 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
4.1.5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ให้สานักงาน ปปง. อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๓๕

บัญชี 1 ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ
(24 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
4.1.6. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558
(มาตรา 309 จัตวา)
4.1.7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
4.1.8 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4.1.9 พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
* ใช้บังคับเมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๙
4.1.10 พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
* ใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559
4.1.11 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ (สานักงาน ป.ป.ท.)
* มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
4.1.12 พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟื้นฟูกิจการสาหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม)
* มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙
4.1.13 พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
* มีผลใช้บังคับเมื่อ 6 ส.ค. ๕๙
๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอมีผลใช้บังคับ จานวน 2 ฉบับ
4.2.1 ร่างพระราชบัญญัติคา่ ตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
* ประกาศ ๒๒ ส.ค. ๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศ มีผลใช้บังคับ ๒๐ ต.ค. ๕๙
4.2.2 ร่างพระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

๕

4.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการนาขึ้นทูลเกล้าฯ จานวน - ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จานวน - ฉบับ

บัญชี 2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการทบทวน จานวน 1 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
2 ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวน จานวน - ฉบับ

(1 ฉบับ)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9)

๓๖

บัญชี 3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จานวน - ฉบับ
2 ร่างพระราชบัญญัติที่ยกร่างแล้วเสร็จ จานวน - ฉบับ

(- ฉบับ)

บัญชี 4 ร่างพระราชบัญญัติที่เกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ
(- ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติทตี่ ้องรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จานวน - ฉบับ
2 ร่างพระราชบัญญัติทเี่ กี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
จานวน - ฉบับ
3 ร่างพระราชบัญญัติทเี่ สนอโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ จานวน - ฉบับ
บัญชี 5 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย
(๑0 ฉบับ)
ส่วนที่
ขั้นตอน
1 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา ยกร่าง จานวน 8 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
1.2 ร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. ....
1.3 ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....
1.4 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.5 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.6 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยยุตธิ รรมชุมชน พ.ศ. ....
1.7 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
1.8 ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. .... (แก้ไขโดยรวมหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
โนตารี พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยูร่ ะหว่างการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการตรากฎหมาย จานวน 2 ฉบับ
2.1 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
2.2 ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (สานักงาน ป.ป.ส.)
3 ร่างพระราชบัญญัตขิ อง ครม. ชุดก่อนหน้าทีไ่ ม่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน จานวน - ฉบับ
ที่มา : ฝุายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, พฤศจิกายน 2559

