
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑ 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหวางวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) 

---------------------------- 
สวนท่ี ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไดดําเนินการดังนี ้

รางพระราชบัญญัติท่ีเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ 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  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี..) พุทธศักราช .... จํานวน ๑ ฉบับ 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
พระราชบัญญัติท่ีมีผลใชบังคับแลว จํานวน 131 ฉบับ 
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงบประมาณ 

2. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงกลาโหม 

3. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๓) 

กระทรวงการคลัง 
 

4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.) 

ศาลปกครอง 
 

5. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทย 

6. พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงการคลงั 
 

7. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงคมนาคม 

8. พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ําหนักของรถ   
ท่ีใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคล) 

กระทรวงคมนาคม 
 

9. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยาม
การขนสงสวนบคุคล) 

กระทรวงคมนาคม 
 

10. พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

11. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางทางพิเศษสายเชื่อมระหวาง
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในทองท่ี
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
กระทรวงคมนาคม 

 
12. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความ   

ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดนภายใน     
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน) 

 
กระทรวงการคลัง 

 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๒ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
13. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินไดหางหุนสวนสามัญและคณะบุคคล 
ท่ีมิใชนิติบุคคล) 

กระทรวงการคลัง 
 

14. พระราชบัญญัติปอง กันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว            
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

15. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

16. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเวนภาษี
ประจาํปของหนวยงานภาครฐั) 

กระทรวงคมนาคม 
 

17. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

18. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

19. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การสงใบสั่งทาง
ไปรษณีย) 

กระทรวงมหาดไทย 
 

20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร 
และขอสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา) 

กระทรวงยุติธรรม 
 

21. พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

22. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(จัดตั้งกรมความรวมมือระหวางประเทศ) 

กระทรวงการตางประเทศ 
 

23. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(จัดตั้งสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา) 

กระทรวงพาณิชย 
 

24. พระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย 

25. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏ พุทธศักราช 
๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

26. พระราชบัญญัติ แก ไข เ พ่ิม เติมประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย                  
(ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (คํ้าประกัน) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

27. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ราชบัณฑิตยสถาน 

28. พระราชบัญญัติแก ไขเ พ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจาพนักงาน”) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

29. พระราชบัญญัติแก ไขเ พ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓)        
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเก่ียวกับเพศ) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๓ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
30. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

31. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีแตงตั้งตามประกาศ
และคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

32. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคม 

33. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

34. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑการนําของ
เขาเพ่ือการผานแดนหรือถายลําออกนอกราชอาณาจักร) 

กระทรวงการคลัง 

35. พระราชบัญญัติแก ไขเ พ่ิมเติมพระราชกําหนดพิกัด อัตราศุลกากร             
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงการคลัง 

36. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

37. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

38. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

39. พระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๖)           
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงกลาโหม 
 

40. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

41. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงการทองเท่ียว 
และกีฬา 

42. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม 

43. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

44. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงการคลัง 
 

45. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข 
46. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงพาณิชย 

47. พระราชบัญญัติสงเสรมิการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงแรงงาน 
48. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ 

49. พระราชบัญญัติปอง กันและปราบปรามการค ามนุษย  (ฉบับ ท่ี  2 )           
พ.ศ. 2558 

กระทรวงการพัฒนาและ
ความม่ันคงของมนุษย 

50. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558 กระทรวงกลาโหม 

51. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การทําซํ้าในโรงภาพยนตร) กระทรวงพาณิชย 

52. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. 
 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๔ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
53. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. 

54. พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาต ิ (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. 

55. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงาน ก.พ. 
 

56. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. 

57. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับ
กฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

58. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม 

59. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคม 

60. พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

61. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
62. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปองกันและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ป.ป.ช. 

 
63. พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
กระทรวงการคลัง 

 
64. พระราชบัญญัติ แก ไข เ พ่ิม เติมประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย         

(ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขบทบัญญัติเก่ียวกับคํ้าประกันและจํานอง) 
กระทรวงการคลัง 

 
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. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ          
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

71. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขอมูลการบริหารสิทธิ) กระทรวงพาณิชย 
72. พระราชบัญญัติการคุมครองเด็กท่ี เ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการ       

เจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ังคงของมนุษย 

73. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
74. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ังคงของมนุษย 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๕ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
75. พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงยุตธิรรม 

76. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 

77. พระราชบัญญัติการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

78. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 

79. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ       
กอการราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

80. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข 

81. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ 
82. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

(องคประกอบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม) 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

 
83. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

 
84. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน        

และครอบครัว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

 
85. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ

รถไฟฟาสายสี เ ขียว ชวงแบริ่ ง -สมุทรปราการในทอง ท่ี อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงคมนาคม 
 
 

86. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 
87. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย 

88. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงอุตสาหกรรม 
89. พระราชบัญญัติการใหสิทธิแกผูสมัครเปนสมาชิกของกองทุนการออม

แหงชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. .๒๕๕๘ (แกไขจากรางพระราชบัญญัติ
กองทุนการออม 

กระทรวงการคลัง 
 

90. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
91. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการคลัง 
92. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
93. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ฉบับ ท่ี  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘                  

(ผูบัญชาการโรงเรียน) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๖ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
94. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง    

(ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นตนไปยังศาลแพง การสง
คําคูความโดยระบบอิเล็กทรอนิกสและการสงคําคูความไปยังตางประเทศ) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 
 
 

95. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงาน 
96. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  

(ใหสํานักงาน ปปง. อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี) 
สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
97. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานและใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับ

สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการคลัง 

 
98. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา  

พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงพาณิชย 

99. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       
(ฉบับท่ี ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การอุทธรณ ฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

100. พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ

101. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
102. พระราชบัญญัติแก ไขเ พ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย                 

(ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๕) 
กระทรวงการคลัง 

103. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๙ จัตวา) 

กระทรวงยุตธิรรม 

104. พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

105. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงอุตสาหกรรม 
106. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
107. พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 
108. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของ 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการตางประเทศ 

109. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดําเนินคดีแบบกลุม) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

110. พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร     
ซ่ึงสินคา (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงพาณิชย 

111. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๔)         
พ.ศ. ๒๕๕๘ (สื่อลามกเด็ก) 

จินตนันท ชญาตรศุภมิตร  
กับคณะ (รวม ๕๑ คน) 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๗ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
112. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานศาลยุติธรรม 
113. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

114. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘) (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

115. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ        
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

116. พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลลมละลายและวิธี พิจารณาคดีลมละลาย           
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

117. พระราชบัญญัติจัด ต้ังศาลภาษีอากรและวิธี พิจารณาคดีภาษีอากร        
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

118. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณ
และฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

119. พระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผูบริ โภค (ฉบับ ท่ี  ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๘           
(แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

120. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (คาธรรมเนียมการอุทธรณ ฎีกา) 

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

121. พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘  กระทรวงพาณิชย 
122. พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงกลาโหม 
123. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กระทรวงยุตธิรรม 

124. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวผูท่ี     
ถูกปลอยชั่วคราวหลักเกณฑการบังคับคดีผูประกัน และการอุทธรณคําสั่ง
ศาลท่ีไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

125. พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิ  ทางทะเล (ฉบับท่ี ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กระทรวงคมนาคม 

126. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต) 

กระทรวงการคลัง 

127. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระทรวงพลังงาน 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๘ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
128. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา
สมทบ) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 
 

129. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง 
130. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ภาษีเงินไดจากการรับให) 
กระทรวงการคลัง 

131. พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
พระราชบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว อยูระหวางรอมีผลใชบังคับ จํานวน 7 ฉบับ 
1. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

* ประกาศ ๒๖ ส.ค. ๕๘ ใชบังคับเม่ือพน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ       
(๒๒ ก.พ. ๕๙) 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
* ประกาศ ๘ ก.ย. ๕๘ ใชบังคับเม่ือพน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ              
(๖ มี.ค. ๕๙) 

กระทรวงสาธารณสุข 

3. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
* ประกาศ ๘ ต.ค. ๕๘ ใชบังคับเ ม่ือพน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ            
(๕ เม.ย. ๕๙) 

กระทรวงแรงงาน 
 

4. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๘ 
* ประกาศ ๒๗ ต.ค. ๕๘ ใชบังคับเม่ือพน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ         
(๒๓ เม.ย.๕๙) 

กระทรวงยุตธิรรม 

5. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
* ประกาศ ๕ พ.ย. ๕๘ ใชบังคับเม่ือพน ๒๔๐ วัน นับแตวันประกาศ           
(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) 

กระทรวงการคลัง 

6. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
* ประกาศ ๕ พ.ย. ๕๘ ใชบังคับเม่ือพน ๑๒๐ วัน นับแตวันประกาศ          
(๓ มี.ค. ๕๙) เวนแตบทบัญญัติในหมวด ๑ และมาตรา ๗๒ ใหใชบังคับตั้งแต
วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (๕ พ.ย.๕๘) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๙ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
7. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

* ประกาศ ๑๙ ม.ค. ๕๙ ใชบังคับเม่ือพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันประกาศ        
มีผลใชบังคับ ๑๗ เม.ย. ๕๙ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางนําข้ึนทูลเกลา จํานวน ๑๒ ฉบับ 
1. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....     

(แกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับความผิดทางอาญา) 
กระทรวงการคลัง 

2. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
(แกไขจากรางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พ.ศ. ....) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

3. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร) 

กระทรวงการคลัง 

4. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ เก่ียวกับการโอนคดี) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

5. รางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับ ท่ี  . . )  พ.ศ .  . . . .            
(แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการ) 

กระทรวงการคลัง 

6. รางพระราชบัญญัติการปองกันและ แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... 
(ราง ครม.) 

กระทรวงสาธารณสุข 

7. รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
8. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(การบังคับโทษปรับ การรอกําหนดโทษและรอการลงโทษและแกไขเพ่ิมเติม
เก่ียวกับโทษของผูใชและผูถูกใช) 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

9. รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

กระทรวงยุตธิรรม 

10. รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดริด 
และการขยายขอบเขตระยะเวลาการคุมครอง) 

กระทรวงพาณิชย 

11. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 
12. รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
สํานักงบประมาณ 

 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑๐ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
รางพระราชบัญญัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสร็จ และเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 8 ฉบับ 
1. รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การเพ่ิมชองทางชําระ

คาปรับ)  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2. รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....  กระทรวงยุตธิรรม 
3. รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  กระทรวงวัฒนธรรม 
4. รางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....   กระทรวงมหาดไทย 
5. รางพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....   สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
6. รางพระราชบัญญัติอาวุธปนเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและ      

สิง่เทียมอาวุธปน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
กระทรวงมหาดไทย 

7. รางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ....  กระทรวงอุตสาหกรรม 
8. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
กระทรวงยุตธิรรม 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๕๔ ฉบับ 
1.  รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบกพ.ศ. .... (รวมพระราชบัญญัติการ

ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเปน
ฉบับเดียวกัน) 

กระทรวงคมนาคม 

2. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางทางพิเศษสายบางพลี - 
สุขสวัสด์ิ ในทองท่ีอําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอ    
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 

*หมายเหตุ : ครม. ใหสง สคก.ตรวจพิจารณาอีกครั้งกอนสงวิปพิจารณา 

กระทรวงคมนาคม 

3. รางพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพยสินพ.ศ. ....  กระทรวงการคลัง 
4. รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  กระทรวงการคลัง 
5. รางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6. รางพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาล

รัฐธรรมนูญพ.ศ. .... 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

7. รางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..)        
พ.ศ. .... (กําหนดใหจดทะเบียนขามเขตไดกําหนดใหหนังสือบริคณหสนธิ    
สิ้นผลเม่ือพน ๑๐ ป) 

กระทรวงพาณิชย 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑๑ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
8. รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  กระทรวงพาณิชย 
9. รางพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. .... กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
10. รางพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคม 
11. รางพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย 
12. รางพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 
13. รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
14. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการปองกันกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing)) 
กระทรวงการคลัง 

15. รางพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

16. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. . . . .        
และประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

กระทรวงการคลัง 

17. ร า งพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ เครื่ อ ง ใช ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสและซากผลิตภณัฑอ่ืน พ.ศ. .... 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

18. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
(ความผิดเก่ียวกับเพศท่ีมีเด็กเปนองคประกอบความผิด และแกไขคํานิยาม 
“กระทําชําเรา”) 

กระทรวงยุตธิรรม 

19. รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
20. รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 
21. รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
22. รางพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
23. รางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงยุตธิรรม 

24. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคม 
25. รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย     

แกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงยุตธิรรม 

26. รางพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติ พ.ศ. .... สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
27. รางพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการ

จายเงินสินบนและเงินรางวัล) 
กระทรวงการคลัง 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑๒ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
28. รางพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี . . ) พ.ศ. . . . . 

(ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในรูปแบบ
แรงงานประมงและการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 

กระทรวงคมนาคม 

29. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับ ท่ี . . ) พ.ศ. . . . .            
และหลักเกณฑและวิธีการเยียวยาใหแกขาราชการทหารผูไดรับผลกระทบ
จากความเหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือน 

กระทรวงกลาโหม 

30. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... (ตํารวจกอง
ประจําการ) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

31. รางพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

32. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติการเปดทําการศาลปกครองในภูมิภาค) 

สํานักงานศาลปกครอง 

33. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 

34. รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การแจงสิทธิผูเสียหายในคดีอาญา) / แกไขจาก
รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๑๒๔) 

กระทรวงยุตธิรรม 

35. รางพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเขากองทุนระหวางประเทศเพ่ือชดใช
ความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคม 

36. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  

กระทรวงมหาดไทย 

37. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (การเพ่ิมตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน) 

สํานักงานศาลปกครอง 

38. รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการองคกร 
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

39. รางพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. .... สภาความม่ันคงแหงชาต ิ
40. รางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงวัฒนธรรม 
41. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ พ่ือสรางทางพิเศษศรีรัช-          

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในทองท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซ่ือ 
และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑๓ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
42. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(การจัดทําแบบจําลองดานเครดิต) 
กระทรวงการคลัง 

43. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑการสอบสวนผูตองหาท่ีเปนเด็กอายุไม
เกินสิบแปดป) 

กระทรวงยุตธิรรม 

44. รางพระราชบัญญัตหิามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 
45. รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
46. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... สํานักงานศาลยุติธรรม 
47. รางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ   

เด็กเล็กและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ พ.ศ. .... 
กระทรวงสาธารณสุข 

48. รางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
49. รางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับกลุม

อุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. .... 
กระทรวงการคลัง  

50. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

51. รางพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงการคลัง 
52. รางพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย     

ของบานเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงมหาดไทย 

53. รางพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. .... กระทรวงพาณิชย 
54. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การดําเนินการทาง

วินัยกับขาราชการตํารวจท่ีออกจากราชการแลว) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๒๖ ฉบับ 
1. รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. .. กระทรวงคมนาคม 
2. รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
3. รางพระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... กระทรวงมหาดไทย 
4. รางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงยุตธิรรม 

5. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) 

กระทรวงยุตธิรรม 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑๔ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
6. รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
7. รางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. .... กระทรวงยุตธิรรม 
8. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติเก่ียวกับการรวมกันเปนสมาคมของบุคคล)  
สํานักนายกรัฐมนตรี 

(สคก.) 
9. รางพระราชบัญญัติ กําหนดความผิดเ ก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน           

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

(สคก.) 
10. รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... สํานักนายกรัฐมนตรี 

(สคก.) 
11. รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
12. รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร พ.ศ. .... กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
13. รางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย 
14. รางพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... นายมณเฑียร บุญตัน  

(สมาชิก สนช.) 
15. รางพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง       

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) 
สํานักงานศาลปกครอง 

16. รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
17. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... สํานักงานศาลยุติธรรม 
18. รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมหลักการ

ฟนฟูกิจการสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 
กระทรวงยุติธรรม 

19. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ
รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ-ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ-บางซ่ือ ในทองท่ี
อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

กระทรวงคมนาคม 

20. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. .... สํานักงานศาลยุติธรรม 
21. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
22. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 
23. รางพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุน     

ในโครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. .... 
กระทรวงการคลัง 

24. รางพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข 
 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑๕ 

 
 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
25. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. .... กระทรวงศึกษาธิการ 
26. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

พระราชบัญญัติ หนวยงาน 
รางพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ จํานวน ๓ ฉบับ 
1. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... (แกไขอํานาจของคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.) 
และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)) 

สํานักงานศาลปกครอง 

2. รางพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. .... กระทรวงพาณิชย 
3. รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... กระทรวงอุตสาหกรรม 
ท่ีมา : ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ, กุมภาพันธ ๒๕๕9 

 

 ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตาม
หลักเกณฑท่ีจะเปดกวางข้ึน และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกรางกฎหมาย และการตีความกฎหมายแกเจาหนาท่ี
ของรัฐในหนวยงานตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
  11.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมาย จัดอบรม 
กฎหมายมหาชนบูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทย สํานักงานศาลปกครอง วิทยาลัยการตํารวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 14  
หลักสูตร ผูเขารวม 975 คน  

หลักสูตร จํานวน (คน) 
1. หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย 1 
2. หลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับผูบริหารระดับสูง (2 คน)  2 
3. หลักสูตรผูกํากับการ 1 
4. หลักสูตรการฝกอบรมการพัฒนาขาราชการพลเรือนท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  69 
5. หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี 50 
6. ผูบริหารงานยุติธรรมระดับตน (บธต.) 100 
7. ผูบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) 171 
8. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม 200 
9. หลักสูตรนักบริหารองคกรภาครัฐสมัยใหม 360 องศา 94 
10. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) - 
 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑๖ 

 
 

 

หลักสตูร จํานวน (คน) 
11. หลักสูตรฝกอบรมผูนําทีมแหงการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผลในกระบวนทัศนใหม 80 
12. หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารยุคใหม  94 
13. การทําคําสั่งทางปกครองภายใตบริบทของกฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกฯ 2  
14. การฝกอบรมการพัฒนาขาราชการพลเรือนท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ สวนท่ี 3 

หลักสูตร การเปนขาราชการท่ีดี รุนท่ี 15  
111 

รวม 975 

 
 ๑๑.๓ ในระยะตอไป จะจัดตั้ งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจาก 
การแทรกแซงของรัฐ 
  นําเสนอสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ครั้งท่ี 6 (วันท่ี 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) ตอปลัดกระทรวงยุติธรรม “การจัดตั้งองคกร
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐซ่ึงเปนนโยบายรัฐบาลขอ 11.3 เปนเรื่องท่ีจะตอง
อาศัยความรวมมือในการดําเนินการรวมกับองคกรของฝายตุลาการ (ศาลยุติธรรมและอัยการสูงสุด) 
จึงเห็นสมควรมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการดําเนินการ 
ในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรบัไปหารือรวมกันเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวและรายงานใหทราบตอไป”  

 หนังสือสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดวนท่ีสุด 
ท่ี ยธ 02008.4/1415 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ปลัดกระทรวงยุติธรรมไดรับทราบและมอบให
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แจงผูเก่ียวของดําเนินการตามเสนอ (ขอเสนอเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในสวนกระทรวงยุติธรรม) ดังนี้ 

 1. กระทรวงยุติธรรม ควรดําเนินการศึกษาและจัดทําแนวทางการแกไขและขอเสนอ
ในการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยางเปนรูปธรรมในกรอบหรือมุมมองของ
กระทรวงยุติธรรมซ่ึงรับผิดชอบโดยสํานักงาน ป.ป.ท. 

 2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในบริบทของ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางบริหารองคกรกอนชั้นศาลใหเหมาะสม ในกรอบของสวน
ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีเก่ียวของ 

 3. กระทรวงยุติธรรม ควรรวมการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือผูเก่ียวของกับปญหา
การคามนุษย กรณีแรงงานประมง และกรณีการอพยพยายถ่ินผิดปกติ ในกรอบของกระทรวงยุติธรรม เชน 
ในกรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงาน ป.ป.ท. รวมถึงสํานกังาน ปปง. 

 4. กระทรวงยุติธรรม ควรเรงรัดหรือรวมดําเนินการในการจัดตั้งองคกรปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐซ่ึงเปนนโยบายรัฐบาลขอ 11.3 ประกอบกับยังไมมีผล
การดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมแตประการใด 
 ๑๑.๔ การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชฯ และมีระบบ
ขอมูลท่ีเช่ือมโยงกัน สามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมได 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๑๗ 

 
 

 

  ๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม การตรวจพิสูจนและจัดการขอมูล
ดานนิติวิทยาศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต 261 ครั้ง ตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุน     
การดําเนินคดี 201 เรื่อง ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิสัญชาติใหกับประชาชนโดยการเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนราษฎรอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงราย 1,477 ราย รายงานการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิ
สัญชาติใหกับประชาชนโดยการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎรอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงราย แลวเสร็จ 741 ราย            
ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA) ผูไมมีสถานะทางทะเบียนเพ่ือใหเขาถึงการตรวจพิสูจนสัญชาติของรัฐ    
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการรวมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิต     
ตรวจรางกายประชาชนรอบเหมืองแรทองคํา อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม
จังหวัดชัยภูมิ 83 ราย จังหวัดบุรีรัมย 128 ราย รับแจงบุคคลสูญหายเพ่ือดําเนินการตรวจพิสูจนทาง              
นิติวิทยาศาสตร 45 ราย ตรวจสารพันธุกรรม (ชาวมอแกน) อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 36 ราย สถาบัน        
นิติวิทยาศาสตรจัดทํา MOU รวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดานการใหบริการตรวจสารพันธุกรรม
เพ่ือแกปญหาสถานะบุคคล ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎธานี และ
จังหวัดนราธิวาส 1,468 ราย สามารถสรางความเปนธรรมและความเชื่อม่ันใหกับประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
ของภาครัฐ 
  ๑๑.๔.๒ นําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
เพ่ือใหผูกระทําผิดสามารถใชชีวิตกับครอบครัวและสังคมอยางปกติสุขและเปนการลดความแออัดของเรือนจํา 
ผูกระทําผิดในระบบงานคุมประพฤตติิดเครื่องมือ 3,344 ราย ถอดเครื่องมือออกแลว 2,860 ราย 
 ๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนท่ีไมได
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 และเรื่องอ่ืนๆ 1,693 เรื่อง 
ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและเขาถึงการใหบริการจากภาครัฐ 
   ๑๑.๕.๑.๒ ชวยเหลือประชาชนตามกฎหมาย กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติใหพนักงานสอบสวนท่ัวประเทศแจงสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหายฯ และจัดทําบันทึกแจงสิทธิ ขอเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบื้องตนใหแกผูเสียหาย
หรือทายาทเพ่ือนําไปยื่นคําขอรับการชวยเหลือทางการเงิน 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
ขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 3,919 ราย จายเงินชวยเหลือ 173,425,344.71 บาท และให
คําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน 26,978 ราย ทําใหประชาชนไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและ
มีความรูความเขาใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนการปองกันมิใหกระทําผิดกฎหมาย 
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   11.5.1.3 จัดตั้ง “คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน” เพ่ือบริการ
ใหคําปรึกษาปญหาดานพฤติกรรมเด็ก ปญหาครอบครัวและปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ จํานวน 95 แหง       
ผูขอรับบริการ จํานวน 1,237 ราย ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก จํานวน 1,100 ราย และขอรับบริการ
ทางโทรศัพท จํานวน 135 ราย 
  ๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 
ระดับตําบล จํานวน ๓๑๒ แหง การพัฒนาการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง 
จํานวน ๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวรองทุกขระดับหัวหนา     
สวนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน ๕๔๕ คน บันทึกขอตกลงรวมมือ 
(MOU) วาดวยการขับเคลื่อนนโยบายการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมระหวาง
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย      
อบรมการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทในชุมชน จํานวน ๑๕๔ คน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน รับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสของประชาชนของศูนยยุติธรรมชุมชนนํารองท่ัวประเทศ 
312 แหง จํานวน 33,324 เรื่อง สําเร็จ จํานวน 20,952 เรื่อง ไมสําเร็จ จํานวน 651 เรื่อง 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 การไกลเกล่ียขอพิพาทช้ันบังคับคดี การไกลเกลี่ยรวมกับ
ธนาคารออมสินและบริษัท โตโยตาลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 4,149 เรื่อง           
ทุนทรัพย 1,610,188,852.62 บาท การขายทอดตลาดทรัพยสินสามารถผลักดันทรัพยสินเขาสูระบบ
เศรษฐกิจ จํานวน 82,514,922,313 บาท ซ่ึงเปนการยุติขอพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพ่ิมปริมาณเงินเขาสู
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๑๑.๕.๔.๒ ใหความรูแกประชาชนและเจาหนาท่ี ฝกอบรมเจาหนาท่ี
ไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี จํานวน ๑๑๘ คน ใหความรูดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน 
(กฎหมายท่ีเก่ียวของกับหนี้นอกระบบ) จํานวน ๗,750 ราย ฝกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือขาย จํานวน ๔๔๒ 
คน ฝกอบรมเจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ย จํานวน ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเขาถึงความยุติธรรม
อยางยั่งยืน) จํานวน 825 คน อบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับภารกิจดานการบังคับคดี จํานวน ๕๙๑ คน 
จัดทําคูมือประชาชนเพ่ือชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไมไดรับความเปนธรรม จํานวน ๗,๗๙๐ เลม แผนพับ จํานวน 
๖,๔๐๐ แผน เผยแพรหนังสือความรูดานกฎหมายแกประชาชน 3,300 เลม เผยแพรหนังสือบทบาทภารกิจ
กระทรวงยุติธรรม 4,800 เลม เผยแพรหนังสือคูมืองานบริการดานยุติธรรมสําหรับประชาชน 650 เลม 
เผยแพรรายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแกปญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนานโยบาย     
การยุติธรรมเพ่ือแกปญหาหนี้นอกระบบ จํานวน ๑๔๓ เลม และเผยแพรความรูผานรายการโทรทัศน 2 
ชองทาง ในประเด็น “การดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรม เพ่ืออํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
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ทางสังคม” และ “ประชาชนกับการเขาถึงความยุติธรรม” ทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและประชาชนสามารถเขาถึงความเปนธรรม 
   11.5.4.3 การพัฒนารูปแบบการใหบริการแกคูความและประชาชน 
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง โดยเพ่ิมชองทางการเปดใหบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 
1111 กด 79 ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 เพ่ือสอบถามขอมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหนาของคดี
และการไกลเกลี่ยขอพิพาท มีผูใชบริการ จํานวน 14,386 ราย โดยสอบถามผลคดีมากท่ีสุด จํานวน 9,129 ราย 
รองลงมาสอบถามผลการขายทอดตลาด จํานวน 3,440 ราย และสอบถามเรื่องการไกลเกลี่ย จํานวน 83 ราย 
และการเปดใหบริการขอมูลผานทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY” ตั้งแตวันท่ี 
15 ธันวาคม 2557 เพ่ือคนหารายละเอียดทรัพยสินท่ีขายทอดตลาด เปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูสนใจซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดใหเขาถึงขอมูลไดงายข้ึน 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 การปองกันการกระทําผิด การจัดทําวีดิทัศนเพ่ือปองกัน
พฤติกรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จัดทําสื่อการเรียนรูสําหรับผูปกครองในหัวขอบทบาทพอแมกับการเขาใจวัยรุน และการตูนแอนนิเมชันสําหรับเด็ก
และเยาวชนในหัวขอการใชเวลาวางและขอกฎหมายท่ีเด็กควรรู การใชสื่อนิทานสําหรับเด็กประถมวัยเพ่ือแจกจาย
ใหกับโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ จํานวน 50,000 แหง สถานศึกษาจัดกิจกรรม          
การปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด จํานวน 10,575 แหง นักเรียน ป.4 – ป.6 ท่ัวประเทศไดรับการสราง
ภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด จํานวน 3,782,377 คน สถานศึกษาจัดตั้งหนวยลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด  
ตานภัยยาเสพติด จํานวน 13,624 แหง ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดตานภัยยาเสพติด จํานวน 664,619 คน       
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําคัญเพ่ือปองกันยาเสพติดในเยาวชนกลุมเสี่ยงนอกสถานศึกษา        
จัดสรรงบประมาณใหท่ีทําการปกครองอําเภอ จํานวน 878 อําเภอ เพ่ือสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเสี่ยงนอก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีมีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  
   ๑๑.๕.๕.๒ แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในเรือนจํา การจัดระเบียบเรือนจํา/
ทัณฑสถานใหเหมาะสมกับการควบคุมผูตองขังแตละประเภท 7 แหง  จัดระบบการจําแนกลักษณะผูตองขังให
เหมาะสมกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน ๑๔2 แหง ผูตองขังรายสําคัญท่ีผานการจําแนกลักษณะผูตองขัง 6,562 ราย 
ยายระบายผูตองขังในเรือนจําชายไปทัณฑสถานหญิง 3,872 ราย  เกลี่ยผูตองขังจากเรือนจําแออัดมากไปสู
เรือนจําแออัดนอย 22,473 ราย  พัฒนาเรือนจําความม่ันคงต่ําใหรองรับผูตองขังเตรียมความพรอมกอน
ปลอย โดยคัดเลือกและยายผูตองขังท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑท่ีกรมราชทัณฑกําหนดไปยังทัณฑสถาน
เปดหรือเรือนจําชั่วคราวท่ีตั้งอยูเรือนจํานั้นๆ หรือใกลเคียงใหเต็มอัตราความจุ ผูตองขังท่ีไดรับการคัดเลือก 
จํานวน 3,607 คน  ดําเนินการตามมาตรฐานดานการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
๑๓๑ แหง  บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันตองโทษ 32,857 ราย จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สายอาชีพและ
อุดมศึกษา 69,270 ราย ฝกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา 330,889 ราย จัดกิจกรรมชุมชนบําบัด 
(Care Model) ใหกับผูตองขังท่ีติดยาเสพติด เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด อารมณและพฤติกรรม ๘5 แหง ผูตองขัง
เขารวมกิจกรรม (Care Model) 14,310 คน จัดโปรแกรมปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม ๓ รุน ๑๓๗ แหง 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๒๐ 

 
 

 

ผูตองขังเขารวมโปรแกรมปฐมนิเทศ ๑๒,๓๓๐ คน จัดโปรแกรมสรางความเขมแข็งทางใจ (กลุมเรือนจําความ
ม่ันคงสูง) ๑๓๖ แหง ผูตองขังเขารวมโปรแกรมสรางความเขมแข็งทางใจ ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแกไขฟนฟู
ผูตองขัง ๕๒ แหง ผูตองขังเขารวมโปรแกรมแกไขฟนฟูผูตองขัง ๓,๑๒๐ คน 
   ๑๑.๕.๕.๓ การแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนงานบําบัด
แกไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคานิยม ๑๒ ประการ/ จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธกิจกรรมศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แหง และสถานแรกรับและศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน ๓๔ แหง สืบเสาะและจัดทํารายงานขอเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 32,550 ราย
สืบเสาะและจัดทํารายงานขอเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว 9,721 ราย จัดทําแนวทางและ      
ยุทธวิธีการลดจํานวนเด็กและเยาวชนในศูนยฝกฯ แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือบูรณาการ
แกไขปญหาสังคมท่ีมีผลกระทบรุนแรงตอความสงบสุขของบานเมือง 
   ๑๑.๕.๕.๔ การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน การคุมประพฤติ      
375,615 ราย แบงเปน (การสืบเสาะและพินิจ 131,604 ราย/การควบคุมและสอดสอง 244,011 ราย) 
สํารวจแหลงงานในพ้ืนท่ีของสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศท่ีประสงครับผูกระทําผิดของกรมคุมประพฤต ิ
เขาทํางาน จํานวน 1,448 แหง สํารวจความพรอมและความถนัดของผูรับบริการและทําแผนบูรณาการ 
จํานวน 42,695 ราย การติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 238,748 คน 
และการใหความชวยเหลือผูผานการบําบัด จํานวน 10,935 คน 
   ๑๑.๕.๕.๕ การปองกันการกระทําผิดซํ้า ชวยเหลือผูพนโทษไมใหกลับไป
กระทําผิดซํ้าดวยการสงเคราะหอาชีพ แหลงทุนผูพนโทษ จํานวน 2,017 ราย จางงานผูพนโทษ จํานวน 676 ราย 
การฝกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผูพนโทษ       
การฝกอบรมสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน ๑๙๘ ราย (คายคืนคนดีสูสังคม) สรางงานสรางอาชีพใหกับ
ผูท่ีอยูในการดูแลของคุมประพฤติโดยบูรณาการรวมกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสโมสรโรตารีประเทศ
ไทยใหเขารวมมหกรรมอาชีพ (Thai Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝกอบรมวิชาชีพดานการชาง จํานวน 16,567 ราย 
พัฒนาและยกระดับทักษะดานการประกอบอาชีพ จํานวน 1,631 ราย จัดทําแนวทางการฝกวิชาชีพใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดทําหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 
1,124 คน ทําใหผูกระทําผิดใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติ ไมหวนกลับไปกระทําผิดซํ้า 

  ๑๑.๕.๖ การแกไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม จํานวน ๓6 ฉบับ 

บัญชี 1 รางพระราชบัญญัติท่ีเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ                                                                       (22 ฉบับ) 

สวนท่ี ขั้นตอน 

๑ รางพระราชบัญญัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

ใหบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 1 ฉบับ ดังน้ี 

1.1 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมหลักการฟนฟูกิจการสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๒๑ 

 
 

 

บัญชี 1 รางพระราชบัญญัติท่ีเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ                                                                       (22 ฉบับ) 

ขั้นตอน 

๒ รางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา จํานวน 9 ฉบับ ดังน้ี 

2.1 รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคด ี         

ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง) 

2.2 รางพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

2.3 รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... .(ความผิดเก่ียวกับเพศท่ีมีเด็ก               

เปนองคประกอบความผิด และแกไขคํานิยาม “กระทําชําเรา”) 

2.4 รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 

2.5 รางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

2.6 รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

2.7 รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การแจง

สิทธิผูเสียหายในคดีอาญา) / แกไขจากรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา           

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๑๒๔) 

2.8 รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑการ

สอบสวนผูตองหาท่ีเปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป) 

2.9 รางพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๓ รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

3.1 รางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

3.2 รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)พ.ศ. .... (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

3.3 รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

3.4 รางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. .... 

๔ รางพระราชบัญญัติท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบแลว และอยูระหวางการทูลเกลาฯ จํานวน 8 ฉบับ ดังน้ี 

๔.๑ พระราชบัญญัติท่ีมีผลใชบังคับแลว จํานวน 6 ฉบับ 

4.1.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจรและขอสนันิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา) 

4.1.2 พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4.1.3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4.1.4 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4.1.5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ใหสํานักงาน ปปง. อยูในบังคับบัญชา

ของนายกรัฐมนตรี) 

4.1.6. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 29) พ.ศ. 2558 (มาตรา 

309 จัตวา) 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๒๒ 

 
 

 

บัญชี 1 รางพระราชบัญญัติท่ีเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ                                                                       (22 ฉบับ) 

ขั้นตอน 

 ๔.๒ พระราชบัญญัติท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว อยูระหวางรอมีผลใชบังคับ จํานวน 1 ฉบับ 

4.2.1 พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

* ประกาศ ๒๗ ต.ค. ๕๘ ใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ (๒๓ เม.ย.๕๙) 

4.3 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการนําข้ึนทูลเกลาฯ จํานวน ๑ ฉบับ 

4.3.1 รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

๕ รางพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ จํานวน - ฉบับ 

 

บัญชี 2 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการพิจารณาทบทวน                                                                    (1 ฉบับ) 

สวนท่ี ขั้นตอน 

1 รางพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปจจุบันท่ีอยูระหวางการทบทวน จํานวน ๑ ฉบับ ดังน้ี 

1.1 รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยคดีอาญาในช้ันการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ

มาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... 

2 รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดกอนหนาท่ีอยูระหวางการทบทวน จํานวน - ฉบับ 

 

บัญชี 3 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการศึกษายกราง                                                                           (- ฉบับ) 

สวนท่ี ขั้นตอน 

1 รางพระราชบัญญัติท่ีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติหลักการ จํานวน - ฉบับ 

2 รางพระราชบัญญัติท่ียกรางแลวเสร็จ จํานวน - ฉบับ 

 

บัญชี 4 รางพระราชบัญญัติท่ีเกีย่วของกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ                                                             (- ฉบับ) 

สวนท่ี ขั้นตอน 

1 รางพระราชบัญญัติท่ีตองรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จํานวน - ฉบับ 

2 รางพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงโครงสรางองคกรของหนวยงานภาครัฐและคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  

จํานวน - ฉบับ 

3 รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยสภาปฏิรูปแหงชาติ จํานวน - ฉบับ 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 มกราคม ๒๕๕9) ๒๓ 

 
 

 

บัญชี 5 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย                                   (๑0 ฉบับ) 

สวนท่ี ขั้นตอน 

1 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการศึกษา ยกราง จํานวน 10 ฉบับ ดังน้ี 

1.1 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ...    

1.2 รางพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. .... 

1.3 รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... 

1.4 รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

1.5 รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

1.6 รางพระราชบัญญัติวาดวยยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 

1.7 รางพระราชบัญญัติขอมูลสารพันธุกรรมแหงชาติ พ.ศ. .... 

1.8 รางพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. .... 

1.9 รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. .... (แกไขโดยรวมหลักการของราง
พระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. ….และรางพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) 

บัญชี 5 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย                                   (๑0 ฉบับ) 

สวนท่ี ขั้นตอน 

 1.10 รางประมวลกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

2 รางพระราชบัญญัติท่ีอยูระหวางการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการตรากฎหมาย จํานวน ๓ ฉบับ 

2.1 รางพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. .... 

2.2 รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการไกลเกลีย่ขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 

2.3 ราง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... (สํานักงาน ป.ป.ส.) 

3 รางพระราชบัญญัตขิอง ครม. ชุดกอนหนาท่ีไมสอดคลองกับนโยบายปจจุบัน จํานวน - ฉบับ 

ท่ีมา : สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, กุมภาพันธ 2559 

   
 

 


