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สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)
----------------------------

สวนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ลาสมัย ไมเปนธรรม จํานวน 532 ฉบับ ดําเนินการดังนี้
11.1.1 รางพระราชบัญญัติที่เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ จํานวน 345 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
สวนที่ 1 รางพระราชบัญญัติที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสร็จ และเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จํานวน 8 ฉบับ
1. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ การขั ด กั น แห ง ผลประโยชน ร ะหว า ง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....
ประเทศ/ ป.ป.ช.
2. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แกไขจากรางพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติ พ.ศ. ....)
3. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศในการ
กระทรวงการคลัง
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....
4. รางพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
กระทรวงมหาดไทย
สิ่งเทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(มาตรการปองกันกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing))
6. ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร กี ฬ า แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ( ฉ บั บ ที่ . . ) กระทรวงการทองเที่ยวและ
พ.ศ. .... (การควบรวมกองทุนกีฬา)
กีฬา
7. รางพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การควบรวมกองทุนกีฬา)
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
8. ร า งพระราชบั ญ ญั ติส งเสริ มกี ฬาอาชี พ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (การควบรวม กระทรวงการทองเที่ยวและ
กองทุนกีฬา)
กีฬา
สวนที่ 2 รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 89 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
(รวมพระราชบั ญ ญั ติ การขนส ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบั ญ ญั ติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเปนฉบับเดียวกัน)
2. รางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพยสินพ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
3. รางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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พระราชบัญญัติ
4. รางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... (กําหนดใหจดทะเบียนขามเขตไดกําหนดใหหนังสือบริคณหสนธิสิ้นผลเมื่อ
พน ๑๐ ป)
5. รางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6. รางพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร พ.ศ. ....
7. รางพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงพาณิชย

กระทรวงพาณิชย
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
8. รางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และซากผลิตภัณฑอื่น พ.ศ. ....
และสิ่งแวดลอม
9. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
(ความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีเด็กเปนองคประกอบความผิด และแกไขคํานิยาม
“กระทําชําเรา”)
10. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
11. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ตํารวจกองประจําการ)
12. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางทางพิเศษศรีรัชกระทรวงคมนาคม
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อและ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
13. รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
14. รางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
15. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. ....
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
16. รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
สํานักงบประมาณ
17. รางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
สํานักงบประมาณ
18. รางพระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
19. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ให ใ ช ป ระมวลกฎหมายยาเสพติ ด พ.ศ. .... และร า ง
กระทรวงยุตธิ รรม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด
20. รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
21. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
กระทรวงพาณิชย
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... (การบอกกล าวการโอนสิทธิเรี ยกรอง และการจั ดตั้ ง
บริษัทจํากัด)
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พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
22. รางพระราชบัญ ญั ติกํา หนดความผิ ดเกี่ย วกับ หางหุน สว นจดทะเบีย นหาง
กระทรวงพาณิชย
หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิด
กรณีบริษัทไมโฆษณาหรือไมสงคําบอกกลาวหรือจัดการควบบริษัทโดยฝาฝน
มาตรา ๑๒๓๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
23. รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
24. รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศและ กระทรวงการตางประเทศ
การประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
25. รางพระราชบัญญัติวาดวยการแกไขปญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูป
กระทรวงเกษตรและ
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบดวยกฎหมาย พ.ศ. ....
สหกรณ
26. รางพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทําผิด พ.ศ. ....
27. ร า งพระราชบั ญญั ติ โ อนที่ ร าชพั ส ดุ ที่เ ป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น ที่ ใ ช
กระทรวงการคลัง
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ ใหแก นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสิน ธุ
พ.ศ. ....
28. รางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
29. รางพระราชบัญญัติการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลใน สํานักงานศาลยุติธรรม
คดีอาญา พ.ศ. ....
30. รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
31. ร า งพระราชบั ญ ญั ติแก ไขเพิ่ มเติ มประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(รองรั บ ระบบภาษี แ ละเอกสารธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (National
e-Payment Master Plan))
32. รางพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงแรงงาน
33. รางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก
กระทรวงพาณิชย
ตางประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
34. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (การให อํา นาจดัก รับ และเขาถึ งพยานหลัก ฐานของ
เจาหนาที่ตํารวจในการสืบสวนคดีอาญา)
35. รางพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
กระทรวงพลังงาน
36. รางพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
37. รางพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
38. รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
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พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
39. รางพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
40. รางพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
41. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
42. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
43. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไตสวนมูลฟอง หลักเกณฑการยื่นอุทธรณ และ
คาธรรมเนียม)
44. พระราชบัญญัติสงเสริมบุคลากรดานการทองเที่ยว พ.ศ. ....
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
45. รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
46. รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (รางพระราชบัญญัติการผังเมืองและ
กระทรวงมหาดไทย/
การใชพื้นที่ พ.ศ. ....)
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ
47. รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงกลาโหม
48. รางพระราชบัญญัติวาดวยการคาสินคาที่เกี่ยวของกับการแพรขยายอาวุธที่มี
กระทรวงพาณิชย
อานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. ....
49. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ฉบับที่ ..)
สํานักงานคณะกรรมการ
พ.ศ. ....
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
50. รางพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
กระทรวงอุตสาหกรรม
51. รางพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
52. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการทหาร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงกลาโหม
(เงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร)
53. รางพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
54. ร า งพระราชบั ญ ญั ติแก ไขเพิ่ มเติ มประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(การกําหนดฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย)
55. รางพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
56. รางพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
57. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ....
58. รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
59. รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
กระทรวงการคลัง
เพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....
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หนวยงาน
60. รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คาเสียหายเบื้องตน กระทรวงอุตสาหกรรม
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนสง)
61. รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
62. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (ฉบับที่ ..)
กระทรวงการพัฒนาสังคม
พ.ศ. ....
และความมั่นคงของมนุษย
63. รางพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
64. รางพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดให
กระทรวงการคลัง
ใชเงินสกุลอื่นในการคํานวณรายได รายจายและกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
ปโตรเลียม)
65. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(การใชสกุลเงินตางประเทศในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล)
66. รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
67. รางพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง
กระทรวงการคลัง
การจัดเก็บภาษีเงินไดปโตรเลียม)
68. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
สํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. .... (การพนตําแหนงของขาราชการตุลาการ)
69. รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงผูพิพากษา สํานักงานศาลยุติธรรม
อาวุ โ ส (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (การกํ าหนดให ขา ราชการตุ ล าการไปดํ า รง
ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส)
70. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สํานักงานอัยการสูงสุด
(อัยการอาวุโส)
71. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
72. รางพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
73. รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
74. รางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
75. รางพระราชบัญญัติความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. ....
สถาบันวัคซีนแหงชาติ
(องคการมหาชน)
76. รางพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
77. รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
78. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
(จัดตั้งกรมการขนสงทางราง)
79. รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
กระทรวงยุตธิ รรม
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พระราชบัญญัติ
80. รางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ....
81. รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับกลุมลูกจางตางๆ)
82. รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
83. รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
84. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ....
85. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
86. รางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงการคลัง

87. รางพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
88. รางพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทคนเดียว พ.ศ. .... (แกไขชื่อจากราง
กระทรวงพาณิชย
พระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. ....)
89. รางพะราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
กระทรวงยุตธิ รรม
พ.ศ. .... (การวางทรัพย)
สวนที่ 3 รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน 26 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ....
2. รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
กระทรวงเทคโนโลยี
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สารสนเทศและการสื่อสาร
4. รางพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงพลังงาน
5. รางพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงการคลัง
6. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
(แกไขเพิ่มเติมกรณีการหลี กเลี่ย งการเสีย ภาษีและฉอโกงภาษีตามขอเสนอ
FATF)
7. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
กระทรวงยุตธิ รรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง)
8. รางพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
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พระราชบัญญัติ
9. รางพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....
10. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เปนธรรม
พ.ศ. ....
11. รางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็ก
เล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. ....
12. รางพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ....
13. รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....
14. รางพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
15. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กําหนดให มี ก.บ.ศป. ปรั บ ปรุงอํานาจ ก.ขป. และ กศป. เพิ่ม
ตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน แกไขการเปดทําการศาลปกครอง
ในภูมิภาค วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุดและวินัยตุลา
การศาลปกครอง)
16. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศาลปกครอง

พลเอก สิงหศึก สิงหไพร
กับคณะ
17. ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร กี ฬ า แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ( ฉ บั บ ที่ . . ) พลเอก อดุลยเดช อินทะ
พ.ศ. ....
พงษกับคณะ
18. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (ฉบับที่ ..) คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณีกับ
พ.ศ. ....
คณะ/ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
19. รางพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
20. รางพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเขากองทุนระหวางประเทศเพื่อชดใช
กระทรวงคมนาคม
ความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
21. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
กระทรวงยุตธิ รรม
โดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
22. รางพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
23. รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายบางพลี –
กระทรวงคมนาคม
สุขสวัสดิ์ ในทองที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
24. รางพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (ฉบับที่ ..)
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ....

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๘

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
25. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
26. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่
กระทรวงการคลัง
อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
สวนที่ 4 รางพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติใหความเห็นชอบแลว และอยูระหวางการทูลเกลาฯ จํานวน
222 ฉบับ
*หมายเหตุ รัฐธรรมนูญฯ จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พุทธศักราช ๒๕60
พระราชบัญญัติที่มีผลใชบังคับแลว จํานวน 202 ฉบับ
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงบประมาณ
2. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงกลาโหม
3. พระราชบั ญ ญั ติแกไขเพิ่ มเติ มประมวลรัษฎากร (ฉบับ ที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)
4. พระราชบั ญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง (ฉบับ ที่ ๗)
ศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.)
5. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทย
6. พระราชบั ญ ญั ติการกลั บ ไปใช สิ ทธิ ใ นบําเหน็ จ บํานาญตามพระราชบัญ ญั ติ
กระทรวงการคลัง
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
7. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม
8. พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ําหนักของรถ
กระทรวงคมนาคม
ที่ใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคล)
9. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยาม
กระทรวงคมนาคม
การขนสงสวนบุคคล)
10. พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงขอมนุษย

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๙

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
11. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายเชื่อมระหวาง
กระทรวงคมนาคม
ถนนวงแหวนอุ ต สาหกรรมกั บ ทางพิ เ ศษสายบางพลี -สุ ข สวั ส ดิ์ ในท อ งที่
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗
12. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความ
กระทรวงการคลัง
ตกลงว า ด ว ยการอํ า นวยความสะดวกในการขนส ง ข า มพรมแดนภายใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน)
13. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงการคลัง
(มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินไดหางหุนสวนสามัญและคณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคล)
14. พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
15. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
16. พระราชบั ญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเวนภาษี
กระทรวงคมนาคม
ประจําปของหนวยงานภาครัฐ)
17. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
18. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
19. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส งใบสั่ งทาง
กระทรวงมหาดไทย
ไปรษณีย)
20. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร
กระทรงยุติธรรม
และขอสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสุรา)
21. พระราชบัญญัติงาชาง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
22. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ
(จัดตั้งกรมความรวมมือระหวางประเทศ)
23. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย
(จัดตั้งสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา)
24. พระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย
25. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฏร พุทธศักราช
กระทรวงเกษตรและ
๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
สหกรณ
26. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการ
๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ําประกัน)
กฤษฎีกา
27. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
ราชบัณฑิตยสถาน
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๑๐

พระราชบัญญัติ
28. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจาพนักงาน”)
29. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
30. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
31. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการที่แตงตั้งตามประกาศ
และคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
32. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
33. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
34. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑการนําของ
เขาเพื่อการผานแดนหรือถายลําออกนอกราชอาณาจักร)
35. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.
๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
36. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงการคลัง
37. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
38. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
39. พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดวิ ท ยฐานะผู สํ า เร็ จ วิ ช าการทหาร (ฉบั บ ที่ ๖)
กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๘
40. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการพัฒนาสังคม
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
และความมั่นคงของมนุษย
41. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
42. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงวัฒนธรรม
43. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
44. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่ มเติ มพระราชกําหนดนิติบุ คคลเฉพาะกิจ เพื่อการ
กระทรวงการคลัง
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยพ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
45. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
46. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงพาณิชย
47. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงแรงงาน
48. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๑๑

พระราชบัญญัติ
49. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

หนวยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
50. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงกลาโหม
51. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การทําซ้ําในโรงภาพยนตร)
กระทรวงพาณิชย
52. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ก.พ.
53. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ก.พ.
54. พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ก.พ.
55. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ
สํานักงาน ก.พ.
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
56. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน ก.พ.
57. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซ้ําซอนกับ สํานักงานคณะกรรมการ
กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎีกา
58. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงกลาโหม
59. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม
60. พระราชบัญญั ติสงเสริมการบริหารจั ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
และสิ่งแวดลอม
61. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
62. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ป.ป.ช.
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
63. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
64. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
กระทรวงการคลัง
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ําประกันและจํานอง)
65. พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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. พระราชบัญ ญั ติการอํ า นวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของทาง สํานักงานคณะกรรมการ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎีกา
71. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขอมูลการบริหารสิทธิ)
กระทรวงพาณิชย

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๑๒

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
72. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ว ยการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
เจริญพันทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘
และความมั่งคงของมนุษย
73. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
74. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย
75. พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงยุตธิ รรม
76. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
77. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
78. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
79. พระราชบั ญ ญั ติป องกั น และปราบปรามการสนับ สนุน ทางการเงิน แกการ สํานักงานปองกันและ
กอการราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปราบปรามการฟอกเงิน
80. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข
81. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 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 สํานักงานศาลยุติธรรม
(องคประกอบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม)
83. พระราชบั ญ ญั ติ จั ดตั้ งศาลแขวงและวิธีพิจ ารณาความอาญาในศาลแขวง สํานักงานอัยการสูงสุด
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
84. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ สํานักงานอัยการสูงสุด
ครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
85. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ
กระทรวงคมนาคม
รถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว ช ว งแบริ่ ง -สมุ ท รปราการในท อ งที่ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘
86. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
87. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
88. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
89. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให สิ ท ธิ แ ก ผู ส มั ค รเป น สมาชิ ก ของกองทุ น การออม
กระทรวงการคลัง
แหงชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพ
ไปยังกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. .๒๕๕๘ (แกไขจากรางพระราชบัญญัติ
กองทุนการออม
90. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
91. พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงการคลัง

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๑๓

พระราชบัญญัติ
92. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
93. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผูบัญชาการโรงเรียน)
94. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นตนไปยังศาลแพง การสง
คําคูความโดยระบบอิเล็กทรอนิกสและการสงคําคูความไปยังตางประเทศ)
95. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
96. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ใหสํานักงาน ปปง. อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี)
97. พระราชบั ญญัติคุมครองการดําเนิน งานและใหอํานาจปฏิบั ติการเกี่ย วกั บ
สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
98. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
99. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
(ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การอุทธรณ ฎีกา)
100. พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
101. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
102. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๕)
103. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๓๐๙ จัตวา)
104. พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

หนวยงาน
สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
105. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
106. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.๒๕๕๘
กระทรวงการคลัง
107. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงมหาดไทย
108. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของ กระทรวงการตางประเทศ
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
109. พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การดําเนินคดีแบบกลุม)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๑๔

พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
110. พระราชบั ญ ญั ติ การส ง ออกไปนอกและการนํ า เข า มาในราชอาณาจั ก ร
กระทรวงพาณิชย
ซึ่งสินคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
111. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. น.ส.จินตนันท ชญาตร
๒๕๕๘ (สื่อลามกเด็ก)
ศุภมิตร กับคณะ (รวม ๕๑
คน)
112. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานศาลยุติธรรม
113. พระราชบั ญ ญั ติแก ไขเพิ่ มเติ มพระธรรมนูญ ศาลยุติธ รรม (ฉบับ ที่ ๕) สํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘
114. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) สํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘) (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
115. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและการค า ระหว า งประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
116. พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลล ม ละลายและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ล ม ละลาย สํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
117. พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลภาษี อ ากรและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ภ าษี อ ากร สํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณและฎีกา)
118. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ สํานักงานศาลยุติธรรม
ครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณ
และฎีกา)
119. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แกไข สํานักงานศาลยุติธรรม
เพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
120. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สํานักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (คาธรรมเนียมการอุทธรณ ฎีกา)
กฤษฎีกา
121. พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย
122. พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงกลาโหม
123. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
124. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘ (การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวผูที่ถูก
ปลอยชั่วคราวหลักเกณฑการบังคับคดีผูประกัน และการอุทธรณคําสั่งศาล
ที่ไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๑๕

พระราชบัญญัติ
125. พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิ ทางทะเล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
126. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต)
127. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
128. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา
สมทบ)
129. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
130. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ภาษีเงินไดจากการรับให)
131. พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
132. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
133. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
(แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
134. พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษามรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙ (แกไขจากรางพระราชบัญญัติวาดวยมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับตองไมได พ.ศ. ....)
135. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
136. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
137. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(มาตรการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร)
138. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)
139. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
140. พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)
141. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับโทษปรับ การรอกําหนดโทษและรอการลงโทษ
และแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผูใชและผูถูกใช)

หนวยงาน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๑๖

พระราชบัญญัติ
142. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๕ เม.ย. ๕๙

143. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๕๙

หนวยงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

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

กระทรวงยุตธิ รรม

145. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

กระทรวงยุตธิ รรม

* มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๙

* มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๙

146. พระราชบัญญัติ วาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๙

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

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

กระทรวงมหาดไทย

148. พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ
รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ – ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ – บางซื่อ
ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงคมนาคม

149. พระราชบัญญัติ มาตรการของฝายบริหารในการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงยุตธิ รรม

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

กระทรวงยุตธิ รรม

151. พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงการคลัง

* มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙

* มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙

* มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
* มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙
* มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙

152. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ

153. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙

สํานักงานศาลยุติธรรม

* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๕๙
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙

154. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๑๗

พระราชบัญญัติ
155. พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แกไขเพิ่มเติมหลักการ
ฟนฟูกิจการสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)
* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๙

หนวยงาน
กระทรวงยุตธิ รรม

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

กระทรวงศึกษาธิการ

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

สํานักงานศาลปกครอง

* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๕๙

* มีผลใชบังคับเมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๙

สํานักงบประมาณ

159. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระทรวงการคลัง

160. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ

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

กระทรวงวัฒนธรรม

162. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคม ทาง
ดาวเทียมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

163. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงศึกษาธิการ

* มีผลใชบังคับ ๑ ก.ค. ๕๙
* มีผลใชบังคับ ๑ ก.ค. ๕๙
* มีผลใชบังคับ ๖ ก.ค. ๕๙
* มีผลใชบังคับ ๖ ก.ค. ๕๙

* มีผลใชบังคับ ๒๐ ก.ค. ๕๙

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

165. พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
* มีผลใชบังคับ ๒๗ ก.ค. ๕๙

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงพาณิชย

166. พระราชบัญญัติ การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงสาธารณสุข

167. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการ องคกรสํารอง
ขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

* มีผลใชบังคับ ๒๘ ก.ค. ๕๙
* มีผลใชบังคับ ๖ ส.ค. ๕๙

168. พระราชบัญญัติการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๖ ส.ค. ๕๙

169. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๖ ส.ค. ๕๙

กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๑๘

พระราชบัญญัติ
170. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

หนวยงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม

171. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การเพิ่มชองทาง
ชําระคาปรับ)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

* มีผลใชบังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙
* มีผลใชบังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙

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

กระทรวงมหาดไทย

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

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

174. พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงสาธารณสุข

* มีผลใชบังคับ ๑๗ ส.ค. ๕๙
* มีผลใชบังคับ ๑๖ ก.ย. ๕๙
* มีผลใชบังคับ ๒๖ ก.ย. ๕๙

175. พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
* ประกาศ ๒๖ ก.ย. ๕๙ มีผลใชบงั คับ ๒๗ ก.ย. ๕๙

สภาความมั่นคงแหงชาติ

176. พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สํานักงบประมาณ

177. พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

สํานักงานศาลยุติธรรม

178. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงยุตธิ รรม

* มีผลใชบังคับตั้งแต ๑ ต.ค. ๕๙ เปนตนไป
* มีผลใชบังคับตั้งแต ๑ ต.ค. ๕๙
* มีผลใชบังคับ ๒๑ ต.ค. ๕๙

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

180. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๒๖ พ.ย. ๕๙

181. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๑๒ ธ.ค. ๕๙

182. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๑๒ ธ.ค. ๕๙

183. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๑๒ ธ.ค. ๕๙

184. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๑๒ ธ.ค. ๕๙

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
กระทรวงมหาดไทย
*เดิมเสนอโดยกระทรวง
วัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
นายมหรรณพ เดชวิทักษ
และคณะ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๑๙

พระราชบัญญัติ
185. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๒๑ ธ.ค. ๕๙

หนวยงาน
กระทรวงสาธารณสุข

186. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงการทองเที่ยวและ
* มีผลใชบังคับ ๒๘ ธ.ค. ๕๙
กีฬา
187. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก สํานักงานปองกันและ
การก อ การร า ยและการแพร ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทํ า ลายล า งสู ง ปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๓๑ ธ.ค. ๕๙

188. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
* มีผลใชบังคับ ๓๑ ธ.ค. ๕๙

189. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(การจัดทําแบบจําลองดานเครดิต)
* มีผลใชบังคับ ๓๑ ธ.ค. ๕๙

190. พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
* มีผลใชบังคับ ๗ ม.ค. ๖๐

191. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
*มีผลใชบังคับ ๑๖ ม.ค. ๖๐

ป.ป.ช.
กระทรวงการคลัง
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
กระทรวงมหาดไทย

192. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
*มีผลใชบังคับ ๑๖ ม.ค. ๖๐
193. พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ
สุวรรณ กับคณะ
กระทรวงยุตธิ รรม

194. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง

*มีผลใชบังคับ ๑๖ ม.ค. ๖๐

*ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๒๕ ม.ค. ๖๐

195. พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
(การจัดการทรัพยสินของ ธปท.)
*ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๒๕ ม.ค. ๖๐

196. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
*ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๒๕ ม.ค. ๖๐

197. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
* ประกาศ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๒๕ ม.ค. ๖๐

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
กระทรวงยุติธรรม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๒๐

พระราชบัญญัติ
198. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
* ประกาศ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๒๘ ม.ค. ๖๐

หนวยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

199. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (มาตรการปรับปรุงการยกเวนเงินไดจากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน)

กระทรวงการคลัง

200. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
(การปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา)

กระทรวงการคลัง

* ประกาศ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๑ ก.พ. ๕๙

* ประกาศ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับ ๒๘ ม.ค. ๖๐

201. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

* ประกาศ ๑๖ พ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศ มี
ผลใชบังคับ ๑ ก.พ. ๖๐

202. รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(ปรับปรุงองคประกอบสภาทหารผานศึก)

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม

* ประกาศ ๓ ก.พ. ๖๐ มีผลใชบังคับ ๔ ก.พ. ๖๐

พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว อยูระหวางรอมีผลใชบังคับ จํานวน 7 ฉบับ
1. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงยุตธิ รรม
* ประกาศ ๓ ต.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ มีผลใช
บังคับ ๑ เม.ย. ๖๐

2. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงสาธารณสุข

3. พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
(เปลี่ยนชื่อจากรางพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย
พ.ศ. ....)

กระทรวงศึกษาธิการ

4. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

* ประกาศ ๒๐ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ มีผลใช
บังคับ ๑๙ มิ.ย. ๖๐

* ประกาศ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ มีผลใช
บังคับ ๒๔ มิ.ย. ๖๐
* ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มีผลใชบงั คับเมื่อพนกําหนด ๑๒๐ วัน นับแตวันประกาศ มีผล
ใชบังคับ ๒๔ พ.ค. ๖๐

5. รางพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

* ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มีผลใชบงั คับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันประกาศ มีผลใช
บังคับ ๒๓ ก.พ. ๖๐

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๒๑

พระราชบัญญัติ
6. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงาน
กระทรวงแรงงาน

7. พระราชบัญญัติกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

กระทรวงการคลัง

รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางนําขึ้นทูลเกลา จํานวน 9 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงยุตธิ รรม

* ประกาศ ๒๔ ม.ค. ๖๐ มีผลใชบงั คับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันประกาศ มีผลใช
บังคับ ๒๓ ก.พ. ๖๐
* ประกาศ ๒๗ ม.ค. ๖๐ มีผลใชบงั คับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศ มีผล
ใชบังคับ ๒๖ ก.ค. ๖๐

* ทูลเกลาฯ ๑๐ ธ.ค. ๕๙

2. รางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ....
* ทูลเกลาฯ ๒๔ ธ.ค. ๕๙

กระทรวงอุตสาหกรรม

3. รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง

4. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
และประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต
(สคก. แกไขชื่อเปน รางพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

กระทรวงการคลัง

5. รางพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. ....
• เดิมชื่อ รางพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง

6. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ....

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

7. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

* ทูลเกลาฯ ๑๖ ธ.ค. ๕๙

* ทูลเกลาฯ ๖ ม.ค. ๖๐

* ทูลเกลาฯ ๖ ม.ค. ๖๐
* ทูลเกลาฯ ๖ ม.ค. ๖๐

* ทูลเกลาฯ ๘ ก.พ. ๖๐

8. รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง

9. รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงกลาโหม

* ทูลเกลาฯ ๓๐ ม.ค. ๖๐
* ทูลเกลาฯ ๘ ก.พ. ๖๐

สวนที่ ๕ รางพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จํานวน - ฉบับ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๒๒

11.1.2 รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการพิจารณาทบทวน จํานวน 21 ฉบับ
หนวยงาน
พระราชบัญญัติ
สวนที่ ๑ รางพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดปจจุบันที่อยูระหวางการทบทวน จํานวน 19 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. รางพระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เทคโนโลยี
3. รางพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5. รางพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
6. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... กระทรวงวิทยาศาสตรและ
(แกไขชื่อจากรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา
เทคโนโลยี
เพื่อความสามารถในการแขงขัน พ.ศ. ....)
7. รางพระราชบัญญัติวาดวยเซลลทางการแพทย พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
(แกไขจากรางพระราชบัญญัติวาดวยสเต็มเซลล(เซลลตนกําเนิด) พ.ศ. ....)
8. รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ....
และสิ่งแวดลอม
9. รา งพระราชบั ญญั ติการรถไฟฟา ขนส งมวลชนแหงประเทศไทย (ฉบับ ที่ ..)
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ....
10. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ..)
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ....
11. รางพระราชบัญญัติรายไดเกษตรกร พ.ศ. ....
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
12. รางพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
13. รางพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
14. รางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
15. รางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
16. ร า งพระราชบั ญญั ติ การปรั บ ปรุ งกฎหมายว า ด ว ยความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด สํานักงานคณะกรรมการ
ของเจาหนาที่
กฤษฎีกา

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๒๓

หนวยงาน
พระราชบัญญัติ
17. รางพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
18. รางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
19. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การอุทธรณ ฎีกา)
สวนที่ ๒ รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีชุดกอนหนาที่อยูระหวางการทบทวน จํานวน ๒ ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
2. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....
สํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
11.1.3 รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการศึกษายกราง จํานวน 32 ฉบับ
หนวยงาน
พระราชบัญญัติ
สวนที่ ๑ รางพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ จํานวน 20 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติกําหนดค าธรรมเนี ยมการใชยานยนตบ นทางหลวงและ
กระทรวงคมนาคม
สะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. รางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
3. รางพระราชบัญญัติสงเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสําหรับ
เด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
4. รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
นพ.เจตนศริ ธรานนทและ
คณะ
5. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองและส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาการแพทย แ ผนไทย นายมหรรณพ เดชวิทักษ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กับคณะ
6. รางพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
7. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สํานักเลขาธิการวุฒิสภา
8. รางพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมปองกันประเทศ พ.ศ. ....
กระทรวงกลาโหม
9. รางพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง พ.ศ. ....
กระทรวงการตางประเทศ
10. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการคลัง
11. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
(การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ)
ขาราชการพลเรือน
12. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการรั ฐ สภา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
(การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ)
ขาราชการพลเรือน

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๒๔

หนวยงาน
พระราชบัญญัติ
13. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สํานักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ)
ขาราชการพลเรือน
14. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดําเนินการทาง สํานักงานคณะกรรมการ
วินัยแกผูที่พนจากราชการ)
ขาราชการพลเรือน
15. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สํานักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการ)
ขาราชการพลเรือน
16. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองและส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาการแพทย แ ผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
17. รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
18. รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
19. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบิ น พลเรื อ น พ.ศ. .... (ยกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ
กระทรวงคมนาคม
การเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม และประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ พ.ศ. ๒๕๑๕ ในสวนกิจการเดินอากาศ)
20. รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบ ริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สํานักนายกรัฐมนตรี (สคบ.)
สวนที่ ๒ รางพระราชบัญญัติที่ยกรางแลวเสร็จ จํานวน ๑2 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู พ.ศ. ….
กระทรวงศึกษาธิการ
2. รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
4. รางพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงแรงงาน
5. รางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
6. รางพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงคมนาคม
7. รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
กระทรวงมหาดไทย
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
8. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และบุ ค ลากร
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
9. รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
10. รางพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
11. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 มกราคม ๒๕60)

๒๕

พระราชบัญญัติ
12. รางพระราชบัญญัติกองทุนคุมครองผูประสบภัยดานสุขภาพจากการขนสง
(แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕)

หนวยงาน
กระทรวงสาธารณสุข

11.1.4 รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิรูปประเทศ จํานวน 36 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
สวนที่ ๑ รางพระราชบัญญัติที่ตองรอพิจารณาหลังรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จํานวน 22 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติวาดวยการทําสนธิสัญญาและตราสารระหวางประเทศ พ.ศ. .... กระทรวงการตางประเทศ
2. รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดสํานัก
พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
3. รางประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
4. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
5. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
6. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
7. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเกาะสมุย พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
8. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นแปลงฐานะขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลเป น
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลตําบลพ.ศ. ....
9. รางพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
หรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
10. รางพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
11. รางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
12. รางพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
13. รางพระราชบั ญ ญัติจั ดระเบี ย บจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดสํานัก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
นายกรัฐมนตรี
14. รางพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สํานักงานปลัดสํานัก
บานเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
นายกรัฐมนตรี
15. รางพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
16. รางพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอํานาจ)
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๒๖

พระราชบัญญัติ
17. รางพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอํานาจ)

หนวยงาน
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
18. รางพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา (ฉบับที่ ..)
สํานักงานปลัดสํานัก
พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอํานาจ)
นายกรัฐมนตรี
19. รางพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมาย
สํานักงานปลัดสํานัก
กระจายอํานาจ)
นายกรัฐมนตรี
20. รางพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจายอํานาจ)
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
21. รางพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดกฎหมายกระจาย
สํานักงานปลัดสํานัก
อํานาจ)
นายกรัฐมนตรี
22. รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....
กระทรวงยุตธิ รรม
สวนที่ 2 รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางองคกรของหนวยงานภาครัฐและคาตอบแทน
บุคลากรภาครัฐ จํานวน 3 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สํานักงานศาลยุติธรรม
(คาตอบแทนพิเศษ)
2. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง สํานักงานศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับการคัดเลือกเปนตุลาการ
ศาลปกครองชั้นตน)
3. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ....
สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สวนที่ ๓ รางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภาปฏิรูปแหงชาติ จํานวน ๗ ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแหงชาติ
2. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแหงชาติ
3. รางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแหงชาติ
4. รางพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแหงชาติ
5. รางพระราชบัญญัติวาดวยเครื่องแบบสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแหงชาติ
6. รางพระราชบัญญัติสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ....
สภาปฏิรูปแหงชาติ
7. รา งพระราชบั ญ ญั ติคุมครองสิ ทธิ เ สรี ภาพและสงเสริมมาตรฐานผูป ระกอบ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
สวนที่ ๔ รางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จํานวน 4 ฉบับ
1. ร างพระราชบั ญ ญั ติจั ดตั้ ง ศาลป องปรามการทุจ ริ ตและวิธีพิจ ารณาปองกั น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ปราบการทุจริต พ.ศ. ....
ประเทศ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๒๗

พระราชบัญญัติ
2. รางพระราชบัญญัติคุมครองติดตามทรัพยสินของแผนดินคืนจากการทุจริต
พ.ศ. ....
3. รางพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
พ.ศ. ....
4. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(สํานักงานคณะกรรมการผังเมืองและการใชพื้นที่แหงชาติ)

หนวยงาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ

11.1.5 รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการพิจารณาความเหมาะสมในการตรา
กฎหมาย จํานวน 98 ฉบับ
พระราชบัญญัติ
สวนที่ ๑ รางพระราชบัญญัติที่อยูระหวางการศึกษายกราง จํานวน 54 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติภาษีและเงินโอนเพื่อสรางสังคมที่เปนธรรม พ.ศ. ....
2. รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. รางพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
4. รางพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ....
5. รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6. รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
7. รางพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
8. รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
9. รางพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
10. รางพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
11. รางพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. ....
12. รางพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ....
13. รางพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. ....
14. รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ....
15. รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
16. รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรม

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๒๘

พระราชบัญญัติ
17. รางพระราชบัญญัติขอมูลสารพันธุกรรมแหงชาติ พ.ศ. ....
18. รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานรับรองเอกสารและนิติกรรม พ.ศ. ....
(แกไขโดยรวมหลักการของรางพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. …. และราง
พระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
19. รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
20. รางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
21. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทํา พ.ศ. ....
22. รางพระราชบัญญัติปราบปรามการกอการรายโดยใชนิวเคลียร พ.ศ. ...

หนวยงาน
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
23. รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
การห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณ แ ละคณะกรรมาธิ ก ารเตรี ย มการ
สํ า หรั บ องค การสนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการหามทดลองนิว เคลีย รโ ดยสมบูร ณ
พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
24. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
25. รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
26. รางพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบโรงเรียน พ.ศ. .... (แกไขชื่อจากราง
พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....)
กระทรวงศึกษาธิการ
27. รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
กระทรวงศึกษาธิการ
28. รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กระทรวงการอุดมศึกษา)
กระทรวงศึกษาธิการ
29. รางพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
สํานักงานพระพุทธศาสนา
30. รางกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณียสงฆของวัดธรรมิกาวรวิหาร
แหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
31. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการ
32. รางพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
การเลือกตั้ง
33. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) สํานักงานศาลปกครอง
พ.ศ. .... (วิธีพิจารณาคดีวินัยการคลังและงบประมาณ)
สํานักงานศาลยุติธรรม
34. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๒๙

พระราชบัญญัติ
35. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
36. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ....

หนวยงาน
สํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
37. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความสําหรับความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
คอรรัปชั่น)
38. รางพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซ้ําซอน สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
กับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกพระราชบัญญัติปนสวนน้ํามัน
เชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติควบคุมแรดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔
และพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒)
สํานักงานคณะกรรมการ
39. รางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กฤษฎีกา
(แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยน)
สํานักงานคณะกรรมการ
40. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กฤษฎีกา
กระทรวงเกษตรและ
41. รางพระราชบัญญัติคุมครองชาวนาและคาขาว พ.ศ. ....
สหกรณ/สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
42. ร า งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การกั บ ผู ห ลบหนี เ ข า เมื อ งซึ่ ง เป น กระทรวงการตางประเทศ/
กระทรวงมหาดไทย/
ผูกระทําผิดกฎหมายของประเทศอื่น
สํานักงานตํารวจแหงชาติ/
(กฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และ
สํานักงานคระกรรมการ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ)
กฤษฎีกา
กระทรวงยุตธิ รรม/
43. รางกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ/
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
44. รางกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการ
45. รางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนพื้นที่แนวเขตทางดวน
กฤษฎีกา
สํานักนายกรัฐมนตรี
46. รางพระราชบัญญัติรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
สํานักนายกรัฐมนตรี
47. รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๓๐

พระราชบัญญัติ
48. รางพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
49. รางพระราชบัญญัติสภาสตรีแหงชาติ พ.ศ. ....
50. รางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
51. รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไปรษณียพ.ศ. ....
52. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข
พ.ศ. ....
53. รางพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ พ.ศ. ....

หนวยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
54. รางพระราชบัญญัติมาตรการสงเสริมการบําบัดรักษาผูป วยโรคติดยาเสพติด
พ.ศ. ....
ส ว นที่ ๒ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ อ ยู ร ะหว า งการทบทวนหลั ก การหรื อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการ
ตรากฎหมาย จํานวน 43 ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
2. รางพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กระทรวงมหาดไทย
3. รางพระราชบัญญัติภาพยนตรและวิดีทัศน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
4. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ป.ป.ช.
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไข
สํานักงานศาลยุติธรรม
เพิ่มเติมหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกา)
6. รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข
7. รางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ....

สํานักงานศาลยุติธรรม

8. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
9. รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม

10. รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขนสงระหวาง
จังหวัด)

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๓๑

พระราชบัญญัติ
11. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....

หนวยงาน
กระทรวงยุตธิ รรม

12. ราง พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
(สํานักงาน ป.ป.ส.)
13. รางพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
14. รางพระราชบัญญัติมาตรฐานการทองเที่ยว พ.ศ. ....

กระทรวงยุตธิ รรม

15. รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนตเชาพ.ศ. ....
16. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
17. รางพระราชบัญญัติวาดวยอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ....
18. รางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
19. รางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
20. รางพระราชบัญญัติคุมครองผูไดรับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ....
21. รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
22. รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
23. รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ.....
(แก ไขชื่อจากร า งพระราชบั ญ ญั ติกองทุน เพื่ อโครงการอาหารกลางวัน ใน
โรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
24. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการตุลาการและ
ดะโตะยุติธรรม)
25. ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการฝ า ยอั ย การ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง)
26. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องคการ
มหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๓๒

พระราชบัญญัติ
27. รางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประธานผู ต รวจการแผ น ดิ น และผู ต รวจการ
แผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แห ง ชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
28. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
29. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
30. รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
31. รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก
32. รางพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
33. รางพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
34. รางพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
35. รางพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
36. รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
37. รางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การรักษา
เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน)
38. รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
39. รางพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
40. รางพระราชบัญญัติวาดวยยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
41. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ....
42. รางพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
43. รางพระราชบัญญัตสิ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
กระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สภาพัฒนาการเมือง
สํานักขาวกรองแหงชาติ
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
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พระราชบัญญัติ
หนวยงาน
สวนที่ ๓ รางพระราชบัญญัติของ ครม. ชุดกอนหนาที่ไมสอดคลองกับนโยบายปจจุบัน จํานวน ๑ ฉบับ
1. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแมสอด พ.ศ. ....
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ที่มา : ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ, มกราคม ๒๕60

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให
สามารถปฏิ บัติ ง านได อ ย า งรวดเร็ ว สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ แก ภ าคเอกชนและประชาชนได ต าม
หลักเกณฑที่จะเปดกวางขึ้น และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกรางกฎหมาย และการตีความกฎหมายแกเจาหนาที่
ของรัฐในหนวยงานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.2.1 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของหน ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ด า นการให ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและการจัดทํากฎหมาย
เรื่อง
หนวยงานผูจัด
1. กรมสอบสวนคดีพิเศษประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
แหงชาติ พิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(ฉบับที่...) พ.ศ. ...
2. การเสริมสรางองคความรูและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม
สํานักงานกิจการ
ในทุกมิติ โดยเปนการจัดประชุมแกไขประเด็นขอกฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิ รรม
ยุติธรรม สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานดานกฎหมายและหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ และสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี เปนตน และสนับสนุนการดําเนินงานดานกฎหมายและการ
วิจัยตางๆ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
11.2.2 การที่ บุ ค ลากรมี ส ว นให ค วามรู ห รื อ การเป น วิ ท ยากรหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางกฎหมายในสวนของกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกรางกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายแกเจาหนาที่ของรัฐหรือประชาชน
เรื่อง/หลักสูตร

จํานวน
ผูเขาอบรม
(คน)
1. สถานการณคามนุษยของไทย ปญหาและความทาทายในการ
ดําเนินคดี
2. การสอบสวนคดีเศรษฐกิจแกนักเรียนนายรอยตํารวจ ชั้นปที่ 4
600
ประจําปการศึกษา 2559

หนวยงานผูจัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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เรื่อง/หลักสูตร

จํานวน
ผูเขาอบรม
(คน)
3. วิทยากรใหความรูทางกฎหมายปกครอง กฎหมายคดีพิเศษ
และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ ป ระชาชนควรรู ในรายการวิทยุมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. การรวบรวมคดีพิเศษ รุนที่ 39
5. ตุลาการพระธรรมนูญ
6. หลักการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ
7. การสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
8. กฎหมายเกี่ย วกับการเงิ นการธนาคารและการฟอกเงิน ใน
52
โครงการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่คดีพิเศษ
9. ผูบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)
40

10. ผูบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)
11. ผูบริหารงานระดับตน (บธต.)
12. การดํ า เนิ น คดี ใ นข อ หาสมคบหรื อ สนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ
ตามรางประมวลกฎหมายยาเสพติด
13. การบรรยายใหความรูดานกฎหมายในโครงการฝกอบรม
หลักสูตรเจาพนักงาน ป.ป.ส.
14. การร า งกฎหมาย การให ค วามเห็ น ทางกฎหมายและ
การดําเนินคดีปกครอง
15. การเผยแพรความรูดานการรักษาผลประโยชนของรัฐและ
ประชาชนด า นการดํา เนิน คดีป กครองแกห นว ยงานของรัฐ
หัวขอ กระบวนงานและการจัดเตรียมขอมูลสรุปขอเท็จจริง
ในการส ง เรื่ อ งให พ นั ก งานอั ย การดํ า เนิ น คดี ป กครองตาม
แมแบบสํานักงานคดีปกครอง

หนวยงานผูจัด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

40
40
130

กระทรวงยุตธิ รรม
รวมกับสถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สปร.)
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรม
สํานักงาน ป.ป.ส.

-

สํานักงาน ป.ป.ส.

2

สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคดีปกครอง
สํานักงานอัยการสูงสุด

2

๑๑.3 การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชฯ และมีระบบ
ขอมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมได
๑๑.3.๑ สนับสนุ นการอํานวยความยุติธ รรม การใหบริการตรวจสารพันธุ กรรม
เพื่อแกปญหาสถานะบุคคลโดยผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จํานวน 51 ราย
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จัดสงรายชื่อราษฎรที่ไรสถานะและประสบปญหาทางทะเบียนราษฎรในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนินการ
ตรวจพิสูจนและจัดการขอมูลดานนิติวิทยาศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 166 ครั้ง ประกอบดวย
จังหวัดปตตานี จํานวน 97 ครั้ง จังหวัดยะลา จํานวน 19 ครั้ง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 40 ครั้ง และจังหวัด
สงขลา จํ า นวน 10 ครั้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านติ ด ตามคนหายและพิ สู จ น ศ พนิ ร นามตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558
สามารถพิสูจนศพนิรนามได จํานวน 8 ราย การติดตามบุคคลสูญหายคืนญาติ จํานวน 1 ราย และสนับสนุน
การตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมของผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง เด็กและเยาวชนในศูนยฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนบานกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 ตัวอยาง และในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1
จังหวัดระยอง จํานวน 30 ตัวอยาง
๑๑.4 การปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมาย โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดโดยงาย
๑๑.4.๑ การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม
๑๑.4.๑.1 ช ว ยเหลื อ ประชาชนตามกฎหมาย การช ว ยเหลื อ เยี ย วยา
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายฯ จํานวน 3,297 ราย แบงเปน
ผูเสียหาย จํานวน 3,273 ราย และจําเลย จํานวน 24 ราย เปนเงิน 156,060,254.17 บาท ประชาชน
ยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม 318 ราย จายเงินชวยเหลือ 11,620,384.67 บาท และใหคําปรึกษา
ทางกฎหมายแกประชาชน 6,063 ราย ทําใหประชาชนไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู
ความเขาใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนการปองกันมิใหกระทําผิดกฎหมาย
๑๑.4.2 การคุมครองพยาน ยื่นคํารอง 147 ราย ตรวจสอบขอเท็จจริง 25 ราย
ยกคํารอง 11 ราย เขาโปรแกรมคุมครองพยาน 111 ราย สิ้นสุดการคุมครองพยาน – ราย อยูระหวางการ
คุมครองตั้งแตป 2555 – 4 มกราคม 2559 จํานวน 184 ราย
๑๑.4.3 การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลายและการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้
๑๑.4.3.1 การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่อลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย โดยใหความสําคัญกับ
หนี้รายยอย หนี้ครัวเรือน เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 2,414 เรื่อง ทุนทรัพย 773,939,614.12 บาท
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 2,187 เรื่อง ทุนทรัพย 577,409,057.52 บาท ทั้งนี้กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการนําการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดีมาเปนแนวทางการให
ความชวยเหลือ เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 11 เรื่อง ทุนทรัพย 2,310,347.69 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 9
เรื่อง ทุนทรัพย 2,445,378.61 บาท และกรมบังคับคดีรวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)
ในการตรวจสอบหนี้ เ กษตรกรที่ มีอ ยู ใ นชั้ น บั ง คั บ คดี ซึ่ งมี เ กษตรกรในชั้ น บั ง คั บ คดี จํ า นวน 2,292 เรื่ อ ง
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 125 เรื่อง ไมสําเร็จ 476 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 322 เรื่อง ยังไมไดตั้งเรื่องยึด 391 เรื่อง
ดําเนินการอื่นๆ 978 เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพยสินสามารถผลักดันทรัพยสินเขาสูระบบเศรษฐกิจ จํานวน
24,341,969,112 บาท ซึ่งเปนการยุติขอพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
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11.4.3.2 การพัฒนารูปแบบการใหบริการแกคูความและประชาชน
ประหยั ดคาใช จายในการเดิ นทาง โดยเพิ่มชองทางการเปดให บริการขอมูลผ านทางสายดว นกรมบั งคับคดี
1111 กด 79 ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อสอบถามขอมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหนาของคดี
และการไกลเกลี่ยขอพิพาท มีผูใชบริการ จํานวน 3,127 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จํานวน 1,769 ราย
การเปดใหบริการขอมูลผานทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ “LED PROPERTY” เพื่อคนหา
รายละเอียดทรัพยสินที่ขายทอดตลาด เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูสนใจซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด
ใหเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น มีผูดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น จํานวน 8,191 ครั้ง และการเปดใหบริการขอมูลผานทาง
ระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ “LED Property Plus” เพื่อคนหาทรัพยสินขายทอดตลาดใกลแนว
รถไฟฟา จํานวน 916 ครั้ง
๑๑.4.4 การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
๑๑.4.4.1 แกไ ขฟน ฟูผูกระทําผิด กรมคุมประพฤติกําหนดรูปแบบและ
วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด เพื่อเปดใหโอกาสแกผูกระทําผิดในการปรับปรุงแกไขตนเองในชุมชน โดยไมตอง
ถูกควบคุมตัว ไว 2 รูปแบบ ไดแก (1) งานสืบเสาะและพินิจ ใชวิธีดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง จํานวน
26,756 คดี แบงออกเปน ผูกระทําผิดที่เปนผูใหญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จํานวน 12,115
คดี ผูไดรับการพักการลงโทษ จํานวน 5,775 คดี และผูไดรับการลดวันตองโทษจําคุก จํานวน 8,866 คดี
และ (2) งานควบคุมและสอดสอง ใชวิธีดําเนินการคุมความประพฤติผูกระทําผิด จํานวน 45,746 คดี แบง
ออกเปน ผูกระทําผิดที่เปนผูใหญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จํานวน 41,418 คดี เด็กและเยาวชน
จํานวน 2,081 คดี ผูไดรับการพักการลงโทษ จํานวน 1,226 คดี และผูไดรับการลดวันตองโทษจําคุก จํานวน
1,021 คดี ดําเนินการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไปแลว จํานวน 35,917 ราย โดยเปนผูถูกคุมความประพฤติที่พน
ความคุมประพฤติดวยดี จํานวน 30,962 ราย พนความคุมประพฤติดวยการทําผิดเงื่อนไข จํานวน 3,666 ราย
และอื่นๆ จํานวน 1,289 ราย
11.4.5 การสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
11.4.5.1 คลิ นิก ใหคํ าปรึกษาเด็ กและครอบครั วอบอุ น เพื่ อบริการ
ให คํ า ปรึ ก ษาด า นพฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชน ป ญ หาด า นครอบครั ว และป ญ หากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
เด็ ก เยาวชนและผู เ ยาว แก บิ ด ามารดาหรือ ผู ป กครองเด็ กและเยาวชน รวมทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไปซึ่ ง ได เ ป ด
ดําเนินการในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 แหง โดยมีผูมาขอรับ
บริการทั้งสิ้น 204 ราย แบงเปนขอรับบริการดวยตนเองที่คลินิก 93 ราย ขอรับบริการทางโทรทัพท 4 ราย
และอื่นๆ 107 ราย

