สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 – 31 มีนาคม ๒๕๕8)

๑

สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 – 31 มีนาคม ๒๕๕8)
---------------------------ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ดำเนินิาำดดงนิ้
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
๑. พดะดำชบงญญงตนาำดขิส่นทำนบา (ฉบงบท่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สคา.) เนล่ม ๑๓๑ ตอิท่ ๘๗ า ๒๖ ธงิวำคม ๒๕๕๗
รวม ๑ ฉบับ
เสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตดน ะเนบยบบดนหำดดำชาำดิคดแม่สอด พ.ศ. .... (สปิ./มท.)
๒. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนธดดมิูญศำลทหำด (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (าห.)
๓. ด่ำนพดะดำชบงญญงตเนน หดยญพนทงาษ์เนสดชิ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (าห.)
๔. ด่ำนพดะดำชบงญญงตหน ลงาปดะางิทำนธุดานจ พ.ศ. .... (าค.)
๕. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนแา้ไขเนพน่มเนตนมปดะมวลาฎหมำยแพ่นและพำณนชย์ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (จำิำ จำิอน) (าค.)
๖. ด่ำนพดะดำชบงญญงตภน ำษาำดดงบมดดา และภำษาำดดงบาำดให้ พ.ศ. ... (าค.)
๗. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดคุ้มคดอนเนด็าท่เนานดโดยอำศงยเนทคโิโลยช่วยาำดเนจดนญพงิธุ์ทำนาำดแพทย์ พ.ศ. .... (พม.)
๘. ด่ำนพดะดำชบงญญงตาน ำดยำนแห่นปดะเนทศไทย พ.ศ. .... (าษ.)
๙. ด่ำนพดะดำชบงญญงตสน ภำเนทคโิโลยสำดสิเนทศและาำดสื่อสำดแห่นปดะเนทศไทย พ.ศ. ... (ทา.)
๑๐. ด่ำนพดะดำชบงญญงตยน ำ พ.ศ. .... (สธ.)
๑๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนธุดานจดงาษำควำมปลอดภงย พ.ศ. ... (สตช.)
๑๒. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนคิเนขำ้ เนมือน (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (สตช.)
๑๓. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนหอพงา พ.ศ. .... (พม.)
๑๔. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดผงนเนมือน (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. ... (มท.)
๑๕. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนแดนนำิทำนทะเนล พ.ศ. .... (ดน.)
๑๖. ด่ำนพดะดำชบงญญงตเนน คดื่อนสำอำน พ.ศ. ... (สธ.)
๑๗. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนแา้ไขเนพน่มเนตนมปดะมวลาฎหมำยวนธพนจำดณำควำมแพ่น (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. ... (วนธาำดอุทธดณ์ฎาำ) (ศย)
๑๘. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดชุมิุมสำธำดณะ พ.ศ. ... (ตช.)
๑๙. ด่ำนพดะดำชบงญญงตยน าเนลนาพดะดำชบงญญงตนส่นเนสดนมสนิค้ำขำออาพ.ศ. 2503 และพดะดำชบงญญงตปน ้อนางิาำดาดะทำบำนอย่ำน
ใิาำดขิส่นสนิค้ำออาทำนเนดือ พ.ศ. 2511 พ.ศ. ... (พณ.)
๒๐. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนอนค์าำดมหำชิ (ฉบงบท่..) พ.ศ. ... (าพด.)
๒๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนอุปถงมป์และคุม้ คดอนพดะพุทธศำสิำ พ.ศ. ... (พส.)
๒๒. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนคณ
ุ สมบงตนมำตดฐำิสำหดงบาดดมาำดและพิงานำิดงฐวนสำหานจ (ฉบงบท่..) พ.ศ. ... (าค)
๒๓. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนวำ่ ด้วยควำมปลอดภงยทำนชวภำพขอนเนทคโิโลยชวภำพสมงยใหม่ พ.ศ. .... (ทส.)
๒๔. ด่ำนพดะดำชบงญญงตปน ้อนางิและปดำบปดำมาำดสิงบสิุิทำนาำดเนนนิแา่าำดา่อาำดด้ำย (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (ปปน.)
๒๕. ด่ำนพดะดำชบงญญงตปน ้อนางิและปดำบปดำมาำดฟอาเนนนิ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (ปปน.)
๒๖. ด่ำนพดะดำชบงญญงตปน ดงบปดุนาดะทดวน ทบวน าดม (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (ปปน.)
๒๗. ด่ำนพดะดำชบงญญงตปน ้อนางิและปดำบปดำมาำดค้ำมิุษย์ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (พม.)
๒๘. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนอำหำด พ.ศ. .... (สธ.)
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๒

เสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒๙. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนเนวิคืิอสงนหำดนมทดงพย์ เนพื่อสด้ำนานจาำดดถไฟโคดนาำดดถไฟฟ้ำสำยสเนขยว ช่วนแบดน่น-สมุทดปดำาำด
ใิท้อนท่อำเนภอเนมือนสมุทดปดำาำด จงนหวงดสมุทดปดำาำด พ.ศ. ... (คค.)
๓๐. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาอนทุิสิงบสิุิาำดเนสดนมสด้ำนคุณภำพาำดเนดยิดู้ พ.ศ. ... (ศธ)
๓๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนสถำบงิเนทคโิโลยเนพื่อาำดศึาษำ พ.ศ. ... (ศธ)
๓๒. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดสอบสวิคดภำษอำาด พ.ศ. ... (าค)
๓๓. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนคลงนสนิค้ำ ไซโล และห้อนเนย็ิ พ.ศ. ... (พณ)
๓๔. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนเนชื้อโดคและพนษจำาสงตว์ พ.ศ. ... (สธ)
๓๕. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนโดคตนดต่อ พ.ศ. ... (สธ)
๓๖. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนยาเนลนาาฎหมำยบำนฉบงบท่หมดควำมจำเนป็ิหดือซ้ำซ้อิางบาฎหมำยอื่ิ พ.ศ. ... (สลา.)
๓๗. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดบดนหำดาอนทุิหมุิเนวยิ พ.ศ. ... (าค.)
๓๘. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนมำตดฐำิผลนตภงณฑ์อุตสำหาดดม (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. (อา.)
รวม 38 ฉบับ
สนง.คกก. กฤษฎีกา ตรวจพิจารณา
๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดปดงบปดุนาฎหมำยว่ำด้วยควำมดงบผนดทำนละเนมนดขอนเนจ้ำหิ้ำท่ (สคา.)
๒. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนยาเนลนาพดะดำชบงญญงตสน มำคมาำดค้ำ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคา.)
๓. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนแา้ไขเนพน่มเนตนมปดะมวลาฎหมำยแพ่นและพำณนชย์ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (แา้ไขบทบงญญงตเนน า่ยวางบาำด
ดวมางิเนป็ิสมำคมขอนบุคคล) (สคา.)
๔. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดชลปดะทำิหลวน พ.ศ. .... (าษ.)
๕. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดจำิอนเนดือและบุดมน สนทธนทำนทะเนล (ฉบงบท่..) พ.ศ. .... (คค.)
๖. ด่ำนพดะดำชบงญญงตเนน คดื่อนหมำยาำดค้ำ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (พนธสำดแมดดนด) (พณ.)
๗. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนเนคดื่อนหมำยาำดค้ำ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (ขยำยขอบเนขตดะยะเนวลำ าำดคุ้มคดอน) (พณ.)
๘. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดส่นออาไปิอาและาำดิำเนข้ำมำใิดำชอำณำจงาดซึ่นสนิค้ำ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (พณ)
๙. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนอำวุธปืิ เนคดื่อนาดะสุิปืิ วงตถุดะเนบนด ดอาไม้เนพลนน และสน่นเนทยมอำวุธปืิ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (มท.)
๑๐. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนมำตดาำดแทิาำดฟ้อนคดอำญำ พ.ศ. .... (ยธ.)
๑๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนแดนนำิสงมพงิธ์ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (ดน.)
๑๒. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดพิงิ พ.ศ. .... (สตช.)
๑๓. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนทดงพยำาดิ้ำ พ.ศ. .... (ทส.)
๑๔. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาอนทุิยุตนธดดม พ.ศ. .... (ยธ.)
๑๕. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนแา้ไขเนพน่มเนตนมปดะมวลาฎหมำยวนธพนจำดณำควำมแพ่น (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (าำดบงนคงบคด) (ยธ.)
๑๖. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนแา้ไขเนพน่มเนตนมปดะมวลาฎหมำยวนธพนจำดณำควำมแพ่น (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (ลงาษณะ ๒ าำดบงนคงบคดตำมคำ
พนพำาษำหดือคำสง่น) (ยธ.)
๑๗. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนส่นเนสดนมาำดไาล่เนาล่ยข้อพนพำทใิชุมชิ พ.ศ. .... (ยธ.)
๑๘. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนวนธปฏนบงตนเนา่ยวางบาำดางาขงนตำมปดะมวลาฎหมำยอำญำ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. ...
๑๙. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนล้มละลำย (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. ...
๒๐. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนป่ำสนวิแห่นชำตน (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. ...
๒๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดดงบขิทำนอำาำศดะหว่ำนปดะเนทศ (ฉบงบท่ .. ) พ.ศ. ...
๒๒. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนว่ำด้วยมดดาทำนวงฒิธดดมท่จงบต้อนไม่ได้ พ.ศ. ...
๒๓. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดให้ดำนวงลด้วยาำดเนส่ยนโชค พ.ศ. .... (มท.)
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๓

สนง.คกก. กฤษฎีกา ตรวจพิจารณา
๒๔. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดขิส่นทำนบา (ฉบงบท่..) พ.ศ. ... (คค.)
๒๕. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนควบคุมาำดฆ่ำสงตว์เนพื่อาำดจำหิ่ำยเนิื้อสงตว์ พ.ศ. .... (าษ.)
๒๖. ด่ำนพดะดำชบงญญงตศน ำลเนยำวชิและคดอบคดงวและวนธพนจำดณำคดเนยำวชิและคดอบคดงว (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. ... (ศย)
๒๗. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนควำมด่วมมือดะหว่ำนปดะเนทศใิเนดื่อนทำนอำญำ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. ... (ยธ)
รวม ๒7 ฉบับ
อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน
๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดมส่วิด่วมขอนปดะชำชิใิาำดปาคดอนส่วิท้อนถน่ิ พ.ศ. .... (สปิ.)
๒. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาอนทุิสำดอนเนล้ยนชพ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (าค.)
๓. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดเนดนิอำาำศ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (ปดงบปดุนคุณสมบงตนขอนผู้ขอใบอิุญำตผลนตและดำเนินิาำดหิ่วยซ่อม
อำาำศยำิ) (คค.)
๔. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนาำดแข่นขงิทำนาำดค้ำ (ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (พณ.)
๕. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนแดนนำิดงฐวนสำหานจสงมพงิธ์(ฉบงบท่ ..) พ.ศ. .... (ดน.)
๖. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนมหำวนทยำลงยาำฬสนิธุ์ พ.ศ. .... (ศธ.)
๗. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนมหำวนทยำลงยเนาษตดศำสตด์ พ.ศ. ... (ศธ.)
๘. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนมหำวนทยำลงยธดดมศำสตด์ พ.ศ. .... (ศธ.)
๙. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนมหำวนทยำลงยสวิดุสนต พ.ศ. .... (ศธ.)
๑๐. ด่ำนพดะดำชบงญญงตนมหำวนทยำลงยขอิแา่ิ พ.ศ. .... (ศธ.)
๑๑. ด่ำนพดะดำชบงญญงตสน ถำิปดะาอบาำดเนพื่อสุขภำพ พ.ศ. ... (สธ.)
รวม ๑1 ฉบับ

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ทางกฎหมายและจั ด ท ากฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การ
ดาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ฯ และมีระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
สามารถใช้ติดตามผลและนาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมได้
๑๑.๔.๑ สิง บ สิุ ิ าำดอ ำิวยควำมยุ ตน ธ ดดม โดยด ำเนิน ิ าำดตดวจพน สู จ ิ์ แ ละจง ด าำดข้ อ มู ล ด้ ำ ิ
ินตนวนทยำศำสตด์ใิจงนหวงดชำยแดิภำคใต้ 158 คดง้น ตดวจพนสูจิ์ทำนินตนวนทยำศำสตด์เนพื่อสิงบสิุิาำดดำเนินิคด
131 เนดื่อน ตดวจพนสูจิ์สำดพงิธุาดดมเนพื่อคืิสนทธนสงญชำตนให้างบปดะชำชิโดยาำดเนพน่มชื่อใิทะเนบยิดำษฎด์อำเนภอ
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แม่อำย จงนหวงดเนชยนดำย ๕๙๖ ดำย ดำยนำิาำดตดวจแล้วเนสด็จ 410 ดำย ตดวจพนสูจิ์สำดพงิธุาดดม (DNA) ผู้ไม่ม
สถำิะทำนทะเนบ ยิเนพื่อให้ เนข้ำถึนาำดตดวจพนสู จิ์สงญ ชำตนขอนดงฐ อำเนภอโขนเนจยม จงนหวงดอุบลดำชธำิ ๕๙ ดำย
บูดณำาำดด่วมางบโดนพยำบำลดำมำธนบดและมหำวนทยำลงยดงนสนตตดวจด่ำนาำยปดะชำชิดอบเนหมือนแด่ทอนคำ อำเนภอ
ทงบคล้อ จงนหวงดพนจนตด 798 ดำย ดวมทง้นดงบแจ้นบุคคลสูญหำยเนพื่อดำเนินิาำดตดวจพนสูจิ์ทำนินตนวนทยำศำสตด์ 17
ดำย ซึ่นสำมำดถสด้ำนควำมเนป็ิธดดม และควำมเนชื่อมง่ิให้างบปดะชำชิท่มต่อาำดให้บดนาำดขอนภำคดงฐ
11.๔.2 ิำเนคดื่อนมืออนเนล็าทดอินาส์มำใช้างบผู้าดะทำผนดใิดะบบนำิคุมปดะพฤตน ๒๕๗ ดำย ซึ่นทำให้
ผู้าดะทำผนดสำมำดถใช้ชวนตางบคดอบคดงวและสงนคมอย่ำนปาตนสุขและเนป็ิาำดลดควำมแอองดขอนเนดือิจำ
๑๑.๕ การปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ ป ระชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความ
เป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ
๑๑.๕.๑ าำดช่วยเนหลือปดะชำชิให้เนข้ำถึนควำมเนป็ิธดดม
๑๑.๕.๑.๑ ดง บ เนดื่ อ นด้ อ นเนดยิ/ด้อนทุ า ข์ แจ้นเนบำะแสาำดาดะท ำควำมผน ด จำาปดะชำชิ
11,232 เนดื่ อน ยุ ตน 4,258 เนดื่ อ น อยู่ ด ะหว่ำนด ำเนิน ิ าำด 6,974 เนดื่อน ส่ นต่อ หิ่ ว ยนำิ ภำยิอา 159 เนดื่อน
ส่นต่อหิ่วยนำิภำยใิ 405 เนดื่อน ดำเนินิาำดเนอน 5,430 เนดื่อน เนดื่อนอื่ิๆ ๒4 เนดื่อน และอยู่ดะหว่ำนาำดพนจำดณำขอน
หิ่วยนำิ 956 เนดื่อน ซึ่นทำให้ปดะชำชิมส่วิด่วมใิาำดตดวจสอบ และเนข้ำถึนาำดให้บดนาำดจำาภำคดงฐ
๑๑.๕.๑.๒ ช่วยเนหลือปดะชำชิตำมาฎหมำย โดยดำเนินิาำดช่วยเนหลือเนยยวยำผู้เนสยหำยและ
จำเนลยใิคดอำญำ จำิวิ 5,074 ดำย ดวมเนป็ิเนนนิ ๒74.338 ล้ำิบำท ปดะชำชิยื่ิขอดงบาำดสิงบสิุิาอนทุิ
ยุตนธดดม 2,012 ดำย จ่ำยเนนนิช่วยเนหลือ 65.๙26 ล้ำิบำท และให้คำปดึาษำทำนาฎหมำยแา่ปดะชำชิ ๑๑,867 ดำย
ซึ่นทำให้ปดะชำชิได้ดงบาำดช่วยเนหลือเนยยวยำจำาภำคดงฐ และมควำมดู้ควำมเนข้ำใจางบาฎหมำยและาดะบวิาำด
ยุตนธดดมเนพื่อเนป็ิาำดป้อนางิมนให้าดะทำผนดาฎหมำย
๑๑.๕.๒ าำดพง ฒ ิำดะบบนำิยุ ตน ธ ดดมทำนเนลื อ า โดยด ำเนิน ิ าำดพง ฒ ิำาำดปฏน บง ตน นำิ
คณะาดดมาำดศูิ ย์ยุตนธดดมชุมชิตำบลิ ำด่อน ปดะจำปีนบปดะมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้เนข้ำด่วม ๗๘๐ คิ ปดะชุม
ปฏนบงตนาำดเนพื่อช้แจนแิวทำนาำดดงบและจงดาำดเนดื่อนดำวด้อนทุาข์ดะดงบหงวหิ้ำส่วิดำชาำดสงนางดาดะทดวนยุตนธดดม
ทง้นส่วิาลำนและส่วิภูมนภำค ผู้เนข้ำด่วม ๕๔๕ คิ บงิทึาข้อตาลนด่วมมือ (MOU) ว่ำด้วยาำดขงบเนคลื่อิิโยบำยาำด
อำิวยควำมยุตนธดดมเนพื่อลดควำมเนหลื่อมล้ำใิสงนคม ดะหว่ำนาดะทดวนยุตนธดดม สำิงานำิองยาำดสูนสุด สำิงานำิ
ปลงดสำิง าิำยาดงฐมิตด และาดะทดวนมหำดไทยฝึาอบดมาำดไาล่เนาล่ยและดะนงบข้อพนพำทใิชุมชิ ผู้เนข้ำด่วม
154 คิ ซึ่นเนป็ิาำดเนพน่มปดะสนทธนภำพใิาำดให้บดนาำดปดะชำชิ
๑๑.๕.๓ าำดคุ้มคดอนพยำิ ดำเนินิาำดคุ้มคดอนพยำิ 46 ดำย
๑๑.๕.๔ าำดพงฒิำดะบบาำดบงนคงบคดแพ่น คดล้มละลำย และาำดฟื้ิฟูานจาำดขอนลูาหิ้
๑๑.๕.๔.๑ ดำเนินิ าำดไาล่ เนาล่ ยข้อพน พำทชง้ิ บงนคงบ คด โดยดำเนิน ิาำดไาล่ เนาล่ ย
ด่วมางบบดนษงทโตโยต้ำลสซน่น (ปดะเนทศไทย) จำางด และธิำคำดพงฒิำวนสำหานจขิำดาลำนและขิำดย่อมแห่นปดะเนทศ
ไทย าอนทุิเนนนิาู้ให้ยืมเนพื่อาำดศึาษำ (ายศ.) และบดนษงทบดนหำดสนิทดงพย์สุขุมวนท จำางด 2,061 เนดื่อน ทุิทดงพย์
812.911 ล้ำิบำท ดำเนินิาำดขำยทอดตลำดทดงพย์สนิสำมำดถผลงาดงิทดงพย์สนิเนข้ำสู่ดะบบเนศดษฐานจ จำิวิ
42,070.429 ล้ำิบำท ซึ่นเนป็ ิ าำดยุ ตนข้อพนพ ำทใิชง้ิบงนคงบคดและเนพน่มปดนมำณเนนนิเนข้ำสู่ ดะบบเนศดษฐานจขอน
ปดะเนทศ
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๑๑.๕.๔.๒ ให้ ควำมดู้ แ า่ ป ดะชำชิและเนจ้ ำ หิ้ ำท่ โดยฝึ า อบดมเนจ้ ำ หิ้ ำท่
ไาล่เนาล่ยชง้ิบงนคงบคด จำิวิ ๑๑๘ คิ ให้ควำมดู้ด้ำิาฎหมำยและาดะบวิาำดยุตนธดดมแา่ปดะชำชิ (าฎหมำยท่
เนา่ยวข้อนางบหิ้ิอาดะบบ) จำิวิ 7,435 ดำย ฝึาอบดมวนทยำาดตงวคูณเนคดือข่ำย ๔๔๒ คิ ฝึาอบดมเนจ้ำหิ้ำท่
ปดะจำศูิย์ไาล่เนาล่ย ๑๑๗ คิ จงดโคดนาำดดดมอสำิ (าำดเนข้ำถึนควำมยุตนธดดมอย่ำนยง่นยืิ) ผู้เนข้ำด่วม ๑๐๐ คิ
อบดมให้ ควำมดู้ แา่ ปดะชำชิเนา่ยวาง บภำดานจด้ ำิาำดบง นคงบคด ผู้ เนข้ำด่วม ๕๙๑ คิ จง ดท ำคู่ มื อปดะชำชิเนพื่ อ
ช่วยเนหลือลูาหิ้ท่ไม่ได้ดงบควำมเนป็ิธดดม 7,790 เนล่ม และแผ่ิพงบ 6,400 แผ่ิ เนผยแพด่ดำยนำิาำดวนจงยพงฒิำ
ิโยบำยาำดยุตนธดดมเนพื่อแา้ปัญหำหิ้ิอาดะบบและาำดพงฒิำิโยบำยาำดยุตนธดดมเนพื่อแา้ปัญหำหิ้ิอาดะบบ
143 เนล่ม ดวมทง้นปดะชำสงมพงิธ์ผ่ำิดำยาำดทวเนพื่อสด้ำนควำมเนข้ำใจใิาำดแา้ไขปัญหำหิ้สนิ 10 คดง้น ซึ่นทำให้
เนจ้ำหิ้ำท่ผู้ปฏนบงตนนำิและปดะชำขิมควำมดู้ควำมเนข้ำใจเนา่ยวางบาฎหมำยและาดะบวิาำดยุตนธดดม และปดะชำชิ
สำมำดถเนข้ำถึนควำมเนป็ิธดดมอย่ำนยง่นยืิ
๑๑.๕.๕ าำดแา้ไขฟื้ิฟูผู้าดะทำผนด
11.๕.5.1 าำดป้อนางิาำดาดะทำผนด ดำเนินิาำดจงดทำวดทงศิ์เนพื่อป้อนางิพฤตนาดดม
และาำดาดะทำผนดขอนเนด็าและเนยำวชิโดยบูดณำาำดด่วมางบสำิงานำิคณะาดดมาำดาำดศึาษำขง้ิพื้ิฐำิ
จงดทำสื่อาำดเนดยิดู้สำหดงบผู้ปาคดอนใิหงวข้อบทบำทพ่อแม่างบาำดเนข้ำใจวงยดุ่ิ และาำด์ตูิแอิินเนมชงิสำหดงบ
เนด็าและเนยำวชิใิหงวข้อาำดใช้เนวลำว่ำนและข้อาฎหมำยท่เนด็าควดดู้
11.๕.5.2 แา้ ไขฟื้ ิฟู ผู้ าดะท ำผน ดใิเนดื อิจ ำ โดยด ำเนิน ิ าำดจง ดดะเนบ ยบเนดื อิจ ำ/
ทงณฑสถำิให้เนหมำะสมางบาำดควบคุมผู้ต้อนขงนแต่ละปดะเนภท 7 แห่น ใช้โปดแาดมบำบงดยำเนสพตนดาง บผู้ต้อนขงน
8,155 ดำย จงดดะบบาำดจำแิาลงาษณะผู้ต้อนขงนให้เนหมำะสมางบเนดือิจำ/ทงณฑสถำิ 143 แห่น ผู้ต้อนขงนดำย
สำคงญท่ผ่ำิาำดจำแิาทง่วปดะเนทศ 5,905 ดำย ย้ำยผู้ต้อนขงนหญนนใิเนดือิจำชำยไปทงณฑสถำิหญนน ๒,526 ดำย
เนาล่ยผู้ ต้อนขงนจำาเนดือิจำแอองดมำาไปสู่ เนดือิจำแออง ดิ้อย 5,120 ดำย ดำเนินิาำดตำมมำตดฐำิด้ำิาำด
ควบคุมและดง าษำควำมปลอดภงย เนดือิจำ/ทง ณ ฑสถำิ 131 แห่ น จงดาำดศึาษำขง้ิพื้ิ ฐำิสำยอำช พและ
อุดมศึาษำ 69,270 ดำย ฝึาอบดมพงฒ ิำจนตใจตำมหลงาศำสิำ 330,889 ดำย จงดานจาดดมชุมชิบำบงด
(Care Model) ให้ าง บ ผู้ ต้ อนขง นท่ ตนด ยำเนสพตนด เนพื่ อ ปดงบ เนปล่ ยิควำมคนด อำดมณ์ และพฤตน าดดม 86 แห่ น
มผู้ต้อนขงนเนข้ำด่วมานจาดดม 8,155 คิ จงดโปดแาดมปฐมินเนทศผู้ต้อนขงนเนข้ำใหม่ 3 ดุ่ิ 137 แห่น มผู้ต้อนขงนเนข้ำ
ด่วม 12,330 คิ จง ดโปดแาดมสด้ำนควำมเนข้มแข็นทำนใจ (าลุ่ มเนดือิจำควำมมง่ิคนสูน) 2 ดุ่ิ 136 แห่ น
มผู้ต้อนขงนเนข้ำด่วม 1,200 คิ จงดโปดแาดมแา้ไขฟื้ิฟูผู้ต้อนขงน 2 ดุ่ิ 52 แห่น มผู้ต้อนขงนเนข้ำด่วม 3,120 คิ
บดนห ำดโทษ พงาาำดลนโทษ ลดวงิ ต้อนโทษ 16,367 ดำย พงฒ ิำเนดือิจำควำมมง่ิคนต่ำให้ ดอนดงบผู้ต้อนขงน
เนตดยมควำมพด้อมา่อิปล่อย โดยคงดเนลือาและย้ำยผู้ต้อนขงนท่ มคุณสมบงตนตดนตำมหลงาเนาณฑ์ท่าดมดำชทงณฑ์
าำหิดไปยง นทง ณ ฑสถำิเนปิ ด หดื อ เนดื อิจ ำชง่ว คดำวท่ ตง้นอยู่เนดือ ิจำิง้ ิ ๆ หดือใาล้ เนคยนให้ เนต็ มอง ต ดำควำมจุ
มผู้ต้อนขงนท่ได้ดงบาำดคงดเนลือา จำิวิ 1,730 คิ
๑๑.๕.๕.3 าำดแา้ไขฟื้ิฟูเนด็าและเนยำวชิ โดยพงฒิำาดะบวินำิบำบงด แา้ไขเนด็า
และเนยำวชิใิสถำิควบคุ ม เนพื่ อ ส่ นเนสดน ม คุ ณ ธดดมจดน ย ธดดมตำมค่ ำ ิน ย ม ๑๒ ปดะาำด /จง ด ท ำแผ่ ิ พง บ
ปดะชำสงมพงิธ์านจาดดมศูิย์ฝึาและอบดมเนด็าและเนยำวชิ ๑๘ แห่น และสถำิแดาดงบฯ ๓๔ แห่น /สืบเนสำะและ
จงดทำดำยนำิข้อเนท็จจดนนเนด็าและเนยำวชิใิคดอำญำ ๘,๔๐๙ ดำย /สืบเนสำะและจงดทำดำยนำิข้อเนท็จจดนนเนด็า
และเนยำวชิใิคดคดอบคดงว ๒,๒๗๓ ดำย จงดทำแิวทำนและยุทธวนธาำดลดจำิวิเนด็าและเนยำวชิใิศูิย์ผึา
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พด้อมทง้นแต่นตง้นคณะทำนำิเนพื่อจงดทำแผิยุทธศำสตด์เนพื่อบูดณำาำดแา้ไขปัญหำสงนคมท่มผลาดะทบดุิแดนต่อ
ควำมสนบสุขขอนบ้ำิเนมือน
๑๑.๕.๕.4 าำดแา้ไขฟื้ ิฟู ผู้ าดะท ำผน ดใิชุมชิ โดยาำดคุ มปดะพฤตน ๑35,164 ดำย
แบ่นเนป็ิ (าำดสืบเนสำะและพนินจ ๓8,160 ดำย/าำดควบคุมและสอดส่อน 97,004 ดำย) สำดวจแหล่นนำิใิพื้ิท่
ขอนสำิงานำิคุมปดะพฤตนทง่วปดะเนทศท่ปดะสนค์ดงบผู้าดะทำผนดขอนาดมคุมปดะพฤตนเนข้ำทำนำิ จำิวิ 875
แห่น และดำเนินิาำดสำดวจควำมพด้อมและควำมถิงดขอนผู้ดงบบดนาำดและทำแผิบูดณำาำด จำิวิ 27,798
ดำย มาำดิำเนคดื่อนมืออนเนล็าทดอินาส์มำใช้างบผู้าดะทำผนดใิดะบบนำิคุมปดะพฤตน มผู้าดะทำผนดตนดเนคดื่อนมือ
618 ดำย และถอดเนคดื่อนมือออาแล้ว 271 ดำย
๑๑.๕.๕.5 าำดป้อนางิาำดาดะทำผนดซ้ำ โดยช่วยเนหลือผู้พ้ิโทษไม่ให้าลงบไปาดะทำผนดซ้ำ
ด้วยาำดสนเนคดำะห์อำชพ แหล่นทุิผู้พ้ิโทษ จำิวิ ๙๗๖ ดำย และจ้ำนนำิผู้พ้ิโทษ 56๐ ดำย ดวมทง้นฝึาอบดม
วนชำชพและพงฒิำพฤตนินสงยโดยปดะชุมตนดตำมผลาำดฝึาอบดมและพงฒิำศงายภำพผู้พ้ิโทษ และาำดฝึาอบดม
ส่นเนสดนมศงายภำพเนด็าและเนยำวชิ จำิวิ ๒ ดุ่ิ จำิวิ 198 ดำย (ค่ำยคืิคิด สู่สงนคม) และสด้ำนนำิสด้ำน
อำชพให้างบผู้ท่อยู่ใิาำดคุมปดะพฤตน โดยบูดณำาำดด่วมางบาดมาำดจงดหำนำิ สโมสดโดตำดปดะเนทศไทยเนข้ำ
ด่ ว มาน จ าดดมต้ ิ แบบมหาดดมอำช พ ๓๕๐ ดำย เนข้ ำ ด่ ว มมหาดดมอำช พ (Thai Rotary Day) 289 ดำย
ฝึาอบดมวนชำชพด้ำิาำดช่ำน 3,781 ดำย สิงบสิุิาำดศึาษำต่อดะดงบปดะถมและมงธยม 780 ดำย พงฒิำ
และยาดะดงบทงาษะด้ำิาำดปดะาอบอำชพ 1,039 ดำย จงดทำแิวทำนาำดฝึาวนชำชพให้สอดคล้อนางบควำม
ต้อนาำดขอนตลำดแดนนำิโดยาำดปดะชุมจงดทำหลงาสูตดวนชำชพดะยะสง้ิสำหดงบเนด็าและเนยำวชิโดยผู้เนข้ำด่วม
๔๐ คิ ซึ่นทำให้ผู้าดะทำผนดใช้ชวนตใิสงนคมได้อย่ำนปาตน ไม่หวิาลงบไปาดะทำผนดซ้ำ
๑๑.๕.๖ าำดแา้ ไขาฎหมำยาดะทดวนยุ ตน ธดดม ได้ เนสิอด่ ำน พ.ด.บ. าอนทุ ิยุ ตน ธดดม พ.ศ. ...
ดะเนบยบคณะาดดมาำดธุดาดดมว่ำด้วยาำดคุ้มคดอนและช่วยเนหลือผู้ให้ถ้อยคำ หดือผู้ท่แจ้นเนบำะแสหดือข้อมูลองิ
เนป็ิปดะโยชิ์ต่อาำดดำเนินิาำดตำมาฎหมำยว่ำด้วยาำดป้อนางิและปดำบปดำมาำดฟอาเนนนิ พ.ศ. ... เนสิอด่ำน
พดะดำชบงญญงตนแา้ไขเนพน่มเนตนมปดะมวลาฎหมำยวนธพนจำดณำควำมแพ่น (ฉบงบท่..) พ.ศ. ... มำตดำ 309 จงตวำ
และเนสิอด่ ำนพดะดำชบง ญ ญง ตน แ า้ ไขเนพน่ ม เนตน ม ปดะมวลาฎหมำยวนธ พน จ ำดณำควำมแพ่ น ภำค 4 ลง า ษณะ 2
าำดบง นคง บ คด ตำมค ำพน พ ำาษำหดื อ คำสง่ น อยู่ ดะหว่ำนาำดพน จำดณำขอนส ำิง านำิคณะาดดมาำดาฤษฎ าำ
ด่ำนพดะดำชบงญญงตนส่นเนสดนมาำดไาล่เนาล่ยข้อพนพำท พ.ศ. ...าฎหมำยท่อยู่ดะหว่ำนาำดดำเนินิาำดขอนาดะทดวน
ยุตนธดดม าำดแา้ไข ปดงบ ปดุน พ.ด.บ. ค่ ำตอบแทิผู้ เนสยหำย และาฎาดะทดวน ด่ำนแา้ไข พ.ด.บ. ห้ ำมเนดยา
ดอาเนบ้ยเนานิองตดำ ด่ำน พ.ด.บ. ยุตนธดดมชุมชิ พ.ศ. ... ด่ำนพ.ด.บ. ล้มละลำย พ.ศ. ๒๔๘๓ เนสิอแา้ไขเนา่ยวางบ
ข้อด้อนเนดยิเนา่ยวางบาำดบงนคงบใช้าฎหมำยตำมพดะดำชบงญญงตนป้อนางิและปดำบปดำมาำดฟอาเนนนิ ปดงบปดุน
แา้ไขาฎาดะทดวนว่ำด้วยาำดจดทะเนบ ยิและาำดาำหิดคุณ สมบงตนผู้ท ำแผิและบดนห ำดแผิฟื้ิฟูานจาำด
พ.ศ. ๒๕๔๕ ปดงบปดุนาฎาดะทดวนเนดื่อนาำหิดองตดำจำิวิหลงาปดะางิใิาำดเนข้ำสู้ดำคำท่เนหมำะสม าำหิด
ดำคำขำยขง้ ิ ต่ ำเนพื่ อจู นใจผู้ ซื้ อ ทดง พ ย์ า ำหิดดะยะเนวลำาำดขำย ยาด่ ำน พ.ด.บ. ดำชทง ณ ฑ์ ฉบง บใหม่ แา้
าฎาดะทดวนว่ำด้วยาำดาำหิดเนคดื่อนพงิธิำาำดดูปแบบใหม่หลงาเนาณฑ์าำดพงาาำดลนโทษ หลงาเนาณฑ์าำดออา
ทำนำิสำธำดณะ และปดงบปดุนแา้ไขเนพน่มเนตนมด่ำน พ.ด.บ. ศำลเนยำวชิและคดอบคดงว และวนธพนจำดณำคดเนยำวชิ
และคดอบคดงว (ฉบงบท่...) พ.ศ. ...
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๑๑.๖ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้ องกัน การฟอกเงิน มาใช้ ในการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามผู้กระทาผิด
๑๑.๖.๑ ขยำยผลตดวจยึดทดงพย์สนิเนา่ยวางบคดยำเนสพตนด มูลค่ำ 481.93 ล้ำิบำท
๑๑.๖.๒ สิง บสิุ ิาำดดำเนิน ินำิตำมมำตดาำดทำนทดงพย์สน ิ โดยตดวจสอบทดงพย์สน ิ
409 คด มูลค่ำ 208.6 ล้ ำิบำท ดงบมอบและเนา็บดงาษำทดงพย์สน ิท่ยึดหดืออำยงด 757 คด มูลค่ำ 134.13
ล้ ำิบำท ตน ด ตำม/ดง บ มอบ ซึ่ นคด ท่ ศ ำลม ค ำสง่ นให้ ท ดง พ ย์ สน ิ ตาเนป็ ิ ขอนาอนทุ ิ ยุ ตน ธ ดดม ตำมมำตดำ ๒๗
และมำตดำ ๓๐ จ ำิวิ 507 คด มู ลค่ ำ 152.087 ล้ ำิบำท และขำยทอดตลำดทดงพย์สน ิ จ ำิวิ 597
ดำยาำด มูลค่ำ 13.872 ล้ำิบำท ดำเนินิาำดบงนคงบโทษปดงบเนพื่อยึดอำยงด 172 คด มูลค่ำ 12.71 ล้ำิบำท
๑๑.๖.๓ สิงบสิุิและดำเนินิาำดางบทดงพย์สนิท่เนา่ยวข้อนางบาำดาดะทำควำมผนดมูลฐำิ
ยำเนสพตนด โดยดำเนิน ิาำดตดวจสอบธุดาดดมเนบื้อนต้ิ ๓ คำสง่ น ดำเนินิาำดตำมพดะดำชบงญ ญงตนป้อนางิและ
ปดำบปดำมาำดฟอาเนนนิ พ.ศ. 2542 ดงนิ้
๑๑.๖.๓.๑ คำสง่นมอบหมำยพิงานำิเนจ้ำหิ้ำท่ตดวจสอบธุดาดดมหดือทดงพย์สนิ
(คำสง่น ม.) 106 คำสง่น
๑ ๑ .๖ .๓ .๒ ค ำสง่ นยึ ด ห ดื อ อ ำยง ด ท ดง พ ย์ สน ิ (ค ำ สง่ น ย .) 4 2 ค ำสง่ น
มูลค่ำ 122.329 ล้ำิบำท
๑ ๑ .๖ .๓ .๓ ส่ นเนดื่ อ นให้ พิง านำิอง ยาำดยื่ ิค ำด้ อ นต่ อศำล 4 0 เนดื่ อ น
มูลค่ำ 169.976 ล้ำิบำท
๑ ๑ .๖ .๓ .๔ พ ิง า นำิ อง ย า ำดพน จ ำดณ ำยื่ ิ ค ำด้ อ นต่ อ ศ ำล ๕ 7 ค ด
มูลค่ำ ๒๔7.526 ล้ำิบำท
๑๑.๖.๓.๕ ศำลชง้ ิ ต้ ิ ม ค ำสง่ น ให้ ท ดง พ ย์ สน ิ ตาเนป็ ิ ขอนแผ่ ิ ดน ิ 42 คด
มูลค่ำ 20.218 ล้ำิบำท
๑๑.๖.๔ ดำเนินิาำดางบทดงพย์สนิท่เนา่ยวางบาำดาดะทำควำมผนดต่อตำแหิ่นหิ้ำท่หดือ
ทุจดนตต่อหิ้ำท่ตำมาฎหมำยฟอาเนนนิ โดยดำเนินิาำด
๑๑.๖.๔.๑ คำสง่นมอบหมำยพิงานำิเนจ้ำหิ้ำท่ตดวจสอบธุดาดดมหดือทดงพย์สนิ
(คำสง่น ม.) 8 คำสง่น
๑๑.๖.๔.๒ ส่นเนดื่อนต่อพิงานำิองยาำดและพิงานำิองยาำดพนจำดณำยื่ิคำด้อน
ต่อศำล 2 คด มูลค่ำทดงพย์สนิ จำิวิ 345.253 บำท

