สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 เมษายน ๒๕๕๘)

๑

สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)
---------------------------ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ดำเนินกำรดังนี้
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
๑. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สคก.) เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๗
๒. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๓)
๕. พระรำชบัญญัติจดั ตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.)
๖. พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. พระรำชบัญญัติกำรกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนำญตำมพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๔๙๔
พ.ศ. ๒๕๕๗
๘. พระรำชบัญญัติกำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
๙. พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล)
๑๐. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยำมกำรขนส่งส่วนบุคคล)
๑๑. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๒. พระรำชบัญญัตเิ วนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษสำยเชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวนอุตสำหกรรมกับทำงพิเศษ
สำยบำงพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๓. พระรำชบัญญัติศลุ กำกร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติกำรตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง
ข้ำมพรมแดนภำยในอนุภมู ิภำคลุม่ แม่น้ำโขงตอนบน)
๑๔. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (มำตรกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
๑๕. พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖. พระรำชบัญญัตสิ ถำนพยำบำลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๗. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภำษีประจำปีของหน่วยงำนภำครัฐ)
๑๘. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๙. พระรำชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ป่ำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๐. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (กำรส่งใบสั่งทำงไปรษณีย์)
๒๑. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญำณจรำจร และข้อสันนิษฐำนกำรขับรถขณะเมำสุรำ)
๒๒. พระรำชบัญญัติงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๓. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดตั้งกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ)
๒๔. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕. พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖. พระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนรำษฏ์ พุทธศักรำช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๗. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ำประกัน)
๒๘. พระรำชบัญญัตริ ำชบัณฑิตย์สภำ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๙. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยำม “เจ้ำพนักงำน”)
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๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
๓๐. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ)
๓๑. พระรำชบัญญัติธรุ กิจสถำบันกำรเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๒. พระรำชบัญญัติกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำมประกำศและคำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
บำงฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๔. พระรำชบัญญัตโิ รคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๕. พระรำชบัญญัติศลุ กำกร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์กำรนำของเข้ำเพื่อกำรผ่ำนแดนหรือถ่ำยลำออกนอก
รำชอำณำจักร)
๓๖. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓๗. พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. ....
๓๘. พระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๙. พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๐. พระรำชบัญญัติกำหนดวิทยฐำนะผู้สำเร็จวิชำกำรทหำร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๑. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์)
๔๒. พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๓. พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๔. พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๕. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจเพือ่ กำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๖. พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๗. พระรำชบัญญัตมิ ำตรำชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๘. พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๙. พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๐. พระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ)
๕๑. พระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำรทำซ้ำในโรงภำพยนตร์)
๕๒. พระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๓. พระรำชบัญญัติกำรจัดรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๔. พระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๕. พระรำชบัญญัตสิ ัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๖. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๗. พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๘. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
รวม ๕๘ ฉบับ
เสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... (สปน./มท.)
๒. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กห.)
๓. ร่างพระราชบัญญัตเิ หรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กห.)
๔. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (กค.)
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เสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จานา จานอง) (กค.)
๖. ร่างพระราชบัญญัตภิ าษีการรับมรดก และภาษีการรับการให้ พ.ศ. .... (กค.)
๗. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... (พม.)
๘. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (กษ.)
๙. ร่างพระราชบัญญัตสิ ภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก.)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ.)
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติธรุ กิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... (สตช.)
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สตช.)
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... (พม.)
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท.)
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (รง.)
๑๖. ร่างพระราชบัญญัตเิ ครื่องสาอาง พ.ศ. .... (สธ.)
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วิธีการอุทธรณ์ฎีกา) (ศย)
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (ตช.)
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมสินค้าขาออกพ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติป้องกันการกระทา
บางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. .... (พณ.)
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กพร.)
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุม้ ครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... (พส.)
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค)
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... (ทส.)
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.)
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.)
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.)
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พม.)
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ.)
๒๙. ร่างพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ในท้องที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... (คค.)
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... (ศธ)
๓๑. ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ)
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค)
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... (พณ)
๓๔. ร่างพระราชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... (สธ)
๓๕. ร่างพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. .... (สธ)
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (สลก.)
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (กค.)
๓๘. ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (อก.)
๓๙. ร่ำงพระรำชบัญญัติจำนองเรือและบุริมสิทธิทำงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คค)
๔๐. ร่างพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
๔๑. ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... (ยธ.)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
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๔

เสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนของเจ้าพนักงานตารวจ พ.ศ. .... (ตช.)
๔๓. ร่างพระราชบัญญัตสิ านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค.)
รวม 43 ฉบับ
สนง.คกก. กฤษฎีกา ตรวจพิจารณา
๑. ร่างพระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (สคก.)
๒. ร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก.)
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ
การรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) (สคก.)
๔. ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กษ.)
๕. ร่างพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดริด) (พณ.)
๖. ร่างพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายขอบเขตระยะเวลา การคุม้ ครอง) (พณ.)
๗. ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ)
๘. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท.)
๙. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง.)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (สตช.)
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... (ทส.)
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ.)
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) (ยธ.)
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง) (ยธ.)
๑๕. ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (ยธ.)
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ...
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท.)
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (กษ.)
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สคก.)
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศย)
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยธ)
๒๕. ร่างพระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... (สธ.)
รวม ๒5 ฉบับ
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน
๑. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สปน.)
๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กค.)
๓. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผลิตและดาเนินการหน่วย
ซ่อมอากาศยาน) (คค.)
๔. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ.)
๕. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง.)
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๕

อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน
๖. ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (ศธ.)
๗. ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... (ศธ.)
๘. ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... (ศธ.)
๙. ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... (ศธ.)
๑๐. ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... (ศธ.)
รวม ๑0 ฉบับ

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้
สามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ภ าคเอกชนและประชาชนได้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะต่ อ ไป จะจั ด ตั้ ง องค์ ก รปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ป ราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและนาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.๔.๑ สนั บสนุน การอานวยความยุติ ธรรม โดยด าเนิ นการตรวจพิ สู จ น์และ
จัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑71 ครั้ง ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินคดี ๑42 เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนราษฎร์อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย ๕๙๖ ราย รายงานการตรวจแล้วเสร็จ ๔๑๐ ราย ตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิตตรวจร่างกาย
ประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคา อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย รวมทั้งรับแจ้งบุคคลสูญหายเพื่อดาเนินการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 25 ราย ซึ่งสามารถสร้างความเป็นธรรม และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของภาครัฐ
๑๑.๔.๒ นาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติ
๒๕๗ รำย ซึ่งทำให้ผู้กระทำผิดสำมำรถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่ำงปกติสุขและเป็นกำรลดควำมแออัด
ของเรือนจำ
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๖

๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ
๑๑.๕.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
จากประชาชน ๑2,931 เรื่อง ยุติ ๔,859 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 8,072 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายนอก
204 เรื่ อ ง ส่ งต่ อ หน่ ว ยงานภายใน 512 เรื่ อ ง ด าเนิ น การเอง ๕,๔๓5 เรื่ อ ง เรื่อ งอื่ น ๆ ๒๔ เรื่ อ ง และ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน 1,897 เรื่อง ซึ่งทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และเข้าถึง
การให้บริการจากภาครัฐ
๑๑.๕.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยดาเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสี ยหายและจาเลยในคดีอาญา จานวน ๕,704 ราย รวมเป็นเงิน 308.๓๘ ล้านบาท ประชาชน
ยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ๒,262 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 87.579 ล้านบาท และให้คาปรึกษา
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ๑3,659 ราย ซึ่งทาให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และมี
ความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กระทาผิดกฎหมาย
11.5.1.3 จัดตั้ง “คลินิกให้คาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” เพื่อบริการ
ให้ ค าปรึ กษาปั ญหาด้านพฤติกรรมเด็ ก ปั ญหาครอบครัวและปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง จานวน 95 แห่ ง
มีผู้ขอรับบริการ จานวน 559 ราย แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก จานวน 506 ราย และขอรับบริการ
ทางโทรศัพท์ จานวน 53 ราย
๑๑.๕.๒ การพั ฒ นาระบบงานยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก โดยด ำเนิ น กำรพั ฒ นำกำร
ปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้เข้ำร่วม ๗๘๐ คน
ประชุ มปฏิบั ติกำรเพื่ อชี้แจงแนวทำงกำรรับและจัดกำรเรื่องรำวร้อ งทุก ข์ระดับ หั ว หน้ำส่ วนรำชกำรสั งกั ด
กระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ผู้เข้ำร่วม ๕๔๕ คน บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่ำด้วยกำร
ขับ เคลื่ อ นนโยบำยกำรอ ำนวยควำมยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำในสั งคม ระหว่ำงกระทรวงยุ ติ ธ รรม
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี และกระทรวงมหำดไทยฝึกอบรมกำรไกล่เกลี่ยและ
ระงับข้อพิพำทในชุมชน ผู้เข้ำร่วม ๑๕๔ คน ซึ่งเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน
๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ยื่นคาร้อง 176 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 36 ราย
ยกคาร้อง 47 ราย ดาเนินการคุ้มครองพยาน 9๔ ราย
๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้
๑๑.๕.๔.๑ ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด ๒,343 เรื่อง
ทุน ทรัพ ย์ 989.266 ล้ านบาท ดาเนิ น การขายทอดตลาดทรัพย์สิ นสามารถผลั กดันทรัพ ย์สิ นเข้าสู่ ระบบ
เศรษฐกิจ จานวน ๔9,576.846 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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๑๑.๕.๔.๒ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนและเจ้ า หน้ า ที่ โดยฝึ ก อบรม
เจ้ ำหน้ ำที่ ไกล่ เกลี่ ย ชั้ น บั งคับ คดี จ ำนวน ๑๑๘ คน ให้ ควำมรู้ด้ ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุ ติ ธ รรมแก่
ประชำชน (กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ) จำนวน ๗,๔๓๕ รำย ฝึกอบรมวิทยำกรตัวคูณเครือข่ำย
๔๔๒ คน ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย ๑๑๗ คน จัดโครงกำรดรีมอีสำน (กำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม
อย่ำงยั่งยืน) ผู้เข้ำร่วม ๑๐๐ คน อบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับภำรกิจด้ำนกำรบังคับคดี ผู้เข้ำร่วม ๕๙๑
คน จัดทำคู่มือประชำชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ๗,๗๙๐ เล่ม และแผ่นพับ ๖,๔๐๐ แผ่น
เผยแพร่รำยงำนกำรวิจัยพัฒนำนโยบำยกำรยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหำหนี้นอกระบบและกำรพัฒนำนโยบำยกำร
ยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหำหนี้นอกระบบ ๑๔๓ เล่ม รวมทั้งประชำสัมพันธ์ผ่ำนรำยกำรทีวีเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
กำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน ๑๐ ครั้ง ซึ่งทำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและประชำขนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงควำมเป็นธรรมอย่ำงยั่งยืน
๑๑.๕.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
๑๑.๕.๕.๑ การป้ องกั น การกระท าผิ ด ดำเนิ น กำรจัด ท ำวีดิ ทั ศน์ เพื่ อ
ป้ อ งกัน พฤติ กรรมและกำรกระท ำผิ ดของเด็ก และเยำวชนโดยบู รณำกำรร่ว มกั บส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พื้นฐำนจัดทำสื่อกำรเรีย นรู้ส ำหรับผู้ ปกครองในหั วข้อบทบำทพ่อแม่กับกำรเข้ำใจวัยรุ่น และ
กำร์ตูนแอนนิเมชันสำหรับเด็กและเยำวชนในหัวข้อกำรใช้เวลำว่ำงและข้อกฎหมำยที่เด็กควรรู้
๑๑.๕.๕.๒ แก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในเรื อ นจ า โดยด าเนิ น การจั ด
ระเบียบเรือนจา/ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 8 แห่ง ใช้โปรแกรมบาบัดยา
เสพติดกับผู้ต้องขัง ๘,๑๕๕ ราย จัดระบบการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับเรือนจา/ทัณฑสถาน
๑๔๓ แห่ง ผู้ ต้องขังรายสาคัญ ที่ผ่านการจาแนกทั่วประเทศ ๕,๙๐๕ ราย ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาชาย
ไปทัณฑสถานหญิง ๒,๕๒๖ ราย เกลี่ยผู้ต้องขังจากเรือนจาแออัดมากไปสู่เรือนจาแออั ดน้อย ๕,๑๒๐ ราย
ดาเนิ น การตามมาตรฐานด้ านการควบคุ ม และรัก ษาความปลอดภั ย เรื อนจา/ทั ณ ฑสถาน ๑๓๑ แห่ ง จั ด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสายอาชี พ และอุ ด มศึ ก ษา 72,835 ราย ฝึ ก อบรมพั ฒ นาจิ ต ใจตามหลั ก ศาสนา
๓๓๐,๘๘๙ ราย จั ด กิ จ กรรมชุม ชนบ าบั ด (Care Model) ให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขังที่ ติด ยาเสพติ ด เพื่ อ ปรับ เปลี่ ย น
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ๘๖ แห่ง มีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม ๘,๑๕๕ คน จัดโปรแกรมปฐมนิเทศ
ผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๓ รุ่น ๑๓๗ แห่ง มีผู้ต้องขังเข้าร่วม ๑๒,๓๓๐ คน จัดโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
(กลุ่มเรือนจาความมั่นคงสูง) ๒ รุ่น ๑๓๖ แห่ง มีผู้ต้องขังเข้าร่วม ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
๒ รุ่น ๕๒ แห่ ง มีผู้ ต้องขังเข้าร่วม ๓,๑๒๐ คน บริห ารโทษ พั กการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 18,806 ราย
พัฒนาเรือนจาความมั่นคงต่าให้รองรับผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังที่มี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กาหนดไปยังทัณฑสถานเปิดหรือเรือนจาชั่วคราวที่ตั้งอยู่เรือนจา
นั้นๆ หรือใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ มีผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือก จานวน ๑,938 คน
๑๑.๕.๕.๓ การแก้ไขฟื้ น ฟู เด็กและเยาวชน โดยพัฒ นากระบวนงาน
บาบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ/จัดทา
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และสถานแรกรับฯ ๓๔ แห่ง/
สืบเสาะและจัดทารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 16,392 ราย/สืบเสาะและจัดทารายงาน
ข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว 4,647 ราย จัดทาแนวทางและยุทธวิธีการลดจานวนเด็กและ

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 เมษายน ๒๕๕๘)

๘

เยำวชนในศูนย์ผึก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำแผนยุทธศำสตร์เพื่อบูรณำกำรแก้ไขปัญหำสังคมที่มี
ผลกระทบรุนแรงต่อควำมสงบสุขของบ้ำนเมือง
๑๑.๕.๕.๔ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน โดยการคุมประพฤติ
๑56,603 ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 42,423 ราย/การควบคุมและสอดส่อง 114,180 ราย)
สารวจแหล่งงานในพื้นที่ของสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่ประสงค์รับผู้กระทาผิดของกรมคุมประพฤติ
เข้าทางาน จานวน 1,352 แห่ง และดาเนินการสารวจความพร้อมและความถนัด ของผู้รับบริการและทาแผน
บู รณาการ จ านวน 29,768 ราย มี การน าเครื่อ งมื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ มาใช้ กับ ผู้ กระท าผิ ด ในระบบงานคุ ม
ประพฤติ มีผู้กระทาผิดติดเครื่องมือ 1,165 ราย และถอดเครื่องมือออกแล้ว 614 ราย
๑๑.๕.๕.๕ การป้องกันการกระทาผิดซ้า โดยช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้
กลับไปกระทาผิดซ้าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จานวน ๙๗๖ ราย และจ้างงานผู้พ้นโทษ
620 ราย รวมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้พ้นโทษ และการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จานวน ๒ รุ่น จานวน ๑๙๘ ราย (ค่ายคืนคนดี
สู่สังคม) และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในการคุมประพฤติ โดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางาน
สโมสรโรตารีป ระเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบมหกรรมอาชีพ ๓๕๐ ราย เข้าร่วมมหกรรมอาชีพ (Thai
Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการช่าง 6,110 ราย สนับสนุนการศึกษาต่อระดับประถมและ
มัธยม ๗๘๐ ราย พัฒนาและยกระดับทักษะด้านการประกอบอาชีพ 1,113 ราย จัดทาแนวทางการฝึกวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดทาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับเด็กและ
เยาวชนโดยผู้เข้าร่วม ๔๐ คน ซึ่งทาให้ผู้กระทาผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระทาผิดซ้า
๑๑.๕.๖ กำรแก้ไขกฎหมำยกระทรวงยุติธรรม กฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำ ได้ แก่ ๑) ร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ กองทุ นยุ ติ ธรรม พ.ศ. .... ๒) ระเบี ยบ
คณะกรรมกำรธุรกรรมว่ำด้ว ยกำรคุ้มครองและช่วยเหลื อผู้ ให้ ถ้อยคำหรือผู้ที่ แจ้ง เบำะแสหรือข้อมูลอันเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. .... ๓) เสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มำตรำ ๓๐๙ จัตวำ
๔) เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ภำค ๔ ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดี
ตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง และ ๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. .... กฎหมำยที่อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ๑) กำรแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย
และกฎกระทรวง ๒) ร่ำงแก้ไขพระรำชบัญญัติ ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ ๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติ ยุติธรรม
ชุมชน พ.ศ. .... ๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย พ.ศ. ๒๔๘๓ ๕) เสนอแก้ไขเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
บังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่ำ
ด้วยกำรจดทะเบียนและกำรกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและบริหำรแผนฟื้นฟูกิจกำร พ.ศ. ๒๕๔๕ ๗) ปรับปรุง
กฎกระทรวงเรื่องกำหนดอัตรำจำนวนหลักประกันในกำรเข้ำสู้รำคำที่เหมำะสม กำหนดรำคำขำยขั้นต่ำเพื่อจูงใจ
ผู้ซื้อทรัพย์ กำหนดระยะเวลำกำรขำย ๘) ยกร่ำงพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ฉบับใหม่ ๙) แก้กฎกระทรวงว่ำด้วย
กำรกำหนดเครื่องพันธนำกำรรูปแบบใหม่หลักเกณฑ์กำรพักกำรลงโทษ หลักเกณฑ์กำรออกทำงำนสำธำรณะ
และ ๑๐) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓0 เมษายน ๒๕๕๘)

๙

๑๑.๖ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้ อ งกั น การฟอกเงิน มาใช้ ในการ
ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด
๑๑.๖.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า 507.42 ล้านบาท
๑๑.๖.๒ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามมาตรการทางทรั พ ย์ สิ น โดยตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 915 คดี มูลค่า ๒83.5๖ ล้านบาท รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 828 คดี มูลค่า
๑46.518 ล้านบาท ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗
และมาตรา ๓๐ จ านวน ๕46 คดี มู ลค่ า ๑๕5.891 ล้ านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิ น จ านวน ๕๙๗
รายการ มูลค่า ๑9,483 ล้านบาท ดาเนินการบังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด ๑50 คดี มูลค่า ๑๒.569 ล้านบาท
๑๑.๖.๓ สนับสนุนและดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
มูลฐานยาเสพติด โดยดาเนินการตรวจสอบธุรกรรมเบื้องต้น 5 คาสั่ง ดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๑๑.๖.๓.๑ คาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (คาสั่ง ม.) 125 คาสั่ง
๑๑.๖.๓.๒ ค าสั่ ง ยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ สิ น (ค าสั่ ง ย.) 5 3 ค าสั่ ง
มูลค่า ๑๒8,738,941.63 ล้านบาท
๑๑.๖.๓.๓ ส่ ง เรื่ อ งให้ พ นั ก งานอั ย การยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาล ๔2 เรื่ อ ง
มูลค่า ๑72,169,643.12 ล้านบาท
๑๑.๖.๓.๔ พนั ก งานอั ย การพิ จ ารณ ายื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาล ๕8 คดี
มูลค่า ๒๔๗,580,590.56 ล้านบาท
๑๑.๖.๓.๕ ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่ นดิน 5๒ คดี
มูลค่า 34,257,301.40 ล้านบาท
๑๑.๖.๔ ดาเนิ นการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน โดยดาเนินการ
๑๑.๖.๔.๑ คาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (คาสั่ง ม.) 10 คาสั่ง
๑๑.๖.๔.๒ ส่ งเรื่อ งต่ อพนั กงานอัย การและพนั ก งานอั ยการพิ จารณา
ยื่นคาร้องต่อศาล 3 คดี มูลค่าทรัพย์สิน จานวน 419,898,561.75 บาท

