
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๑ 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
---------------------------- 

ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ด ำเนินกำรดงันี้ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา                                                                                                    (๕๘ ฉบับ) 
๑. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สคก.) เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
๒. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. พระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับท่ี๓๘)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๖๓) 
๕. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.) 
๖. พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗. พระรำชบัญญัติกำรกลับไปใช้สิทธิในบ ำเหน็จบ ำนำญตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๔๙๔  
     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘. พระรำชบัญญัติกำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙. พระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ ำหนักของรถที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล) 
๑๐. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงนิยำมกำรขนส่งส่วนบุคคล) 
๑๑. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒. พระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงทำงพิเศษสำยเช่ือมระหว่ำงถนนวงแหวนอุตสำหกรรมกับทำงพิเศษ   

สำยบำงพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๓. พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติกำรตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง

ข้ำมพรมแดนภำยในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงตอนบน) 
๑๔. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (มำตรกำรปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้    

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 
๑๕. พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำลสัตว์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗. พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภำษีประจ ำปีของหน่วยงำนภำครัฐ) 
๑๘. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๙. พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๐. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (กำรส่งใบสั่งทำงไปรษณีย์) 
๒๑. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับท่ี  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญำณจรำจร และข้อสันนิษฐำนกำรขับรถขณะเมำสุรำ) 
๒๒. พระรำชบัญญัติงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดตั้งกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ) 
๒๔. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕. พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖. พระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนรำษฏ์ พุทธศักรำช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ ำประกัน) 
๒๘. พระรำชบัญญัติรำชบัณฑิตย์สภำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยำม “เจ้ำพนักงำน”) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๒ 

 
 

 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา                                                                                                    (๕๘ ฉบับ) 
๓๐. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ) 
๓๑. พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒. พระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งตำมประกำศและค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  

บำงฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๔. พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๕. พระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์กำรน ำของเข้ำเพื่อกำรผ่ำนแดนหรือถ่ำยล ำออก          

นอกรำชอำณำจักร) 
๓๖. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๗. พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. .... 
๓๘. พระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๙. พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐. พระรำชบัญญัติก ำหนดวิทยฐำนะผู้ส ำเร็จวิชำกำรทหำร (ฉบับท่ี 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. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจเพื่อกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖. พระรำชบัญญัติวิชำชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๗. พระรำชบัญญัติมำตรำช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๘. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๙. พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ) 
๕๑. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำรท ำซ้ ำในโรงภำพยนตร์) 
๕๒. พระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓. พระรำชบัญญัติกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๔. พระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๕. พระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖. พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๘. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                         (82 ฉบับ) 
๑.  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... (สปน/มท)  
๒.  ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กห)  
๓.  ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กห)  
๔.  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (กค) 
๕.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (จ าน า จ านอง) (กค) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๓ 

 
 

 

 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                        (82 ฉบับ) 
๖.  ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการรับการให้ พ.ศ. .... (กค)  
๗.  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... (พม)  
๘.  ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (กษ) 
๙.  ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก) 
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ) 
๑๑.  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... (ตช)  
๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ตช)  
๑๓.  ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... (พม) 
๑๔.  ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มท) 
๑๕.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (รง) 
๑๖.  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. .... (สธ) 
๑๗.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วิธีการอุทธรณ์ฎีกา) (ศย)  
๑๘.  ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (ตช) 
๑๙.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติป้องกันการกระท า 

 บางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. .... (พณ)  
๒๐.  ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กพร)  
๒๑.  ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... (พส)  
๒๒.  ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 
๒๓.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... (ทส)  
๒๔.  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง)  
๒๕.  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง)  
๒๖.  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง)  
๒๗.  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พม)  
๒๘.  ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ) 
๒๙.  ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
       ในท้องที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... (คค) 
๓๐.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... (ศธ) 
๓๑.  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ) 
๓๒.  ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค) 
๓๓.  ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... (พณ) 
๓๔.  ร่างพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... (สธ) 
๓๕.  ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... (สธ) 
๓๖.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (สลก) 
๓๗.  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (กค) 
๓๘.  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. (อก) 
๓๙.  ร่ำงพระรำชบัญญัติจ ำนองเรือและบุริมสิทธิทำงทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คค)    
๔๐.  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... (ยธ) 
๔๑.  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... (ยธ) 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๔ 

 
 

 

 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                           (82 ฉบับ) 
๔๒.  ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในช้ันการสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ พ.ศ. .... (ตช) 
๔๓.  ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 
๔๔.  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ก าหนดให้มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ทก) 
๔๕.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (กค) 
๔๖.  ร่างพระราชบัญญัติก าลังส ารอง พ.ศ. ... (กห) 
๔๗.  ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พณ) 
๔๘.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (อส) 
๔๙.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (อส)      
๕๐.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีที่มีผลต่อ 

 การอนุรักษ์หรือการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวมหรือประโยชน์ 
 สาธารณะอย่างอ่ืนไปยังศาลแพ่ง) (ศย) 

๕๑.  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (ทก)      
๕๒.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... (วธ) 
๕๓.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ) 
๕๔.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (มาตรา 309) (ยธ) 
๕๕.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ... (ศย) 
๕๖.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ศย) 
๕๗.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ 

 และฎีกา) (ศย) 
๕๘.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 

 การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๕๙.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์  

 การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๖๐.  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การ  

 อุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๖๑.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติม 

 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๖๒.  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) (ศย) 
๖๓.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ศย) 
๖๔.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (วาระการด ารง 

 ต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) (ศย) 
๖๕.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ทก) 
๖๖.  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ... (พน) 
๖๗.  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (วท) 
๖๘.  ร่างพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการศาลยตุิธรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการ 

 ศาลยุติธรรม) (ศย) 
๖๙.  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... (ต ารวจกองประจ าการ) (ตช) 
๗๐.  ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... (สธ) 
๗๑.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. ... (พณ) 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๕ 

 
 

 

 

เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                                           (82 ฉบับ) 
๗๒.  ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดสรรที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มท)    
๗๓.  ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจกำร  

  โทรคมนำคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กท) 
๗๔.  ร่ำงพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พน) 
๗๕.  ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พน) 
๗๖.  ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ทก) 
๗๗.  ร่ำงพระรำชบัญญัติโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ตช) 
๗๘.  ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้  

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวผู้ที่ถูกปล่อยช่ัวครำวหลักเกณฑ์กำรบังคับคดีผู้ประกันและกำรอุทธรณ์ค ำสั่งศำลที่ไม่  
 อนุญำตให้ปล่อยช่ัวครำว) (ศย) 

๗๙.  ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก) 
๘๐.  ร่ำงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (ทก) 
๘๑.  ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกำรอุทธรณ์ฎีกำ) (ศย) 
๘๒.  ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สปน) 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา                                                                         (27 ฉบับ) 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี (สคก)  
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก)  
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับ         

การรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) (สคก)  
๔. ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กษ) 
๕. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดริด) (พณ)  
๖. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (ขยายขอบเขตระยะเวลา การคุ้มครอง) (พณ)  
๗. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (มท)  
๘.   ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (ตช) 
๙. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... (ทส) 
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) (ยธ)  
๑๑.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี 
      ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) (ยธ)  
๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (ยธ)  
๑๓.  ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
๑๔.  ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... (ทส) 
๑๕.  ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. ... (คค) 
๑๖.  ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท)  
๑๗.  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (กษ)  
๑๘.  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สคก) 
๑๙.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๐.  ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๑.  ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สธ) 
๒๒.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... (ยธ)        
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๖ 

 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา                                                                         (27 ฉบับ) 
๒๓.  ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... (กค)       
๒๔.  ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต (กค) 
๒๕.  ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๖.  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ... (อก) 
๒๗.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. ... (กต) 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน                                                                                        (10 ฉบับ) 
๑.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค)  
๒.  ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผลิตและด าเนินการ    

 หน่วยซ่อมอากาศยาน) (คค) 
๓.  ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พณ) 
๔.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (รง) 
๕.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (รง) 
๖.  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (ศธ) 
๗.  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... (ศธ) 
๘.  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... (ศธ) 
๙.  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... (ศธ) 
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... (ศธ) 
 
 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
  11.2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย จัดอบรม 
กฎหมายมหาชนบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานศาลปกครอง วิทยาลัยการต ารวจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 12  
หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 696 คน  

หลักสูตร จ านวน (คน) 
1. หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย 1 
2. หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหารระดับสูง (2 คน)  2 
3. หลักสูตรผู้ก ากับการ 1 
4. หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  69 
5. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 50 
6. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น 50 
7. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง 55 
8. กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ 200 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๗ 

 
 

 

 

หลักสูตร จ านวน (คน) 
9. หลักสูตรนักบริหารองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ 360 องศา 94 
10. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) - 
11. หลักสูตรฝึกอบรมผู้น าทีมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่ 80 
12. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่  94 

รวม 696 
 
 ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้ งองค์กรปฏิ รูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก 
การแทรกแซงของรัฐ 
  น าเสนอสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558) ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม “การจัดตั้งองค์กร
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 เป็นเรื่องที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกับองค์กรของฝ่ายตุลาการ (ศาลยุติ ธรรมและอัยการสูงสุด) 
จึงเห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาแนวทางการด าเนินการ  
ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมรับไปหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวและรายงานให้ทราบต่อไป”  

 หนังสือส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด 
ที่ ยธ 02008.4/1415 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบและมอบให้
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามเสนอ (ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในส่วนกระทรวงยุติธรรม) ดังนี้ 

 1. กระทรวงยุติธรรม ควรด าเนินการศึกษาและจัดท าแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอ
ในการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมในกรอบหรือมุมมองของ
กระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบโดยส านักงาน ป.ป.ท. 

 2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในบริบทของ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงแนวทางบริหารองค์กรก่อนชั้นศาลให้เหมาะสม ในกรอบของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 3. กระทรวงยุติธรรม ควรร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา
การค้ามนุษย์ กรณีแรงงานประมง และกรณีการอพยพย้ายถิ่นผิดปกติ ในกรอบของกระทรวงยุติธรรม เช่น 
ในกรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงาน ป.ป.ท. รวมถึงส านักงาน ปปง. 

 4. กระทรวงยุติธรรม ควรเร่งรัดหรือร่วมด าเนินการในการจัดตั้งองค์กรปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลข้อ 11.3 ประกอบกับยังไม่มีผล
การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมแต่ประการใด 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๘ 

 
 

 

 

 ๑๑.๔ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม การตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูล
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 233 ครั้ง ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุน     
การด าเนินคดี ๑84 เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย 1,234 ราย รายงานการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิ
สัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร์อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จ 680 ราย            
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ    
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิต     
ตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค า อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย รับแจ้งบุคคลสูญหายเพ่ือ
ด าเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 32 ราย ตรวจสารพันธุกรรม (ชาวมอแกน) อ าเภอคุระบุรี          
จังหวัดพังงา 36 ราย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดท า MOU ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย                  
ด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนงานทะเบียนราษฎร์ 1 ครั้ง กรมการปกครองจัดส่งรายชื่อ
บุคคลเพ่ือขอรับการตรวจสารพันธุกรรม 576 ราย สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ 
  ๑๑.๔.๒ น าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
เพ่ือให้ผู้กระท าผิดสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขและเป็นการลดความแออัดของเรือนจ า  
ผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤตติิดเครื่องมือ 2,528 ราย ถอดเครื่องมือออกแล้ว 1,964 ราย 
 ๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เขา้ถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย 
  ๑๑.๕.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด
จากประชาชน ๑9,038 เรื่อง ยุติ 6,921 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 12,117 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงาน
ภายนอก 323 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน 922 เรื่อง ด าเนินการเอง 5,473 เรื่อง เรื่องอ่ืนๆ 239 เรื่อง 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน 5,160 เรื่อง ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเข้าถึง
การให้บริการจากภาครัฐ 
   ๑๑.๕.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และจัดท าบันทึกแจ้งสิทธิ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหาย
หรือทายาทเพ่ือน าไปยื่นค าขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แจ้งให้กองบังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต ารวจภูธรและนครบาล ด าเนินการตามแนวทางรับค าขอเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ. 
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน 6,858 ราย เป็นเงิน 
374.623 ล้านบาท ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติ ธรรม 3,230 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 
145.016 ล้านบาท และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน 22,889 ราย ท าให้ประชาชนได้รับ      
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๙ 

 
 

 

 

การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นการป้องกัน
มิให้กระท าผิดกฎหมาย 
   11.5.1.3 จัดตั้ง “คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” เพ่ือบริการ
ให้ค าปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาครอบครัวและปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 95 แห่ง          
ผู้ขอรับบริการ จ านวน 839 ราย แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก จ านวน 736 ราย และขอรับบริการ 
ทางโทรศัพท์ จ านวน 103 ราย 
  ๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 
ระดับต ำบล จ ำนวน ๓๑๒ แห่ง กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลน ำร่อง 
จ ำนวน ๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรรับและจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ระดับหัวหน้ำ     
ส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จ ำนวน ๕๔๕ คน บันทึกข้อตกลงร่วมมือ 
(MOU) ว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมระหว่ำง
กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  และกระทรวงมหำดไทย      
อบรมกำรไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพำทในชุมชน จ ำนวน ๑๕๔ คน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนน าร่องทั่วประเทศ 
312 แห่ง จ านวน 2,946 เรื่อง ส ำเร็จ จ ำนวน 1,797 เรื่อง ไม่ส าเร็จ จ านวน 66 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 1,083 เรื่อง 
  ๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ยื่นค าร้อง 249 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 54 ราย 
ยกค าร้อง 67 ราย ด าเนินการคุ้มครองพยาน 158 ราย  
  ๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ 
   ๑๑.๕.๔.๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การไกล่เกลี่ยร่วมกับ
บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 3,832 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
1,526,955,444.17 ล้านบาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
จ านวน 74,739,148,168 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพ่ิมปริมาณเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 
   ๑๑.๕.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จ านวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ) จ านวน ๗,703 ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย จ านวน ๔๔๒ 
คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย จ านวน ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึงความยุติธรรม
อย่างยั่งยืน) จ านวน 385 คน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านการบังคับคดี จ านวน ๕๙๑ คน 
จัดท าคู่มือประชาชนเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จ านวน ๗,๗๙๐ เล่ม แผ่นพับ จ านวน 
๖,๔๐๐ แผ่น เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนา
นโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จ านวน ๑๔๓ เล่ม ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทีวี            
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๑๐ 

 
 

 

 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ๑๐ ครั้ง ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรม 
  ๑๑.๕.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.๕.๕.๑ การป้องกันการกระท าผิด การจัดท าวีดิทัศน์เพ่ือป้องกัน
พฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการเข้าใจวัยรุ่น และการ์ตูนแอนนิเมชันส าหรับเด็ก
และเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่เด็กควรรู้ การใช้สื่อนิทานส าหรับเด็กประถมวัยเพ่ือแจกจ่าย
ให้กับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จ านวน 54,346 แห่ง สถานศึกษาจัดกิจกรรม          
การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จ านวน 7,672 แห่ง นักเรียน ป.4 – ป.6 ทั่วประเทศได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จ านวน 2,690,569 คน สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด  
ต้านภัยยาเสพติด จ านวน 9,460 แห่ง ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด จ านวน 422,682 คน       
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรส าคัญเพ่ือป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา        
จัดสรรงบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงนอก
สถานศึกษาในพ้ืนที่มีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
   ๑๑.๕.๕.๒ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า การจัดระเบียบเรือนจ า/
ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 8 แห่ง จัดระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง    
ให้เหมาะสมกับเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง ผู้ต้องขัง รายส าคัญที่ผ่านการจ าแนกทั่วประเทศ ๕,805 ราย 
ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าชายไปทัณฑสถานหญิง ๒,635 ราย เกลี่ยผู้ต้องขังจากเรือนจ าแออัดมากไปสู่
เรือนจ าแออัดน้อย 6,849 ราย ด าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจ า/
ทัณฑสถาน ๑๓๑ แห่ง จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 73,038 ราย ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ
ตามหลักศาสนา ๓๓๐,๘๘๙ ราย จัดกิจกรรมชุมชนบ าบัด (Care Model) ให้กับผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด     
เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์และพฤติกรรม ๘๖ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม (Care Model) ๘,๑๕๕ 
คน  จัดโปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๓ รุ่น ๑๓๗ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรมปฐมนิเทศ ๑๒,๓๓๐ 
คน จัดโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (กลุ่มเรือนจ าความมั่นคงสูง) ๑๓๖ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรม
สร้างความเข้มแข็งทางใจ ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ๕๒ แห่ง ผู้ต้องขังเข้าร่วมโปรแกรม
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ๓,๑๒๐ คน บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 22,275 ราย พัฒนาเรือนจ า 
ความมั่นคงต่ าให้รองรับผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติ     
ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดไปยังทัณฑสถานเปิดหรือเรือนจ าชั่วคราวที่ตั้งอยู่เรือนจ านั้นๆ หรือ
ใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ ผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกส าหรับ การย้าย จ านวน 2,150 คน  
   ๑๑.๕.๕.๓ การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนงานบ าบัด
แก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ/ จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ๓๔ แห่ง สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 27,167 ราย
สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว 8,046 ราย จัดท าแนวทางและ      
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๑๑ 

 
 

 

 

ยุทธวิธีการลดจ านวนเด็กและเยำวชนในศูนย์ฝึกฯ แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เพ่ือบูรณำกำร
แก้ไขปัญหำสังคมท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อควำมสงบสุขของบ้ำนเมือง 
   ๑๑.๕.๕.๔ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  การคุมประพฤติ      
239,717 ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 73,824 ราย/การควบคุมและสอดส่อง 165,893 ราย) 
ส ารวจแหล่งงานในพ้ืนที่ของส านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่ประสงค์รับผู้กระท าผิดของกรมคุ มประพฤติ 
เข้าท างาน จ านวน 1,967 แห่ง ส ารวจความพร้อมและความถนัดของผู้รับบริการและท าแผนบูรณาการ 
จ านวน 36,286 ราย การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน 196,734 คน 
และการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด จ านวน 7,434 คน 
   ๑๑.๕.๕.๕ การป้องกันการกระท าผิดซ้ า ช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไป
กระท าผิดซ้ าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จ านวน ๙๗๖ ราย จ้างงานผู้พ้นโทษ จ านวน 640 ราย 
การฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ       
การฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน ๑๙๘ ราย (ค่ายคืนคนดีสู่สังคม) สร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ที่อยู่ในการคุมประพฤติโดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางานสโมสรโรตารีประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม
ต้นแบบมหกรรมอาชีพ จ านวน ๓๕๐ ราย ร่วมมหกรรมอาชีพ (Thai Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้านการช่าง จ านวน 9,360 ราย สนับสนุนการศึกษาต่อระดับประถมและมัธยมศึกษา จ านวน 906 ราย พัฒนา
และยกระดับทักษะด้านการประกอบอาชีพ จ านวน 1,172 ราย จัดท าแนวทางการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน ๔๐ 
คน ท าให้ผู้กระท าผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า 

  ๑๑.๕.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม  

ประกาศราชกิจจานุเบกษา                                                                                                    (1 ฉบับ) 
๑. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                          (2 ฉบับ) 
๑. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๒. เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาตรา ๓๐๙ จัตวา 
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                 (4 ฉบับ) 
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... 
๒. เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒  การบังคับคดีตาม            

ค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
๔. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี                                                                      (1 ฉบับ) 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด พ.ศ. .... 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๘) ๑๒ 

 
 

 

 

กฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม                                                                 (8 ฉบับ) 
๑. การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  

และกฎกระทรวง 
๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคณุสมบัตผิู้ท าแผนและบรหิารแผนฟื้นฟูกิจการ         

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓. ร่างแก้ไขพระราชบัญญตัิห้ามเรยีกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
๔. ร่างพระราชบญัญัตยิุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 
๕. เสนอแก้ไขเกีย่วกับข้อร้องเรียนเกีย่วกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๖. ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องก าหนดอัตราจ านวนหลักประกันในการเข้าสู้ราคาที่เหมาะสม ก าหนดราคาขายขั้นต่ าเพื่อจูงใจ      

ผู้ซื้อทรัพย์ ก าหนดระยะเวลาการขาย 
๗. ยกร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่ 
๘. แก้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดเครื่องพันธนาการรูปแบบใหม่ หลักเกณฑ์การพักการลงโทษ การก าหนดช่ือต าแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์ หลักเกณฑ์การออกท างานสาธารณะของผู้ต้องขัง 
 
 ๑๑.๖ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด 
  ๑๑.๖.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า 507.42 ล้านบาท  
  ๑๑.๖.๒ ตรวจสอบทรัพย์สิน 1,336 คดี มูลค่า 441.73 ล้านบาท รับมอบและ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 1,202 คดี มูลค่า 336.692 ล้านบาท ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาล      
มีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ จ านวน 1,041 คดี มูลค่า 
324.397 ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,027 รายการ มูลค่า 19,485.603 ล้านบาท        
การบังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด ๑50 คดี มูลค่า ๑๒.569 ล้านบาท 
  ๑๑.๖.๓ สนับสนุนและด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
มูลฐานยาเสพติด การตรวจสอบธุรกรรมเบื้องต้น 5 ค าสั่ง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
   ๑๑.๖.๓.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) 218 ค าสั่ง 
   ๑๑.๖.๓.๒ ค าสั่ งยึ ด ห รื อ อ ายั ดท รัพ ย์ สิ น  (ค าสั่ ง  ย .) 7 3  ค าสั่ ง  
มูลค่า 205,287,021.90 ล้านบาท 
   ๑๑.๖.๓.๓ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาล 71 เรื่อง  
มูลค่า 200,714,150.83 ล้านบาท 
   ๑๑.๖.๓.๔ พนั ก งาน อัยการ พิ จารณ ายื่ น ค าร้ อ งต่ อศาล  8 7  คดี  
มูลค่า 290,612,154.10 ล้านบาท  
   ๑๑.๖.๓.๕ ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 86 คดี 
มูลค่า 67,985,013.52 ล้านบาท 
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  ๑๑.๖.๔ ด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน  
   ๑๑.๖.๔.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) 18 ค าสั่ง 
   ๑๑.๖.๔.๒ ส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการพิจารณา       
ยื่นค าร้องต่อศาล 8 คดี มูลค่าทรัพย์สิน จ านวน 776,975,648.64 บาท 
 


