รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๗๓

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกระทรวงยุติธรรม
ด้านการพัฒนากฏหมายของประเทศ

สถานภาพร่
างกฎหมายของ
ยธ.ยธ.
สถานะ
่ ๗ เมษายน
๒๕๕๘
สถานภาพร่
างกฏหมายของ
(ณ วัณนทีวั่ น๗ทีเมษายน
๒๕๕๘)
จจ�านวน
ำนวน ๓๙ ฉบับ
บัญชี ส่วนที่
๑
๒
๑

๓
๔
๕
๒
๓

ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมัติหลักการแล้ว และ
อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติทสี่ ภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว
๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ ฉบับ
๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ๑ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ
หลักการ
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วเสร็จและอยู่กบั หน่วยงาน
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งเตรียมการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยูร่ ะหว่าง
การศึกษายกร่าง
รวม

จานวน (ฉบับ)
๑๐
๓

๑
๕
-

๒๐*
๓๙

หมายเหตุ * ร่างกฎหมายตามนโยบาย คสช.
๑. ร่างพระราชบัญญัติพสิ ูจน์หลักฐานทางการเงิน พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... (การกาหนดประเภทคดีที่ตอ้ งใช้ผเู้ ชี่ยวชาญเป็น
พนักงานสอบสวน)

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๗๔
ความเคลือ่ นไหวในรอบสัปดาห์ ( ๓๑ มี.ค. – ๗ เม.ย. ๕๘)

บัญชี ส่วนที่
พระราชบัญญัติ
๑.๑ ๑.๒ ๑. ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....

๒. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทใน
ชุมชน พ.ศ. ....

๓. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา
พ.ศ. ....
๔. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....พ.ศ. ....
(มาตรา ๓๐๙ จัตวา)
๕. ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย)
๖. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ความเคลื่อนไหว

๑. สคก.พิจารณารายมาตราเสร็จแล้ว
และพิจารณาวาระที่ ๓ วันที่ ๙ เม.ย.
๕๘
๒. สคก. มีความเห็นว่าเรื่องนี้ซ้าซ้อนกับ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่น ฉบับ
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ (อานาจหน้าที่ของ
อาเภอ) ยึดโยงกับกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อ
พิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓
และข้อบังคับ มท.ว่าด้วยการปฏิบัติงาน
ประนีประนอมข้อพิพาทของ
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน พ.ศ. ๒๕๓๐
โดยมีข้อเสนอ ๒ แนวคือ
๒.๑ เสนอความเห็นดังกล่าวนี้ให้ ครม.
พิจารณาอีกครั้ง ถ้า ครม. ยืนยันให้มี
พรบ. ฉบับนี้ สคก. ก็จะพิจารณาตรวจ
ร่างให้ต่อไป
๒.๒ สคก. ควรให้มีกฎหมายกลางว่า
ด้วยเรื่องการไกล่เกลี่ยเนือ่ งจากมี
กฎหมายหลายฉบับมีหลักการซ้าซ้อนกัน
๓. สคก. พิจารณาเสร็จแล้วเตรียมเสนอ
กลับไปให้หน่วยงานยืนยันตามที่ สคก.
ตรวจพิจารณาเสร็จ
๔. สคก.พิจารณาเสร็จแล้ว บค. และ
ยธ. จะยืนยันไปที่ สลค.
๕. ๓ เม.ย. ๕๘ สคก.พิจารณาเสร็จแล้ว
บค. และ ยธ. จะยืนยันไปที่ สลค.ภายใน
๑๐ เม.ย. ๕๘
๖. สคก.พิจารณาเสร็จแล้วเตรียมเสนอ
กลับไปให้หน่วยงานยืนยันตามที่ สคก.
ตรวจพิจารณาเสร็จ

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๗๕

บัญชี ส่วนที่

๑.๓

๑.๔
๑.๕

ความเคลือ่ นไหวในรอบสัปดาห์ ( ๓๑ มี.ค. – ๗ เม.ย. ๕๘)

พระราชบัญญัติ
๗. ร่างพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ความเคลื่อนไหว
๗. ๗ เม.ย. ๕๘ ครม. มีมติรับหลักการ
และส่งให้ สคก. พิจารณา

๑. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
๒. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
๓. ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
๒. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....๓. ร่าง พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่)

- ๓ เม.ย ๕๘ ทีป่ ระชุม สนช. มีมติรับ
หลักการ ร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๓ ฉบับ และให้
ตั้ง กมธ. พิจารณาต่อไป

สลค.สอบถามความเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
คป. พิจารณาทบทวนร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุขเสร็จแล้วโดยเพิ่มหลักการ
เกี่ยวกับการนาเครื่องมือ Electronic
Monitroring มาใช้ และเตรียมเสนอ
ครม.ต่อไป
สกม.สป.ขอถอนเนื่องจากมีหลักการ
เดียวกันกับร่าง พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ป.ป.ช.)

๔ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ประเด็นเจ้าพนักงานของรัฐบาลต่างประเทศ
และเจ้าพนักงานขององค์การภาครัฐระหว่าง
ประเทศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ เพือ่
อนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓) (ถอนมาทบทวนใหม่)
๕. ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง ป.ป.ส. ขอยุติการเสนอร่างฯ เนื่องจาก
กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่) ไม่มีความจาเป็นต้องเสนอ
๒
๓

๑. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ความผิดเกี่ยวกับเพศ)

๑. ยกร่างเสร็จแล้วเตรียมเสนอ ครม.
รับหลักการ

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๗๖
บัญชี ส่วนที่

ความเคลือ่ นไหวในรอบสัปดาห์ ( ๓๑ มี.ค. – ๗ เม.ย. ๕๘)

พระราชบัญญัติ
๒.ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการพิสจู น์หลักฐานทางการ
เงิน พ.ศ. ....*

ความเคลื่อนไหว
๒. ปปง. มีความเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่
สามารถบังคับใช้ได้อยู่แล้ว จึงขอยุตกิ าร
พิจารณายกร่าง และได้ทาเรือ่ งถอนจาก
บัญชีร่างกฎหมายตามแผนการเสนอร่าง
กฎหมายของ ยธ. ไปที่ ฝกย.คสช.
๓. ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) ๓. กสพ. มีหนังสือ ยธ. ๐๘๐๒/๑๑๒๑
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ การแฝงตัว ) ลว. ๓๐ มี.ค. ๕๘ ขอถอน เนื่องจากไม่มี
ความจาเป็นที่จะต้องแก้ไข ๒ เม.ย. ๕๘
๔. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิ ศษ (ฉบับที่ ..) ๔. สกม.สป. รับแจ้งจากรอง ปยธ. (๑)
พ.ศ. .... * (การกาหนดประเภทคดีที่ต้องใช้
ว่า รอง. นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) ได้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ)
พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้หน่วยงานที่
บังคับใช้ กม. ทาหน้าที่เป็นพนักงาน
สอบสวนตามอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้นต่อไป และได้ทาเรื่องถอน
จากบัญชีร่างกฎหมายตามแผนการเสนอ
ร่างกฎหมายของ ยธ. ไปที่ ฝกย.คสช.
๕. ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๖. ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. ....

๕ กคส. พิจารณาเสร็จแล้วอยู่ระหว่าง
การเตรียมเสนอ ครม. เพื่อพิจารณารับ
หลักการ

๗.ร่าง พ.รบ. การแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทาความผิด พ.ศ. ....
๘. ร่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวและวีพิจาณา
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กพน. ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียม
เสนอ ครม. ต่อไป
กพน. ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียม
เสนอ ครม. ต่อไป

คป. พิจารณายกร่างเสร็จแล้ว เตรียม
เสนอ ครม. ( ที่ ยธ ๐๓๐๔/๐๒๖๗๒
ลว.๓๑ มี.ค. ๕๘)

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๗๗

บัญชีที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสูก่ ระบวนการนิติบญ
ั ญัติ จานวน ๑๙ ฉบับ
บัญชี ส่วนที่
๑

๑

ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วเสร็จ
๑.๑ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้า
สู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๒ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(วิปรัฐบาล)
ฉบับ

๒

ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมัติหลักการแล้ว และ
อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

๓

ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
๓.๑ คณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ชั่วคราว) (วิป สนช.) ฉบับ
๓.๒ สนช.พิจารณา วาระที่ ๑ ฉบับ
๓.๓ กมธ. พิจารณา
๓
ฉบับ
๓.๔ สนช.พิจารณา วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติทสี่ ภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว
๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการทูลเกล้าฯ
ฉบับ
๔.๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ๑ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ
หลักการ
รวม

๔
๕

จานวน (ฉบับ)

-

๑๐

๓

๑
๕
๑๙

ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติทสี่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และ
เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้าสูว่ าระการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
จานวน ๐ ฉบับ
ลาดับ

พระราชบัญญัติ

หน่วยงาน

๑
๒
๓

.

ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา

๒
๓

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
. นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

๗๘
ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จานวน ๑๐ ฉบับ
ลาดับ

พระราชบัญญัติ

หน่วยงาน

๑

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....

กคส.

๒

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....

กคส.

๓

ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....

สกธ.

๔

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....พ.ศ. .... (มาตรา ๓๐๙ จัตวา)

กบค.

๕

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษา
หรือคาสั่ง)

กบค.

๖

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงกระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย)

กบค.

๗

ร่าง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รท.

๘

ร่าง พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรือ่ งทางอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ลาดับ
พระราชบัญญัติ
ลาดับ
พระราชบัญญัติ
๙ ร่ร่าางง พ.ร.บ.
พ.ร.บ. ราชทั
มาตรการของฝ่
ารในการป้
ณฑ์ (ฉบับาทียบริ
่ ..) หพ.ศ.
.... องกันและ
๑๐
าง พ.ร.บ. ราชทัจณริฑ์ต (ฉบั
ล๑๐
าดับ ร่ปราบปรามการทุ
พระราชบั
ญพ.ศ.
ญัต....ิ....
(ฉบับบทีที่ ..)
่ ..)พ.ศ.
๑๐ ร่าง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สกธ.
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ปปท.
(รท.)
(สกธ.)
หน่วยงาน
(รท.)
(สกธ.)
(รท.) (สกธ.)

ส่ส่ววนที
ัั ญั
นที่่ ๓๓ ร่ร่าางพระราชบั
งพระราชบัญ
ญญั
ญัตติทิที่อี่อยูยูรร่่ ะหว่
ะหว่าางการพิ
งการพิจจารณาของสภานิ
ารณาของสภานิตติบิบญ
ญ
ญัตตแแิิ ห่ห่งงชาติ
ชาติ
จจานวน
๓
ฉบั
บ
๓ ฉบัญ
บ ญัติที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสภานิติบญ
ส่วนที่ ๓ ร่านวน
างพระราชบั
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ลาดับ จานวน ๓ ฉบับ พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ลาดับ
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
๑ ร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
๑ บ ร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกั
นและปราบปรามการสนั
ลาดั
ติ .... บสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าพระราชบั
ย (ฉบับทีญ
.่ .)ญัพ.ศ.
การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
๑๒ ร่ร่าางพระราชบั
งพระราชบัญญญัญัตตปิ ปิ ้อ้องกังกันนและปราบปรามการฟอกเงิ
และปราบปรามการสนับสนุ
น นทาง
๒ ร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
(ฉบับที่ ..)การเงิ
พ.ศ.น....
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๓ ร่างพระราชบั
ร่างพระราชบั
้องกั
นและปราบปรามการฟอกเงิ
ญญัญตปิญัรัตบปิ ปรุ
งกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับทีน่ ..)
๓ ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พ.ศ. ....
.... ญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
๓ ร่พ.ศ.
างพระราชบั
พ.ศ. ....

หน่ปปง.
วยงาน
ปปง.
ปปง.
ปปง.
ปปง.
ปปง.
ปปง.
ปปง.

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓ ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
รายงานผลการด�
พ.ศ.ำเนิ....นงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัปปง.
ฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๗๙

ส่วนที่ ๔ ร่างพระราชบัญญัติที่สภานิตบิ ัญญัติให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้าฯ จานวน ๑ ฉบับ
ลาดับ

พระราชบัญญัติ

หน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการนาขึ้นทูลเกล้าฯ จานวน ๐ ฉบับ
-

-

-

ส่วนที่ ๒ พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๑

พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗

สกธ.

ส่วนที่ ๕ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมตั ิหลักการ
จานวน ๕ ฉบับ
ลาดับ

พระราชบัญญัติ

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่)
ลาดับ
พระราชบัญญัติ

หน่วยงาน

๑

๒
๓
๔

๕

ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่)
ร่าง พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ถอนมาทบทวนใหม่)
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(ประเด็นเจ้าพนักงานของรัฐบาลต่างประเทศ และเจ้าพนักงาน
ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุ
ความ เพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓) (ถอนมาทบทวนใหม่)
ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....-

ป.ป.ส.
หน่วยงาน
ป.ป.ส.
คป.
สกม. สป.ยธ.

(สกม.สปยธ.) (สนว.)

บัญชีที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ
และอยูก่ บั หน่วยงาน จานวน ๐ ฉบับ
ลาดับ
-

พระราชบัญญัติ

หน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอ สลค. จานวน ฉบับ
-

-

ค.ศ.
ต่อต้า๒๐๐๓)
นทุจริต (ถอนมาทบทวนใหม่)
๕ ร่ค.ศ.
าง พ.ร.บ.
ด้วยการส่งเสริมการให้
(สกม.สปยธ.) (สนว.)
๒๐๐๓)ว่า(ถอนมาทบทวนใหม่
) บริการด้านนิติ
ผลงานรั
วิร่าทงยาศาสตร์
พ.ศ.
....- งพระราชบั
พ.ร.บ. ว่าฐ
ด้วบาล
ยการส่
เสริมการให้ญบญัริตกิ ารด้ารายงานผลการด�
นนิติ
(สกม.สปยธ.)
ำเนินงานตามนโยบายรั
ฐ(สนว.)
บาลรอบ ๖ เดือน
ลาดั๕บ รอบ
หน่
ว
ยงาน
๖ เดืพ.ศ.
อน....พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วิทยาศาสตร์
กสพ.
๘๐*๑๘ ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เู้ ชี่ยกวชาญเป็
นพนักงานสอบสวน) กาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ
บัญชี(การก
ที่ ๒ าหนดประเภทคดี
ร่างพระราชบัญที่ตญั้อตงใช้
ิที่สผานั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นโยบาย คสช.
บัญชีหมายเหตุ
ที่ ๒ ร่างพระราชบั
ญและอยู
ญัติที่สานั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ก่ บั กหน่
วยงาน จานวน ๐ ฉบับกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ
๑๙ ร่าง พ.ร.บ. โนตารี พ.ศ. ....และอยูก่ บั หน่วยงาน จานวน ๐ ฉบับ
สกธ.
๒๐
: ภาค ๑ บทบัญญัติ
ลาดับ โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติ
หน่วสกธ.
ยงาน
ลาดับ ทั่วไป
ญญัญตญัิ ติที่เตรียมเสนอ สลค. จานวน ฉบับหน่วยงาน
ส่วนที่ ๑ ร่พระราชบั
างพระราชบั
*หมายเหตุ นโยบาย คสช.
- ญญัติที่เตรียมเสนอ สลค. จานวน ฉบับ ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบั
ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญ- ญัติที่หน่วยงานขอทบทวนหลักการ จานวน ฉบั-บ
ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญ- ญัติที่หน่วยงานขอทบทวนหลักการ จานวน ฉบั-บ
-

บัญบัญ
ชีทชีี่ ท๓ี่ ๓ร่าร่งพระราชบั
ญญ
ญัญั
ติทตี่หิทน่ี่หวน่ยงานเจ้
าของเรื
่องเตรี
ยมการเสนอคณะรั
ฐมนตรี
เพือ่
างพระราชบั
วยงานเจ้
าของเรื
่องเตรี
ยมการเสนอคณะรั
ฐมนตรี
ญชีมทตั มี่ ิใ๓ัตห้ิใบร่ห้ารรจุ
ญญัติที่หน่มวยงานเจ้
าของเรื
ฐมนตรี
อ่ ิใหม่
เป็เนป็วาระการประชุ
ของสภานิ
ตบิ ตัญบิ ่อัญ
ญังเตรี
ติแตห่ิแยงห่มการเสนอคณะรั
ชาติ
ญญ
ญัญั
ตเพืิใตหม่
เพืขออนุ
อ่ บัขออนุ
บงพระราชบั
รรจุ
นวาระการประชุ
มของสภานิ
ญั
งชาติและพระราชบั
และพระราชบั
ขออนุมตั ิให้บรรจุเป็นวาระการประชุ
มของสภานิ
ญัติแห่๒๐
งชาติฉบัและพระราชบั
ญญัติใหม่
ที่อยู่ระหว่างการศึ
กษายกร่ตาบิง ัญจานวน
บ
ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง จานวน ๒๐ ฉบับ
ลาดับ
ลาดับ

พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
พระราชบัญญัติ
หน่วยงาน
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุม
ส่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญ
ญัติที่เตรีตยิบมเสนอคณะรั
ฐมนตรี
อนุม๐ัติใฉบั
ห้บบรรจุเป็นวาระการประชุม
ของสภานิ
ัญญัติแห่งชาติ
จานวน
ของสภานิติบ- ัญญัติแห่งชาติ จานวน ๐ ฉบับ
ลาดั- บ
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
หน่
ว
ยงาน
-

ลาดัส่บวนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่ยพระราชบั
ิ
หน่มวัตยงาน
กร่างแล้วญ
เสร็ญัจตและเตรี
ยมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุ
ิหลักการ
านวน
- ฉบัยบมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ
ส่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติที่ยกร่างแล้วจเสร็
จและเตรี
- จานวน - ฉบับ
-

-

-

ส่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง จานวน ๒๐ ฉบับ
๑
๒
๑
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๗
๖
๘
๗
๙

ร่าง พ.ร.บ.
มชน พ.ศ.ญ....ญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยกร่าง จานวน ๒๐ สกม.
ส่วนทียุ่ ๓ติธร่รรมชุ
างพระราชบั
ฉบับ สปยธ.
ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
กคส.
ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
สกม. สปยธ.
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
กคส.
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กคส.
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กคส.
ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
กคส.
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
กคส.
ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่ เติมหลักการ
กบค.
โดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
ฟื้นฟูกิจการสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่ เติมหลักการ
กบค.
ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
สนว. ร่วมกับ สกม. สป.ยธ.
ฟื้นฟูกิจการสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ร่าง พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ.
ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
สนว. ร่วมกับ สกม. สป.ยธ.
ร่าง พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. ....
คป.
ร่าง พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ.
ร่าง พ.ร.บ. การแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. ....
กพน.

าญา (ฉบับทีญ่ ..)ญัตพ.ศ.
....างแล้วเสร็จและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ
ส่วนทีในคดี
่ ๒ ร่าองพระราชบั
ิที่ยกร่
๓ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กคส.
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โดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
๕ ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่ เติมหลักการ
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ฟื้นฟูกิจการสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
๖๑ ร่าง พ.ร.บ. ยุข้ตอิธมูรรมชุ
ลสารพั
กรรมแห่
สนว. ร่วสกม.
มกับ สปยธ.
สกม. สป.ยธ.
มชนนธุพ.ศ.
.... งชาติ พ.ศ. ....
๗๒ ร่าง พ.ร.บ.
พ.ร.บ. ค่ห้าาตอบแทนผู
มเรียกดอกเบี
เกินอัตราาทดแทนและค่
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ศูนย์ลูกกคส.
หนี้ สป.ยธ.
้เสีย้ยหายและค่
าใช้....
จ่ายแก่จาเลย
อาญา คุ(ฉบั
บที่ ..) พ.ศ.
๘ ร่ในคดี
าง พ.ร.บ.
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พ.ศ.........
คป.
พ.ร.บ.การแก้
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เติมดประมวลกฎหมายวิ
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ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที
าผิด พ.ศ. ....
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ป.ป.ส.
๔ ติร่าดง(ฉบั
พ.ร.บ.
งกัน....
และปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ
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กพน.
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มาตรการในการปราบปรามผู
้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ป.ป.ส.
๑๕ ร่ติาดง (ฉบั
พ.ร.บ.
ขเพิ่ม....เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๑๑ ร่าง พ.ร.บ. แก้
วิธีพไขเพิ
ิจารณาคดี
ยาเสพติด (ฉบับทีธ่ ..)ีพิจพ.ศ.
....
ป.ป.ส.
บที่ ..) พ.ศ. .... ่ยวกับยาเสพติด
๑๒ (ฉบั
ร่างประมวลกฎหมายเกี
ป.ป.ส.
๑๗
พิเศษ (ฉบัวบและวิ
ที่ ..) พ.ศ.
.... (แก้ไเขเพิ
่มเติม
กสพ.
๑๓ ร่าง พ.ร.บ.
พ.ร.บ. การสอบสวนคดี
ศาลเยาวชนและครอบครั
ธีพิจารณาคดี
ยาวชนและ
กพน.
ลาดับ มาตรา
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
หน่
วยงาน
การแฝงตั
) ....
ครอบครั๒๗ว (ฉบั
บที่ ..)วพ.ศ.
*๑๘ ร่างพระราชบั
ง พ.ร.บ. การสอบสวนคดี
พิเศษ
่ ..) พ.ศ. .... น พ.ศ. ....
กสพ.
*๑๔
ญญัติว่าด้วยการพิ
สจู (ฉบั
น์หลับกทีฐานทางการเงิ
ปปง.
าหนดประเภทคดีที่ต้องใช้ผเู้ ชี่ยวชาญเป็นพนักงานสอบสวน)
-(การก
(ปปง.)
หมายเหตุ นโยบาย คสช.
๑๙ ร่าง พ.ร.บ.
พ.ร.บ.แก้
โนตารี
....
๑๕
ไขเพิ่มพ.ศ.
เติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สกม.สกธ.
สป.ยธ.
๒๐ (ความผิ
โครงการวิดเกีจัย่ เพื
บปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติ
สกธ.
วกั่อบปรั
เพศ)
๑๖ ร่ทัา่วงไปพ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สกม. สป.ยธ.
*หมายเหตุ(ฉบั
นโยบาย
คสช. ....
บที่ ..) พ.ศ.
๑๗ ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กสพ.
vvvvvvvv
มาตรา ๒๗ การแฝงตัว)

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๒
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
จานวน ๒๐ ฉบับ
หน่วยงาน
/ฉบับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- (สป.ยธ.) ๑. ร่างพระราชบัญญัติ
๔ ฉบับ ยุตธิ รรมชุมชน พ.ศ. ....
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการอ านวยความเป็ น
ธรรมในระดั บ ชุ ม ชน หมู่ บ้ า น
ตาบล
๒. จัดตั้งโครงการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนระดับตาบลขึ้นทุกตาบลทั่ว
ประเทศ และมีกลไกการกากับ
ดูแล จานวน ๒ ระดับ คือ
ระดับชาติ และระดับจังหวัด

-เพื่อสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชนในชุมชน
และอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน

กรอบระยะเวลาที่
คาดการณ์แล้ว
เสร็จ

ความคืบหน้า/
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง

๒. ร่างพระราชบัญญัตหิ ้าม ๑. แก้ไขประเด็นความเป็น
-เพื่อสร้างความเป็น
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ผู้เสียหายของลูกหนี้ที่ยินยอมให้ ธรรมให้
๒ กับลูกหนี้
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เจ้าหนีเ้ รียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
-ศูนย์ลูกหนี้ สป.ยธ.
๒. แก้ไขอัตราโทษให้สูงขึ้น
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
____________________
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
ผู้ประสานงาน
จานวน ๒๐ ฉบับ
ชื่อ
โทร.
หน่วยงาน ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
มือถือ
/ฉบับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
อีเมล์
เสร็จ
๓. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติม ๑. แก้ไขคานิยาม“กระทาชาเรา” -เพื่อคุ้มครองเด็กและ
ประมวลกฎหมายอาญา
(แก้ไขมาตรา ๒๗๖)
เพื่อให้การบังคับใช้
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สื่อลามก ๒. กาหนดความผิดฐานคุกคาม กฎหมายมีความชัดเจน
ขึ้น
เด็ก และคานิยาม “กระทา ทางเพศ (เพิ่มมาตรา ๒๘๕/๓)
๓.แก้ไขลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
ชาเรา”)
สิ่งอันลามก (แก้ไขมาตรา ๒๘๗ (๑))
เปลี่ยนเป็น "ความผิด
๓
๔. แก้ไขโทษปรับอาญาใน
เกี่ยวกับเพศ"
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
-(สกม. สป.ยธ.)
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญั(แก้
ติที่หไขมาตรา
น่วยงานเจ้
าของเรื
่องเตรี
๒๗๖
มาตรา
๒๗๗ยมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
____________________
และพระราชบั
ทวิ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
ผู้ประสานงาน
จานวน ๒๐ ฉบับ
มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒
ชื่อ
มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓ ทวิ
โทร.
หน่วยงาน ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕/๓
มือถือ
/ฉบับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
และมาตรา ๒๘๖)
อีเมล์
เสร็จ
๔. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข
๑. กาหนดให้กรณีการปล่อย
-เพื่อป้องกันผู้ตอ้ งหาซึ่ง
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี ชั่วคราวบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติ
พิจารณาความอาญา (ฉบับ ให้แจ้งสานักงานตรวจคนเข้า
ไทยหลบหนีออกนอก
ที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีการ
เมืองทราบ
ประเทศและเพื่อให้การ
ปล่อยชั่วคราวบุคคลที่ไม่ใช่ ๒. กาหนดหลักเกณฑ์การ
บังคับใช้กฎหมายมี
สัญชาติไทย และกรณีการ สอบปากคาผูเ้ สียหายและ
ประสิทธิภาพ
สอบปากคาผูเ้ สียหายและ สอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุ
สอบสวนผู้ต้องหาทีเ่ ป็นเด็ก ไม่เกินสิบแปดปีให้มีความชัดเจน
อายุไม่เกินสิบแปดปี)
-(สกม. สป.ยธ.)
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๓

๔
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
จานวน ๒๐ ฉบับ
หน่วยงาน
/ฉบับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

กรอบระยะเวลาที่
คาดการณ์แล้ว
เสร็จ

ความคืบหน้า/
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง

- (กคส.)
๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติ
๑. เพิ่มรายการความผิดฐาน
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและ การค้ามนุษย์ตามมาตรา ๖ แห่ง ความเป็นธรรมมากขึ้น
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ พระราชบัญญัตปิ ้องกันและ
๕
จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
พ.ศ. ....
๒๕๕๑
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญั๒.ติทแก้
ี่หน่ไวขคยงานเจ้
ของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
____________________
าจากัดาความของ
และพระราชบั
ญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
ผู้ประสานงาน
ผู้เสียหาย
ชื่อ
๓ เพิ่มเติมองค์ประกอบของ จานวน ๒๐ ฉบับ
หน่วยงาน โทร.
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/ คณะกรรมการ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
มื
อ
ถือวยงานที่รับผิดชอบ
/ฉบับ
หน่
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
อีเมล์
เสร็จ
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข -เพิ่มเติมการแจ้งสิทธิของ
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พนักงานสอบสวนให้แก่ผู้เสียหาย ความเป็นธรรมมากขึ้น
พิจารณาความอาญา (ฉบับ รับทราบเมื่อมาร้องทุกข์
ที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา
๑๒๔)
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
๖
อีเมล์
๓. ร่บัาญ
งพระราชบั
ญญัติ ญญั๑.ติทปราบปรามการทรมานและ
-อนุวัตกิ ารตามฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
ชี ๓ ร่างพระราชบั
ี่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรั
ป้องกันและปราบปราม
การบังคับบุคคลให้
ส
ญ
ู
หาย
อต้าางการศึ
นการ กษายกร่าง
และพระราชบัญญัติใอนุ
หม่สทัญี่อญาต่
ยู่ระหว่
การทรมานและการหาย
๒. ความผิดและบทกาหนดโทษ จานวน
ทรมาน๒๐และการปฏิ
ฉบับ บัติ
สาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ของเจ้าหน้าทีร่ ัฐที่กระทาทรมาน หรือการลงโทษอื่นที่
คคลให้สยูญดหาย
โหดร้าวัยตถุไร้ปมระสงค์
นุษยธรรม กรอบระยะเวลาที่
หน่วยงาน ....ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/ และบังคับบุรายละเอี
ความคืบหน้า/
/ฉบับ ____________________
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓. ความผิดและบทกาหนดโทษ หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี และ
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
ผู้ประสานงาน
ของผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อนุสัญญาระหว่าง
เสร็จ
ชื่อ
แต่ได้รับการสนับสนุนและยุยง ประเทศว่าด้วยการ
โทร.
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทา
คุ้มครองบุคคลทุกคน
มือถือ
๔. ความรับผิดและบทกาหนด
จากการหายสาบสูญโดย
อีเมล์
โทษของผูบ้ ังคับบัญชาการ
ถูกบังคับ
ป้องกันการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย
การดาเนินคดีทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย
-กบค.
๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักการฟื้นฟูกิจการสาหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม)
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์

๑. เพิ่มสิทธิของเจ้าหนี้ในการยื่น
คาขอในการรับชาระหนี้
๒. ปรับปรุงสิทธิลูกหนี้ร่วมและ
ผู้ค้าประกันในการได้รับชาระหนี้
๓. ลดขั้นตอนในการสั่งคาขอรับ
ชาระหนี้
๔. ปรับปรุงการยื่นคาขอ
ประนอมหนี้ให้ชัดเจน
๕. ปรับเปลี่ยนโทษปรับทาง
อาญา

-ปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
ประเมินการจัดอันดับ
ความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับด้านการ
บังคับให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงของธนาคารโลก

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
๗

๘๔

๗
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรั
จานวน ๒๐ ฉบับฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
หน่วยงาน ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
รายละเอียด
ตถุฉบั
ประสงค์
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
จานวน วั๒๐
บ
/ฉบับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
หน่วยงาน ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที
่
ความคืบหน้า/
เสร็จ
/ฉบับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
เสร็จ
- (สนว.) ร่างพระราชบัญญัติข้อมูล -เพื่อรองรับการจัดทาฐานข้อมูล -เพื่อให้มีฐานข้อมูลสาร
๑ ฉบับ สารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ดีเอ็นเอให้รวมอยูท่ ี่เดียวกันเพื่อให้ พันธุกรรมแห่งชาติทเี่ ป็น
- (สนว.) ....
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูล -เพื
่อรองรับการจั
าฐานข้อมูอลมูล เอกภาพ
-เพื่อให้มีฐานข้อมูลสาร
ระบบการบริ
หารจัดดทการข้
๑ ฉบับ ____________________
สารพันธุกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ดีดีเเอ็อ็นนเอของประเทศไทยมี
เอให้รวมอยูท่ ี่เดียวกันคเพื
วาม่อให้ พันธุกรรมแห่งชาติทเี่ ป็น
ระบบการบริ
ารจัดการข้าหนด
อมูล
เอกภาพ
ผู....้ประสานงาน
เป็
นเอกภาพ หตลอดจนก
ดีเอ็นเอของประเทศไทยมี
ชื____________________
่อ
ขอบเขตวั
ตถุประสงค์ในการความ
ผู้ประสานงาน
เป็านถึเอกภาพ
ตลอดจนก
โทร.
เข้
งข้อมูลและเปิ
ดเผยข้าหนด
อมูล
ตถุปก้ ระสงค์
ในการดให้
มืชื่ออถือ
ดีขอบเขตวั
เอ็นเอของผู
ระทาความผิ
ถึงข้อโดยให้
มูลและเปิ
ดเผยข้อมูาได้
ล
อีโทร.
เมล์
ชัเข้ดาเจน
สามารถกระท
มือถือ
ดีเอ็นเอของผู
ก้ ระทาความผิ
๘
เฉพาะเพื
่อประโยชน์
ใน ดให้
อีเมล์
ชัดเจน โดยให้ตสิธามารถกระท
าได้
กระบวนการยุ
รรมทางอาญา
่อประโยชน์
ใน ่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
องกัานของเรื
และ
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัสเฉพาะเพื
ตาหรั
ิที่หน่บวการป้
ยงานเจ้
กระบวนการยุตและพระราชบั
ิธรรมทางอาญา
ปราบปรามอาชญากรรมเท่
านัญ้น ญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
สาหรับอการป้
องกัาหนดระยะเวลา
นและ
และต้
งมีการก
จานวน ๒๐ ฉบับ
ปราบปรามอาชญากรรมเท่
ในการเก็บรักษา และทาลายานั้น
ารกาหนดระยะเวลา
หน่วยงาน ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/ และต้
ด า
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
ข้อมูลอดีงมี
เอ็นกรายละเอี
เอของผู
ก้ ยระท
ในการเก็
บ
รั
กษา
/ฉบับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ความผิดโดยค
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
านึงและท
ถึงปัจาลาย
จัยต่างๆ
ข้เช่อนมูลอายุ
ดีเอ็ขนองผู
เอของผู
ระทา ด
เสร็จ
้กระทก้ าความผิ
ความผิ
ด
โดยค
านึ
ง
ถึ
ง
ปั
จจัยต่างๆ
ลักษณะความร้ายแรงของการ
เช่
น อายุ
ของผูด้กระท
ด
กระท
าความผิ
พฤติาความผิ
กรรมการ
ลักระท
กษณะความร้
า
ยแรงของการ
าความผิดซ้าของผู้กระทา
ความผิด เป็นต้น รวมทัง้ ลงโทษ
เจ้าพนักงานทีเ่ ปิดเผยข้อมูลโดย
ไม่มีอานาจ
- (คป.)
๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. ....
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค รองรับภารกิจการแก้ไข
ประชาสังคม โดยเฉพาะเครือข่าย ฟื้นฟูผ้กู ระทาผิดใน
ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัคร
ชุมชน
คุมประพฤติ การเพิม่ พลังให้กับ
ผู้กระทาผิด โดยการจัดทาระบบ
การช่วยเหลือสงเคราะห์หลัง
ปล่อย

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๕

๙
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
จานวน ๒๐ ฉบับ
หน่วยงาน
/ฉบับ
- (กพน.)
๒ ฉบับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด

๑. ร่างพระราชบัญญัติการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
แก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและ
การแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ.
เยาวชนที่กระทาผิด
....)
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์

วัตถุประสงค์

กรอบระยะเวลาที่
คาดการณ์แล้ว
เสร็จ

ความคืบหน้า/
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง

เพื่อนาระบบและรูปแบบ
การบริหารงานและการ
ปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่มีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู
เด็กและเยาวชน
ที่กระทาผิดทั้งก่อนการ
พิจารณาและหลังที่มี
คาพิพากษา รวมทั้งการ
ติดตามภายหลังปล่อย
มาบรรจุในกฎหมายเป็น
การเฉพาะและนาไปใช้
ได้อย่๑๐
างมีประสิทธิภาพ

๒. ร่บัาญ
งพระราชบั
ญญัติศาล ญญั๑.ติทกี่หาหนดอายุ
ต่าเด็ก่อของ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ
ม่ เติมเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
ชี ๓ ร่างพระราชบั
น่วยงานเจ้ขั้นาของเรื
งเตรียมการเสนอคณะรั
ฐมนตรี
เยาวชนและครอบครัวและ คานิยาม “เด็ก”และพระราชบัญญัติใกฎหมายว่
าด้วายศาล
หม่ที่อยู่ระหว่
งการศึกษายกร่าง
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ๒. ปรับปรุงขั้นตอนการจับให้ จานวน
เยาวชนและครอบครั
๒๐ ฉบับ ว
ครอบครัว
สามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่น
และวิธีพิจารณาคดี
หน่วยงาน (ฉบัชื่อบร่ทีา่ ..)งพระราชบั
ด
วัตถุประสงค์ ว
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
พ.ศ. .... ญญัติ/ ๓. ปรับปรุรายละเอี
งหมวด ๗ยมาตรการ
เยาวชนและครอบครั
/ฉบับ ____________________
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาให้ บางมาตราที่เป็นปัญหา
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
เสร็จ
ผู้ประสานงาน
สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ต่อการปฏิบัติงาน และ
ชื่อ
สิทธิเด็ก
สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
โทร.
๔. แก้ไขปัญหาเรื่องการนับ
ว่าด้วยสิทธิเด็ก
มือถือ
ระยะเวลาฟ้องกรณีทกี่ ารฟื้นฟู
อีเมล์
ไม่ผ่านตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๔๕
๕. แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ปรึกษา
กฎหมาย
๖. ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๖๘
ถึงมาตรา ๗๒
เพื่อวางรูปแบบให้ถูกต้องและให้
ผู้ปฏิบัตสิ ามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น
๗. แก้ไขบทบัญญัติบางมาตราใน
เรื่องการรายงานต่อศาลของ
สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ

- (ป.ป.ส.)
๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ

ปรับปรุงอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรับปรุง

เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ

มือถือ
อีเมล์

ระยะเวลาฟ้องกรณีทกี่ ารฟื้นฟู
ไม่ผ่านตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๔๕
รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
๕. แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ปรึกษา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กฎหมาย
๖. ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๖๘
๑๐
ถึงมาตรา ๗๒
เพื่อวางรูปแบบให้ถูกต้องและให้
ามารถปฏิ
บัติงานได้
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัผูต้ปิทฏิี่หบน่ัตวสิ ยงานเจ้
าของเรื
่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
อย่างราบรื่น และพระราชบัญญัติใหม่ท๑๑
ี่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
๗. แก้ไขบทบัญญัติบางมาตราใน จานวน ๒๐ ฉบับ
เรื่องการรายงานต่อศาลของ
๓ ร่างพระราชบั
ติที่หน่วนยงานเจ้
ฐมนตรีเพื่อขออนุ
มัติให้บรรจุเป็น่ วาระการประชุมความคื
ของ สนช.
หน่วยงาน ชื่อบัร่ญาชีงพระราชบั
ญญัติ/ ญญัสถานพิ
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที
บหน้า/
ิจรายละเอี
ฯและศูาของเรื
นย์ยฝดึกฯ่องเตรียมการเสนอคณะรั
และพระราชบั
ญ
ญั
ต
ใ
ิ
หม่
ท
่
ี
อ
ยู
ร
่
ะหว่
า
งการศึ
ก
ษายกร่
า
ง
/ฉบับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
จานวน ๒๐ ฉบับ
เสร็จ
ชื่อชืร่่อาร่งพระราชบั
สิทบธิเปรุ
ด็กงอานาจหน้
สอดคล้
ั ญา กรอบระยะเวลาที่
วยงาน ๑.
างพระราชบั
รายละเอีายทีด่ของ
ถุงกัปบระสงค์
ความคืบหน้า/
ญญัญตญั
ิ ติ/ ปรั
เพื
่อให้วักตอารบั
งอนุ
คับสใช้ญ
-หน่(ป.ป.ส.)
โทร.
๔.
แก้
ไ
ขปั
ญ
หาเรื
อ
่
งการนั
บ
ว่
า
ด้
ว
ยสิ
ท
ธิ
เ
ด็
ก
/ฉบั
บ
หน่
ว
ยงานที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
คาดการณ์
แ
ล้
ว
ปั
ญ
หา/อุ
ป
สรรคในการพิ
จารณายกร่าง
มาตรการในการปราบปราม
คณะกรรมการ
กฎหมายมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
๓ ฉบับ
ถือ าความผิดเกี่ยวกับ และพนั
ระยะเวลาฟ้
เสร็จ
ผูมื้กอระท
กงานเจ้องกรณี
าหน้าทีท่ กี่ ปรัารฟื
บปรุ้นงฟู
อีเมล์ ด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. บทก
ไม่ผ่าาหนดโทษปรั
นตาม พ.ร.บ.ฟื
ยาเสพติ
บปรุ้นงฟู
สมรรถภาพผู
้ติดยาเสพติ
....
การด
าเนินการเกี
่ยวกับทรัดพพ.ศ.
ย์สิน
๒๕๔๕
____________________ ของกลางรวมถึ
งทรัพย์สินที่
๕.่ยแก้
่องทีาความผิ
่ปรึกษาด
ผู้ประสานงาน
เกี
วเนืไขปั
่องกัญบหาในเรื
การกระท
กฎหมาย
ชื่อ
เกี
่ยวกับยาเสพติด หลักเกณฑ์
๖. ยกเลิกบทบัการยึ
ญญัตดิมหรื
าตรา
๖๘ด
โทร.
การตรวจสอบ
ออายั
ถึงมาตรา
มือถือ
ทรั
พย์สินที๗๒
เ่ กี่ยวเนื่องกับการ
เพื่อวางรู
ปแบบให้
ูกต้บองและให้
อีเมล์
กระท
าความผิ
ดเกี่ยถวกั
ผู้ปฏิบัตสิ ดามารถปฏิ
านได้
ยาเสพติ
รวมถึงบังบคััตบิงคดี
เอาแก่
๑๒
อย่
ทรัพางราบรื
ย์สินอื่นของผู้ถูกตรวจสอบ
๗.
แก้ไขบทบั
างมาตราใน
ในกรณี
ที่ศาลมีญคญัาสัต่งิบให้
ทรัพย์สิน
อศาลของ
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัเรื
ติท่องการรายงานต่
ี่หน่้ถวูกยงานเจ้
าของเรื
ของผู
ตรวจสอบเป็
นทรั่อพงเตรี
ย์สินยมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
สถานพิ
นย์ฝึกฯา ญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
ที่เกี่ยวเนืนิจ่อฯและศู
งกับและพระราชบั
การกระท
จานวน ๒๐ ฉบับ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตกเป็นของกองทุน แต่ไม่สามารถ
หน่วยงาน ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/ บังคับเอาแก่
รายละเอี
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
ทรัพย์สายินทีดเหล่
๑. ร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงอานาจหน้
่ของานั้นได้ เพื่อให้การบังคับใช้
- (ป.ป.ส.)
/ฉบับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
คาดการณ์แล้ว
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง
มาตรการในการปราบปราม คณะกรรมการ
กฎหมายมีประสิทธิภาพ
๓ ฉบับ
เสร็จ
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรับปรุง
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธี
ปรับปรุงการบังคับโทษปรับ
เพื่อให้การบังคับใช้
พิจารณาคดียาเสพติด
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กฎหมาย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การบังคับคดี การกาหนดวิธีการ มีประสิทธิภาพ
____________________ สืบสวนและสะกดรอยด้วย
ผู้ประสานงาน
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และการ
ชื่อ
สอบสวนเป็นต้น
โทร.
มือถือ
อีเมล์

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

๘๖

๓. ร่างประมวลกฎหมาย
รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
ยาเสพติดไว้เป็นฉบับเดียวกัน
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์

มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดทีเ่ ป็นระบบ
และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๘๗

๑๓
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
จานวน ๒๐ ฉบับ
หน่วยงาน
/ฉบับ
- (ปปง.)
๑ ฉบับ

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด

๑. ร่างพระราชบัญญัติว่า
กาหนดให้มกี ฎหมายว่าด้วยการ
ด้วยการพิสจู น์หลักฐาน
พิสูจน์หลักฐาน
ทางการเงิน พ.ศ. ....
ทางการเงิน
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์

วัตถุประสงค์

กรอบระยะเวลาที่
คาดการณ์แล้ว
เสร็จ

ความคืบหน้า/
ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง

เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ

- (กสพ.)
๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการ แก้ไขมาตรา ๒๗ เรื่องการแฝงตัว เพื่อให้การบังคับใช้
๑๔
สอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..)
กฎหมายมีประสิทธิภาพ
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
บัญชี๒๗)๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
มาตรา
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
____________________
จานวน ๒๐ ฉบับ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
หน่วยงาน ชื่อร่างพระราชบัญญัติ/
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
โทร.
/ฉบับ มือหน่
ว
ยงานที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
คาดการณ์
แ
ล้
ว
ปั
ญ
หา/อุ
ป
สรรคในการพิ
จารณายกร่าง
ถือ
เสร็
จ
อีเมล์
๒. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวน การกาหนดประเภทคดีที่ต้องใช้ เพื่อให้การบังคับใช้
คดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพนักงานสอบสวน กฎหมายมีประสิทธิภาพ
.... (การกาหนดประเภทคดี
ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็น
พนักงานสอบสวน)
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์
- (สกธ.)
๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติ
โนตารี พ.ศ. ....
____________________
ผู้ประสานงาน
ชื่อ
โทร.
มือถือ
อีเมล์

๑. กาหนดให้มีวิชาชีพโนตารีขึ้น เพื่อให้มีกฎหมายรองรับ
ในประเทศไทย
วิชาชีพโนตารีและ
๒. กาหนดให้มสี ภาวิชาชีพโนตารี สอดคล้องกับสากล
๓. วิธีการเข้าสู่ตาแหน่งและการ
พ้นจากตาแหน่งของโนตารี
๔. กาหนดอานาจ หน้าที่ ความ
รับผิด และการประกันความรับ
ผิดของโนตารี

/ฉบับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

๘๘

หน่วยงาน
/ฉบับ
- (สกธ.)
หน่๒วฉบั
ยงาน
บ
/ฉบับ
หน่วยงาน
หน่/ฉบั
วยงาน
บ
/ฉบับ

- (สกธ.)
๒ ฉบับ

คาดการณ์แล้ว
เสร็จ

ปัญหา/อุปสรรคในการพิจารณายกร่าง

ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
๒. ร่าง พ.ร.บ. การสอบสวน การกาหนดประเภทคดีที่ต้องใช้ เพื่อให้กรายงานผลการด�
ารบังคับใช้
คดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพนักงานสอบสวน กฎหมายมีประสิทธิภาพ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
.... (การกาหนดประเภทคดี
๑๔
ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็น
พนักงานสอบสวน)
____________________
บัญชี ๓ ร่างพระราชบัญญัติที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
ผู้ประสานงาน
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
๑๕
ชื่อ
จานวน ๒๐ ฉบับ
โทร.
ญญัติ/ ญญัติที่หน่วยงานเจ้
รายละเอี
ยด ่องเตรียมการเสนอคณะรั
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที
บหน้า/
๓ ร่างพระราชบั
าของเรื
ฐมนตรีเพื่อขออนุ
มัติให้บรรจุเป็น่ วาระการประชุมความคื
ของ สนช.
มือชืถื่อบัอร่ญาชีงพระราชบั
๑๕
หน่
ว
ยงานที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
คาดการณ์
แ
ล้
ว
ปั
ญ
หา/อุ
ป
สรรคในการพิ
จารณายกร่าง
และพระราชบัญญัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง
อีเมล์
เสร็จ
จานวน๑๕
๒๐ ฉบับ
๑. ร่บัาญ
งพระราชบั
ญญัติ ญญั๑.ติทกี่หาหนดให้
มีวิชาาชี
พโนตารี
ขึ้นยมการเสนอคณะรั
เพื่อให้มีกฎหมายรองรั
ชี ๓ ร่างพระราชบั
น่วยงานเจ้
ของเรื
่องเตรี
ฐมนตรีเพืบ่อขออนุมัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
ชื่อร่าพ.ศ.
งพระราชบั
ญญัติ/ ญญัในประเทศไทย
รายละเอี
ยด ่องเตรียมการเสนอคณะรั
ตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที
่
ความคืบหน้า/
๓ ....
ร่าการสอบสวน
งพระราชบั
ติที่หน่าหนดประเภทคดี
วยงานเจ้
าของเรื
มนตรี
่อขออนุ
โนตารี
วิหม่
ช่อาชีทให้ี่พอวักยูโนตารี
และพระราชบั
่ระหว่
งการศึ
ามงัติให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของ สนช.
๒. ร่บัาญ
ง ชีพ.ร.บ.
การก
ที่ต้องใช้ญญัติใเพื
ารบั
งคัแฐาบละ
ใช้ เพืกษายกร่
หน่
ว
ยงานที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
คาดการณ์
แ
ล้
ว
ปั
ญ
หา/อุ
ป
สรรคในการพิ
จารณายกร่าง
และพระราชบั
ญ
ญั
ต
ใ
ิ
หม่
ท
่
ี
อ
ยู
ร
่
ะหว่
า
งการศึ
ก
ษายกร่
า
ง
____________________
ภาวิกงานสอบสวน
ชาชีพโนตารี จานวน
สอดคล้๒๐องกัฉบั
สากล
บ ทธิภาพ
คดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ผู๒.้เชีก่ยาหนดให้
วชาญเป็มนสี พนั
กฎหมายมี
ปบระสิ
เสร็
จ
จ
านวน
๒๐
ฉบั
บ
ผู....้ประสานงาน
(การกาหนดประเภทคดี ๓. วิธีการเข้าสู่ตาแหน่งและการ
ร่างพระราชบั
ญญันติ/ พ้๕.นบทบั
วัตถุประสงค์
กรอบระยะเวลาที่
ความคืบหน้า/
ญัรายละเอี
ตเิ กีง่ยของโนตารี
วกับยวิดนัย
ชืที่อตชื้อ่องใช้
จากตญาแหน่
ผู้เชี่ยวชาญเป็
ชื
อ
่
ร่
า
งพระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
/
รายละเอี
ย
ด
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
กรอบระยะเวลาที
่
ความคืบหน้าจ/ารณายกร่าง
หน่
ว
ยงานที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
คาดการณ์
แ
ล้
ว
ปั
ญ
หา/อุ
ป
สรรคในการพิ
การลงโทษ
และผู
ม
้
ห
ี
น้
า
ที
พ
่
จ
ิ
ารณา
โทร.
๔. กาหนดอานาจ หน้าที่ ความ
พนัหน่
กงานสอบสวน)
ว
ยงานที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
คาดการณ์
แ
ล้
ว
ปั
ญ
หา/อุ
ป
สรรคในการพิ
จารณายกร่าง
เสร็จ
ผิดทางวินัย นความรับ
มื____________________
อถือ
รัความรั
บผิด บและการประกั
เสร็
จ
กบทบั
าหนดค่
อีผูเ้ปมล์
ผิ๖.
๕.ดของโนตารี
ญญัาตธรรมเนี
เิ กี่ยวกับยมวินค่ัยาใช้จ่าย
ระสานงาน
๕.
บทบั
ญ
ญั
ต
เิ กี้ม่ยวกั
และค่
า
บ
ารุ
ง
การลงโทษ และผู
หี น้บาวิทีน่พัยจิ ารณา
ชื่อ
การลงโทษ
และผู
ม
้
ความรับผิดทางวินหัยี น้าที่พจิ ารณา
โทร.
ความรั
บผิดทางวิ
นัย ยม ค่าใช้จ่าย
๖. กาหนดค่
าธรรมเนี
มื๒.อถืโครงการวิ
อ
จัยเพือ่
เพื
่อกนาหนดค่
าไปใช้าเธรรมเนี
ป็นข้อมูยลมในการยก
๖.
ค่าใช้จ่าย ปรับปรุงประมวล
และค่าบารุง
อีปรัเมล์
บปรุงประมวลกฎหมาย ร่และค่
างประมวลกฎหมายอาญาขึ
้น กฎหมายอาญาให้มีความ
าบารุง
อาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติ ใหม่ให้มีความทันสมัย สอดคล้อง ทันสมัย
๑.
ร่างพระราชบัญญัติ
๑.
โนตารีขึ้น เพื่อให้มีกฎหมายรองรับ
ทั๒.่วไป
กัเพืบ่อมุกนาหนดให้
มาไปใช้
มอง เป็มนีวข้ิชอาชีมูพลในการยก
โครงการวิ
จัยเพือ่
ปรั
บปรุ
งประมวล
โนตารี
พ.ศ.
....
ในประเทศไทย
วิปรัชาชี
พโนตารี
และ
๒.
โครงการวิ
จัยเพือ่
เพื
่อนงาไปใช้
เป็นข้อมูลในการยก
บปรุ
งประมวล
____________________
ทางสั
คมและนโยบายทางอาญา
ปรั
บ
ปรุ
ง
ประมวลกฎหมาย
ร่
า
งประมวลกฎหมายอาญาขึ
น
้
กฎหมายอาญาให้
มีความ
____________________
๒.
ก
าหนดให้
ม
ส
ี
ภาวิ
ช
าชี
พ
โนตารี
สอดคล้
อ
งกั
บ
สากล
ปรุ:งภาค
ประมวลกฎหมาย
ร่ใหม่
างประมวลกฎหมายอาญาขึ
มีความ
ผูปรั
้ปบระสานงาน
อาญา
๑ บทบัญญัติ ของประเทศและนโยบายทาง
ให้มีความทันสมัย สอดคล้้นอง กฎหมายอาญาให้
ทันสมัย
ผูชือาญา
ระสานงาน
วิใธห้ีกมารเข้
าสู่ตนาแหน่
งสอดคล้
และการอง ทันสมัย
: ภาค ๑ บทบัญญัติ ๓.
ใหม่
ค
ี
วามทั
สมั
ย
่ทัอ้ปวไป
อาญาสากล
กัพ้บนมุจากต
มมองาแหน่งของโนตารี
ชืโทร.
่อ่วไป
ทั____________________
กัทางสั
บมุมงมอง
คมและนโยบายทางอาญา
โทร.
๔.
กาหนดอ
านาจ หน้าที่ ความ
ทางสั
งคมและนโยบายทางอาญา
มื____________________
อ
ผูอ้ปถืระสานงาน
ของประเทศและนโยบายทาง
มือีผูเอ้ปมล์
ถืระสานงาน
อ
รัของประเทศและนโยบายทาง
บผิด และการประกันความรับ
ชือี่อเมล์
อาญาสากล
ผิอาญาสากล
ดของโนตารี
ชื่อ
โทร.
มืโทร.
อถือ
ถือ
อีมืเอมล์
อีเมล์

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๘๙

การพัฒนากฏหมายของประเทศ
vvvvvvvv

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๙๐

ค�ำจ�ำกัดความของหมายเลขบัญชีตาราง
บัญชี ๓

E หน่วยงานยกร่าง (๓.๓)
E การพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม (๓.๓)
		
* สกม. * รอง ปยธ. * ปยธ. * สร. * รมต.ยธ. ลงนามวันที่..)
E หน่วยงานส่งร่างฯ ไปยังรองนายกวิษณุ เครืองาม (ที่ควบคุมดูแล ยธ.) (๓.๒)   
E รองนายกวิษณุ เครืองาม ส่งร่างฯ ไปยัง สลค. (๓.๒)  

บัญชี ๑

E ร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ (๑.๕)
* สลค.เสนอ ครม. * ครม.เห็นชอบหลักการวันที่..................
E ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๒)
คณะที่.... * วาระ ๑ หลักการ/สาระส�ำคัญ * วาระ ๒ รายมาตรา  * วาระ ๓ ตรวจความสมบูรณ์
สคก.มีหนังสือให้ยืนยันวันที่...................................
E ร่างพระราชบัญญัติที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จและเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติให้บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑.๑.๑)**
E ร่างพระราชบัญญัตทิ สี่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
(วิปรัฐบาล) (๑.๑.๒)
E คณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) (วิป สนช.) (๑.๓.๑)
E สนช. พิจารณาวาระที่ ๑ (๑.๓.๒)  
E -กมธ. พิจารณา (๑.๓.๓)
E สนช. พิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ (๑.๓.๔)
E ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการทูลเกล้า (๑.๔.๑)
E พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว (๑.๔.๒)
หมายเหตุ
**หมายความรวมถึงบัญชีที่ ๓.๑ (ช่วงเวลาก่อนจะมี คสช.)
vvvvvvvv

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๙๑

บัญชีที่ ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติทคี่ ณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จานวน ๑๐ ฉบับ
หน่วยงาน ลาดับ
กคส.

๑

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....

๒

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. ....
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. ....พ.ศ. .... (มาตรา ๓๐๙
จัตวา)
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... (ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดี
ล้มละลาย)

สกธ.

๑

กบค.

๑

๒

๓

รท.

พระราชบัญญัติ

ร่าง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
หน่วยงาน ลาดับ พ.ศ. ๒๕๐๖
พระราชบั
ติ ....
(ฉบับทีญ
่ ..)ญัพ.ศ.

สกธ.

๑

๒

ร่างพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ (ฉบับ
ที่..) พ.ศ. ....
-(รท./สกธ.)

๑

ร่าง พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ปปท.

๑

ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในชั้นพิจารณาของ สคก.

ปัญหา/อุปสรรค

๒
รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในชั้นพิจารณาของ สคก.

ปัญหา/อุปสรรค

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๙๒
บัญชีที่ ๑.๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ (ชั้นกรรมาธิการวิสามัญ) จานวน ๓ ฉบับ
หน่วยงาน ลาดับ
ปปง.

๑
๒
๓

พระราชบัญญัติ

รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในชั้นพิจารณาของ กมธ.

ร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

vvvvvvvv

