
รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ�าเภอใจของเจ้าหน้าที ่

ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส�าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมาย

เหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมี

กระบวนการยตุธิรรมทีเ่ข้าถึงได้ง่าย มมีาตรฐานตามหลักสากล ทนัสมยัและเป็นธรรมด้วย มฉิะน้ันจะกลายเป็นสาเหตุ

แห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย  

ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกบัความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอปุสรรคต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิ การประกอบธุรกจิ 

หรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิ

มาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด�าเนินการ

๑๑.๒ เพิม่ศักยภาพหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่ห้ความเหน็ทางกฎหมายและจดัท�ากฎหมายให้สามารถปฏบิตังิาน 

ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และ 

ให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด�าเนินคดีปกครอง 

การยกร่างกฎหมาย และการตคีวามกฎหมายแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและเกือ้กลู

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ

๑๑.๔ น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด�าเนินคดีทุกขั้นตอน 

ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน�าไปใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 

คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้น 

ความสจุริตและความมปีระสทิธภิาพของภาครฐั ความเป็นธรรมของผู้ได้รบัผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาส

โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว

๑๑.๖ น�ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม 

ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท�าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส  

การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ



๑.	 การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย	ไม่เป็นธรรม	

	 ๑.๑	 กฎหมายด้านเศรษฐกิจ

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติระบบ 
การช�าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดให้การก�ากับดูแลระบบการช�าระเงินและบริการ
การช�าระเงินอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน 
โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ก�ากับดูแลและมีอ�านาจการก�าหนดหลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการด�าเนินการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลระบบ
การช�าระเงินและบริการการช�าระเงินอย่างเป็นระบบ 
มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว

ประกาศราชกจิจานเุบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอนที่ ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

	 รัฐบาลเล็งเห็นความส�าคัญของการมีกฎหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงความต้องการของประชาชน  

เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และต้องมีกระบวนการยุติธรรมให้เข้าถึงได้ง่าย จึงได้เร่งรัดด�าเนินการปรับปรุง ยกเลิก

กฎหมายท่ีล้าสมัย เป็นภาระแก่ประชาชน และเป็นอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจของประชาชนในทุกมิติ โดยในปีที่ ๔  

รัฐบาลได้ปรบัปรงุกฎหมายทีล้่าสมยั ไม่เป็นธรรม และประกาศใช้บังคับกฎหมายหลายฉบบั และมกีารน�าเทคโนโลยีทีทั่นสมัย

และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ รวมทั้งได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

แก้ไขนิยามค�าว่า สถานบริการ ประเภท 
“สถานอาบน�้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า” 
ให้ไม่รวมถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอนที่ ๑๑๓ ก
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอ�านาจกู้ยืมเงิน 
และแก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินคืนให้แก่
ผู้ฝากเงินในกรณีที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกาศราชกจิจานเุบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอนที่ ๑๒๓ ก
วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ปรับปรุงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ตามหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ 
เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้น โดยสามารถ
ขอฟื้นฟูกิจการได้ทันต่อสถานะทางด้านการเงินของลูกหนี้ 
และก�าหนดให้มีกลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครอง
เจ้าหนี้มีประกันอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
รองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ (National Competitiveness)

ประกาศราชกจิจานเุบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๑๒ ก
วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ก�าหนดกรอบการด�าเนินการทางการคลังและ
งบประมาณของรัฐ ก�าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้
และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และ
การบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้ภาครัฐรักษาวินัยการเงิน
การคลังอย่างเคร่งครัด อันจะส่งผลให้ฐานะทางการเงิน
การคลังของประเทศ มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๒๗ ก
วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑

เพิ่มเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการก�าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว้างขวาง
มากขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอ�านาจ
ของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ในการประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้
มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอันจะส่งเสริมให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๒๗ ก
วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
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ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

ก�าหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชัดเจนแน่นอน
โดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการการจัดท�า
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษ พัฒนาเมืองให้
มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาค
รัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่อให้การใช้ที่ดิน
ในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพและ
ศักยภาพของพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มี
การประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๓๔ ก
วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๑

ก�าหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องมือ
รองรับการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงินของสถาบัน
การเงินและรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
และระบบการเงินโดยรวม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้สอดคล้องกัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๕๓ ก
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานให้เหมาะสม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดท�างบประมาณ การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมิน
ผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะ
ที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นส�าคัญ 
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายงบประมาณของประเทศมากยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๙๒ ก
วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก�ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ....

ปฏิรูปการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่ยอมรับ
ในระดับสากล โดยก�าหนดบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ 
ให้ชัดเจน การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงาน และก�าหนด
กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
ท�าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นบริษัท แทนกระทรวงการคลัง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๖๐

	 ๑.๒	 กฎหมายที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติการปฏิบัติ

การตามความตกลงระหว่าง

รัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อความร่วมมือในการ

ปรับปรุงการปฏิบัติ

ตามมาตรการภาษีอากร

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลง

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือ

ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการภาษีอากร

ระหว่างประเทศและการด�าเนินการตาม FATCA 

ซ่ึงท�าข้ึนเม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 

ตอนที่ ๑๑๐ ก

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่ม

เติมพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

ปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือประมง 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของเจ้าของเรือหรือ

ผู้ครอบครองเรือประมง ตลอดจนบทลงโทษ

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา

การท�าการประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported 

and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ให้สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ อันเป็น

การยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทย

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 

ตอนที่ ๑๙ ก

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
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พระราชบัญญัติคุ้มครอง

การด�าเนินงานของ 

ศูนย์เตรียมความพร้อม

ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 

พ.ศ. ๒๕๖๑

คุ้มครองการด�าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม

ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ตามที่ประเทศไทย

เข้าเป็นภาคีกฎบัตรของศูนย์ดังกล่าว และร่วมจัดตั้งศูนย์

ดังกล่าวขึ้นเป็นองค์การระหว่างประเทศโดยมีส�านักงาน

อยู่ในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง

ภัยพิบัติและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน 

ด�ารงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และป้องกันภัยพิบัติ

ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ประกาศราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 

ตอนที่ ๕๓ ก

วนัที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

การด�าเนินงานขององค์การ

สนธิสัญญาว่าด้วย

การห้ามทดลองนิวเคลียร์

โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

คุ้มครองการด�าเนินงานในประเทศไทยขององค์การสนธิ

สัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 

ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วย

การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) 

ซึง่สนธสิญัญาและพธิสีารแนบทา้ยไดก้�าหนดใหอ้งคก์ารฯ

และผู้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้รับเอกสิทธิ์และ

ความคุ้มกันที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การด�าเนินงาน

ขององค์การฯ ในรัฐภาคีนั้น

ประกาศราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 

ตอนที่ ๕๓ ก

วนัที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติ 

การควบคุมสินค้า 

ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพ

ท�าลายล้างสูง พ.ศ. ....

ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอ�านาจท�าลายล้างสูง ตามที่ประเทศไทย

ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ต้องปฏิบัติ

ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 

๑๕๔๐ (๒๐๐๔) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ 

ที่ก�าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการป้องกันการ

แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงที่ก่อให้เกิด 

อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืชในวงกว้าง

หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มีมติรับหลักการ

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

	 ๑.๓	 กฎหมายที่ลดความเหลื่อมลำ้า

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ดังต่อไปนี้ (๑) เพิ่มบทบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
(๒) ก�าหนดให้เรียกเก็บเงินบ�ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่
เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและ
ยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและ
ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 

ตอนที่ ๑๓๑ ก

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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พระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อใช้
ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส 
ลดความเหลื่อมล�าในการศึกษา และเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ทั้งนี้ 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 

ตอนที่ ๓๓ ก

วนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา  
พ.ศ. ๒๕๖๑

รวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา 
(สายวิชาชีพ) ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา มาจัดตั้ง
เป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีฐานะเป็นสถานศึกษา
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในก�ากับของรัฐ เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา สร้างความช�านาญในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ โดยให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสายวิชาชีพมีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางในระดับปริญญา ให้การจัดการศึกษา
มีความต่อเนื่อง สามารถขยายสาขาการเรียนสายวิชาชีพ
ให้มีความหลากหลาย มีการผลิตก�าลังคนซึ่งมีความรู้
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในระดับสูง
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 

ตอนที่ ๕๙ ก

วนัที ่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติ 

การจัดประชารัฐสวัสดิการ

เพื่อเศรษฐกิจฐานราก

และสังคม พ.ศ. ....

ก�าหนดให้มีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ

ฐานรากและสังคม เพื่อการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน

ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล�าทางเศรษฐกิจ

และสังคม การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อย่างยั่งยืน อันจะมีผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

มีปัจจัยที่เพียงพอและสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
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	 ๑.๔	 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและมนุษยธรรม

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติการบริหาร

การแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและ

เยาวชนที่กระท�าผิด 

พ.ศ. ๒๕๖๑

ก�าหนดสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่เด็กและเยาวชน

ควรได้รับในระหว่างการควบคุมดูแลของสถานพินิจ 

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก�าหนดการจ�าแนกประเภท

เด็กและเยาวชน มาตรฐานการด�าเนินงาน

ของเจ้าพนักงานพินิจและสถานที่ควบคุมการเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อย และก�าหนดให้มีระบบสงเคราะห์

ช่วยเหลือและติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม 

รวมทั้งจัดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ

กับเอกชน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 

ตอนที่ ๑๒ ก

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติการกลับเป็น

ผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑

ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง 

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ที่ความเป็น

ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ได้รับโอกาสในการขอกลับเป็น

ผู้ประกันตนได้ เพื่อให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

จากกองทุนประกันสังคมได้อีก

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 

ตอนที่ ๒๗ ก

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติเงินทดแทน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์

ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับฐานะ

และความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ

และผู้รับเหมาค่าแรง การก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟู

สมรรถภาพในการท�างาน ค่าท�าศพ ค่าทดแทน และ

เงินเพิ่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบ

จ�านวน รวมทั้งหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการ

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย 

หรือสูญหาย และการยื่นค�าร้องขอรับเงินทดแทน 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 

ตอนที่ ๘๐ ก

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ

เอื้อประโยชน์ต่อการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง 

โดยก�าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ�าเป็น 

ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพ่ือตรวจครรภ์

ก่อนคลอดบุตรได้โดยให้ถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร 

เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ

ยี่สิบปีขึ้นไป และแก้ไขให้นายจ้างก�าหนดค่าจ้าง 

ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา

ในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มี

ค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ

มมีตริบัหลกัการเมือ่วนัที่  

๒๐ กนัยายน ๒๕๖๑

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 ๑.๕	 กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติการกีฬา

แห่งประเทศไทย (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับการควบรวมกองทุนกีฬามวย
และกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเข้ากับกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอนที่ ๑๐๖ ก
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัตินโยบาย 
การกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

กำาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
เพื่อทำาหน้าที่จัดทำานโยบายและแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งกำากับ ติดตาม และขับเคลื่อน
การดำาเนินการตามนโยบายและแผนนั้น อันจะเป็นผลให้
การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและ
มีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาที่ชัดเจน เพื่อให้มีกลไก
การพัฒนานโยบายพื้นฐานสำาหรับส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความเป็นเลิศและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๑๙ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) และระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้
มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่น
จากทุกภาคส่วน ในการดำารงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ 
ตอนที่ ๒๗ ก
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การมีบุตร)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากรณีมีบุตร เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตร
มากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากร
ของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ 
แก้ไขปัญหาอัตราการเกิดลดลง ที่ทำาให้ปัญหาประชากร
วัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
มีมติเห็นสมควรประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด พ.ศ. ....  
และร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด

รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม 
และควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบำาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าด้วยกันเป็นประมวล
กฎหมายยาเสพติด เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับ
กฎหมายอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงบทบัญญัติให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ
มมีตริบัหลกัการเมือ่วนัที่  
๑๔ มถินุายน ๒๕๖๑

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
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	 ๑.๖	 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติ

การถวายความปลอดภยั 

พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการถวายความปลอดภัยเพื่อให้

สอดคล้องกับการก�าหนดหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์

และก�าหนดหลักเกณฑ์ในการถวายความปลอดภัย

ให้สามารถด�าเนินการถวายพระเกียรติ

ในการปฏิบัติภารกิจได้ตามพระราชประสงค์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 

ตอนที่ ๑๒๖ ก

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ร่างพระราชบัญญัติ 

การรักษาผลประโยชน์

ของชาตทิางทะเล พ.ศ. ....

จัดตั้งศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล (ศรชล.) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีเอกภาพ 

บูรณาการ และประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สามารถแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรได้อย่างครอบคลุม 

ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านทรัพยากร และด้านสิ่งแวดล้อม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

	 ๑.๗	 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติมาตรการ

กำากับและติดตามจับกุม 

ผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว

โดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

กำาหนดมาตรการกำากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและ

การติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่หลบหนี รวมทั้ง

การนำาเงินค่าปรับตามคำาพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็น

ค่าใช้จ่ายในมาตรการดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหา

หรือจำาเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลบหนีไป 

อันจะทำาให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้า

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 

ตอนที่ ๙๘ ก

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติ

เกี่ยวกับคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง การเสนอ

เรื่องต่อศาลปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดิน การยกเว้น

ค่าธรรมเนียมศาล รวมทั้งเพิ่มช่องทางการยื่นคำาฟ้อง

โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลหรือโทรสาร 

และกำาหนดให้มีการดำาเนินกระบวนพิจารณา

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุม

ทางจอภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน และ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณา

ของศาลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีมติเห็นสมควรประกาศใช้

เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ชื่อกฎหมาย สาระสำาคัญ สถานะ

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ เพื่อกำาหนดความคุ้มครอง

ข้าราชการตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี และ

แก้ไขเพิ่มเติมการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่า

ข้าราชการตุลาการมีความอิสระในการพิจารณาพิพากษา

อรรถคดี และเพื่ออำานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

ได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ 

และการแทรกแซงทั้งปวง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีมติเห็นสมควรประกาศใช้

เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดียาเสพติด 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดียาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้การดำาเนินกระบวนพิจารณา

คดียาเสพติดมีความชัดเจนและสอดคล้องกับ

กระบวนพิจารณาความอาญา การดำาเนินคดียาเสพติด

มีความรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ อำานวยความยตุธิรรม

แก่คู่ความ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการป้องกัน 

ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การตั้งทนายความให้แก่จำาเลย

เพื่อคุ้มครองสิทธิของจำาเลย กำาหนดให้จำาเลยอาจแถลง

ให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำาคัญ

ที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล กำาหนดให้คำาสั่งของศาล

ที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

พร้อมเหตุผลประกอบ และเพิ่มเติมกรณีที่ศาลมีอำานาจ

พิจารณาและสืบพยานลับหลังจำาเลยได้ ทั้งนี้ เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักการอำานวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว

และเป็นธรรม และส่งเสริมความเชื่อมั่นและความศรัทธา

ต่อระบบศาลยุติธรรม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒.	 การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทำากฎหมายและ

พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย	

	 ๒.๑	 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมในการจัดทำาร่างกฎหมายและให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย
  ๒.๑.๑ การพฒันาฐานข้อมลูกฎหมายระดับอนุบัญญติัในระบบห้องสมุดดิจทิลั (Digital Library) โดยรวบรวม 
และตรวจสอบกฎหมายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำาลงเผยแพร่ในระบบห้องสมุดดิจิทัล ซ่ึงเผยแพร่ทางเว็บไซต ์
ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป
  ๒.๑.๒ การเข้าร่วมประชุมในเวทรีะหว่างประเทศเพือ่ก้าวทนัพฒันาการด้านกฎหมายในระดบัสากล โดยนำา 
ข้อมลูจากการประชมุมาสรปุเป็นบทความและเผยแพร่เพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาร่างกฎหมายและให้คำาปรกึษาทางกฎหมาย 
เช่น การประชมุคณะกรรมาธกิารกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาต ิ(United Nations Commission 
on International: UNCITRAL) การประชุม ASEAN Law Association และการประชุมในองค์กรวิชาการอื่น ๆ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
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  ๒.๑.๓ การจัดทำาฐานข้อมลูกฎหมายภายใต้กรอบการดำาเนนิงานของประชาคมอาเซยีนและความร่วมมอื
ระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง	ๆ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th 
(Law for ASEAN)

 ๒.๒	 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและบุคลากรด้านกฎหมายของรัฐอย่างต่อเนื่อง
  ๒.๒.๑ การสัมมนาและฝึกอบรมด้านการจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	
ให้สอดคล้องกับมาตรา	 ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในปี ๒๕๖๑ รวม ๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จำานวน ๑,๔๘๖ คน
  ๒.๒.๒ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
จนถึงผู้บริหารระดับสูง ในปี ๒๕๖๑ รวม ๖ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๖๕๙ คน

๓.	 การนำาเทคโนโลยีทีท่นัสมยัและความรู้ทางนติวิทิยาศาสตร์มาใช้	และจดัทำาระบบฐานข้อมลู
ที่เชื่อมโยงกัน	เพื่อนำาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

 ๓.๑	 การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม	 (DNA)	

โดยเจ้าหน้าที่รัฐได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บสารพันธุกรรม 

(DNA) และได้กำาหนดเป้าหมายในการตรวจสารพันธุกรรม

แก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำานวน ๑,๖๐๐ คน 

และได้ดำาเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคล ซ่ึงหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องร้องขอโดยตรงมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ

การลงพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็สารพนัธกุรรมบคุคล จำานวนทัง้หมด 

๑,๗๘๓ คน (บคุคลอ้างองิ จำานวน ๗๖๔ คน และบคุคลตกหล่น 

จำานวน ๑,๐๑๙ คน)

 ๓.๒	 การรวบรวมวิ เคราะห ์ข ้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร ์ 	 ได ้ดำาเนินการในพื้นที่จังหวัดป ัตตานี ยะลา  

นราธิวาส และ ๔ อำาเภอ ของจังหวัดสงขลา จำานวน ๓๖๙ ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จำานวน ๒๖๗ ครั้ง  

ยะลา จำานวน ๗๗ ครั้ง นราธิวาส จำานวน ๑๐๘ ครั้ง และพื้นที่ ๔ อำาเภอของจังหวัดสงขลา จำานวน ๑๙ ครั้ง

	 ๓.๓	 การติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม	 ได้ดำาเนินการตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน

การปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสามารถพิสูจน์ศพนิรนามได้ จำานวน ๑๒๖ ราย  

และได้ดำาเนนิการตดิตามบคุคลสญูหายคนืญาตไิด้ จำานวน ๑๕ ราย นอกจากนี ้ได้ดำาเนนิการตรวจพสูิจน์สารเสพตดิในเส้นผม

จากเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแล้วเสร็จ จำานวน ๒,๒๑๐ ตัวอย่าง

๔.	 การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย	โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย

	 ๔.๑	 การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู ้เสียหาย 

และจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  

พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว จำานวน ๑๗,๔๗๗ คน โดยแบ่งเป็นผู้เสียหาย จำานวน ๑๖,๘๘๕ คน และจำาเลย จำานวน ๕๙๒ คน  

เป็นเงิน ๕๔๕,๐๕๑,๑๖๕.๓๑ บาท

  นอกจากนี ้ยงัได้ส่งเสรมิกองทนุยตุธิรรมเพือ่คุม้ครองช่วยเหลอืคนจนและผูด้้อยโอกาส คุม้ครองผูถ้กูล่วงละเมดิ 

สิทธิเสรีภาพและเยียวยาผู ้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

จัดเก็บ DNA 
เพื่อตรวจสารพันธุกรรม

ราษฎรไร้สถานะ
และมีปัญหาทะเบียนราษฎร 
๑,๗๘๓ คน 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

377



ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล จำานวน ๙๕๘ คน เป็นจำานวนเงิน ๔,๘๘๘,๕๑๙ บาท ค่าทนายความ จำานวน ๒,๒๗๙ คน  

เป็นจำานวนเงิน ๑๖,๑๗๘,๐๓๑.๕๐ บาท ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำาเนินคดีตรวจพิสูจน์ ๕๐ คน เป็นจำานวนเงิน ๔๘๒,๘๔๘ บาท 

ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย จำานวน ๗๒๗ คน เป็นจำานวนเงิน ๑๘๕,๗๘๖,๖๐๖ บาท

	 ๔.๒	 การคุ้มครองพยาน ได้มีการบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน 

ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖ โดยได ้ดำาเนินการคุ ้มครองพยานคดีความมั่นคง 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำาเนินการคุ้มครองพยานคดีความม่ันคงจำานวน ๑๗ คน และคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์  

จำานวน ๑๐ คน

 ๔.๓	 การพฒันาระบบการบงัคบัคดแีพ่ง	คดล้ีมละลายและการฟ้ืนฟกูจิการของลกูหนี ้รฐับาลได้ดำาเนนิการไกล่เกลีย่

ข้อพพิาทชัน้บงัคบัคดี เพือ่ยตุข้ิอพพิาทในชัน้บงัคบัคดแีละเพิม่ปรมิาณเงนิเข้าสู่ระบบเศรษฐกจิของประเทศ โดยให้ความสำาคญั 

แก่หนี้รายย่อย หน้ีครัวเรือนดำาเนินกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีเพื่อลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการ 

ไกล่เกลี่ยโดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำานวน ๓๐,๘๒๗ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์ จำานวน ๑๐,๑๔๖,๐๙๑,๕๐๐.๖๘ บาท  

ได้ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ จำานวน ๒๗,๔๒๑ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์จำานวน ๘,๔๒๒,๘๗๔,๖๕๐.๙๑ บาท โดยร่วมมือกับ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรที่มีอยู่ในชั้นบังคับคดีซึ่งมีเกษตรกร 

ในช้ันบังคับคดี ๒,๒๙๒ เรื่อง ข้ันตอน ธ.ก.ส./อชก. ช่วยเหลือจำานวน ๙ เร่ือง ขั้นตอนการไกล่เกล่ีย จำานวน ๗๑ เรื่อง  

ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ จำานวน ๕๒ เรื่อง ไกล่เกลี่ยไม่สำาเร็จ จำานวน ๒๗๑ เรื่องยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด จำานวน ๕๗๓ เรื่อง คงเหลือ 

เรื่องที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ จำานวน ๑๐๕ เรื่อง และเสร็จดำาเนินการอื่น ๆ จำานวน ๑,๒๑๑ เรื่อง โดยการไกล่เกล่ียหน้ี 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาช้ันบังคับคดี เร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จำานวน ๑๐,๖๗๑ เรื่อง ไกล่เกล่ียสำาเร็จ  

จำานวน ๙,๒๔๐ เรื่อง ไกล่เกลี่ยไม่สำาเร็จ จำานวน ๑,๐๓๖ เรื่อง ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จำานวน ๑๓๘ เรื่อง และอยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ จำานวน ๒๕๗ เรื่อง และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจำานวน ๑๑๒ เร่ือง ใช้ทุนทรัพย์  

จำานวน ๔๑,๒๓๑,๑๐๖.๑๓ บาท ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ จำานวน ๖๕ เรื่อง ทุนทรัพย์ จำานวน ๒๔,๕๑๓,๕๔๗.๕๑ บาท ไม่

สำาเร็จ จำานวน ๗ เรื่อง ทุนทรัพย์ จำานวน ๒,๐๓๙,๓๔๙.๖๕ บาท ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จำานวน ๑๙ เรื่อง ทุนทรัพย์  

จำานวน ๖,๔๗๓,๑๖๙.๒๕ บาท อยู่ระหว่างดำาเนินการ จำานวน ๒๑ เรื่องทุนทรัพย์ จำานวน ๘,๒๐๕,๐๓๙.๖๕ บาท สำาหรับ

การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ จำานวน ๑๔๗,๐๑๐,๘๕๒,๐๑๖ บาท 

 ๔.๔	 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่คู่ความและประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้เพิ่มช่องทาง 

การเปิดให้บรกิารข้อมลูผ่านทางสายด่วนกรมบงัคบัคด ี๑๑๑๑ 

กด ๗๙ เพือ่สอบถามข้อมลูผลการขายทอดตลาด ความคบืหน้า 

ของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู้มาใช้บริการจำานวน 

๑๓,๒๖๙ คน โดยมีผู้สอบถามผลคดีมากที่สุดถึง ๙,๓๐๗ คน 

นอกจากนี ้ได้เปิดให้บรกิารข้อมูลผ่านทางระบบแอปพลเิคชนั

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการทั้ง IOS และ Android ได้แก่

  ๔.๔.๑	 LED	Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่

อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศ โดยสามารถ 

เชื่อมกับ Land map ของกรมท่ีดิน เพ่ือตรวจสอบรูปที่ดิน 

เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึง 

บริการของภาครัฐ ด้วยความรวดเร็ว สามารถค้นหาได้ 

ทุกที่ทุกเวลา มีผู ้ดาวน ์ โหลดแอปพลิ เคชัน จำานวน  

๑๒,๔๐๐ ครั้ง

สายด่วน
กรมบังคับคดี 
๑๑๑๑ กด ๓๙ 

มีผู้ ใช้บริการ 
๑๓,๒๖๙ คน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
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  ๔.๔.๒	 LED	 Property+ ระบบค้นหาห้องชุดใกล้แนวรถไฟฟ้าที่อยู ่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด  

เพื่อค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดที่เป็นห้องชุดใกล้แนวเขตรถไฟฟ้าทุกสาย เพื่อตอบโจทย์ผู ้สนใจในวัยทำางาน 

ที่ต้องการซื้อห้องชุดและเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (Digital Economy) 

ระบบดังกล่าวเชื่อมกับ Google Map และสามารถดูสถานที่ตั้งทรัพย์ในแบบ street view มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

จำานวน ๒,๘๙๐ ครั้ง

  ๔.๔.๓	 LED	 Debt	 InFo ระบบตรวจสอบยอดเงินที่นำาส่งอายัดและยอดหน้ีคงเหลือ เพื่ออำานวย

ความสะดวกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี สามารถตรวจสอบข้อมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองได้อย่างง่าย  

ประโยชน์ที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับ คือ ให้บริการฟรี ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนสร้างความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการอายัดได้ มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จำานวน ๔,๖๒๐ ครั้ง

  ๔.๔.๔	 LED	ABC	 (Application	 Bankruptcy	 Checking) ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย สำาหรับ 

การตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู ่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จาก ช่ือ ชื่อสกุล  

หรือเลขประจำาตัวประชาชน เพื่อประกอบการทำานิติกรรม เนื่องจาก บุคคล/นิติบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่สามารถ 

ทำานิติกรรมใด ๆ ได้ มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จำานวน ๓,๓๙๔ ครั้ง

  ๔.๔.๕	 LED	 Streaming ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการชมการถ่ายทอดสด 

การขายทอดตลาดของสำานักงานบังคับคดี ๒๕ จังหวัด

 ๔.๕	 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิด

  ๔.๕.๑	 แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิดในเรือนจำา ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการพัฒนาระบบการบำาบัด 

ฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และปรับมุมมองผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย”  

ที่ต้องได้รับการรักษา ประกอบกับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการบำาบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบต่าง ๆ  

ซึง่จากผลการดำาเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามผู้ีต้องขงัทีเ่ข้ารบัการบำาบัดและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

ระบบต้องโทษ จำานวนรวมทั้งสิ้น ๒๑,๓๑๒ คน โดยแบ่งการบำาบัด เป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบชุมชนบำาบัด ดำาเนินการ 

ในเรอืนจำา/ทณัฑสถาน จำานวน ๑๐๐ แห่ง ๒) รปูแบบววิฒัน์พลเมอืงราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ๓) รปูแบบการปรบัเปลีย่น 

พฤติกรรมสำาหรับกลุ่มผู้เสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำา/ทัณฑสถาน ดำาเนินการในเรือนจำา/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย 

จำานวน ๗๖ แห่ง รวมถึงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำา/ทัณฑสถาน 

ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้กำาหนดให้นักโทษเด็ดขาดทุกราย และผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น 

สมาชิกชมรม ดำาเนินการในเรือนจำา/ทัณฑสถาน จำานวน ๑๔๒ แห่ง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาหรือ

ต้องการความช่วยเหลือได้รับคำาปรึกษาแนะนำาที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ตลอดจนเพื่อให ้

ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษ/พิษภัยของยาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ รวมถึงเพื่อให้ผู้ต้องขัง 

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรมสร้างสรรค์ 

  ๔.๕.๒ ดำาเนินการจ้างงานผู้พ้นโทษตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม	โดยมีรายละเอียดดังนี้

   (๑) ผู้พ้นโทษท่ีสามารถกลับไปดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จำานวนที่ติดตามได้ ๖,๙๔๒ คน เรียนหนังสือ/มีงานทำา ๘,๖๗๑ คน มีที่อยู ่อาศัยเป็นหลักแหล่งและปลอดภัย  

จำานวน ๖,๕๙๖ คน มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว/ชุมชน จำานวน ๘,๐๗๒ คน

   (๒) ดำาเนนิโครงการอบรมวชิาชพี	สร้างอาชพี	เพือ่คนืคนดสีูส่งัคม		โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้จัดอบรมการฝึกวิชาชีพระยะสั้นในเรือนจำา/ทัณฑสถานที่มีการจ้างงานผู้พ้นโทษ จำานวน ๔๖ แห่ง กำาหนดให ้

เรอืนจำา/ทณัฑสถาน แต่ละแห่งจดัอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะส้ัน จำานวน ๓ หลักสูตร ระยะเวลาการอบรม ๓ วนัขึน้ไป โดยมี 

กลุม่เป้าหมายเป็นผูต้้องขังทีใ่กล้พ้นโทษ ซึง่ผลการดำาเนนิงาน มผีูต้้องขงัเข้ารบัการอบรมทัง้สิน้ จำานวน ๓,๙๕๔ คน เพศชาย

จำานวน ๒,๗๘๐ คน เพศหญิง จำานวน ๑,๑๗๔ คน ดำาเนนิการอบรมในเรอืนจำา/ทณัฑสถาน แห่งละ ๓-๑๓ หลักสูตร ใช้ระยะเวลา 

ในการอบรม ๓-๓๐ วัน/แห่ง

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๓) จำานวนอัตราการจ้างงานผู ้พ้นโทษ	 ได้รับอนุมัติจัดสรรอัตราการจ้างงานผู ้พ้นโทษ  
จำานวน ๒๐๐ อตัรา เริม่จ้างงานผูพ้้นโทษตามโครงการคนืคนดสีูส่งัคม เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๐ มผีลการจ้างงานผู้พ้นโทษ 
ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๘๕ อัตรา แบ่งเป็นพนักงานขับรถ ๑๓ อัตรา 
พนักงานทั่วไป ๑๖๓ อัตรา และครูสอนนวด/เสริมสวย ๙ อัตรา ซึ่งเป็นยอดสะสมการจ้างงานผู้พ้นโทษที่มีการทำาสัญญาจ้าง
และส่งใบสมัครการจ้างงานมายังกรมราชทัณฑ์ ดังนี้ 
  ๔.๕.๓	 แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิด เปิดโอกาสให้แก่ผู้กระทำาความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองในชุมชน 
โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัวไว้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) งานสืบเสาะและพินิจ ดำาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จำานวน ๗๑,๐๕๖ คดี 
แบ่งออกเป็นผู้กระทำาความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ จำานวน ๔๑,๔๕๒ คดี ผู ้ได้รับ 
การพักการลงโทษ จำานวน ๑๓,๐๙๓ คดี และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุก จำานวน ๑๖,๕๑๑ คดี และ ๒) งานควบคุม	
และสอดส่อง ดำาเนินการคุมความประพฤติผู้กระทำาความผิด จำานวน ๑๙๐,๗๙๙ คดี แบ่งออกเป็นผู้กระทำาความผิด 
ที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ จำานวน ๑๗๐,๖๔๘ คดี เด็กและเยาวชน จำานวน ๔,๐๔๔ คดี  
ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จำานวน ๔,๖๒๔ คดี และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุก จำานวน ๑๑,๔๘๓ คดี ดำาเนินการคุม
ประพฤตเิสร็จไปแล้ว จำานวน ๙๒,๒๗๓ คน โดยเป็นผูถู้กคมุความประพฤตทิีพ้่นความคมุประพฤตด้ิวยด ีจำานวน ๑๓๕,๘๗๕ คน  
พ้นความคุมประพฤติด้วยการทำาผิดเงื่อนไข จำานวน ๒๖,๔๘๙ คน และอื่น ๆ จำานวน ๒,๖๑๗ คน
	 	 ๔.๕.๔	 เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	 (เรือนจำาโครงสร้างเบา) จัดทำาโครงการเตรียมความพร้อม 
ก่อนปล่อย โดยพบว่า ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาต้องโทษเหลือจำาต่อไป ตั้งแต่ ๖ เดือน-๑ ปี ทุกคน ทุกคดี ทั้งการปล่อยตัว 
แบบมีเง่ือนไข (Conditioned Release) (พักการลงโทษ
หรือลดวันต้องโทษจำาคุก) และการปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไข  
(Non-Conditioned Release) เป็นช่วงเวลาของการเตรียม
ตัวด้านวุฒิภาวะ ทักษะทางสังคม รวมทั้งสภาวะทางจิตที่ดี 
ต่อการเสริมสร้างความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างสงบสุข โดยได้ดำาเนินการ ๒ รูปแบบ คือ ๑) การเตรียม 
ความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำาหรือทัณฑสถานระบบปิด
ทั่วไป โดยมีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม ๔๔,๙๖๕ คน และ  
๒) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในศูนย์เตรียมการ 
ปลดปล่อยในเรอืนจำาชัว่คราวหรอืทณัฑสถานเปิด โดยมผีูต้้องขงั
ที่ผ่านการอบรมจากเรือนจำาโครงสร้างเบา ๑,๔๑๓ คน 
	 	 ๔.๕.๕	 บำาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบต่อเนื่อง (Individual	 Routing	Counselor:	 IRC)
โดยการนำาโปรแกรมบำาบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (Individual Routing Counselor: IRC)  
ไปใช้ในศูนย์ฝึกและอบรม เป็นการบำาบัดแก้ไขฟื ้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบต่อเนื่อง โดยทดลองนำาร่อง 
การปฏบิตัหิน้าที ่ณ ศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนจงัหวดัระยอง มเีดก็และเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมฯ จำานวน ๗๕ คน  
อยู่ในความดูแลของผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC ๑ คน ต่อเด็กและเยาวชน จำานวน ๑๕ คน และเด็กและเยาวชนก่อนศาลเยาวชน 
จะพิพากษาตัดสินตามมาตรา ๑๓๒ จำานวน ๒๐ คน ต่อผู ้ปฏิบัติหน้าที่ IRC ๑ คน ทั้งนี้ ได้ดำาเนินการขยาย 
ผลการดำาเนินงานการบำาบัดแก้ไขฟื้นฟูไปยังศูนย์ฝึกและอบรมฯ อีก ๑๗ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ 
ผูป้ฏบิตัหิน้าที ่IRC ศนูย์ฝึกและอบรมฯ แห่งละ ๒ คน ดแูลเดก็และเยาวชน จำานวน ๑๖ คน/ผูป้ฏบัิตหิน้าที ่IRC จำานวน ๑ คน  
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในความดูแลของผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC จำานวนทั้งสิ้น ๖๗๗ คน ปล่อยตัวแล้ว ๓๔๒ คน 

 ๔.๖	 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ได้เปิดคลินิกให้คำาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นด้านพฤติกรรม 
เด็กและเยาวชน ปัญหาด้านครอบครัวและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ แก่บิดามารดาหรือ 
ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซ่ึงได้ดำาเนินการไปแล้วในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ทัว่ประเทศ จำานวน ๗๗ แห่ง ศนูย์ฝึกและอบรมจำานวน ๑๘ แห่ง มผีลการดำาเนนิงานสะสมประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		
โดยมีผู้ขอรับการบริการทั้งสิ้น ๒,๐๔๗ ราย แบ่งเป็นการบริการด้วยตัวเองที่คลินิค จำานวน ๓๕๙ ราย บริการทางโทรศัพท์ 
จำานวน ๔๗ ราย และอื่น ๆ จำานวน ๑,๖๔๑ ราย

เตรียมความพร้อม
ผู้ต้องขัง

ที่มีโทษเหลือ ๖ เดือน-๑ ปี 
ก่อนปล่อยตัว

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
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