ผลการดาเนินงาน : กลุ่มกฎหมาย
งานพัฒนากฎหมาย
นโยบาย Landmark

งานคดี
ว่ าต่ าง/แก้ ต่าง

งานนิติกรรม
/สั ญญา

สถานะข้ อมูล : ประจาเดือนมิถุนายน 2561

งานพัฒนากฎหมาย : 1. การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ (นโยบาย Landmark)
การปรับปรุง/พัฒนา
กฎหมาย
1. การจัดทากฎหมาย
กคส.
2. การจัดทากฎหมาย
(ใหม่ )

การดาเนินงาน

ร่ าง พ.ร.บ.คุม้ ครองพยานใน
คดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**
(1) ร่ าง พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท พ.ศ. ....**
(2) ร่ าง พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการ
กระทาให้บุคคลสู ญหาย พ.ศ. ....
(3) ร่ าง พ.ร.บ.การจดทะเบียน
คู่ชีวติ พ.ศ. ....

ความคืบหน้า

หน่วยงาน

อยูร่ ะหว่างรวบรวมความคิดเห็นตามมาตรา 77
เสนอ สลค. เพื่อเข้า ครม.
อยูร่ ะหว่าง สคก. พิจารณาร่ าง ฯ เพื่อเสนอ ครม.
เห็นชอบหลักการ ก่อนเสนอเข้า สนช.
อยูร่ ะหว่างรวบรวมความคิดเห็นตามมาตรา 77
เสนอ สลค. เพื่อเข้า ครม.

สคพ.

กาหนด
เสร็จ
5 เม.ย. 62

กสร.

-

กสป.

--

อยูร่ ะหว่างการประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กรม เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กคส.

กสป.

-

การปรับปรุง/พัฒนา
กฎหมาย
3. การจัดกฎหมายให้
สอดคล้ อง รธน.

การดาเนินงาน

ความคืบหน้า

หน่วยงาน กาหนดเสร็จ

(1) กฎหมายเยียวยาผูถ้ ูกละเมิด (มาตรา
25 วรรคสี่ )

พรบ.ค่าตอบแทน ฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
อยูร่ ะหว่างส่ งคาแปลให้ สานัก ก.พ.ร.
ตรวจสอบความถูกต้องตาม พรฎ. การทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

สชง.

5 เม.ย. 62

(2) กฎหมายติดตามเร่ งรัดและฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการตาม
หน้าที่ของรัฐ (มาตรา 51)

ดาเนินการแล้วเสร็จ (สคก. เสนอถอน
ร่ างพรบ. เนื่องจากศาล รธน. ได้มี
ร่ างที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.นี้แล้ว

กนต.

5 เม.ย. 62

กสร.

5 เม.ย. 62

สคพ.

5 เม.ย. 62

(3) กฎหมายให้คนเข้าถึงกระบวนการ
**ร่ าง พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
ยุติธรรมและกาหนดเวลาทุกขั้นตอน
(มาตรา 258ง.(1) กระบวนการยุติธรรม)
(4) กฎหมายกาหนดเวลาทุกขั้นตอนของ **ร่ าง พ.ร.บ.คุม้ ครองพยานในคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมวางกลไกช่วยเหลือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**
ประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา
258 ง.(1) กระบวนการยุติธรรม)

การปรับปรุง/พัฒนา
กฎหมาย
4. วิธีอื่นนอกเหนือ
จัดทากฎหมายให้
สอดคล้ องกับ รธน.

การดาเนินงาน

ความคืบหน้า

หน่วยงาน กาหนดเสร็จ

(1) สิ ทธิและเสรี ภาพใดที่ไม่มีกฎหมาย
ห้ามให้ถือว่ามีอยู่ (มาตรา 25
วรรคหนึ่ง)
(2) มาตรการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู ้
ยากไร้ ผูด้ อ้ นโอกาสและหาทนายความ
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (มาตรา
68 วรรคสาม)

อยูร่ ะหว่างประมวลผลการรับฟั งความเห็นตาม
มาตรา 77 ของผูบ้ ริ หาร กคส. ก่อนเสนอ สลค.

กสป.

ทันที

ดาเนินการแล้วเสร็จ (รายงานสถิติรายเดือน)
เช่น รายงานผลการให้คาปรึ กษา การรับ
เรื่ องราวร้องทุกข์ การส่ งเสริ มสิ ทธิผตู ้ อ้ งหาใน
คดีอาญา การจ่ายค่าป่ วยการ ทปษ.กม. ในชั้น
สอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว

กพส.

ทันที

(3) ไม่แข่งขันกับเอกชน (มาตรา 75
วรรคสอง)

ดาเนินการแล้วเสร็จ
(เนื่องจากกรมไม่มีภารกิจแข่งขันเอกชน)

กนต.

ทันที

งานพัฒนากฎหมาย : 2. การศึกษาแนวทางเปิดโอกาสในการทางานผู้ต้องโทษในคดีอาญา/บุคคลล้มละลาย
จัดประชุ มหารื อ 2 ครั้ง
มติทปี่ ระชุ ม (1) กรณีผ้ ตู ้ องโทษให้ จัดทา
ร่ างแนวทางเข้ ารับราชการพลเรื อน
(2) กรณีบุคคลล้ มละลายให้ ยกร่ างกฎหมาย
(เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61/7 มิ.ย.61)

อธ. พิจารณาอนุมตั โิ ครงการฯ
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61
แจ้ ง สลก.ดาเนินการจัดจ้ าง
(22 มิ.ย.61)

ผู้ต้องโทษ
ได้ แนวทาง

ปี งบประมาณ 2561 (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

กคส.มอบ กนต. วันที่ 26 เม.ย.61
ดาเนินการจัดประชุ มหารื อ เพื่อหาข้ อยุติ
กรณีผ้ ตู ้ องโทษในคดีอาญา
(เชิญ สกธ./มธ.เข้ าร่ วมประชุ ม)

กนต. ขออนุมตั โิ ครงการจัดจ้ าง TOR
เพื่อดาเนินงานตามกรอบข้ อ 2
(เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61)

บุคคลล้ มละลาย
ได้ ร่างก.ม.

งานคดี : ว่างต่าง/แก้ต่าง

ว่ าต่ าง
(กคส.ฟ้อง)
แก้ ต่าง
(กคส.ถูกฟ้อง)

คดี : จานวน 13 คดี
สถานะ : อยู่ระหว่ างฟ้อง 11 คดี
บังคับคดี 2 คดี
คดี : จานวน 6 คดี
สถานะ : อยู่ระหว่ างพิจารณา
ของศาลปกครอง

งานนิติกรรม/สัญญา

นิติกรรม/สั ญญา
สั ญญาจ้ าง เลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2560
โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ

