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ในการดําเนินงานที่สําคัญ
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๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม โครงการชุมชนนักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน (Asean กรมคุ้มครอง

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน Human Rights Community of Practices) สิทธิและเสรีภาพ

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

   2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน

   เป้าหมาย

   1. ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติ

ด้านสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียนอันจะนําไปสู่การพัฒนากรอบความร่วมมือ

ในระดับนโยบาย

   2. เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านสิทธิมนุษยชน

ในชุมชนนักปฏิบัติ ทําให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๑

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจําเดือน มกราคม 255๘

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ
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   3. ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานที่หลากหลายใน

ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   กลุ่มเป้าหมาย

   ผู้แทน 20 กระทรวง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ

มนุษยชน บุคลากรของหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่ายที่ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชนทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

   ผลการดําเนินงาน

   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยงานภาคีเครือข่ายใน

การสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียนเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ มาตรา ๗๗ และ ๗๘ สํานักงาน ป.ป.ง. สํานักงาน ป.ป.ง.

การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้    สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิดมูลฐาน

กฎหมายที่เข้มงวดและการจัดการ ยาเสพติด ดังนี้

ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้    ระหว่างวันที่ 1-20 มกราคม 255๘ มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่

เบ็ดเสร็จ ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 7 คําสั่ง

และมีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

จํานวน 3 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน 4,253,409.69 บาท

โดยมียอดรวมสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - 

20 ม.ค. 58) ดังนี้
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   - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 61 คําสั่ง

   - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน

ยาเสพติด จํานวน 22 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน

116,480,889.28 บาท

   สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิดมูลฐาน

ค้ามนุษย์ ดังนี้

   ระหว่างวันที่ 1-20 มกราคม 2558 ไม่มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน

เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และไม่มี

คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินทีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

   โดยมียอดรวมสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 -

20 ม.ค. 58 ) ดังนี้

 - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จํานวน 2 คําสั่ง

      ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 383,496,900 สํานักงาน ป.ป.ส.

   วัตถุประสงค์

   เพื่อดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม
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   ตัวชี้วัด

   1. จํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

   2. ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ

   3. คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจํานวนคดียาเสพติดที่ได้รับ

แจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

   4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสําคัญที่มีการขยายผล

   กิจกรรม

   1. การทําลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด

   2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

   ผลการดําเนิน

   1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน 20,843 คดี ผู้ต้องหา

จํานวน 22,139 คน

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จํานวน

5,297,923.27 เม็ด ไอซ์ 201.63 กิโลกรัม เฮโรอีน 0.66 กิโลกรัม

กัญชา 1,288.11 กิโลกรัม

   3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จํานวน 482 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 

จํานวน 178.62 ล้านบาท

   4. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 75 คดี ผู้ต้องหา 255 ราย
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   5. การดําเนินการในเรือนจําโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจําทุกเรือนจํา

อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นยึดยาบ้า 3,182 เม็ด ไอซ์ 22.84 กรัม

โทรศัพท์มือถือ 96 เครื่อง และซิมการ์ด 56 อัน

   6. การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ. 123 และทาง Web Site ของสํานักงาน ป.ป.ส.

พบการร้องเรียน 35 คน

   7. การดําเนินการจับกุมเจ้าหนา้ที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 12 คน

2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง 206,971,300 สํานักงาน ป.ป.ส.

เกี่ยวกับยาเสพติด

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด

   2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่าย

การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง

   3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   ตัวชี้วัด

   1. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีการดําเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
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   2. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

   3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. การรณรงค์ป้องกันและการปรับเปลี่ยนเจตคติ

   2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในทุกระดับ

   ผลการดําเนินงาน

   1. การเข้าไปดําเนินการในพื้นที่เสี่ยง คือ การออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง,

หอพัก/อาคารที่พัก/ที่พักเชิงพาณิชย์, ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต, โต๊ะสนุกเกอร์/

โต๊ะบิลเลียด พบการกระทําผิดและได้ดําเนินการทางสังคม จํานวน 202 แห่ง

การดําเนินคดีทางกฎหมาย 78 แห่ง

   2. การเข้าไปดําเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ มีการดําเนินกิจกรรม

ป้องกันในโรงงานและสถานประกอบการด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหา

ยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมป้องกัน จัดกิจกรรม To Be Number One และจัด

กิจกรรมสําหรับกลุ่มเสี่ยง (แรงงานต่างด้าว)

   3. การบําบัดฟื้นฟู มีผลดังนี้

      3.1 ระบบสมัครใจ รวม 3,300 ราย

      3.2 ระบบบังคับบําบัด โดย กรมคุมประพฤติ 11,080 ราย
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

      3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

1,848 ราย

2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก  - รัฐธรรมนูญแห่ง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 กรมคุ้มครองสิทธิ

ปฏิบัติ ราชอาณาจักรไทย    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นําเสนอแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และเสรีภาพ

(ฉบับชั่วคราว) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณานําเข้าสู่การประชุมวาระของ

พ.ศ. 2557 มาตรา 4 คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนฯ อย่างเป็นทางการ

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ    1. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนําเสนอแผนสิทธิมนุษยชน

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้

  (พ.ศ. 2555-2559) อย่างเป็นทางการ ตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0404/4889 

ยุทธศาสตร์สร้าง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

ความเป็นธรรมในสังคม  2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเวียนให้ส่วนราชการเสนอความเห็น เรื่อง 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี

   3. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมีมติประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 

อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

   4. แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 25557-2561) ไปยังหน่วยงานทุกกระทรวง

   5. ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ แปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติของ

หน่วยงาน และส่งเสริมอบรมให้ความรู้หน่วยงานในระดับนโยบายและจังหวัด ใน
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2558 ได้มีการจัดฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มข้นในการต่อยอดพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ณ โรงแรม

เอบีน่าเฮ้าส์ กทม. มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยากรทั้งหมด 40 คน
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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6

6.1 เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ สํานักงานกิจการยุติธรรม 17,439,500

พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่พ้นกําหนด    สํานักงานกิจการยุติธรรมมีการกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน รายการจ้าง

ภายในสิ้นปีนี้โดยติดตามให้มีการเบิกจ่าย ตกแต่งห้องฝึกอบรม และพื้นที่ห้องทํางานเพิ่มเติม ณ ที่ทํางานสํานักงานกิจการยุติธรรม

อย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึง จํานวนเงิน 26,830,000 บาท

ระดับท้องถิ่น

   ผลการดําเนินงาน

   เบิกจ่ายงบประมาณ

   - งวดที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 4,024,500

   - งวดที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 4,024,500

   - งวดที่ 3 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 4,024,500

   - งวดที่ 4 วันที่ 19 มกราคม 2558 5,366,000

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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การดําเนินการ
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งบประมาณ

10

๑๐.๕ การป้องกันและปราบปราม 1. โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1-9 2,557,855 สํานักงาน ป.ป.ท.

การทุจริตประพฤติมิชอบ    วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐให้แก่ทุกภาคส่วน

   2.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบ

ของการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐด้วยการเข้าร่วม

เป็นเครือข่ายกับสํานักงาน ป.ป.ท.

   กลุ่มเป้าหมาย

   ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน หรือภาคเยาวชนในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1-9 รวมทั้งสิ้น 9,000 คน

   ตัวชี้วัด

   ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 9,000 คน

   ผลการดําเนินงาน

   จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จํานวน 5,894 คน

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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การสั่งการของ
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ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ
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๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย 1. โครงการเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กรมคุ้มครองสิทธิ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และเสรีภาพ

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง หรือย่ํายีศักดิ์ศรี - CAT (กลุ่มงาน

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ    วัตถุประสงค์ สิทธิมนุษยชน

การบริหารราชการแผ่นดิน    ๑. จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ระหว่างประเทศ 

แห่งสหประชาชาติ กองส่งเสริมสิทธิ

   2. เผยแพร่ผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา และเสรีภาพ)

ต่อต้านการทรมานฯ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

   ๓. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนําข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติไปปฏิบัติ

   4. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ

   เป้าหมาย

   ๑. เผยแพร่ผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา

ต่อต้านการทรมานฯ ในระดับพื้นที่ จํานวน ๕ ภูมิภาค

   2. จัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่ง

สหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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การดําเนินการ
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ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   กิจกรรม

   ๑. การผลิตรายงานผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

   2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตาม

พันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ในระดับพื้นที่ จํานวน ๕ ภูมิภาค

   ๓. การจัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่ง

สหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อ

คกก.ต่อต้านการทรมานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

   2. จ้างผลิตเอกสารโครงการเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ จํานวน 750 ชุด จํานวนเงิน 90,000 บาทถ้วน

   3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฯ 14 รายการ เป็นเงิน 95,645 บาท

   4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธ.ค. 57 ณ โรงแรม

แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

   5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมทวินโลตัส

จ.นครราชสีมา
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 25 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมฮอลิเดย์

อินน์ จ.เชียงใหม่

   7. จ้างพิมพ์ชุดหนังสืออนุสัญญาต่อต้านการทรมานและผลการดําเนินงานของ

ประเทศไทย ภาษาไทย-อังกฤษ จํานวน 1,000 ฉบับ

2. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ 422,750 กรมคุ้มครองสิทธิ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International และเสรีภาพ

Convention for the Protection of all Persons from Enforced

Disappearance : CED)

   วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงหลักการและสาระสําคัญ

ของอนุสัญญาฯ รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาการหายสาบสูญ

โดยถูกบังคับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสามารถนําหลักการตามสนธิสัญญาฯ

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๓. เพื่อตรวจทานคําแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล

ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๔.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   เป้าหมาย

   ๑. ผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญา

   ๒. หน่วยงานรับทราบถึงหลักการและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหา

การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๓. ตรวจทานคําแปลอนุสัญญา

   ๔. เตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

   กิจกรรม

   ๑. การผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๒.การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๓.การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจทานคําแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ 1 ในวันที่

12 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถ.สุขุมวิท จ.ชลบุรี

   2. จัดจ้างผลิตสื่อฯ จํานวน 600 เล่ม เป็นเงิน 42,000 บาท
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 57 ณ จ.นครศรีธรรมราช

   4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 57 ณ จ.พิษณุโลก

   5. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม

การทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ... ในวันที่ 12 ม.ค. 58 

ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

3. โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา 431,700 กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ - CERD และเสรีภาพ

   วัตถุประสงค์ (กลุ่มงาน

   ๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและผลการดําเนินการความก้าวหน้าตาม สิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติขององค์การ ระหว่างประเทศ 

สหประชาชาติ กองส่งเสริมสิทธิ

   ๒. เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง และเสรีภาพ)

ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบซึ่งเป็นพันธกรณี

ของรัฐภาคี

   เป้าหมาย

   เพื่อรวบรวมประเด็นจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อประกอบการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ 
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   กิจกรรม

   ๑.จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ

ประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง

เชื้อชาติในทุกรูปแบบ ๔ จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร

   ๒.จัดทําร่างรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

   ๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดําเนินงานของ

ประเทศไทยฯ จากทุกภาคส่วน

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด

ทางเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ณ จังหวัดตราด วันที่ 20 พ.ย. 57

   2. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อดําเนินการฯ ครั้งที่ 2 

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 ธ.ค. 57

   3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 31,258.79 บาท

4. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี กรมบังคับคดี

  4.1 ศึกษากําหนดประเด็นสําคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

   ผลการดําเนินงาน

   คณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 

ประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย 
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

พ.ศ. 2483 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี 

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา 

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จํานวน 76 คน เพื่อที่คณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ

ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จะได้นําความคิดเห็นมาใช้ประโยชน์

ในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย และได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 เสนอกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

   4.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติ

ผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545

   ผลการดําเนินงาน

   คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ซึ่งการ

เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจาก

การประชุมสนทนากลุ่ม และได้จัดทําร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ พ.ศ. ... เสนอกระทรวง

ยุติธรรม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   4.3 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง เรื่องกําหนดอัตราจํานวนหลักประกันในการเข้า

สู้ราคาที่เหมาะสม, กําหนดราคาขายขั้นต่ําเพื่อจูงใจผู้ซื้อทรัพย์, กําหนดระยะเวลา

การขาย

   ผลการดําเนินงาน

   มีการแต่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง และคณะทํางานฯ ชุดนี้มีการประชุมไปแล้ว จํานวน 3 ครั้ง 

มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหระทรวงว่าด้วยการขายทอดตลาด 

โดยการพิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกําหนดหลักประกัน หลักเกณฑ์ใน

การกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย และการกําหนดระยะเวลาในการ

ขายทอดตลาดแต่ละนัดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงประกาศกรมบังคับคดีที่

เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ ตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ 

ผู้แทนสถาบันการเงิน นักวิชาการ ปผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์

จากการขายทอดตลาด สํานักงานกฎหมายและทนายความ สถาบันการศึกษา 

รวมจํานวน 154 คน โดยคณะทํางานจะได้นําข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปพิจารณา

ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด

ซึ่งคาดว่าจะเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมได้ภายในเดือน

กุมภาพันธ์
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เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
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งบประมาณ

   4.4 เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ

ที่...) พ.ศ.... มาตรา 309 จัตวา เรื่องการยกเว้นไม่นําเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้าง

ชําระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กับผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี

   ผลการดําเนินงาน

   เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(ฉบับที่...) พ.ศ. ... มาตรา 309 จัตวา เรื่องการยกเว้นไม่นําเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ที่ค้างชําระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กับผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรม

บังคับคดี โดยได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังกระทรวงยุติธรรม วันที่ 3 พ.ย. 57

ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่

6 ม.ค. 58 และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

   4.5 การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ลักษณะ 2 ภาค 4 การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

   ผลการดําเนินงาน

   เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ภาค 4 ลักษณะ 2 การบงคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยกรมบังคับคดีได้

จัดส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้

กระทรวงยุติธรรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ 

ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และได้ส่งเรื่อง

ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
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   4.6 ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี (ฉบับที่ ...) และร่าง

ระเบียบกระทรวงยุติรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

   ผลการดําเนินงาน

   ได้เสนอกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดย

กระทรวงได้ส่งกลับมาให้กรมบังคับคดีแก่ไข และกรมบังคับคดีได้แก้ไขและนําส่งให้

กระทรวงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

5. งานการดูแลแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ 217.4731 ล้านบาท กรมคุมประพฤติ

   ผลการดําเนินการ

   1. ผู้กระทําผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู

จํานวน 6,311 ราย แบ่งออกเป็น

   1.1 คดีสืบเสาะ จํานวน 1,402 ราย

   1.2 คดีสอดส่อง จํานวน 4,909 ราย

   2. จํานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นการคุมความประพฤติ 

จํานวน 4,313 ราย

๑๑.๓ มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน 1. จัดทําระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจงานด้านการบังคับคดีและการวาง กรมบังคับคดี

สามารถใช้ติดตามและนําผลไปใช้ใน ทรัพย์และระบบข้อมูลการรายงานผลการดําเนินง่านและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการดําเนินงาน

และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้    มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย์ ดังนี้
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งบประมาณ

   1. ระบบรายงานสถิติการบังคับคดีแพ่ง 6 ช่อง

   2. ระบบรายงานสถิติการขายทอดตลาดคดีแพ่ง 8 ช่อง

   3. โปรแกรมลงสถิติศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติการไกล่เกลี่ย

   4. โปรแกรมรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

   ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการรวบรวมผลและวิเคราะห์

ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สอดคล้อง

กับนโยบายต่างๆ

2. จัดทําแอพพลิเคชั่น ในการค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี

   ผลการดําเนินงาน

   พัฒนาและจัดทําแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Led Property) ในการค้นหา

ทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี เพื่อใช้ในการค้นหาทรัพย์ที่มีการประกาศ

ขายทอดตลาดให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยเปิดให้บริการและดาวน์โหลดแอพพลิคชั่น

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาม 2557

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 1. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี

ทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความเป็น    1.1 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    ผลการดําเนินงาน

   จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 2 มีเรื่อง
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เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 51 เรื่อง ทุนทรัพย์ 15,779,212.02 บาท 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 40 เรื่อง ทุนทรพัย์ 10,945,639.70 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 78.43 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย และกรมบังคับคดีมีหนังสือเชิญชวนลูกหนี้ 

บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง จํากัด จํานวน 840 เรื่อง เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยที่จะจัดให้มี

ขึ้นทุกวันศุกร์ของเดือนกุมภาพันธ์ 

   1.2 รว่มกันระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย

   ผลการดําเนินงาน

   จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ย ณ ห้องประชุมชั้น 9 กรมบังคับคดี มีเรื่องเข้าสู่กระบวน

การไกล่เกลี่ย จํานวน 471 เรื่อง ทุนทรัพย์ 273,443,232.76 บาท ไกล่เกลี่ย

สําเร็จ 448 เรื่อง ทุนทรัพย์ 253,882,816.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.12 

ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   1.3 ร่วมหารือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

   ผลการดําเนินงาน

   ได้ประชุมหารือร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58

และกําหนดจัดทําข้อตกลงร่วมกันในการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืม

ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยกรมบังคับคดีจะมีหนังสือเชิญชวนลูกหนี้ที่หมาย

บังคับคดีแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,986 ราย เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย

ลูกหนี้ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   1.4 จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

   ผลการดําเนินงาน

   ได้มีหนังสือเชิญชวนลูกหนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีหมายบังคับ

คดีแล้ว จํานวน 7,200 เรื่อง เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย วันที่ 24, 31 ม.ค. 58

ณ กรมบังคับคดี โดยมีลูกหนี้ตอบรับเข้าร่วมไกล่เกลี่ยแล้ว จํานวน 543 เรื่อง
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