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๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

กิจกรรม : พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน (งบประมาณ สป.ยธ. 5,150,000 บาท)

1. โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพ่ือ - กรมคุ้มครองสิทธิ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (งบประมาณ 1,300,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูร่ะหว่างการด าเนินงานทางพัสดุ (จดัจา้งอาจารยศึ์กษาวิจยัโครงการ) และเสรีภาพ)
 

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยทุธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ประจ าเดือน มกราคม 255๙

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ
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2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการให้ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ความช่วยเหลือแก่เหยือ่อาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจร : กรณีศึกษาประเทศ และเสรีภาพ 

นอร์เวยแ์ละสวีเดน (งบประมาณ 2,350,000 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   อยูร่ะหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการจดัจา้งที่ปรึกษา

3. โครงการเผยแพร่ภารกิจคุ้มครองพยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน - กรมคุ้มครองสิทธิ

(งบประมาณ 1,500,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม) (กองส่งเสริมสิทธิ

   จะด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ตามแผนฯ ที่วางไว้ และเสรีภาพ)

    2.1.1 ปัญหายาเสพติด มาตรา 47 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต : การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 652,983,812.10 ส านักงาน ป.ป.ส.

   ผลการด าเนินงาน

   1. แผนงานป้องกันยาเสพติด

        1.1 การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเปูาหมาย ภาพรวม 7,834 

หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 13,269 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.1 หมูบ่า้น/ชุมชน ทีม่ีปญัหามาก 1,223 หมูบ่า้น/ชุมชน (สะสม 1,838

หมู่บ้าน/ชุมชน)
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              1.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 585 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม

875 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 1,606 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 

2,419 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา 4,420 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 8,137 

หมู่บ้าน/ชุมชน)

   2. แผนงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

        2.1 การบ าบัดฟื้นฟู ภาพรวม 13,299 คน (สะสม 36,683 คน) ดังนี้

              2.1.1 ระบบสมัครใจ รวม 6,560 คน (สะสม 17,208 คน)

              2.1.2 ระบบบังคับบ าบัด โดย กรมคุมประพฤติ 4,212 คน (สะสม 17,948 คน)

              2.1.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

477 คน (สะสม 1,527 คน)

        2.2 การติดตามผู้ผ่านการบ าบดั (ระบบ บสต.) 1,007 คน (สะสม 14,821 คน)

   3. แผนงานปราบปรามยาเสพติด

        1. การจบักมุคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 2,845 คดี (สะสม 57,774 คดี)

ผู้ต้องหา จ านวน 3,078 คน (สะสม 62,140 คน)

        2. ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน 883,979 เม็ด 

(สะสม 18,361,317.15 เม็ด) ไอซ์ 18.22 กโิลกรัม (สะสม 197.57 กโิลกรัม) 

เฮโรอีน - กโิลกรัม (สะสม 29.48 กโิลกรัม) กญัชา 501.12 กโิลกรัม (สะสม 

1,749.08 กโิลกรัม)
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        3. การยดึและอายดัทรัพยสิ์นคดียาเสพติด 178 ราย (สะสม 649 ราย) มูลค่า

ทรัพยสิ์น 71.69 ล้านบาท (สะสม 272.57 ล้านบาท) การยดึและอายดัทรัพยสิ์น

โดยการบังคับโทษปรับ 25 ราย (สะสม 171 ราย) มูลค่าทรัพยสิ์น 3.71 ล้านบาท

(สะสม 16.94 ล้านบาท)

        4. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 70 คดี (สะสม 232 คดี) 

ผู้ต้องหา 195 ราย (สะสม 622 ราย)

        5. การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ า

อยา่งน้อยวันละ 1 คร้ัง สามารถตรวจค้นยดึโทรศัพท์มือถอืได้ 109 เคร่ือง (สะสม 

120 เคร่ือง) ซิมการ์ด 3 ใบ (สะสม 123 ใบ) ยดึยาบ้า 27 เม็ด (สะสม 287 เม็ด) 

ไอซ์ - กรัม (สะสม 3.9 กรัม)

        6. การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่รัฐที่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด

โดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ 123 และทาง WebSite ของส านักงาน ป.ป.ส. 

พบการร้องเรียน 19 คน (สะสม 107 คน)

        7. การด าเนินการจบักมุเจา้หน้าที่รัฐที่เขา้ไปมีส่วนเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด 2 คน

(สะสม 26 คน)

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2559
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2.2 เร่งแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรง แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพงานยตุิธรรมเพ่ือการสร้าง

ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพัฒนาประสทิธิภาพการบังคับใชก้ฎหมายของเจา้หน้าที่รัฐ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 2,000,000 บาท) และเสรีภาพ 
   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และเสรีภาพ)

ของเจา้หน้าที่รัฐในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังที่ 2 วันที่ 19-20 พฤศจกิายน 2558 

ณ จงัหวัดสงขลา วัตถปุระสงค์เพื่อจดัท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมายของเจา้หน้าที่รัฐในจงัหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาเจา้หน้าที่รัฐที่เกีย่วขอ้ง

กบัการบังคบัใช้กฎหมาย โดยมีอาจารยจ์ากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 4 จงัหวัด

ชายแดนภาคใต้ และเจา้หน้าที่เขา้ร่วม 18 คน

   2. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมายของเจา้หน้าที่รัฐในจงัหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มเปูาหมายในการประชุม

เชิงปฏิบัติการฯ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิฝุายทหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งอาทิ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในพื้นที่ 

อาทิ ผู้แทนศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนใต้ ผู้แทนศูนยป์ฏิบัติการต ารวจ

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อ านวยการส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค ๔ หัวหน้า

ส านักงานยติุธรรมจงัหวัดในพื้นที่ภาค ๔ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
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จ านวน  ๒ คร้ัง ดังนี้     คร้ังที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ 
กรุงเทพฯ

     คร้ังที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดอิชิ อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา

   3. จดัจา้งบุคลากรในพื้นที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างเครือขา่ยภาคประชาชน

ในพื้นที่ ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ส านักงานยติุธรรมจงัหวัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงยติุธรรมและหน่วยงานภาคีที่เกีย่วขอ้ง จ านวน ๓ คน 

ประจ าการ ณ ส านักงานยติุธรรมจงัหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

   4. จดัอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจา้หน้าที่รัฐใน

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2558  – 18 มกราคม 2559

จ านวน ๓๔ คร้ัง ๆ ละ 100 คน  รวมทั้งส้ินจ านวน 3,400 คน  ดังนี้

       คร้ังที่ ๑ หน่วยเฉพาะกจิปัตตานี กองพลทหาราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

       คร้ังที่ ๒ หน่วยเฉพาะกจิยะลา ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จงัหวัดยะลา  วันที่ ๑

 ธันวาคม ๒๕๕๘ 

       คร้ังที่ ๓ หน่วยเฉพาะกจินราธิวาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง  จงัหวัดนราธิวาส

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

       คร้ังที่ ๔ หน่วยเฉพาะกจินาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายจฬุาภรณ์บ้านทอน

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

       คร้ังที่ ๕ หน่วยเฉพาะกจิสงขลา บ้านนิคมเทพา หมู่ที่ ๓ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา

จงัหวัดสงขลา วันที่ ๔ ธันวาคม 2558

       คร้ังที่ ๖ หน่วยเฉพาะกจิปัตตานี ๒๑ ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวัดปัตตานี

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

       คร้ังที่ ๗ หน่วยเฉพาะกจิปัตตานี ๒๓ วัดหลักเมือง ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง

จงัหวัดปัตตานี วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๘ หน่วยเฉพาะปัตตานี ๒๔ ค่ายลูกเสือเดชานุชิต  ต าบลบ่อทอง อ าเภอ

หนองจกิ จงัหวัดปัตตานี วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

       คร้ังที่ ๙ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๓ ค่ายอิงคยทุธบริหาร ต าบลบ่อทอง 

อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๐ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๒๒ สโมสรเขือ่นปัตตานี ต าบลตาเซะ

อ าเภอเมือง จวัหวัดยะลา วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๑ หน่วยเฉพาะกจิปัตตานี ๒๕ บ้านลูกไม้ไผ่ ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอ

ทุ่งยางแดง จงัหวัดปัตตานี วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๒ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๒ วัดควนใน บ้านพิกลุ หมู่ที่ ๓ 

ต าบลควน อ าเภอปะนาเราะ จงัหวัดปัตตานี วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๓ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๔ บ้านปุาหวานทราย หมู่ที่ ๒ ต าบล

ปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๔ หน่วยเฉพาะกจิต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ แขวงการทางบ้าน

หน้าแขวง หมู่ที่ ๑ ต าบล/อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
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การด าเนินการ
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

       คร้ังที่ ๑๕ กองก าลังทหารพรานจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยทุธบริหาร 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๖ หน่วยเฉพาะกจิยะลา ๑๖ บ้านตือเบาะ ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง 

จงัหวัดยะลา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๗ หน่วยเฉพาะกจิยะลา ๑๓ บ้านสาเก ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง

จงัหวัดยะลา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๘ หน่วยเฉพาะกจิยะลา ๑๕ บ้านยลีาปัน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลตล่ิงชัน

อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๑๙ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๓๓ วัดธารโต บ้านธารโต หมู่ที่ ๑

ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๒๐ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๗ บ้านสะปาเราะ  หมู่ที่ ๕  ต าบลยะหา

อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๒๑ หน่วยเฉพาะกจิยะลา ๑๒ ค่ายลูกเสือเดชานุชิต บ้านรามัน ต าบลกายู

บอเกาะ อ าเภอรามัน จงัหวัดยะลา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๒๒ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๑ บ้านวังพญา ต าบลวังพญาอ าเภอรามัน

จงัหวัดยะลา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๒๓ หน่วยเฉพาะกจิต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ กองก ากบัการต ารวจ

ตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ต าบลบุดี อ าเภอเมือง จงัหวัดยะลา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

       คร้ังที่ ๒๔ หน่วยเฉพาะกจินราธิวาส ๓๐ วัดสวนธรรม บ้านปลายนา ต าบล

รือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส วันทื่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
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       คร้ังที่ ๒๕ หน่วยเฉพาะกจินราธิวาส ๓๓ ถนนพิชิตบ ารุง ต าบลบางนาค

อ าเภอเมือง จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

       คร้ังที่ ๒๖ หน่วยเฉพาะกจินราธิวาส ๓๒ สถานีประปาแล่งน้ าผิวดินเทศบาล 

ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

       คร้ังที่ ๒๗ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๖ บ้านค่าย ต าบลกะลุวอเหนือ

 อ าเภอเมือง จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

       คร้ังที่ ๒๘ หน่วยเฉพาะกจินราธิวาส ๓๑ วัดปิบผลิวันบ้านตะปัง  หมู่ที่ ๒ 

ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

       คร้ังที่ ๒๙ หน่วยเฉพาะกจินราธิวาส ๓๖ หมู่ที่ ๘ บ้านลูโบ๊ะซามา ต าบลปาเสมัส

อ าเภอสุไหงโก - ลก จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

       คร้ังที่ ๓๐ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๑๑ บ้านพักฉกุเฉนิ บ้านเขาสามสิบ 

หมู่ที่ ๖ ต าบลโละจดู อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

       คร้ังที่ ๓๑ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๘ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

       คร้ังที่ ๓๒ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๙ วัดศรีสาคร หมู่ที่ ๑ ต าบลซากอ 

อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

       คร้ังที่ ๓๓ หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน ๔๕ อาคารเกา่หอสมุดเขตเทศบาลต าบล

ตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

       คร้ังที่ ๓๔ กองก าลังต ารวจจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง 

จงัหวัดยะลา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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    2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่  - รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 1. โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (งบประมาณ 7,098,400 บาท) - กรมคุ้มครองสิทธิ
เลือกปฏิบัติ  พ.ศ. 2557 มาตรา 4    กิจกรรมที่ 1 การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชน และเสรีภาพ 

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ ฉบับที่ 3 (งบประมาณ 286,500 บาท) - (กองส่งเสริมสิทธิ

สังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11    ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม) และเสรีภาพ)

  (พ.ศ. 2555-2559)    จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ตามแผนฯ ที่วางไว้

ยทุธศาสตร์สร้าง

ความเปน็ธรรมในสังคม    กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - กรมคุ้มครองสิทธิ

ในระดับจังหวัด (งบประมาณ 6,811,900 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   จดัอบรมหลักสูตร "การขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจงัหวัด" และเสรีภาพ)

วัตถปุระสงค์เพื่อให้หน่วยงานในจงัหวัดมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และสามารถขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้ในระดับจงัหวัด (เพิ่มจากขอ้มูลเดือนธันวาคม 2558) ดังนี้ 

   7. เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรม 

ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จงัหวัดสงขลา

   8. เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์

พลาซ่า จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
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2. การด าเนินการตามแผนสิทธมินุษยชน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) - กรมคุ้มครองสิทธิ

(ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม) (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูร่ะหว่างการวิเคราะห์แผนฯ ที่ได้จากหน่วยงาน 34 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 40 และเสรีภาพ)

หน่วยงาน) ในมิติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจดัท ารายงานเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

7

1. โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ - กรมบังคับคดี

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (วงเงิน 2,000,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   (ขอ้มูลคงเดิมเดือนธันวาคม 2558)

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย - กรมบังคับคดี

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญีปุ่่น และเกาหลีใต้)

(วงเงิน 939,400 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   (ขอ้มูลคงเดิมเดือนธันวาคม 2558)

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10
   10.2.1 การให้บริการถงึตัวบุคคล - - - กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านศูนยบ์ริการร่วม ณ จดุเดียว    ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแกจ่ าเลยใน และเสรีภาพ 

(One Stop Service) คดีอาญา พ.ศ. 2544 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประสานกบัส านักงานต ารวจ (ส านักงาน

แห่งชาติ มอบหมายให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในการแจง้สิทธิและรับค าขอค่า ช่วยเหลือทาง

ตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็น One Stop Service ณ สถานีต ารวจภูธรและ การเงินแก่

นครบาลทั่วประเทศ จ านวน 1,467 สถานี ผู้เสียหายและ
จ าเลยในคดีอาญา)

10.4 การใช้มาตรการ

 10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย 1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ - กรมบังคับคดี
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตรยส์ุจริต
และจติส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ    ผลการด าเนินงาน
ความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตย์    (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558)
สุจริตควบคู่กบัการบริหารจดัการ          - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ งานของเจา้หน้าที่กรมบังคับคดีสายงานนิติการ" รุ่นที่ 1 วันที่ 21-25 ธันวาคม 2558

และรุ่นที่ 2 วันที่ 18-22 มกราคม 2559 รวมผู้เขา้ร่วม 80 คน

         - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของเจา้นห้าที่กรมบังคับคดีสายงานธุรการ" รุ่นที่ 2 วันที่ 11-15 มกราคม 2559

ผู้เขา้ร่วม 40 คน

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

         - วันที่ 14-15 มกราคม 2559 กรมบังคับคดีจดัโครงการอาสาท าดี รุ่นที่ 1 

ประจ าปี 2559 ปลูกปุาชายเลน ณ ศูนยอ์นุรักษ์ปุาชายเลยคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 

และท ากจิกรรมให้กบัเด็ก เช่น การมอบส่ิงของแกเ่ด็ก การปูอนขา้วเด็ก ณ โรงเรียน

มิกวิทยาเพชรบุรี (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ) และสถานสงเคราะห์เด็กพิการ

ทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยตุิธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ 1. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศ - และเสรีภาพ

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกบัความตกลง ด้านสิทธมินุษยชน (งบประมาณ 630,000 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ     กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR - และเสรีภาพ)

การบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 2 ด้วยวาจา (งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   (ขอ้มูลคงเดิมเดือนธันวาคม 2558)

    กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศ ICCPR ฉบับที่ 2 ด้วย -

วาจาต่อคณะกรรมการสิทธมินุษยนชนแห่งชาติประจ ากติกา ICCPR 

(งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วย - กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International และเสรีภาพ

Convention for the Protection of all Persons from Enforced (กองส่งเสริมสิทธิ

Disappearance : CED) (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ)

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจทานค าแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับต่อไป

3. โครงการเผยแพร่และจัดท ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน - กรมคุ้มครองสิทธิ

การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ และเสรีภาพ

ย่ ายศัีกดิ์ศรี (CAT) (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม (กองส่งเสริมสิทธิ

โครงการเผยแพร่หลักการและสาระส าคัญของสนธสิัญญาระหว่างประเทศด้าน และเสรีภาพ)

สิทธมินุษยชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการจดัท ารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้านไร้มนุษยธรรม หรือ ย่ ายศัีกด์ิศรีตาม

อนุสัญญาต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

4. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา - กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และเสรีภาพ

ฉบับที่ 4-7 (งบประมาณ 833,400 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   (ขอ้มูลคงเดิมเดือนธันวาคม 2558)

5. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ - กรมคุ้มครองสิทธิ

โดยถูกบังคับ พ.ศ. ... (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   (ขอ้มูลคงเดิมเดือนธันวาคม 2558) และเสรีภาพ)

6. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดี - กรมบังคับคดี
   6.1 ร่างพระราชบัญญัติที่ประกาศราชกจิจานุเบกษาแล้ว (ขอ้มูลคงเดิม)

          6.1.1 พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 110 ก 

หน้า 1 ลงวันที่ 19 พฤศจกิายน 2558
   6.2 กฎกระทรวงที่ประกาศราชกจิจานุเบกษาแล้ว

         6.2.1 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาด

พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 4 ก หน้า 6 ลงวันที่ 

 13 มกราคม 2559
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ
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การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา
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แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   6.3 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

          6.3.1 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่.) พ.ศ. ... (การฟื้นฟูกจิการของ

ลูกหนี้ ที่เป็นวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs)
          ผลการด าเนินงาน

          1. คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11 ประชุมตรวจร่างแกไ้ขพระราชบัญญัติฯ

วันที่ 19 พฤศจกิายน 2558 

          2. ฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯจดัท าร่างแกไ้ขพระราชบัญญัติล้มละลาย 

(ฉบับที.่.) พ.ศ. ... และจดัส่งให้กรมบังคับคดีพิจารณายนืยนัร่างพระราชบัญญัติฯ โดย

กรมบังคับคดีแจง้ยนืยนัร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยงัส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว

          3. มีการประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 7 มกราคม 2559

          4. เขา้สู่การประชุมของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

วันที่ 11 มกราคม 2559 และเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการวิสามัญกจิการสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2559

          5. เขา้รับการพิจารณาวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยูร่ะหว่าง

คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณา วันที่ 21 มกราคม 2559
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

          6.3.2 ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2
          ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม)

          คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ประชุมพิจารณาตรวจร่างกฎหมายเสร็จส้ินเมื่อวันที่ 2 กนัยายน 2558 

อยูร่ะหว่างการจดัท าร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งภาค 4 ลักษณะ 2 ของฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อส่งเร่ืองให้

กรมบังคับคดีพิจารณายนืยนัร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยงัส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   6.4 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของกรมบังคับคดี

          6.4.1 ร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย ์(ฉบับที.่.)
          ผลการด าเนินงาน

          กรมบังคับคดีแต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ัง และ

แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการบังคับคดีแพ่ง มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะท างาน 

เพื่อด าเนินการพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์
   6.5 การเสนอปรับปรุง แกไ้ข กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบังคับคดี

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบังคับคดีพิจารณาเสนอปรับปรุง แกไ้ข 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบังคับคดี ดังนี้
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

          6.5.1 การปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบัญญัติล้มละลายทั้งฉบับ (ล้มละลายและ

ฟื้นฟูกจิการ)
          ผลการด าเนินงาน

          กรมบังคับคดีมีค าส่ังเร่ืองยกเลิกค าส่ังและแต่งต้ังคณะท างานศึกษาก าหนด

ประเด็นส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ังและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการ

บังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ โดยจดัประชุมวันที่ 12,16,24

พฤศจกิายน 2558 วันที่ 2,8,11,14,18,22,24,29 ธันวาคม 2558 และวันที่ 

12,20 มกราคม 2559

          6.5.2 เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี
          ผลการด าเนินงาน

          มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจดัท าร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. ... 

ฝุายเลขาฯคณะท างานรวบรวมขอ้มูล/ขอ้กฎหมายเพื่อท าการยกร่างพระราชบัญญัติ

          6.5.3 การเสนอร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง เพื่อรองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่น

โทรศัพท์มือถอื เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน
          ผลการด าเนินงาน

          อยูร่ะหว่างการศึกษา วิจยั เสนอร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง รองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ และทาง

แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถอื
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

11.3 มีระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมโยงกนั 1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย ์ - กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและน าผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการด าเนินงาน

และเจา้หน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมได้    มีระบบฐานขอ้มูลที่ใช้ในการด าเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย ์ดังนี้

   1. ระบบรายงานสถติิการบังคับคดีแพ่ง 6 ช่อง

   2. ระบบรายงานสถติิการขายทอดตลาดคดีแพ่ง 8 ช่อง

   3. โปรแกรมลงสถติิศูนยไ์กล่เกล่ีย เพื่อรวบรวมขอ้มูลสถติิการไกล่เกล่ีย

   4. โปรแกรมรายงานผลการด าเนินงานเพื่อรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

พ.ศ. 2558 และงบประมาณเงินดอกเบี้ยอันเกดิจากเงินกลางฯ ซ่ึงระบบฐานขอ้มูล

ดังกล่าวได้จดัท าขึน้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม

ภารกจิหลักรวมทั้งรายงานผลการด าเนิงานให้สอดคล้องกบันโยบายต่างๆ โดยจดัท า

รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... กรมคุ้มครองสิทธิ

ทางกฎหมายโดยให้เขา้ถงึความเป็น (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมการ

   (ขอ้มูลคงเดิมเดือนธันวาคม 2558) ระงับขอ้พิพาท)
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี
   ผลการด าเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามขอ้มูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ต้ังแต่วันที่ 21 ต.ค. 58 - 18 ม.ค. 59

จ านวน 5,561 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จ านวน 3,367 ราย ร้อยละ 60.54

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

"LED Property"
   ผลการด าเนินงาน

   - เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม

2557 เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพยสิ์นนที่ขายทอดตลาด เป็นการอ านวยความสะดวก

ให้กบัผู้สนใจซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดให้มีความโปร่งใส เขา้ถงึขอ้มูลได้ง่ายขึน้ 

ใหบ้ริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่วันที ่21 ตุลาคม 2558 - 17 มกราคม

2559 มีผู้เขา้โหลดแอพพลิเคชั่น รวม 1,896 คร้ัง แยกเป็นระบบ Andriod จ านวน 

1,375 คร้ัง ระบบ iOS จ านวน 521 คร้ัง
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

4. การผลักดันทรัพยส์ินออกจากกระบวนการบังคับคดี กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพยสิ์นออกจากกระบวนการ

บังคับคดี โดยน ากลยทุธ์ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช้ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพยสิ์นออกจาก

ระบบได้ จ านวน 31,167,379,892 บาท โดยสามารถแยกผลการด าเนินงานใน

แต่ละเดือน ได้ดังนี้

     - เดือนตุลาคม 2558 สามารถผลักดันทรัพยสิ์นได้ 13,193,447,157 บาท

     - เดือนพฤศจกิายน 2558 สามารถผลักดันทรัพยสิ์นได้ 9,638,389,591 บาท

     - เดือนธันวาคม 2558 สามารถผลักดันทรัพยสิ์นได้ 8,335,543,144 บาท

* ข้อมูล ณ วนัที ่14 มกราคม 2559

5. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีจดักจิกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นบังคับคดี โดยให้ความส าคัญ

กบัหนี้รายยอ่ย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และหนี้ กยศ. 

เพื่อลดปริมาณคดีที่เขา้สู่กระบวนการบังคับคดี และท าให้เกดิความสมานฉนัท์สามัคคี

ในสังคม โดยมีผลการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทชั้นบังคับคดี ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 3,048 เร่ือง ทุนทรัพย ์1,311,776,826.70 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 2,534 เร่ือง ทุนทรัพย ์760,034,458,58 บาท ร้อยละ 83.14  

ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย รายละเอียดดังนี้
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     - เดือนตุลาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 965 เร่ือง ทุนทรัพย ์

377,143,587.68 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 782 เร่ือง ทนุทรัพย์ 249,835,895.17 บาท

ร้อยละ 81.04 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     - เดือนพฤศจกิายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 1,513 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์668,305,123.04 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 1,303 เร่ือง ทุนทรัพย ์

329,340,536.33 บาท ร้อยละ 86.12 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     - เดือนธันวาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 570 เร่ือง ทุนทรัพย์

266,328,115.98 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 449 เร่ือง ทุนทรัพย ์180,858,027.08

บาท ร้อยละ 78.77 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     กรมบังคับคดีมีนโยบายแกป้ัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกา (หนี้ตาม

ค าพิพากษา) โดยน าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้

ความช่วยเหลือ โดยผลการไกล่เกล่ียหนี้สินครูทั่วประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 

ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสงค์ไกล่เกล่ียและมีการต้ังเร่ืองไกล่เกล่ีย 75 เร่ือง

ทุนทรัพย ์22,372,451.24 บาท

     - ไกล่เกล่ียส าเร็จ 6 เร่ือง ทุนทรัพย ์2,603,716.11 บาท

     - ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 3 เร่ือง ทุนทรัพย ์1,872,840.10 บาท

     - ไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ 2 เร่ือง ทุนทรัพย ์447,900 บาท

     - อยูร่ะหว่างด าเนินการ 64 เร่ือง ทุนทรัพย ์17,447,995.03 บาท

     ไกล่เกล่ียส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 66.66 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย
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6. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ร่วมมือในการ

ตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยูใ่นชั้นบังคับคดี ซ่ึงเป็นหนี้เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดย

ให้ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศจดัไกล่เกล่ียหนี้เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทาง

กฎหมาย ความรู้ทางการเงินและสนับสนุนการแกไ้ขหนี้สินในการปรับโครงสร้างหนี้ 

(Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในชั้นบังคับคดี จ านวน 2,292 เร่ือง ดังนี้

     1. อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการไกล่เกล่ีย จ านวน 241 เร่ือง

     2. อยูร่ะหว่างประสาน ธกส./อขก. ให้ความช่วยเหลือ จ านวน 96 เร่ือง

     3. ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 132 เร่ือง

     4. ด าเนินการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ จ านวน 485 เร่ือง

     5. ยงัไม่ได้ต้ังเร่ืองยดึ จ านวน 352 เร่ือง

     6. อยูร่ะหว่างด าเนินการขัน้ตอนอื่นๆ เช่น งดการบังคับคดี ประกาศขาย ฯลฯ 

จ านวน 37 เร่ือง

     7. ด าเนินการขายได้ ถอนการยดึ พ้นระยะเวลาบังคับคดี จ านวน 1,343 เร่ือง

     ส านักงานบังคับคดีจงัหวัด ประสานกบัสภาเกษตรกรจงัหวัดทุกจงัหวัดในการให้

ความรู้ด้านการบังคับคดีแกเ่กษตรกร โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้

     1. ประสานและด าเนินการอบรมให้ความรู้แล้ว 50 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัดพัทลุง 

ก าแพงเพชร บุรีรัมย ์พระนครศรีอยธุยา นราธิวาส สุโขทัย ตรัง ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย

สกลนคร ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี สตูล พังงา จนัทบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ยโสธร  มุกดาหาร 

หนองบัวล าภู ระยอง นครนายก ชลบุรี ภูเกต็  สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ สระบุรี อ่างทอง
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พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุดรธานี สมุทรปราการ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ปทุมธานี กระบี่

นครสวรรค์  สุราษฎร์ธานี ปัตตานี อุบลราชธานี พะเยา สงขลา หนองคาย น่าน และ

ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6

     2. ประสานและก าหนดวันในการอบรมให้ความรู้ จ านวน 9 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัด

นนทบุรี พิจติร ราชบุรี เชียงราย อุตรดิตถ ์มหาสารคาม นครปฐม บึงกาฬ และตราด

     3. ประสานและอยูร่ะหว่างสภาเกษตรกรจงัหวัดก าหนดวันในการอบรมให้ความรู้ 

จ านวน 22 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัดล าพูน อุทัยธานี ชัยนาท สมุทรสงคราม กาฬสินธุ ์

นครราชสีมา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ปราจนีบุรี สระแกว้ ตาก ชุมพร ระนอง ลพบุรี

นครพนม ล าปาง สมุทรสาคร เชียงใหม่ กาญจนบุรี อ านาจเจริญ ยะลา และจงัหวัดแพร่

6. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   การจดัมหกรรมไกล่เกล่ียต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 21 มกราคม 2559 มีเร่ือง

เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 1,544 เร่ือง ทุนทรัพย ์346,643,597.93 บาท 

ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 1,353 เร่ือง ทุนทรัพย ์291,265,833.37 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 87.63 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย รายละเอียดดังนี้

   6.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดบุรีรัมย ์เมื่อวันที่ 18-19

มกราคม 2559 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 63 เร่ือง ทุนทรัพย ์

21,073,302.05 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 57 เร่ือง ทุนทรัพย์ 18,058,058,272.03 

บาท คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย
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   6.2 ร่วมกับธนาคารออมสิน

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558

   6.3 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 2 เร่ือง ทุนทรัพย ์37,469.48 บาท 

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 2 เร่ือง ทุนทรัพย์ 37,469.48 บาท ร้อยละ 100 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   6.4 ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558

   6.5 ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพยส์ุขุมวิท จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558

   6.6 ร่วมกับบริษัท พัฒนสินลิสซ่ืง จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558

   6.7 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558
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๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.3 ส่งเสริมกองทุนยติุธรรม ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยตุิธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

โอกาส คุ้มครองผู้ถกูล่วงละเมิดสิทธิ    พระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ.2558 ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา (กองพิทักษ์สิทธิ

เสรีภาพและเยยีวยาผู้บริสุทธิห์รือได้รับ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เล่มที่ 132 ตอนที่ 102 ก มีผลบังคับใช้วันที่ และเสรีภาพ)

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม  24 เมษายน 2559
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