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รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

2

๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน

   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 2-27 มีนาคม 255๘ มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่

เบ็ดเสร็จ ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด

จํานวน 24 คําสั่ง และมีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 9 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน

1,038,141.71 บาท โดยมียอดรวมสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - 27 มี.ค. 58) ดังนี้

   - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 113 คําสั่ง

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจําเดือน มีนาคม 255๘

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ
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   - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน

ยาเสพติด จํานวน 42 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน

122,329,421.75 บาท

   สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

   ระหว่างวันที่ 2 - 27 มีนาคม 2558 มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่

ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 2 คําสั่ง

และมีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินทีเกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 2 คําสั่ง

มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน 32,087,817.00 บาท

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

27 มี.ค. 58 ) ดังนี้

 - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จํานวน ๕ คําสั่ง

 - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

จํานวน 5 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 35,111,736.06 บาท
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      ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 146.2373 ล้านบาท กรมคุมประพฤติ

    1.1 ตรวจพิสูจน์

          ดําเนินการตรวจพิสูจน์ จํานวน 9,533 ราย

    1.2 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

          ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา 

    จํานวน 8,794 ราย แบ่งออกเป็น

    - การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว จํานวน 1,452 ราย

    - การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว จํานวน 7,342 ราย

    ผลการฟื้นฟูเสร็จสิ้นไปโดยผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ จํานวน 6,247 ราย

2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 519,691,800 สํานักงาน ป.ป.ส.

   วัตถุประสงค์

   เพื่อดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม

   ตัวชี้วัด

   1. จํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

   2. ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ

   3. คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจํานวนคดียาเสพติดที่ได้รับ

แจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

   4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสําคัญที่มีการขยายผล
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   กิจกรรม

   1. การทําลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด

   2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

   ผลการดําเนิน

   1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน 25,260 คดี ผู้ต้องหา

จํานวน 26,845 คน

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จํานวน

1,325,841.13 เม็ด ไอซ์ 5.49 กิโลกรัม เฮโรอีน 10.66 กิโลกรัม

กัญชา 889.33 กิโลกรัม

   3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จํานวน 124 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 

จํานวน 25.24 ล้านบาท

   4. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 56 คดี ผู้ต้องหา 156 ราย

   5. การดําเนนิการในเรือนจําโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจําทุกเรือนจํา

อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ 198 เครื่อง ซิมการ์ด

66 อัน ยึดยาบ้า 160 เม็ด ไอซ์ 204.72 กรัม

   6. การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

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

พบการร้องเรียน 48 คน

   7. การดําเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 21 คน
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3. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง 455,278,000 สํานักงาน ป.ป.ส.

เกี่ยวกับยาเสพติด

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด

   2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกัน

และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง

   3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   ตัวชี้วัด

   1. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีการดําเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

   2. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

   3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. การรณรงค์ป้องกันและการปรับเปลี่ยนเจตคติ

   2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในทุกระดับ
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   ผลการดําเนินงาน

   1. การเข้าไปดําเนินการในพื้นที่เสี่ยง คือ การออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง,

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

โต๊ะบิลเลียด จํานวน 5,038 ครั้ง พบการกระทําผิดและได้ดําเนินการต่อพื้นที่เสี่ยงที่

กระทําผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม จํานวน 182 ครั้ง และใช้มาตรการทางกฎหมาย 

41 ครั้ง

   2. การเข้าไปดําเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติด 8,710 ราย ส่งเข้ารับการบําบัดรักษาด้วยความสมัครใจ 176 ราย

ให้โอกาสเข้าทํางาน 173 ราย การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด 50,845 ราย

การจัดกิจกรรม To Be Number One และจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มเสี่ยง

(แรงงานต่างด้าว)

   3. การบําบัดฟื้นฟู ภาพรวม 19,332 คน ดังนี้

      3.1 ระบบสมัครใจ รวม 7,353 ราย

      3.2 ระบบบังคับบําบัด โดย กรมคุมประพฤติ 10,323 ราย

      3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

4,792 ราย

   4. การติดตามผู้ผ่านการบําบัด 21,732 คน และการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่าน

การบําบัด 1,155 คน
6



การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   5. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย  30,952 หมู่บ้าน/ชุมชน

     5.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก 3,319 หมู่บ้าน/ชุมชน

     5.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 2,890 หมู่บ้าน/ชุมชน

     5.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 6,766 หมู่บ้าน/ชุมชน

     5.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหา 17,973 หมู่บ้าน/ชุมชน

   6. การดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 7,504 หมู่บ้าน/ชุมชน

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง 1. โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ 340,130 กรมคุ้มครองสิทธิ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสรีภาพสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ

   วัตถุประสงค์ (กองส่งเสริมสิทธิ

   เพื่อพัฒนาสื่อเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการ และเสรีภาพ)

ยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   เป้าหมาย

   สื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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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

   ตัวชี้วัด

   1. สื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   2. จัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตาม

ภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   ผลการดําเนินการ

   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

สิทธิเสรีภาพ ตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   รุ่นที่ 1 วันที่ 23-31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2. โครงการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาและ 103,450.30 กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสทิธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่จังหวัดชายแดน และเสรีภาพ 

ภาคใต้ (งบประมาณ 500,000 บาท) (กองพิทักษ์สิทธิ

   กิจกรรม การช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และเสรีภาพ)

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   วัตถุประสงค์

   เพื่อพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา

และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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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

   จํานวนการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตามพ.ร.บ.

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

จํานวนคําขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรม ทั้งคดีความมั่นคง

และคดีอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคณะอนุกรรมการ

   ตัวชี้วัด

   1. จํานวนการช่วยเหลือทางการเงินผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   2. จํานวนคําขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรม ทั้งคดี

ความมั่นคง และคดีอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาตใต้ที่ได้รับการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการ

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยมีหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จํานวน 11 หน่วยงาน ผลการพิจารณาทั้งหมด 5 ราย ดังนี้

     - ได้รับอนุมัติ จํานวน 1 ราย

     - ไม่ได้รับการอนุมัติ จํานวน 3 ราย

     - ชะลอการอนุมัติ จํานวน 1 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

   2. จัดประชุมจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวน

การยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 

ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้แทน

จากเรือนจํา ผู้แทนกอ.รมน.ภาค 4 ผู้แทนศอ.บต.ยุติธรรมจังหวัด สํานักงานคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 รวม 31 คน

   2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่  - รัฐธรรมนูญแห่ง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 กรมคุ้มครองสิทธิ

เลือกปฏิบัติ ราชอาณาจักรไทย    จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัดในการป้องกันจัดการและแก้ และเสรีภาพ

(ฉบับชั่วคราว) ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในพื้นที่ (กองส่งเสริมสิทธิ

พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส และเสรีภาพ)

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ คอนแวนชั่น จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย 56 คน

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

  (พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์สร้าง

ความเป็นธรรมในสังคม
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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

7

โครงการที่สอดคล้องกับการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน กรมบังคับคดี

   - โครงการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเพื่อการเป็นศูนย์กลางด้านการบังคับ

คดีในอาเซียน

   ผลการดําเนินการงาน

   ประชุมคณะอนุทํางานด้านสารัติถะ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณา

ร่างกําหนดการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียน

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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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

10

10.4 การใช้มาตรการ

 10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย 1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ กรมบังคับคดี

การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตรย์สุจริต

และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ    ผลการดําเนินงาน

ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์    จัดโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการ ให้กับภาครัฐต่อต้านทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางและ

ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สํานักงานบังคับคดีในเขตจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมจํานวน 73 คน 

ณ ชั้น 1 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ
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นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ
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ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า 1. โครงการเตรียมการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตาม กรมคุ้มครองสิทธิ

พันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (กลุ่มงานสิทธิ

(International Coveneant on Civil and Political Rights : ICCPR) มนุษยชนระหว่าง

ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee ประเทศ)

: HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR)

   วัตถุประสงค์

   1. ประมวลเรื่องรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (HRC) ซึ่งเป็น

คณะกรรมการตามข้อบบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR

   2. เพื่อจัดสัมมนาเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน (HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR และ

ร่วมกําหนดท่าทีที่เหมาะสมของประเทศไทยในการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน

ของประเทศไทยฯ ต่อไป

   เป้าหมาย

   ประมวลเรื่องรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (HRC) ซึ่งเป็น

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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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

คณะกรรมการตามข้อบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR

   กิจกรรม

   1. ดําเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารจํานวน 400 เล่ม

ได้แก่ 1) รายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ภาษาไทย-อังกฤษ) จํานวน 200 เล่ม และ 

2) รายงานสรุปสาระสําคัญของการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงาน

ผลการดําเนินงาน จํานวน 200 เล่ม

   2. ประมวลเรื่อง การเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เข้าสู่การพิจารณาต่อที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

   3. จัดสัมมนาเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน (HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR และ

ร่วมกําหนดท่าทีที่เหมาะสมของประทเศไทยในการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน

ของประเทศไทยฯ

   ผลการดําเนินการ

   1. ดําเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารจํานวน 400 เล่ม 

ได้แก่ 1) รายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ภาษาไทย-อังกฤษ) จํานวน 200 เล่ม และ 

2) รายงานสรุปสาระสําคัญของการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงาน
14



การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน จํานวน 200 เล่ม

   2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามเห็นชอบการเสนอรายงานฯ 

ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 57

   3. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2557

   4. ดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานตาม ICCPR 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

2. โครงการเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน กรมคุ้มครองสิทธิ

การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย่ํายี และเสรีภาพ

ศักดิ์ศรี - CAT (กลุ่มงาน

   วัตถุประสงค์ สิทธิมนุษยชน

   ๑. จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ระหว่างประเทศ 

แห่งสหประชาชาติ กองส่งเสริมสิทธิ

   2. เผยแพร่ผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา และเสรีภาพ)

ต่อต้านการทรมานฯ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

   ๓. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนําข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติไปปฏิบัติ

   4. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ
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ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ
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งบประมาณ

   เป้าหมาย

   ๑. เผยแพร่ผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา

ต่อต้านการทรมานฯ ในระดับพื้นที่ จํานวน ๕ ภูมิภาค

   2. จัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่ง

สหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

   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
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 
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แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   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

   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

   8. จัดประชุมเพื่อจัดทําหลักสูตรการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานสําหรับบุคลากร

ทางการแพทย์ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

และสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 23-24 

กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
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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

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย 1. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี กรมบังคับคดี

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ    1.1 ศึกษา กําหนดประเด็นสําคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง    ผลการดําเนินงาน

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ    - ศึกษากําหนดประเด็นสําคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เพื่อให้การ

การบริหารราชการแผ่นดิน บังคับคดีล้มละลายและการฟิ้นฟูกิจการของลูกหนี้อันเป็นภารกิจของกรมบังคับคดี

สอดคล้องกับผลการวิจัยภายใต้โครงการ Doing Business ของธนาคารโลก คณะทํางาน

ศึกษาประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ประชุมเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เมื่อวันที่ 

18 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอสิติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงวความคิดเห็น จํานวน 76 คน 

เพื่อที่คณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 

จะได้นําความคิดเห็นมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย และ

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เสนอกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 

 30 ธันวาคม 2557

   - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 10 กุภาพันธ์ 2558 และ

ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

   1.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติ

ผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545
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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

   ผลการดําเนินงาน

   1. คณะทํางานฯได้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ซึ่งการเปิดรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนด

คุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 

และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประชุมสนทนากลุ่มแล้ว และ

ได้จัดทําร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและ

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.... เสนอกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

   2. ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว เสนอกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

   3. คณะรัฐมนตรีรับหลักการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และส่งให้คณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา

   4. คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

   1.3 ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี (ฉบับที่..) และร่างระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ....

   ผลการดําเนินงาน

   1. ได้เสนอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยกระทรวง

ได้ส่งกลับมาให้กรมบังคับคดีแก้ไข และกรมบังคับคดีได้แก้ไขและนําส่งให้กระทรวง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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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

   2. กระทรวงยุติธรรมได้ส่งคืนร่างระเบียบ 2 ฉบับดังกล่าวให้กรมบังคับคดีพิจารณา

ปรับแก้ไขในรูปแบบของกฎกระทรวง ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯของ

กรมบังคับคดีพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตามความเห็นของกระทรวงยุติธรรม 

   1.4 ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องกําหนดอัตราจํานวนหลักประกันการเข้าสู้ราคาที่

เหมาะสม, กําหนดราคาขั้นต่ําเพื่อจูงใจผู้ซื้อทรัพย์, กําหนดระยะเวลาการขาย

   ผลการดําเนินงาน

   1. แต่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและคณะทํางานฯ ชุดนี้มีการประชุมไปแล้วจํานวน 3 ครั้ง 

มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการขายทอดตลาด โดย

การพิจาณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย 

และการกําหนดระยะเวลาในการขายทอดตลาดแต่ละนัดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

รวมถึงประกาศกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ได้จัดประชุม

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ 

ตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ ผู้แทนสถาบันการเงิน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด สํานักงานกฎหมายและทนายความ สถาบันการศึกษา

รวม 154 คน โดยคณะทํางานจะได้นําข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงร่าง

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ... 

   2. ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58
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(การฟื้นฟูกิจการ)

   ผลการดําเนินงาน

   คณะทํางานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 (การฟื้นฟู

กิจการ) อยู่ระหว่างคณะทํางานฯ พิจารณายกร่างกรอบหลักกฎหมายการฟื้นฟูกิจการ

ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเสนอคณะทํางานฯ ในการประชุม โดย

การประสานงานกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อ

หารือในรายละเอียด ดังนี้ 

   - คํานิยามของคําว่าลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   - การกําหนดจํานวนหนี้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ

   - ประเด็นที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะทําการศึกษา

ลูกหนี้ SME ของต่างประเทศ

   - สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะทําการศึกษาเกี่ยวกับรายได้

ของ SME เพื่อกําหนดจํานวนหนี้ของลูกหนี้ ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

   - เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58, 26 ก.พ. 58 และวันที่ 12 มี.ค. 58 ได้มีการประชุม

คณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําร่างและหลักการในการปรับปรุง 

และแก้ไข พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) โดย

คณะทํางานฯ ได้กําหนดนัดประชุมในครั้งต่อไป ในวันที่ 8 เม.ย. 58)
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วันที่ สาระสําคัญ
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งบประมาณ

2. งานการดูแลแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ 217.4731 ล้านบาท กรมคุมประพฤติ

   ผลการดําเนินการ

   1. ผู้กระทําผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู

จํานวน 15,963 ราย แบ่งออกเป็น

   1.1 คดีสืบเสาะ จํานวน 3,970 ราย

   1.2 คดีสอดส่อง จํานวน 11,993 ราย

   2. จํานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นการคุมความประพฤติ 

จํานวน 15,408 ราย

11.3 มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน 1. จัดทําระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์ กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและนําผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการดําเนินงาน

และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้    มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย์ ดังนี้

   1. ระบบรายงานสถิติการบังคับคดีแพ่ง 6 ช่อง

   2. ระบบรายงานสถิติการขายทอดตลาดคดีแพ่ง 8 ช่อง

   3. โปรแกรมรายงานผลการดําเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานแผนงาน/

โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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งบประมาณ

   ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการรวบรวมผลและวิเคราะห์ผล

การดําเนินงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย

ต่างๆ โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี

   ผลการดําเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 23 มี.ค. 58 

จํานวน 1,980 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จํานวน 1,233 ราย คิดเป้นร้อยละ 

62.27 สอบถามผลการขายทอดตลาด จํานวน 747 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.72

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

   ผลการดําเนินงาน

   เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 57 

เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ให้มีความโปร่งใสเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 23 มี.ค. 58 มีผู้เข้า

โหลดแอพพลิเคชั่น รวมจํานวน 1,091 ครั้ง แบ่งออกเป็น ระบบ Andriod จํานวน

887 ครั้ง และระบบ IOS จํานวน 204 ครั้ง
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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

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 1. โครงการจัดทําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

ทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความเป็น งบประมาณ 100,000 บาท (งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางประจําปี และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว พ.ศ. 2557) (กองส่งเสริมการ

   วัตถุประสงค์ ระงับข้อพิพาท)

   1. เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ....

   2. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนด้วยการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทตามบริบทของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้

สะดวก รวดเร็ว และประหยัด

   เป้าหมาย

   ปรับปรุงและจัดทําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ....

   ตัวชี้วัด : -

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบจากการมีร่างกฎหมาย เมื่อ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงทเพฯ มีผู้แทนส่วน

ราชการและภาคประชาชนเข้าร่วม จํานวน 29 คน บุคลากรภายในกรม 7 คน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 6 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน ใช้งบประมาณในการจัดประชุม

ทั้งสิ้น 36,930 บาท (เบิกจ่ายจากงบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ประจําปี 

พ.ศ. 2555 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน)

   2. ปรับแก้ร่างกฎหมายตามที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ
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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. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบแล้ว

   4. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามเห็นชอบเข้าที่ประชุม ครม.

และได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

   5. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุม

พิจารณาหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทใน

ชุมชน พ.ศ.... ว่ามีประเด็นที่ขัดแย้งกันหรือไม่ ซึ่งผู้แทนส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม

เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

ในชุมชน พ.ศ.... และไม่มีประเด็นขัดแย้ง

   6. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้

ประชุมพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.... โดย

พิจารณาถึงข้อเท็จจริง และความเห็นของส่วนราชการต่างๆ

2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีเรื่อง

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 40 เรื่อง ทุนทรัพย์ 15,273,998.28 บาท 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 32 เรื่อง ทุนทรัพย์ 12,433,814.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 

ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย
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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

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีระยอง เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558

มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 62 เรื่อง ทุนทรัพย์ 24,220,137.96 บาท

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 48 เรื่อง ทุนทรัพย์ 19,288,568.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 

77.41 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   2.2 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  

26 กุมภาพันธ์ 2558 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 236 เรื่อง ทุนทรัพย์ 

35,132,672.24 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 227 เรื่อง ทุนทรัพย์ 33,437,872.54 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 96.18 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีอุดรธานี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 130 เรื่อง ทุนทรัพย์ 20,712,971.94 บาท

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 128 เรื่อง ทุนทรัพย์ 20,453,437.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 

98.46 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 
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รัฐธรรมนูญแห่ง
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   2.3 ร่วมหารือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 มีเรื่อง

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 179 เรื่อง ทุนทรัพย์ 24,816,119.61 บาท 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 171 เรื่อง ทุนทรัพย์ 23,337,300.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.53 

ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   2.4 ร่วมหารือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีเชียงราย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 13 เรื่อง ทุนทรัพย์ 5,808,470.08 บาท

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 11 เรื่อง ทุนทรัพย์ 4,909,314.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 

84.61 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.๑ ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนยตุิธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย  มติคณะรัฐมนตรี และเสรีภาพ

โอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ    สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0503/23977 ลงวันที่ (กองพิทักษ์สิทธิ

เสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ 28 พ.ย. 57 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 ดังนี้ และเสรีภาพ)

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ
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งบประมาณ

   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... ตามที่กระทรวง

ยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้

ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายได้กองทุน โดยอาจมาจาก

แหล่งรายได้อื่นๆ เช่น การจัดเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน 

ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบ

พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

   2. ให้กระทรวงยุติธรรมนําเรื่องการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมการ

กลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ

จัดตั้ง การดําเนินงานและการประเมินปลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 

ข้อ 8 และให้แจ้งผลการดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

   ผลการดําเนินการ

   1. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 คณะกรรมกฤษฎีกาได้เชิญกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ (กองทุนยุติธรรม) เข้าร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้ให้กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพไปประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับทาง ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.

ในการดําเนินการจัดตั้งสํานักงานกองทุนยุติธรรมขึ้น
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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

   2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับตัวแทน

ทาง ก.พ.ร. และ ก.พ. ขึ้นเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 58 ที่ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการจัดตั้งสํานักงานกองทุน

ยุติธรรม ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

   3. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณารายละเอียด (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 

พ.ศ.... โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจง แก้ไข/ปรับปรุง ในรายละเอียดรายหมวดคําต่างๆ

   4. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา

ปรับแก้ (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... รายมาตรา (มาตราที่ 18-22)

   5. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาปรับ

รายละเอียด ถ้อยคําสาํนวนต่างๆ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุน

ยุติธรรม พ.ศ.... และได้มีการพิจารณามาตราเพิ่มเติม

   6. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก

ไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและร่วมหารือในประเด็น

การจัดตั้งสํานักงานกองทุนยุติธรรม ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 

พ.ศ.... และได้มีการพิจารณามาตราเพิ่มเติม

   7. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีการพิจารณารายมาตราเสร็จสิ้นทุกมาตรา
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