
การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

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. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด

กฎหมายที่เข้มงวดและการจัดการ   ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ พฤษภาคม 255๘ มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน

ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้ เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน

เบ็ดเสร็จ ยาเสพติด จาํนวน 24 คําสั่ง และมีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 9 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 

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

(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - ๑ พ.ค. 58) ดังนี้

   - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 1๕๕ คําสั่ง

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจําเดือน เมษายน 255๘

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ
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   - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน

ยาเสพติด จํานวน ๕๕ คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน

1๓๑,๗๓๗,๗๖๓.๑๘ บาท

   สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

   ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ พฤษภาคม 255๘ มีการออกคําสั่งมอบหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

จํานวน ๑ คําสั่ง และมีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดจํานวน - คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน - บาท

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

๑ พ.ค. 58 ) ดังนี้

 - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จํานวน ๖ คําสั่ง

 - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

จํานวน 5 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 35,111,736.06 บาท

     ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 704,611,200 สํานักงาน ป.ป.ส.

   วัตถุประสงค์ (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๕๘)

   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 2๐,๙๒๓ คดี (สะสม ๑๗๐,๖๕๙ คดี) 

ผู้ต้องหา จํานวน 26,845 คน (สะสม ๑๘๑,๘๙๓ คน)

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จํานวน

๕,๘๘๖,๒๕๔.๐๙ เม็ด (สะสม ๓๒,๐๖๑,๘๓๑.๖๔ เม็ด) ไอซ์ ๑๑.๕๗ กิโลกรัม

(สะสม ๖๖๔.๒๓ กิโลกรัม) เฮโรอีน 0.๑๐ กิโลกรัม (สะสม ๒๔.๗๑ กิโลกรัม)

กัญชา ๑,๓๗๗.๒ กิโลกรัม (สะสม ๑๑,๒๘๘.๘๘ กิโลกรัม)

   3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จํานวน ๒๐๒ ราย (สะสม ๑,๓๖๙ ราย) 

มูลค่าทรัพย์สิน จํานวน ๘๖.๓๗ ล้านบาท (สะสม ๕๘๖.๖๖ ล้านบาท)
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   4. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน ๘๐ คดี (สะสม ๔๐๙ คดี) ผู้ต้องหา 

1๘๔ ราย (สะสม ๑,๑๗๑ ราย)

   5. การดําเนินการในเรือนจําโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจําทุกเรือนจําอย่างน้อย

วันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ 19๑ เครื่อง (สะสม ๑,๕๓๘ เครื่อง) 

ซิมการ์ด ๑๒๑ อัน (สะสม ๘๐๑ อัน) ยึดยาบ้า ๒,๗๖๔ เม็ด (สะสม ๑๐,๕๒๐ เม็ด)

ไอซ์ ๓๙๙.7 กรัม (สะสม ๘๑๘.๒๕ กรัม)

   6. การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

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

พบการร้องเรียน 4๙ คน (สะสม ๓๖๒ คน)

   7. การดําเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๑๖ คน

(สะสม ๑๐๖ คน)

หมายเหตุ : ข้อมูลสะสมเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง 455,278,000 สํานักงาน ป.ป.ส.

เกี่ยวกับยาเสพติด

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด

   2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกัน

และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง
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   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

   ผลการดําเนินงาน

   1. การเข้าไปดําเนินการในพื้นที่เสี่ยง คือ การออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง,

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

โต๊ะบิลเลียด จํานวน ๓,๓๐๑ ครั้ง (สะสม ๒๐,๑๘๘ ครั้ง) พบการกระทําผิดและได้

ดําเนินการต่อพื้นที่เสี่ยงที่กระทําผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม จํานวน ๘๖ ครั้ง 

(สะสม ๖๔๗ ครั้ง) และใช้มาตรการทางกฎหมาย ๓๖ ครั้ง (สะสม ๒๓๖ ครั้ง)
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   2. การเข้าไปดําเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติด ๑๒,๑๔๔ ราย (สะสม ๓๔,๒๕๓ ราย) ส่งเข้ารับการบําบัดรักษาด้วย

ความสมัครใจ ๗๐ ราย (สะสม ๔๕๑ ราย) ให้โอกาสเข้าทํางาน 1,๓๐๑ ราย (สะสม 

๑,๖๖๙ ราย) การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจัดกิจกรรม

การรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ๔๕,๗๑๖ ราย (สะสม ๑๗๕,๘๑๙ ราย)

   3. การบําบัดฟื้นฟู ภาพรวม ๒๐,๙๐๘ คน (สะสม ๑๐๗,๕๗๔ คน) ดังนี้

      3.1 ระบบสมัครใจ รวม ๑๐,๘๔๖ ราย (สะสม ๓๔,๐๘๙ คน)

      3.2 ระบบบังคับบําบัด โดย กรมคุมประพฤติ ๘,๓๘๐ ราย (สะสม ๖๓,๘๖๙ คน)

      3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

๑,๖๘๒ ราย (สะสม ๙,๖๑๖ คน)

   4. การติดตามผู้ผ่านการบําบัด ๑๕,๓๗๙ คน (สะสม ๑๔๕,๒๑๙ คน) และการให้

ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด ๗๐๕ คน (สะสม ๔,๖๘๘ คน)

   5. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย  ๘,๗๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม ๓๙,๗๓๒ หมู่บ้าน/ชุมชน)

     5.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก ๘๗๔ หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม ๔,๑๙๓ หมู่บ้าน)

     5.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง ๘๔๗ หมู่บ้าน/ชุมชน 

(สะสม ๓,๗๓๗ หมู่บ้าน/ชุมชน)

     5.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย ๑,๙๒๔ หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม ๘,๖๙๐ หมู่บ้าน/ชุมชน)
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นายกรัฐมนตรี
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เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
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     5.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหา ๕,๑๓๓ หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม ๒๓,๑๐๖ หมู่บ้าน/ชุมชน)

   6. การดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑,๙๒๒ หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม ๙,๔๒๖ หมู่บ้าน/ชุมชน)

หมายเหตุ : ข้อมูลสะสมเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง 1. โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ 1,377,800 กรมคุ้มครองสิทธิ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสรีภาพสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ

   วัตถุประสงค์ (กองส่งเสริมสิทธิ

   เพื่อพัฒนาสื่อเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการ และเสรีภาพ)

ยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   เป้าหมาย

   สื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   ตัวชี้วัด

   1. สื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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   2. จัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตาม

ภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   ผลการดําเนินการ

   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและ

สิทธิเสรีภาพ ตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ ภาคประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)

   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

   รุ่นที่ ๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วม ๑๓๒ คน

   2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่  - รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 กรมคุ้มครองสิทธิ

เลือกปฏิบัติ  พ.ศ. 2557 มาตรา 4    ๑. จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัดในการป้องกันจัดการและ และเสรีภาพ

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในพื้นที่ (กองส่งเสริมสิทธิ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส และเสรีภาพ)

  (พ.ศ. 2555-2559) คอนแวนชั่น จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย 56 คน

ยุทธศาสตร์สร้าง    ๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัดในการป้องกันจัดการและแก้ไข

ความเป็นธรรมในสังคม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัด

กาญจนบุรี
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11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า 1. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ 422,750 กรมคุ้มครองสิทธิ

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International และเสรีภาพ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ Convention for the Protection of all Persons from Enforced

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง Disappearance : CED)

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ    วัตถุประสงค์

การบริหารราชการแผ่นดิน    ๑. เพื่อผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงหลักการและสาระสําคัญ

ของอนุสัญญาฯ รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาการหายสาบสูญ

โดยถูกบังคับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสามารถนําหลักการตามสนธิสัญญาฯ

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๓. เพื่อตรวจทานคําแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล

ทุกคนจากการหายสาบสญูโดยถูกบังคับ

   ๔.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

   เป้าหมาย

   ๑. ผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญา

   ๒. หน่วยงานรับทราบถึงหลักการและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหา

การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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   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

   3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ 

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

   4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ 

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

   5. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม

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

ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

   6. เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหาย

สาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ.... เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาลงนาม

   7. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามใน

หนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนําเสนอเข้า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ

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

ชําระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กับผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี

   ผลการดําเนินงาน

   เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

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

ที่ค้างชําระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กับผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของ
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กรมบังคับคดีโดยได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังกระทรวงยุติธรรม วันที่ 3 พ.ย. 57

ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 

6 ม.ค. 58 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งยืนยังร่างกฎหมาย

   2.2 ศึกษา กําหนดประเด็นสําคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

   ผลการดําเนินงาน

   - ศึกษากําหนดประเด็นสําคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เพื่อให้

การบังคับคดีล้มละลายและการฟิ้นฟูกิจการของลูกหนี้อันเป็นภารกิจของกรมบังคับคดี

สอดคล้องกับผลการวิจัยภายใต้โครงการ Doing Business ของธนาคารโลก 

คณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ประชุม

เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอสิติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีผู้แทนจาก

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็น จํานวน 76 คน เพื่อที่คณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญของพ.ร.บ.

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 จะได้นําความคิดเห็นมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย และเสนอกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2557

   - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 10 กุภาพันธ์ 2558 และ

ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกรมบังคับคดี

แจ้งยืนยันร่างไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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   2.3 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติ

ผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545

   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 และ

พิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเพื่อยืนยันร่างกฎหมาย
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   2.4 คณะทํางานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

(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 ,12 มี.ค. 58 และวันที่ 8 เม.ย. 58 ได้มี

การประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําร่างและหลักการใน

การปรับปรุง และแก้ไข พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (การฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี้) โดยคณะทํางานฯ ได้กําหนดนัดประชุมในครั้งต่อไป ในวันที่ 29 เม.ย. 58)
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11.3 มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน 1. จัดทําระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์ กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและนําผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการดําเนินงาน

และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้    มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย์ ดังนี้

   1. ระบบรายงานสถิติการบังคับคดีแพ่ง 6 ช่อง

   2. ระบบรายงานสถิติการขายทอดตลาดคดีแพ่ง 8 ช่อง

   3. โปรแกรมลงสถิติศูนย์ไกล่เกลี่ย เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติการไกล่เกลี่ย

   4. โปรแกรมรายงานผลการดําเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

   ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการรวบรวมผลและวิเคราะห์ผล

การดําเนินงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย

ต่างๆ โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี

   ผลการดําเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 16 เม.ย. 58 

จํานวน 2,567 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จํานวน 1,615 ราย คิดเป้นร้อยละ 

62.91 สอบถามผลการขายทอดตลาด จํานวน 952 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.08
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ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

"LED PROPERTY"

   ผลการดําเนินงาน

   เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 57 

เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ให้มีความโปร่งใสเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 15 เม.ย. 58 มีผู้เข้า

โหลดแอพพลิเคชั่น รวมจํานวน 1,570 ครั้ง แบ่งออกเป็น ระบบ Andriod จํานวน

1,209 ครั้ง และระบบ IOS จํานวน 361 ครั้ง

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
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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

   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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน)

   2. ปรับแก้ร่างกฎหมายตามที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ

   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
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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. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้

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

พิจารณาถึงข้อเท็จจริง และความเห็นของส่วนราชการต่างๆ

   7. สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งความเห็นคณะกรรมกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

เกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.... 

สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

   7.1 ร่างพระราชบัญญัติมีความซ้ําซ้อนกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น 

กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 

กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 

ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของ

คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530

   7.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.... จะเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแผ่นดิน

   7.3 ไม่มีความจําเป็นที่กระทรวงยุติธรรมจะออกพระราชบัญญัติส่งเสริม

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.... แต่เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

   ปัจจุบัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการเสนอ

ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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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. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 

24-25 มีนาคม 2558 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 61 เรื่อง 

ทุนทรัพย์ 23,154,034.46 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 56 เรื่อง ทุนทรัพย์ 

20,861,708.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.8 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   2.2 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 58

มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 100 เรื่อง ทุนทรัพย์ 17,849,624.32 บาท

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 94 เรื่อง ทุนทรัพย์ 16,010,058.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 94

ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 

27 มีนาคม 2558 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 97 เรื่อง ทุนทรัพย์ 

14,252,230.73 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 96 เรื่อง ทุนทรัพย์ 

13,979,582.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   2.3 ร่วมหารือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558

มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 40 เรื่อง ทุนทรัพย์ 181,950,089.12 บาท

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 24 เรื่อง ทุนทรัพย์ 110,616,354.83 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 60 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   2.4 ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 23-24 

มีนาคม 2558 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 15 เรื่อง ทุนทรัพย์ 

16,655,078 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 12 เรื่อง ทุนทรัพย์ 14,888,192 บาท

คิดเป็นร้อยละ 80 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.๑ ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 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

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

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 ถ้อยคําสํานวนต่างๆ 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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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   8. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้

เห็นชอบการเสนอเรื่องดังกล่าวและได้เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

   9. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวาระ 3 

ครบหมดทุกมาตราแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขอยกเว้น

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ประกอบกับมติครม.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เพื่อขอบัญญัติการจัดตั้งสํานักงานกองทุนยุติธรรม

ไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... โดยหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี

การยกเว้นก็จะนํามาพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาเพิ่มเติม ระหว่างนี้ให้พักการพิจารณา

จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี
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