
การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

2

๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 1. โครงการพัฒนาวิชาชีพโนตารีในประเทศไทย 2,746,000 ส านักงานกจิการ

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน    ผลการด าเนินงาน ยติุธรรม

   - จดัประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ.... เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

   - ด าเนินการต่อสัญญาเช่าบริการพื้นที่ Web Hosting ของ Website OJA-ASEAN

ประจ าปี 2558

2. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือยกร่างพระราชบัญญัติพัฒนาพฤตินิสัย 542,200 ส านักงานกจิการ

(งบประมาณ 2,168,800 บาท) ยติุธรรม

   ผลการด าเนินงาน

   จา้งที่ปรึกษาเพื่อด าเนินโครงการโดยได้เบิกจา่ยงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยทุธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจ าเดือน พฤษภาคม 255๘

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ
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   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ มาตรา ๗๗ และ ๗๘ ส านักงาน ป.ป.ง. ส านักงาน ป.ป.ง.
การป้องกนัและแกไ้ขโดยการบังคับใช้    ส านักงาน ป.ป.ง. มีการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นกบัผู้กระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด
กฎหมายที่เขม้งวดและการจดัการ   ระหว่างวันที่ ๖- ๒๙ พฤษภาคม 255๘ มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงาน
ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้ เจา้หน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐาน
เบ็ดเสร็จ ยาเสพติด จ านวน ๑๗ ค าส่ัง และมีการออกค าส่ังยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบั

การกระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด จ านวน ๔ ค าส่ัง มูลค่าทรัพยสิ์นที่ยดึหรืออายดั 

จ านวน ๕๗๐,๐๐๖.๐๘ บาท โดยมียอดรวมสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - ๒๙ พ.ค. 58) ดังนี้

   - มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์น

ที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด จ านวน 1๗๒ ค าส่ัง

   - มีการออกค าส่ังยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐาน

ยาเสพติด จ านวน ๕๙ ค าส่ัง มูลค่าทรัพยสิ์นที่ยดึหรืออายดั จ านวน

1๓๒,๓๐๗,๗๖๙.๒๖ บาท

   ส านักงาน ป.ป.ง. มีการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นกบัผู้กระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

   ระหว่างวันที่ ๖-๒๙ พฤษภาคม 255๘ ไม่มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงาน

เจา้หน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิด และมี

การออกค าส่ังยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดจ านวน ๑ ค าส่ัง

มูลค่าทรัพยสิ์นที่ยดึหรืออายดั จ านวน 7,696,522.54 บาท
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   โดยมียอดรวมสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 -

๒๙ พ.ค. 58 ) ดังนี้

 - มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์น

ที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย ์จ านวน ๖ ค าส่ัง

 - มีการออกค าส่ังยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

จ านวน ๖ ค าส่ัง มูลค่าทรัพยสิ์นที่ยดึหรืออายดั 42,808,258.60 บาท

     ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 773,173,900 ส านักงาน ป.ป.ส.

   วัตถปุระสงค์ (ขอ้มลู ณ ๓0 เม.ย. ๕๘)

   เพื่อด าเนินการกบัผู้เกีย่วขอ้งกบัยาเสพติดและเครือขา่ยการค้ายาเสพติดให้เขา้สู่

กระบวนการยติุธรรม

   ตัวชี้วัด

   1. จ านวนผู้เกีย่วขอ้งกบัยาเสพติดถกูด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม

   2. ร้อยละของการจบักมุคดียาเสพติดในฐานความผิดส าคัญ

   3. คดียาเสพติดที่มีการส่ังให้ตรวจสอบทรัพยสิ์นต่อจ านวนคดียาเสพติดที่ได้รับ

แจง้และเขา้หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

   4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญที่มีการขยายผล

   กจิกรรม

   1. การท าลายโครงสร้างเครือขา่ยการผลิตและการค้ายาเสพติด

   2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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   1. การจบักมุคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 18,671 คดี (สะสม 189,330 คดี) 

ผู้ต้องหา จ านวน 20,077 คน (สะสม 20๑970 คน)

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน

๕,080,394.๐๙ เม็ด (สะสม ๓7,142,225.73 เม็ด) ไอซ์ 53.13 กโิลกรัม

(สะสม 717.36 กโิลกรัม) เฮโรอีน 0.37 กโิลกรัม (สะสม ๒5.08 กโิลกรัม)

กญัชา 279.05 กโิลกรัม (สะสม ๑๑,567.93 กโิลกรัม)

   3. การยดึและอายดัทรัพยสิ์นคดียาเสพติด จ านวน 135 ราย (สะสม ๑,504 ราย) 

มูลค่าทรัพยสิ์น จ านวน 97.94 ล้านบาท (สะสม 684.6 ล้านบาท)

   4. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 76 คดี (สะสม ๔85 คดี) ผู้ต้องหา 

191 ราย (สะสม ๑,362 ราย)

   5. การด าเนนิการในเรือนจ าโดยการปดิล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ าอย่างนอ้ย

วันละ 1 คร้ัง สามารถตรวจค้นโทรศัพท์มือถอื 69 เคร่ือง (สะสม ๑,607 เคร่ือง) 

ซิมการ์ด 40 อัน (สะสม ๘41 อัน) ยดึยาบ้า 9 เม็ด (สะสม ๑๐,๕๒9 เม็ด)

ไอซ์ - กรัม (สะสม ๘๑๘.๒๕ กรัม)

   6. การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐที่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด

โดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ. 123 และทาง Web Site ของส านักงาน ป.ป.ส.

พบการร้องเรียน 36 คน (สะสม ๓98 คน)

   7. การด าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๖ คน (สะสม ๑12 คน)

หมายเหตุ : ข้อมลูสะสมเปน็ข้อมลูระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑ มถิุนายน ๒๕๕๘
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2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุง่ 621,572,400 ส านักงาน ป.ป.ส.

เก่ียวกับยาเสพติด (ขอ้มลู ณ ๓0 เม.ย. ๕๘)

   วัตถปุระสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกนัและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด

   2. เพื่อป้องกนัเยาวชนไม่ให้เขา้ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพติดและสร้างเครือขา่ยการป้องกนั

และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกนัเอง

   3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

   ตัวชี้วัด

   1. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด

   2. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

   3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด

   กจิกรรม/แนวทางการด าเนินงาน

   1. การรณรงค์ป้องกนัและการปรับเปล่ียนเจตคติ

   2. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในทุกระดับ
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   ผลการด าเนินงาน

   1. การเขา้ไปด าเนินการในพื้นที่เส่ียง คือ การออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง,

หอพัก/อาคารที่พัก/ที่พักเชิงพาณิชย,์ ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต, โต๊ะสนุกเกอร์/

โต๊ะบิลเลียด จ านวน 1,630 คร้ัง (สะสม ๒1,818 คร้ัง) พบการกระท าผิดและได้

ด าเนินการต่อพื้นที่เส่ียงที่กระท าผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม จ านวน 36 คร้ัง 

(สะสม ๖83 คร้ัง) และใช้มาตรการทางกฎหมาย 14 คร้ัง (สะสม ๒50 คร้ัง)

   2. การเขา้ไปด าเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติด ๑1,930 ราย (สะสม 46,183 ราย) ส่งเขา้รับการบ าบัดรักษาด้วย

ความสมัครใจ 83 ราย (สะสม 534 ราย) ให้โอกาสเขา้ท างาน 316 ราย (สะสม 

๑,985 ราย) การจดัต้ังอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจดักจิกรรม

การรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกนัยาเสพติด 11,307 ราย (สะสม ๑87,126 ราย)

   3. การบ าบัดฟื้นฟู ภาพรวม 19,022 คน (สะสม 126,596 คน) ดังนี้

      3.1 ระบบสมัครใจ รวม 11,251 ราย (สะสม 45,340 คน)

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

      3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

๑,941 ราย (สะสม 11,557 คน)

   4. การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ๑4,426 คน (สะสม ๑59,645 คน) และการให้

ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด ๗56 คน (สะสม 5,444 คน)

   5. การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย  ๘,864 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม 48,596 หมู่บ้าน/ชุมชน)
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

     5.1 หมูบ่า้น/ชุมชน ที่มปีญัหามาก 1,135 หมูบ่า้น/ชุมชน (สะสม 5,328 หมูบ่า้น)

     5.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 702 หมู่บ้าน/ชุมชน 

(สะสม 4,439 หมู่บ้าน/ชุมชน)

     5.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย ๑,598 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม 10,288 หมู่บ้าน/ชุมชน)

     5.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหา ๕,429 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม ๒8,535 หมู่บ้าน/ชุมชน)

   6. การด าเนินกจิกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑,763 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม 11,189 หมู่บ้าน/ชุมชน)

หมายเหตุ : ข้อมลูสะสมเปน็ข้อมลูระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑ มถิุนายน ๒๕๕๘

2.2 เร่งแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรง 1. โครงการเสริมสร้างความรูท้างด้านกฎหมาย กระบวนการยตุิธรรมและสิทธิ 1,377,800 กรมคุ้มครองสิทธิ
ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เสรีภาพส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ

   วัตถปุระสงค์ (กองส่งเสริมสิทธิ

   เพื่อพัฒนาส่ือเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการ และเสรีภาพ)

ยติุธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกจิของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กบัเจา้หน้าที่รัฐ

และประชาชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้

   เป้าหมาย

   ส่ือส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยติุธรรมและสิทธิเสรีภาพ ในพื้นที่

จงัหวัดชายแดนภาคใต้และจดัเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายกระบวนการยติุธรรม

สิทธิเสรีภาพตามภารกจิของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   ตัวชี้วัด

   1. ส่ือส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยติุธรรม และสิทธิและเสรีภาพ

ในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้

   2. จดัเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยติุธรรม สิทธิเสรีภาพตาม

ภารกจิของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   ผลการด าเนินการ

   จดัฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประเด็นสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย

ที่ควรทราบส าหรับเจา้หน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กระบวนการยติุธรรม 

ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ส านักงานยติุธรรมจงัหวัด กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ภาค 4 ศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มส่ือมวลชน นักวิชาการจาก

สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้น าในชุมชน ณ ที่ต้ังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกจิ จงัหวัด

นราธิวาส เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้เขา้ร่วมทั้ง 4 วัน รวม 410 คน

   3. ด าเนินการตรวจรับส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และออกแบบและผลิตส่ือ

ประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย อาทิ ส่ือโปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ สมุดบันทึกพร้อมเอกสารและอุปกรณ์
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่  - รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) แผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 กรมคุ้มครองสิทธิ
เลือกปฏิบัติ  พ.ศ. 2557 มาตรา 4    1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานที่เหลือซ่ึงเป็น และเสรีภาพ

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ เงินดอกเบีย้อนัเกดิจากเงินกลางโดยไมข่อรับการขยายระยะเวลาการด าเนนิงาน จึงขอส่ง (กองส่งเสริมสิทธิ

สังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 เงินคืน จ านวน 4,200,580.49 บาท แกก่รมบังคับคดี เพื่อจดัสรรให้รายการอื่นต่อไป และเสรีภาพ)

  (พ.ศ. 2555-2559)    2. แจง้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งด าเนินการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 

ยทุธศาสตร์สร้าง (พ.ศ. 2557-2561) ไปสู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

ความเปน็ธรรมในสังคม กรม แผนพัฒนาจงัหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนพัฒนา

องค์กรต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งในการจดัท าโครงการ/กจิกรรม เพื่อรองรับการด าเนินงานตาม

แผนสิทธิมนุษยชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานมาด าเนินการในการพิจารณาน ามิติ

ด้านสิทธิมนุษยชนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท างานของหน่วยงาน โดยมีก าหนด

ให้จดัส่งแผนภายในเดือนพฤษภาคม 2558
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10
10.4 การใช้มาตรการ

 10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย 1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ กรมบังคับคดี
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตรยส์ุจริต
และจติส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ    ผลการด าเนินงาน
ความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตย์    - ต้ังกลุ่มเครือขา่ย "รวมพลังยบัยัง้ทุจริต" ขึน้ในกรมบังคับคดี เพื่อสร้างความเขม้แขง็ 
สุจริตควบคู่กบัการบริหารจดัการ แจง้เบาะแส สอดส่อง พฤติกรรมเจา้หน้าที่ โดยมีเครือขา่ย จ านวน 73 คน โดยเร่ิม
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ จดัท ากจิกรรมโดยต้ังกลุ่ม Line Application 

2. รณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรูใ้นการป้องกันการกระท าผิดวินัย กรมบังคับคดี

   โดยก าหนดแนวทางตรวจสอบการควบคุม บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่

เพื่อป้องกนัการกระท าผิดวินัย ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎระเบียบที่ราชการก าหนด 

และไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมที่ก าหนดอยา่งต่อเนื่อง

   ผลการด าเนินงาน

   - เผยแพร่เหตุการณืทางจริยธรรมที่ควรระมัดระวัง เร่ือง "การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

โดยมิชอบ" โดยเขยีนเป็นบทความเผยแพร่ในวารสารกรมบังคับคดี

   - ด าเนนิกจิกรรมตามโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน

โดยได้ก าหนดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวสัมพนัธ์ มีวัตถุประสงค์

เพื่อมีความสุขและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยประกวดภาพถา่ย ในหัวขอ้

 "ครอบครัวผูกพัน"

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

10



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   - การเชิญชวนเจา้หน้าที่ผู้มีจติอาสาเพื่อส่งเสริมการให้ทานและช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

กรณีผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยมียอดเงินบริจาค จ านวน 37,935 บาท

   - เชิญชวนเจา้หน้าที่ที่มีจติอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อส่งเสริมการให้ทาน โดยเชิญชวน

ให้บริจาควัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วเพื่อท าขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีในโอกาสเฉลิมพระชนมาย ุ5 รอบ
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

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

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกบัความตกลง Disappearance : CED)

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ    วัตถปุระสงค์

การบริหารราชการแผ่นดิน    ๑. เพื่อผลิตส่ือส าหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ

   ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง รับทราบถงึหลักการและสาระส าคัญ

ของอนุสัญญาฯ รวมถงึขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัสถานการณ์และปัญหาการหายสาบสูญ

โดยถกูบังคับที่เกดิขึน้ในประเทศไทย และสามารถน าหลักการตามสนธิสัญญาฯ

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

   ๓. เพื่อตรวจทานค าแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล

ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ

   ๔.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา

   เป้าหมาย

   ๑. ผลิตส่ือส าหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญา

   ๒. หน่วยงานรับทราบถงึหลักการและขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัสถานการณ์และปัญหา

การหายสาบสูญโดยถกูบังคับ

   ๓. ตรวจทานค าแปลอนุสัญญา

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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   ๔. เตรียมความพร้อมการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา

   กจิกรรม

   ๑. การผลิตส่ือส าหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ

   ๒.การจดัประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ

   ๓.การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจทานค าแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ

   ผลการด าเนินการ

   1. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ คร้ังที่ 1 ในวันที่

12 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน ถ.สุขมุวิท จ.ชลบุรี

   2. จดัจา้งผลิตส่ือฯ จ านวน 600 เล่ม เป็นเงิน 42,000 บาท

   3. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ 

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

   4. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ 

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

   5. จดัประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม

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

ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   6. เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการหาย

สาบสูญโดยถกูบังคับ พ.ศ.... เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ต่อปลัดกระทรวงยติุธรรม 

เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถงึรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม เพื่อพิจารณาลงนาม

   7. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม ได้ลงนามใน

หนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถงึรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามถงึเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และน าเสนอเขา้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

   8. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ลงนาม

น าส่งเอกสารเพื่อเขา้สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และได้รับการประสานจากส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะน าวาระเขา้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 แต่เนื่องจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมติดราชการต่างประเทศ จงึให้ถอนวาระออกไปกอ่น

   9. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจทานค าแปลอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

2. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ปรับปรุงแกไ้ขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติ

ผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ พ.ศ. 2545

   ผลการด าเนินงาน

   1. คณะท างานฯได้ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ พ.ศ. 2545 ซ่ึงการเปิดรับ
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกีย่วขอ้งกบักฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนด

คุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 

และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประชุมสนทนากลุ่มแล้ว และ

ได้จดัท าร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและ

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ พ.ศ.... เสนอกระทรวงยติุธรรมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 

   2. ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว เสนอกระทรวงยติุธรรม เมื่อวันที่ 10 ม.ีค. 2558

   3. คณะรัฐมนตรีรับหลักการเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 และส่งให้คณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา

   4. คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558 และ

พิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเพื่อยนืยนัร่างกฎหมาย

   5. คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรอ

เพื่อยนืยนัร่างกฎหมาย

   6. ผู้แทนกรมบังคับคดี ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการกฎษฎีกา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58

   2.2 ร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการบังคับคดี (ฉบับที.่.) และร่างระเบียบ

กระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย ์(ฉบับที.่.) พ.ศ....

   ผลการด าเนินงาน

   1. ได้เสนอให้กระทรวงยติุธรรมพิจารณาแล้ว เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยกระทรวง

ได้ส่งกลับมาให้กรมบังคับคดีแกไ้ข และกรมบังคับคดีได้แกไ้ขและน าส่งให้กระทรวง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2. กระทรวงยติุธรรมได้ส่งคืนร่างระเบียบ 2 ฉบับดังกล่าวให้กรมบังคับคดีพิจารณา

ปรับแกไ้ขในรูปแบบของกฎกระทรวง ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงขณะนี้อยูร่ะหว่างคณะกรรมการฯของ

กรมบังคับคดีพิจารณา ปรับปรุง แกไ้ข ตามความเห็นของกระทรวงยติุธรรม 

   3. คณะกรรมการของกรมบังคับคดีพิจารณาปรับปรุง แกไ้ข ตามความเห็นของ

กระทรวงยติุธรรมในรูปแบบของกฎกระทรวงฯ ตามมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

   2.3 คณะท างานแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

(การฟื้นฟูกจิการ)

   ผลการด าเนินงาน

   คณะท างานแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 (การฟื้นฟู

กจิการ) อยูร่ะหว่างคณะท างานฯ พิจารณายกร่างกรอบหลักกฎหมายการฟื้นฟูกจิการ

ของกลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อเสนอคณะท างานฯ ในการประชุม โดย

การประสานงานกบัส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) เพื่อ

หารือในรายละเอียด ดังนี้ 

   - ค านิยามของค าว่าลูกหนี้วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

   - การก าหนดจ านวนหนี้ที่ลูกหนี้จะเขา้สู่การฟื้นฟูกจิการ

   - ประเด็นที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม จะท าการศึกษา

ลูกหนี้ SME ของต่างประเทศ
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   - ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจะท าการศึกษาเกีย่วกบัรายได้

ของ SME เพื่อก าหนดจ านวนหนี้ของลูกหนี้ ที่จะเขา้สู่กระบวนการฟื้นฟูกจิการ

   - เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58, 26 ก.พ. 58 ,12 มี.ค. 58 และวันที่ 8,29 เม.ย. 58 

ได้มีการประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจดัท าร่างและหลักการ

ในการปรับปรุง และแกไ้ข พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (การฟื้นฟูกจิการของ

ลูกหนี้)

   - คณะท างานฯ ของกรมบังคับคดี พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจดัท าร่างและ

หลักการในการปรับปรุงและแกไ้ข

   - ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกีย่วขอ้ง เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 58 เสนอกระทรวง

ยติุธรรม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 58 ปัจจบุันอยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมายของกระทรวงยติุธรรม

11.3 มีระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมโยงกนั 1. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและน าผลไปใช้ใน    ผลการด าเนินงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    เปิดบริการสอบถามขอ้มูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

และเจา้หน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมได้ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ต้ังแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 18 พ.ค.. 58 

จ านวน 3,413 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จ านวน 2,177 ราย คิดเป้นร้อยละ 

63.78 สอบถามผลการขายทอดตลาด จ านวน 1,236 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.21

17



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 1. โครงการจดัท าร่างพระราชบัญญตัสิง่เสริมการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทในชมุชน พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

ทางกฎหมายโดยให้เขา้ถงึความเป็น งบประมาณ 100,000 บาท (งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางประจ าปี และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว พ.ศ. 2557) (กองส่งเสริมการ

   วัตถปุระสงค์ ระงับขอ้พิพาท)

   1. เพื่อยกร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียและระงับข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ....

   2. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการจดัการความขดัแยง้ในชุมชนด้วยการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทตามบริบทของศูนยย์ติุธรรมชุมชน และสามารถเขา้ถงึความเป็นธรรมได้

สะดวก รวดเร็ว และประหยดั

   เป้าหมาย

   ปรับปรุงและจดัท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ....

   ตัวชี้วัด : -

   ผลการด าเนินการ

   1. จดัเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบจากการมีร่างกฎหมาย เมื่อ

วันที่ 27 พฤศจกิายน 2557 ณ โรงแรมไมด้า ซิต้ี รีสอร์ท กรุงทเพฯ มีผู้แทนส่วน

ราชการและภาคประชาชนเขา้ร่วม จ านวน 29 คน บุคลากรภายในกรม 7 คน 

เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 6 คน รวมทั้งส้ิน 42 คน ใช้งบประมาณในการจดัประชุม

ทั้งส้ิน 36,930 บาท (เบิกจา่ยจากงบดอกเบี้ยอันเกดิจากเงินกลาง ประจ าปี 

พ.ศ. 2555 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการความขดัแยง้ในชุมชน)

   2. ปรับแกร่้างกฎหมายตามที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ

   3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมเห็นชอบแล้ว
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   4. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามเห็นชอบเขา้ที่ประชุม ครม.

และได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

   5. เมื่อวันที่ 17 กมุภาพันธ์ 2558 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุม

พิจารณาหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพาทใน

ชุมชน พ.ศ.... ว่ามีประเด็นที่ขดัแยง้กนัหรือไม่ ซ่ึงผู้แทนส่วนราชการที่เขา้ร่วมประชุม

เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพาท

ในชุมชน พ.ศ.... และไม่มีประเด็นขดัแยง้

   6. เมื่อวันที่ 25 กมุภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้

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

พิจารณาถงึขอ้เท็จจริง และความเห็นของส่วนราชการต่างๆ

   7. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจง้ความเห็นคณะกรรมกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)

เกีย่วกบั (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ.... 

สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้

   7.1 ร่างพระราชบัญญัติมีความซ้ าซ้อนกบักฎหมายที่ใช้อยูใ่นปัจจบุัน เช่น 

กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 

กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 

พระราชบัญญัติจดัระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกนัตนเอง พ.ศ. 2522 

ขอ้บังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอ้พิพาทของ

คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   7.2 ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพาท ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ.... จะเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแผ่นดิน

   7.3 ไม่มีความจ าเป็นที่กระทรวงยติุธรรมจะออกพระราชบัญญัติส่งเสริม

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ.... แต่เห็นควรให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งก าหนด

หลักเกณฑ์เกีย่วกบัการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชุมชนใหเ้ปน็แนวทางและมาตรฐานเดียวกนั

   8. มติที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยติุธรรม เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 

ให้ยนืยนั (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ.... 

   9. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเสนอความเห็นตามมติที่ประชุมดังกล่าว โดยยนืยนั

(ร่าง) พระราชบญัญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน พ.ศ.... เพื่อใหรั้ฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยติุธรรมพิจารณา กอ่นเสนอความเห็นต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   10. กระทรวงยติุธรรม มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเรียนความเห็น

ของกระทรวงยติุธรรม ภายหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณา

ตรวจ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ.... 

สรุปสาระส าคัญ ดังนี้

    10.1 ยนืยนัหลักการเดิม (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใน

ชุมชน พ.ศ.... ที่มุ่งหวังให้คนในชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เพราะว่า

การด าเนินการไกล่เกล่ีย โดยภาคประชาชนเป็นการด าเนินการที่มีมาแต่เดิม แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายให้คู่กรณีต้องถอืปฏิบัติ การมี

กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน จงึเป็นการให้อ านาจประชาชน และ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัระบบยติุธรรมชุมชนในประเทศไทย
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

    10.2 สนับสนุนให้มีกฎหมายกลางในการก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทในชุมชน

   10.3 กระทรวงยติุธรรมได้เตรียมการเพื่อรองรับการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน 

โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมาตรฐาน จ านวน 3 หลักสูตร 

(ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง)

2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ร่วมกบัธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เมื่อวันที่ 

15 พฤษภาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 36 เร่ือง ทุนทรัพย ์

8,479,702.59 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 35 เร่ือง ทุนทรัพย ์

13,979,582.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.23 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   2.2 ร่วมกบัธนาคารออมสิน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดอุตรดิตถ ์เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 58

มเีร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 60 เร่ือง ทุนทรัพย์ 33,557,166.01 บาท 

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 57 เร่ือง ทุนทรัพย ์31,092,538.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของ

เร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

21



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.๑ ส่งเสริมกองทุนยติุธรรม การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนยตุิธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย  มติคณะรัฐมนตรี และเสรีภาพ

โอกาส คุ้มครองผู้ถกูล่วงละเมิดสิทธิ    ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0503/23977 ลงวันที่ (กองพิทักษ์สิทธิ

เสรีภาพและเยยีวยาผู้บริสุทธิห์รือได้รับ 28 พ.ย. 57 แจง้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 ดังนี้ และเสรีภาพ)

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม

   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ.... ตามที่กระทรวง

ยติุธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้

ขอ้สังเกตของคณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมรายได้กองทุน โดยอาจมาจาก

แหล่งรายได้อื่นๆ เช่น การจดัเกบ็จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน 

ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบ

พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

กอ่นเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

   2. ให้กระทรวงยติุธรรมน าเร่ืองการจดัต้ังกองทุนยติุธรรมเสนอคณะกรรมการ

กล่ันกรองการจดัต้ังทุนหมุนเวียน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ

จดัต้ัง การด าเนินงานและการประเมินปลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 

ขอ้ 8 และให้แจง้ผลการด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวไปยงัส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   ผลการด าเนินงาน

   1. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 คณะกรรมกฤษฎีกาได้เชิญกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ (กองทุนยติุธรรม) เขา้ร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้ให้กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพไปประชุมปรึกษาหารือร่วมกนักบัทาง ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ.

ในการด าเนินการจดัต้ังส านักงานกองทุนยติุธรรมขึน้

   2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จดัการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนักบัตัวแทน

ทาง ก.พ.ร. และ ก.พ. ขึน้เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 58 ที่ห้องประชุมไชยานุกจิ ชั้น 3 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกีย่วกบัประเด็นในเร่ืองการจดัต้ังส านักงานกองทุน

ยติุธรรม ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม

   3. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เขา้ประชุมร่วมกบั

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

พ.ศ.... โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจง แกไ้ข/ปรับปรุง ในรายละเอียดรายหมวดค าต่างๆ

   4. เมื่อวันที่ 19 กมุภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา

ปรับแก ้(ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ.... รายมาตรา (มาตราที่ 18-22)

   5. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาปรับ

รายละเอียด ถอ้ยค าส านวนต่างๆ ให้สอดคล้องกบั (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุน

ยติุธรรม พ.ศ.... และได้มีการพิจารณามาตราเพิ่มเติม

   6. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม พลเอก

ไพบูลย ์คุ้มฉายา ได้เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและร่วมหารือในประเด็น

การจดัต้ังส านักงานกองทุนยติุธรรม ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม 
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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
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

พ.ศ.... และได้มีการพิจารณามาตราเพิ่มเติม

   7. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีการพิจารณารายมาตราเสร็จส้ินทุกมาตรา

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

เห็นชอบการเสนอเร่ืองดังกล่าวและได้เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

   9. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวาระ 3 

ครบหมดทุกมาตราแล้ว ขณะนี้อยูร่ะหว่างรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่ืองขอยกเว้น

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ประกอบกบัมติครม.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เพื่อขอบัญญัติการจดัต้ังส านักงานกองทุนยติุธรรม

ไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ.... โดยหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี

การยกเว้นกจ็ะน ามาพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาเพิ่มเติม ระหว่างนี้ให้พักการพิจารณา

จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี

   10. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองขอยกเว้น

การปฏบิติัตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ไว้ในร่างพระราชบัญยติักองทุนยติุธรรม พ.ศ....

   11. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เพื่อพิจารณาบรรจเุร่ืองการจดัต้ังส านักงาน

กองทุนยติุธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ไว้ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ....
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