ส่วนที่ ๑
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจาเดือน มิถุนายน 255๘
มติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการ
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การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ มาตรา ๗๗ และ ๗๘
การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวดและการจัดการปัญหา
อื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

สานักงาน ป.ป.ง.

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน ป.ป.ง.

สานักงาน ป.ป.ง. มีการดาเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถนุ ายน 255๘ มีการออกคาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด
จานวน ๑2 คาสั่ง และมีการออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทา
ความผิดมูลฐานยาเสพติด จานวน 9 คาสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยดึ หรืออายัด จานวน
45,831,182.86 บาท โดยมียอดรวมสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58) ดังนี้
- มีการออกคาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
ที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด จานวน 184 คาสั่ง
- มีการออกคาสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด
จานวน 68 คาสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยดึ หรืออายัด จานวน 74,287,817.12 บาท
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน ป.ป.ง. มีการดาเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทาความผิดมูลฐานค้ามนุษย์
ระหว่างวันที่ 1-30 มิถนุ ายน 255๘ มีการออกคาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิด จานวน 1 คาสั่ง และ
ไม่มีการออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิด มูลค่าทรัพย์สิน
ที่ยดึ หรืออายัด จานวน - บาท
โดยมียอดรวมสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 30 มิ.ย. 58 ) ดังนี้
- มีการออกคาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
ที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จานวน 5 คาสั่ง
- มีการออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานค้ามนุษย์
จานวน 4 คาสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยดึ หรืออายัด 76,660,468.39 บาท
* สานักงาน ปปง. แจ้งขอแก้ไขฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด วันที่ 15 มิถนุ ายน 2558
๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการกับผู้เกีย่ วข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เกีย่ วข้องกับยาเสพติดถูกดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
2. ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสาคัญ

773,173,900 สานักงาน ป.ป.ส.
(ข้อมูล ณ ๓0 เม.ย. ๕๘)
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แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

3. คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจานวนคดียาเสพติดที่ได้รับ
แจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสาคัญที่มีการขยายผล
กิจกรรม
1. การทาลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จานวน 21,180 คดี (สะสม 210,510 คดี)
ผู้ต้องหา จานวน 23,086 คน (สะสม 225,056 คน)
2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จานวน
6,406,294.73 เม็ด (สะสม 43,548,520.46 เม็ด) ไอซ์ 20.25 กิโลกรัม
(สะสม 737.61 กิโลกรัม) เฮโรอีน 28.86 กิโลกรัม (สะสม 53.94 กิโลกรัม)
กัญชา 224.68 กิโลกรัม (สะสม ๑๑,792.61 กิโลกรัม)
3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จานวน 53 ราย (สะสม ๑,557 ราย)
มูลค่าทรัพย์สิน จานวน 32.69 ล้านบาท (สะสม 717.29 ล้านบาท)
4. การดาเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 77 คดี (สะสม 562 คดี) ผู้ต้องหา
203 ราย (สะสม ๑,565 ราย)
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5. การดาเนินการในเรือนจาโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจาทุกเรือนจาอย่างน้อย
วันละ 1 ครัง้ สามารถตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ 53 เครือ่ ง (สะสม ๑,660 เครือ่ ง)
ซิมการ์ด 80 อัน (สะสม 921 อัน) ยึดยาบ้า - เม็ด (สะสม ๑๐,๕๒9 เม็ด)
ไอซ์ - กรัม (สะสม ๘๑๘.๒๕ กรัม)
6. การดาเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
โดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ. 123 และทาง Web Site ของสานักงาน ป.ป.ส.
พบการร้องเรียน 24 คน (สะสม 422 คน)
7. การดาเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับยาเสพติด 11 คน (สะสม ๑23 คน)

หมายเหตุ : ข้อมูลสะสมเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 30 มิถุนายน ๒๕๕๘
621,572,400 สานักงาน ป.ป.ส.
2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุง่
(ข้อมูล ณ ๓0 เม.ย. ๕๘)
เกี่ยวกับยาเสพติด
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั หมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด
2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง
3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีการดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินงาน
1. การรณรงค์ป้องกันและการปรับเปลี่ยนเจตคติ
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ
และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในทุกระดับ
ผลการดาเนินงาน
1. การเข้าไปดาเนินการในพื้นที่เสี่ยง คือ การออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง,
หอพัก/อาคารที่พัก/ที่พักเชิงพาณิชย์, ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต, โต๊ะสนุกเกอร์/
โต๊ะบิลเลียด จานวน 1,772 ครัง้ (สะสม ๒3,590 ครัง้ ) พบการกระทาผิดและได้
ดาเนินการต่อพื้นที่เสี่ยงที่กระทาผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม จานวน 70 ครัง้
(สะสม 753 ครัง้ ) และใช้มาตรการทางกฎหมาย 35 ครัง้ (สะสม ๒85 ครัง้ )
2. การเข้าไปดาเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด 6,981 ราย (สะสม 53,164 ราย) ส่งเข้ารับการบาบัดรักษาด้วย
ความสมัครใจ 110 ราย (สะสม 644 ราย) ให้โอกาสเข้าทางาน 98 ราย (สะสม
2,083 ราย) การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจัดกิจกรรม
5

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

การรณรงค์ให้ความรูเ้ พื่อการป้องกันยาเสพติด 49,322ราย (สะสม 236,448 ราย)
3. การบาบัดฟื้นฟู ภาพรวม 22,346 คน (สะสม 148,942 คน) ดังนี้
3.1 ระบบสมัครใจ รวม 15,082 ราย (สะสม 60,422 คน)
3.2 ระบบบังคับบาบัด โดยกรมคุมประพฤติ 11,553 ราย (สะสม 75,422 คน)
3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์
๑,886 ราย (สะสม 13,443 คน)
4. การติดตามผู้ผ่านการบาบัด ๑5,565 คน (สะสม ๑75,210 คน) และการให้
ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด 1,281 คน (สะสม 6,725 คน)
5. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 5,432 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 54,028 หมู่บ้าน/ชุมชน)
5.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก 589 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 5,917 หมู่บ้าน)
5.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 330 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 4,769 หมู่บ้าน/ชุมชน)
5.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย ๑,022 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 11,310 หมู่บ้าน/ชุมชน)
5.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหา 3,491 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 32,026 หมู่บ้าน/ชุมชน)
6. การดาเนินกิจกรรมต่อเนือ่ งในหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน 854 หมูบ่ า้ น/ชุมชน
(สะสม 12,043 หมู่บ้าน/ชุมชน)
หมายเหตุ : ข้อมูลสะสมเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 30 มิถุนายน ๒๕๕๘
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
1. โครงการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญาและ
การคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (งบประมาณ 500,000 บาท)
กิจกรรม การช่วยเหลือผู้ตอ้ งขังคดีความมัน่ คงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา
และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมาย
จานวนการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
จานวนคาขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จา่ ยของกองทุนยุติธรรม ทั้งคดีความมั่นคง
และคดีอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รบั การช่วยเหลือจากคณะอนุกรรมการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนการช่วยเหลือทางการเงินผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. จานวนคาขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จา่ ยของกองทุนยุติธรรม ทั้งคดี
ความมั่นคง และคดีอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาตใต้ที่ได้รับการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

238,370

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองพิทักษ์สิทธิ
และเสรีภาพ)
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยมีหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม จานวน 11 หน่วยงาน ผลการพิจารณาทั้งหมด 5 ราย ดังนี้
- ได้รับอนุมัติ จานวน 1 ราย
- ไม่ได้รับการอนุมัติ จานวน 3 ราย
- ชะลอการอนุมัติ จานวน 1 ราย
2. จัดประชุมจัดทาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้แทน
จากเรือนจา ผู้แทนกอ.รมน.ภาค 4 ผู้แทนศอ.บต.ยุติธรรมจังหวัด สานักงานคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 รวม 31 คน
3. จัดประชุมจัดทาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาาคม 2558
ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้แทนจาก
เรือนจา ผู้แทนกอ.รมน.ภาค 4 สน. ผู้แทนศอ.บต.ยุติธรรมจังหวัด สานักงานคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 รวม 30 คน ร่วมกันหารือจัดทาคู่มือการให้ความช่วยเหลือ
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาขอรับการสนับสุนหลักทรัพย์เป็นหลัก
ประกันในการปล่อยชั่วคราวในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้พิจารณา จานวน 5 ราย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
5. ผลการพิจารณาคาขอฯ จานวน 5 ราย โดยมีหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเช้าร่วมประชุม
จานวน 11 หน่วยงาน ผลการพิจารณา ดังนี้
- อนุมัติ จานวน 1 ราย (แบบมีเงื่อนไข)
- ไม่อนุมัติ จานวน 4 ราย
2. โครงการเสริมสร้างความรูท้ างด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ
เสรีภาพสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละเผยแพร่ความรูท้ างด้านกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กบั เจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมาย
สื่อส่งเสริมความรูด้ ้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดเวทีเผยแพร่ความรูด้ ้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตัวชี้วัด
1. สื่อส่งเสริมความรูด้ ้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพ
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. จัดเวทีเผยแพร่ความรูด้ ้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตาม
ภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1,456,344 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ
1. จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
ที่ควรทราบสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน สานักงานยุติธรรมจังหวัด กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มสื่อมวลชน นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้นาในชุมชน ณ ที่ตั้งกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง 4 วัน รวม 410 คน
2. ดาเนินการตรวจรับสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ความรูด้ ้านกฎหมาย อาทิ สื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ สมุดบันทึกพร้อมเอกสารและอุปกรณ์
3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
สตูล และสงขลา ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็น
ธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 27 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 2,700 คน
4. ฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่จงั หวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส
ปัตตานี สตูล และสงขลา ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วม 132 คน
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการเสริมสร้างความเป็นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานกิจการยุติธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสานักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม จานวน 900,000 บาท ภายใต้แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่
1. ขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. เสวนาแนวทางการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
ผลการดาเนินงาน
- จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดสงขลา

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

182,600

สานักงาน
กิจการยุติธรรม
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

- รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

พ.ศ. 2557 มาตรา 4

1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดาเนินการปรับแผนการดาเนินงานที่เหลือซึ่งเป็น
เงินดอกเบีย้ อันเกิดจากเงินกลางโดยไม่ขอรับการขยายระยะเวลาการดาเนินงาน จึงขอส่ง
เงินคืน จานวน 4,200,580.49 บาท แก่กรมบังคับคดี เพื่อจัดสรรให้รายการอื่นต่อไป
2. แจ้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561) ไปสู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนพัฒนา
องค์กรต่างๆ ที่เกีย่ วข้องในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการดาเนินงานตาม
แผนสิทธิมนุษยชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานมาดาเนินการในการพิจารณานามิติ
ด้านสิทธิมนุษยชนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทางานของหน่วยงาน โดยมีกาหนด
ให้จดั ส่งแผนภายในเดือนพฤษภาคม 2558
3. ในเดือนมิถนุ ายน 2558 จะรวบรวมแผนฯ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องให้
ครบทุกหน่วยงานแล้วจึงดาเนินการวิเคราะห์แผนฯ ว่าเป็นไปตามกรอบของแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติหรือไม่ และดาเนินการสรุปรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

495,700

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)
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10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.4 การใช้มาตรการ
10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย
1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตรย์สุจริต
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ผลการดาเนินงาน
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
- ตั้งกลุ่มเครือข่าย "รวมพลังยับยัง้ ทุจริต" ขึน้ ในกรมบังคับคดี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
สุจริตควบคู่กบั การบริหารจัดการ
แจ้งเบาะแส สอดส่อง พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ โดยมีเครือข่าย จานวน 73 คน โดยเริม่
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
จัดทากิจกรรมโดยตั้งกลุ่ม Line Application
2. รณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรูใ้ นการป้องกันการกระทาผิดวินัย
โดยกาหนดแนวทางตรวจสอบการควบคุม บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อป้องกันการกระทาผิดวินัย ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎระเบียบที่ราชการกาหนด
และไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ประสิทธิภาพสูงสุด"
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วม 46 คน
โดยในคากล่าวเปิดการอบรมได้มีการย้าเตือนให้ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ เพื่อประโยชน์ของราชการและเจ้าหน้าที่เอง
- ท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้าพุ ได้มารับบิณฑบาต ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่
22 พ.ค. 58 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และผู้มีจติ ศรัทธาร่วมปัจจัยเป็นจานวนมาก

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี
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- เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม จัดโดยกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58 ผู้เข้าร่วม จานวน 10 คน
- อธิบดีกรมบังคับคดี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ได้ร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลาพวา อัมพวา รีสอร์ท
เพื่อเป็นการร่วมกันปลูกจิตสานึกที่ดีและให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 58 ผู้เข้าร่วม จานวน 70 คน
- กรมบังคับคดีจดั กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็น
การส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็น
การสืบพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 1,175 คน ปลูกต้นไม้ จานวน 2,202 ต้น
โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ กรมบังคับคดี
2. วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ สานักงานพุทธมณฑล
- ดาเนินการเผยแพร่วารสาร "จาขึน้ ใจ" ของสานักงาน ก.พ. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้รับ
ทราบและถือเป็นแบบอย่างในการนาไปปฏิบัติต่อไป
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11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า
๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย
หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ
ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน

2. โครงการเผยแพร่และจัดทารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายี
ศักดิ์ศรี - CAT
วัตถุประสงค์
๑. จัดทารายงานเพื่อนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
แห่งสหประชาชาติ
2. เผยแพร่ผลการนาเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ ให้ทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องได้รับทราบ
๓. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ
ต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติไปปฏิบัติ
4. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ
เป้าหมาย
๑. เผยแพร่ผลการนาเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ ในระดับพื้นที่ จานวน ๕ ภูมิภาค
2. จัดทารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่ง
สหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
กิจกรรม
๑. การผลิตรายงานผลการนาเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กลุ่มงาน
สิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการนาเสนอรายงานประเทศไทยตาม
พันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ในระดับพื้นที่ จานวน ๕ ภูมิภาค
๓. การจัดทารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่ง
สหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ผลการดาเนินการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทารายงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อ
คกก.ต่อต้านการทรมานฯ ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ผู้เข้าร่วม 145 คน
2. จ้างผลิตเอกสารโครงการเผยแพร่และจัดทารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ จานวน 750 ชุด จานวนเงิน 90,000 บาทถ้วน
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฯ 14 รายการ เป็นเงิน 95,645 บาท
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทารายงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 11 ธ.ค. 57 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 131 คน
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทารายงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ ครัง้ ที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมทวินโลตัส
จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 125 คน
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทารายงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ ครัง้ ที่ 4 วันที่ 25 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 125 คน
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7. จ้างพิมพ์ชุดหนังสืออนุสัญญาต่อต้านการทรมานและผลการดาเนินงานของ
ประเทศไทย ภาษาไทย-อังกฤษ จานวน 1,000 ฉบับ เป็นเงิน 156,220 บาท
8. จัดประชุมเพื่อจัดทาหลักสูตรการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานสาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 23-24
กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 55 คน
9. จัดทารายงานเพิ่มเติมเพื่อสนองต่อคณะกรรากรต่อต้านการทรมานแห่ง
สหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) และส่งไปยังกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อนาส่งให้กบั คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที 26 พ.ค. 58
2. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
2.1 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ...
ผลการดาเนินงาน
- ศึกษากาหนดประเด็นสาคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เพื่อให้
การบังคับคดีล้มละลายและการฟิ้นฟูกจิ การของลูกหนี้อันเป็นภารกิจของกรมบังคับคดี
สอดคล้องกับผลการวิจัยภายใต้โครงการ Doing Business ของธนาคารโลก คณะทางาน
ศึกษาประเด็นสาคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ประชุมเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกีย่ วข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอสิติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงวความคิดเห็น จานวน 76 คน
เพื่อให้คณะทางานศึกษาประเด็นสาคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

กรมบังคับคดี
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นาความคิดเห็นมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย และ
เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ให้กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และ
ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกรมบังคับคดี
แจ้งยืนยันร่างไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็น
กฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
2.2 เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที.่ ..)
พ.ศ. ... มาตรา 309 จัตวา
ผลการดาเนินงาน
- เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... มาตรา 309 จัตวา เรือ่ งการยกเว้นไม่นาเรือ่ งค่าใช้จา่ ย
ส่วนกลางที่ค้างชาระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กบั ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี โดยได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่
3 พฤศจิกายน 2557
- ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ วันที่ 6 มกราคม
2558 และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติฯ คณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งยืนยันร่างกฎหมาย
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- ร่างพระราชบัญญัติฯ อยูร่ ะหว่างสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ลักษณะ 2 ภาค 4
ผลการดาเนินงาน
- เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณา
ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง โดยกรมบังคับคดีได้จดั ส่ง
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้กระทรวง
ยุติธรรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
- ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ วันที่ 6 มกราคม
2558 และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
2.4 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกาหนดคุณสมบัติผู้ทาแผนและ
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ พ.ศ. 2545
ผลการดาเนินงาน
- คณะทางานฯได้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ
การกาหนดคุณสมบัติผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ พ.ศ. 2545 ซึ่งการเปิด
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ
การกาหนดคุณสมบัติผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่
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ผู้รับผิดชอบ

23 พฤศจิกายน 2555 และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจาก
การประชุมสนทนากลุ่มแล้ว และได้จดั ทาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ
การกาหนดคุณสมบัติผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ พ.ศ....
- เสนอร่างกฎกระทรวงไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และ
ได้ส่งเรือ่ งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และรอเพื่อยืนยันร่าง
- ผู้แทนกรมบังคับคดี ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58
- อยูร่ ะหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม
2.5 ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี (ฉบับที.่ .) และร่างระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับที.่ .) พ.ศ....
ผลการดาเนินงาน
- ได้เสนอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยกระทรวง
ได้ส่งกลับมาให้กรมบังคับคดีแก้ไข และกรมบังคับคดีได้แก้ไขและนาส่งให้กระทรวง
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- กระทรวงยุติธรรมได้ส่งคืนร่างระเบียบ 2 ฉบับดังกล่าวให้กรมบังคับคดีพิจารณา
ปรับแก้ไขในรูปแบบของกฎกระทรวง ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างคณะกรรมการฯของ
กรมบังคับคดีพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตามความเห็นของกระทรวงยุติธรรม
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- คณะกรรมการของกรมบังคับคดีพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ตามความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรมในรูปแบบของกฎกระทรวงฯ ตามมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ได้รับข้องสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เปลี่ยนรูปแบบจาก
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที.่ .)
และร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับที.่ .) ให้อยูใ่ น
รูปแบบของกฎกระทรวง
2.6 ร่างกฎกระทรวงเรือ่ งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. ...
ผลการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและแนวปฏิบัติ
เกีย่ วกับการบังคับคดีแพ่ง และคณะทางานฯ ชุดนี้มีการประชุมไปแล้ว จานวน 3 ครัง้
มีวาระพิจารณาเกีย่ วกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการขายทอดตลาด โดย
การพิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกาหนดหลักประกัน หลักเกณฑ์ในการกาหนด
ราคาเริม่ ต้นและราคาที่สมควรขาย และการกาหนดระยะเวลาในการขายทอดตลาด
แต่ละนัดให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึน้ รวมถึงประกาศกรมบังคับคดีที่เกีย่ วข้อง และเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2558 ได้จดั ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกีย่ วข้อง โดยผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ ตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ ผู้แทนสถาบันการเงิน
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด สานัก
งานกฎหมายและทนายความ สถาบันการศึกษา จานวน 154 คน โดยคณะทางานจะได้
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นาข้อสังเกตข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ...
- ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณา วันที่ 10 มีนาคม 2558
- ร่างกฎกระทรวงฯ อยูร่ ะหว่างสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่าง
2.7 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (การฟื้นฟูกจิ การที่เป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs)
ผลการดาเนินงาน
คณะทางานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 (การฟื้นฟู
กิจการ) อยูร่ ะหว่างคณะทางานฯ พิจารณายกร่างกรอบหลักกฎหมายการฟื้นฟูกจิ การ
ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเสนอคณะทางานฯ ในการประชุม โดย
การประสานงานกับสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อ
หารือในรายละเอียด ดังนี้
- คานิยามของคาว่าลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- การกาหนดจานวนหนี้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่การฟื้นฟูกจิ การ
- ประเด็นที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะทาการศึกษา
ลูกหนี้ SME ของต่างประเทศ
- สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะทาการศึกษาเกีย่ วกับรายได้
ของ SME เพื่อกาหนดจานวนหนี้ของลูกหนี้ ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกจิ การ
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- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558, 26 กุมภาพันธ์ 2558 ,12 มีนาคม 2558 และ
วันที่ 8,29 เมษายน 2558 มีการประชุมคณะทางานเพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
การจัดทาร่างและหลักการในการปรับปรุง และแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 (การฟื้นฟูกจิ การของลูกหนี)้
- คณะทางานฯ ของกรมบังคับคดี พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาร่างและ
หลักการในการปรับปรุงและแก้ไข เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
- ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกีย่ วข้อง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เสนอ
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
- ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
11.3 มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
และสามารถใช้ติดตามและนาผลไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้

1. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
ผลการดาเนินงาน
เปิดบริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 17 มิ.ย. 58
จานวน 4,292 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จานวน 2,823 ราย คิดเป้นร้อยละ
65.77 สอบถามผลการขายทอดตลาด จานวน 1,469 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.23

กรมบังคับคดี
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2. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
"LED Property"
ผลการดาเนินงาน
- เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2557 เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพย์สินนที่ขายทอดตลาด เป็นการอานวยความสะดวก
ให้กบั ผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดให้มีความโปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึน้
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 17 มิถนุ ายน 2558 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคชั่น รวม 1,858 ครัง้ แยกเป็นระบบ
Andriod จานวน 1,363 ครัง้ ระบบ iOS จานวน 495 ครัง้

กรมบังคับคดี

1. โครงการจัดทาร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ....
งบประมาณ 100,000 บาท (งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางประจาปี
พ.ศ. 2557)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการไกล่เกลีย่ และระงับข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ....
2. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนด้วยการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทตามบริบทของศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน และสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้
สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
เป้าหมาย
ปรับปรุงและจัดทาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ....
ตัวชี้วัด : -

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมการ
ระงับข้อพิพาท)
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ผลการดาเนินการ
1. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบจากการมีร่างกฎหมาย เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงทเพฯ มีผู้แทนส่วน
ราชการและภาคประชาชนเข้าร่วม จานวน 29 คน บุคลากรภายในกรม 7 คน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 6 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน ใช้งบประมาณในการจัดประชุม
ทั้งสิ้น 36,930 บาท (เบิกจ่ายจากงบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ประจาปี
พ.ศ. 2555 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน)
2. ปรับแก้ร่างกฎหมายตามที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบแล้ว
4. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามเห็นชอบเข้าที่ประชุม ครม.
และได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
5. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุม
พิจารณาหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทใน
ชุมชน พ.ศ.... ว่ามีประเด็นที่ขดั แย้งกันหรือไม่ ซึ่งผู้แทนส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม
เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ในชุมชน พ.ศ.... และไม่มีประเด็นขัดแย้ง
6. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้
ประชุมพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.... โดย
พิจารณาถึงข้อเท็จจริง และความเห็นของส่วนราชการต่างๆ

25

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

7. สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งความเห็นคณะกรรมกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
เกีย่ วกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ....
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
7.1 ร่างพระราชบัญญัติมีความซ้าซ้อนกับกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบัน เช่น
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530
7.2 ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.... จะเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแผ่นดิน
7.3 ไม่มีความจาเป็นที่กระทรวงยุติธรรมจะออกพระราชบัญญัติส่งเสริม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.... แต่เห็นควรให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกาหนด
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชนให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
8. มติที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558
ให้ยนื ยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ....
9. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเสนอความเห็นตามมติที่ประชุมดังกล่าว โดยยืนยัน
(ร่าง) พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชุมชน พ.ศ.... เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมพิจารณา ก่อนเสนอความเห็นต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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10. กระทรวงยุติธรรม มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2558เพื่อนาเรียนความเห็นของกระทรวงยุติธรรม ภายหลังจากที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาตรวจ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ.... สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
10.1 ยืนยันหลักการเดิม (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ชุมชน พ.ศ.... ที่มุ่งหวังให้คนในชุมชนทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพราะว่า
การดาเนินการไกล่เกลี่ย โดยภาคประชาชนเป็นการดาเนินการที่มีมาแต่เดิม แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายให้คู่กรณีต้องถือปฏิบัติ การมี
กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน จึงเป็นการให้อานาจประชาชน และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย
10.2 สนับสนุนให้มีกฎหมายกลางในการกาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชน
10.3 กระทรวงยุติธรรมได้เตรียมการเพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาตรฐาน จานวน 3 หลักสูตร
(ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง)
11. เมือ่ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (รองวิษณุ เครืองาม)
ส่งเรือ่ งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นาความเห็นของกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และสานักงานศาลยุติธรรม หาข้อยุติกอ่ นเสนอ
คณะรัฐมนตรี
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12. เมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2558 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งให้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดตั้งผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ...
13. เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2558 รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช) เข้าชี้แจงรายละเอียด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
สานักงบประมาณ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จะได้สรุปเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
2.1 ร่วมกับธนาคารออมสิน
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17
มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 133 เรือ่ ง ทุนทรัพย์
57,918,376.55 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 126 เรื่อง ทุนทรัพย์ 53,063,826.43 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.73 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
2.2 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21-22
พฤษภาคม 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 56 เรือ่ ง ทุนทรัพย์
25,246,940.92 บาท ไกล่เกลีย่ สาเร็จ 44 เรื่อง ทุนทรัพย์ 17,881,843.70 บาท

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมบังคับคดี
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คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาหัวหิน
วันที่ 18-19 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 53 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 24,494,823.70 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 45 เรือ่ ง ทุนทรัพย์
14,499,648.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.90 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
2.3 จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทบัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดระยอง เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 280 เรือ่ ง ทุนทรัพย์
46,655,043.47 บาท ไกล่เกลีย่ สาเร็จ 280 เรื่อง ทุนทรัพย์ 43,895,559.25 บาท
คิดเป็นร้อยละ 93.92 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
2.4 ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 132 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 36,797,297.85 บาท
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 116 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 33,261,244.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.92
ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
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2.5 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2558
มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 14 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 136,455.44 บาท
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 14 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 136,455.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
2.6 ยกร่างระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ... ร่างประกาศ
อธิบดีกรมบังคับคดี เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยของ
ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ... และร่างระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก
ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ...
ผลการดาเนินงาน
- กรมบังคับคดีได้ดาเนินการศึกษา และยกร่างระเบียบและประกาศการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ยกร่างระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ...
2. ร่างประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จา่ ยของผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ...
3. ร่างระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ...
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๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ
๑๑.๕.๑ ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม
เพื่อคุม้ ครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย
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การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....
มติคณะรัฐมนตรี
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0503/23977 ลงวันที่
28 พ.ย. 57 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายได้กองทุน โดยอาจมาจาก
แหล่งรายได้อื่นๆ เช่น การจัดเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงาน
ก.พ.ร. สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบ
พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
2. ให้กระทรวงยุติธรรมนาเรือ่ งการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
จัดตั้ง การดาเนินงานและการประเมินปลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557
ข้อ 8 และให้แจ้งผลการดาเนินการตามระเบียบดังกล่าวไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองพิทักษ์สิทธิ
และเสรีภาพ)
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ผลการดาเนินงาน
1. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 คณะกรรมกฤษฎีกาได้เชิญกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ (กองทุนยุติธรรม) เข้าร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้ให้กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพไปประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับทาง ก.พ.ร. และสานักงาน ก.พ.
ในการดาเนินการจัดตั้งสานักงานกองทุนยุติธรรมขึน้
2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จดั การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับตัวแทน
ทาง ก.พ.ร. และ ก.พ. ขึน้ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 58 ที่ห้องประชุมไชยานุกจิ ชั้น 3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกีย่ วกับประเด็นในเรือ่ งการจัดตั้งสานักงานกองทุน
ยุติธรรม ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
3. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณารายละเอียด (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม
พ.ศ.... โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจง แก้ไข/ปรับปรุง ในรายละเอียดรายหมวดคาต่างๆ
4. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา
ปรับแก้ (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... รายมาตรา (มาตราที่ 18-22)
5. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาปรับ
รายละเอียด ถ้อยคาสานวนต่างๆ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.... และได้มีการพิจารณามาตราเพิ่มเติม
6. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก
ไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและร่วมหารือในประเด็น
การจัดตั้งสานักงานกองทุนยุติธรรม ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....
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และได้มีการพิจารณามาตราเพิ่มเติม
7. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีการพิจารณารายมาตราเสร็จสิ้นทุกมาตรา
8. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้
เห็นชอบการเสนอเรือ่ งดังกล่าวและได้เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
9. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวาระ 3
ครบหมดทุกมาตราแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรือ่ งขอยกเว้น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ประกอบกับมติครม.
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เพื่อขอบัญญัติการจัดตั้งสานักงานกองทุนยุติธรรม
ไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... โดยหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี
การยกเว้นก็จะนามาพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาเพิ่มเติม ระหว่างนี้ให้พักการพิจารณา
จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี
10. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรือ่ งขอยกเว้น
การปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ไว้ในร่างพระราชบัญยัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....
11. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 พิจารณาบรรจุเรือ่ งการจัดตั้งสานักงาน
กองทุนยุติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ไว้ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....
12. การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม ส่งไปยังเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ยนื ยันการปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ.
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กองทุนยุติธรรมไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 58
13. เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าชี้แจงและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.)
14. เมือ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ทีป่ ระชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเห็นชอบวาระที่ 1
ให้ตั้งกรรมาธิการ พิจารณา
15. เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมได้มีการกาหนดให้มีการประชุม
ของคณะกรรมาธิการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
16. เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ครัง้ ที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้มีการกาหนดให้มี
การประชุมของคณะกรรมาธิการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
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