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

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
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

1. การดาเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทาความผิดมูลฐานต่างๆ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน ป.ป.ง.

สานักงาน ป.ป.ง. มีการดาเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด
ระหว่างวันที่ ๑-๓1 กรกฎาคม 255๘ มีการออกคาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด
จานวน 44 คาสั่ง และมีการออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทา
ความผิดมูลฐานยาเสพติด จานวน 7 คาสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยดึ หรืออายัด จานวน
36,500,079.78 บาท โดยมียอดรวมสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - 31 ก.ค. 58) ดังนี้
- มีการออกคาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
ที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด จานวน 228 คาสั่ง
- มีการออกคาสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด
จานวน 75 คาสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยดึ หรืออายัด จานวน 216,139,031.90 บาท
1

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน ป.ป.ง. มีการดาเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทาความผิดมูลฐานค้ามนุษย์
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 255๘ มีการออกคาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิด จานวน 1 คาสั่ง และ
มีการออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิด จานวน 2 คาสั่ง
มูลค่าทรัพย์สินที่ยดึ หรืออายัด จานวน 35,188,257.37 บาท
โดยมียอดรวมสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 31 ก.ค. 58 ) ดังนี้
- มีการออกคาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
ที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จานวน 11 คาสั่ง
- มีการออกคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่ วกับการกระทาความผิดมูลฐานค้ามนุษย์
จานวน 7 คาสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยดึ หรืออายัด 114,872,622.82 บาท
* สานักงาน ปปง. แจ้งขอแก้ไขฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด วันที่ 5 สิงหาคม 2558
2. กิจกรรม : ชุมชนนักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน (Asean
Human Right Community of Practices) (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการโครงการไปแล้วบางส่วนในเดือนมกราคม 2558 และยังคงมีการดาเนินการ
โครงการอย่างต่อเนื่อง

56,514.88 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
3. กิจกรรม : ประชุมระดับภูมภิ าคอาเซียน : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ASEAN FORUM : Access to Justice (เดิม Asean Human Rights Forum :
Legal Aid) (งบประมาณ 2,000,000 บาท) รวมกับ กิจกรรม : เตรียมความพร้อม
การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนไทยใน AICHR ต่อการพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศอาเซียน (งบประมาณ 300,000 บาท)
ผลการดาเนินงาน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ASEAN FORUM : Access to Justice ตามคาสั่ง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 220/2557
2. เปลี่ยนชื่อกิจกรรมโครงการ Asean Human Rights Forum : Legal Aid เป็น
โครงการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ASEAN
FORUM : Access to Justice ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ ยธ 0404/1149 ลงวันที่
24 ตุลาคม 2558
3. ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนฯ วันที่
4 พฤศจิกายน 2558

3

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
4. กิจกรรม : เตรียมความพร้อมการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนไทยใน AICHR ต่อ
การพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอาเซียน (งบประมาณ 300,000 บาท)
ผลการดาเนินงาน
1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีหนังสือขอบูรณาการ กิจกรรมที่ 3 : สิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ASEAN Forum : Access to Justice (งบประมาณ
2,000,000 บาท) ร่วมกับกิจกรรมที่ 4 : เตรียมความพร้อมการให้ขอ้ เสนอแนะแก่
ผู้แทนไทยใน AICHR (งบประมาณ 300,000 บาท) เพื่อให้ดาเนินการร่วมกันและขอ
อนุมัติปรับแผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณจากเดิมไตรมาส 2-3 เป็นไตรมาส 3
2. เตรียมการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(ASEAN Regional Conference Access to Justice) กาหนดจัดขึน้ ในระหว่างวันที่
13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้เป็นเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบทีด่ ี (Best Practice)
และแนวการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) การเยียวยา
เหยือ่ อาชญากรรม (Victim Remedy) และการคุ้มครองพยาน (Witness Protection)
โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผ็ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทน
จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกีย่ วข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเยียวยา
เหยือ่ อาชญากรรม และการคุ้มครองพยาน ทั้งในและนอกประเทศ จานวน 300 คน
3. ดาเนินการจัดจ้างล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ พร้อมอุปกรณ์หูฟังสาหรับการจัด
ประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (ASEAN Regional
Conference : Access to Justice) โดยวิธีพิเศษ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

931,797,300 สานักงาน ป.ป.ส.
1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(ข้อมูล ณ ๓0 มิ.ย. ๕๘)
วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการกับผู้เกีย่ วข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เกีย่ วข้องกับยาเสพติดถูกดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
2. ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสาคัญ
3. คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจานวนคดียาเสพติดที่ได้รับ
แจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสาคัญที่มีการขยายผล
กิจกรรม
1. การทาลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จานวน 22,061 คดี (สะสม 232,571 คดี)
ผู้ต้องหา จานวน 23,964 คน (สะสม 249,020 คน)
2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จานวน
23,164,865.14 เม็ด (สะสม 66,713,385.60 เม็ด) ไอซ์ 338.23 กิโลกรัม
(สะสม 1,075.84 กิโลกรัม) เฮโรอีน 6.62 กิโลกรัม (สะสม 60.56 กิโลกรัม)
กัญชา 7,640.67 กิโลกรัม (สะสม 19,433.28 กิโลกรัม)
5

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จานวน 395 ราย (สะสม ๑,952 ราย)
มูลค่าทรัพย์สิน จานวน 110.88 ล้านบาท (สะสม 282.17 ล้านบาท)
4. การดาเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 124 คดี (สะสม 686 คดี) ผู้ต้องหา
333 ราย (สะสม ๑,898 ราย)
5. การดาเนินการในเรือนจาโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจาทุกเรือนจาอย่างน้อย
วันละ 1 ครัง้ สามารถตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ 71 เครือ่ ง (สะสม ๑,731 เครือ่ ง)
ซิมการ์ด 92 อัน (สะสม 1,013 อัน) ยึดยาบ้า 11 เม็ด (สะสม ๑๐,๕40 เม็ด)
ไอซ์ 3.4 กรัม (สะสม ๘21.6๕ กรัม)
6. การดาเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
โดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ. 123 และทาง Web Site ของสานักงาน ป.ป.ส.
พบการร้องเรียน 37 คน (สะสม 459 คน)
7. การดาเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับยาเสพติด 11 คน
(สะสม ๑34 คน)
หมายเหตุ : ข้อมูลสะสมเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 31 กรกฎาคม ๒๕๕๘

2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุง่
เกี่ยวกับยาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั หมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด

788,183,200 สานักงาน ป.ป.ส.
(ข้อมูล ณ ๓0 มิ.ย. ๕๘)
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2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง
3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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 4,468 ครัง้ (สะสม ๒8,058 ครัง้ ) พบการกระทาผิดและได้
ดาเนินการต่อพื้นที่เสี่ยงที่กระทาผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม จานวน 118 ครัง้
(สะสม 871 ครัง้ ) และใช้มาตรการทางกฎหมาย 75 ครัง้ (สะสม 360 ครัง้ )
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2. การเข้าไปดาเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด 9,695 ราย (สะสม 62,859 ราย) ส่งเข้ารับการบาบัดรักษาด้วย
ความสมัครใจ 154 ราย (สะสม 798 ราย) ให้โอกาสเข้าทางาน247 ราย (สะสม
2,330 ราย) การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจัดกิจกรรม
การรณรงค์ให้ความรูเ้ พื่อการป้องกันยาเสพติด 18,388 ราย (สะสม 255,836 ราย)
3. การบาบัดฟื้นฟู ภาพรวม 26,620 คน (สะสม 175,562 คน) ดังนี้
3.1 ระบบสมัครใจ รวม 17,430 ราย (สะสม 77,852 คน)
3.2 ระบบบังคับบาบัด โดยกรมคุมประพฤติ 5,796 ราย (สะสม 81,218 คน)
3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์
3,049 ราย (สะสม 16,492 คน)
4. การติดตามผู้ผ่านการบาบัด 21,524 คน (สะสม 196,734 คน) และการให้
ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด 709 คน (สะสม 7,434 คน)
5. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 10,496 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 64,524 หมู่บ้าน/ชุมชน)
5.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก 919 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 6,836 หมู่บ้าน)
5.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 1,102 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 5,871 หมู่บ้าน/ชุมชน)
5.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 2,306 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 13,616 หมู่บ้าน/ชุมชน)
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5.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหา 6,175 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 38,201 หมู่บ้าน/ชุมชน)
6. การดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1,794 หมู่บ้าน/ชุมชน
(สะสม 13,837 หมู่บ้าน/ชุมชน)
หมายเหตุ : ข้อมูลสะสมเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 31 กรกฎาคม ๒๕๕๘

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. โครงการสื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (งบประมาณปี พ.ศ. 2557 จานวน 5,000,000 บาท) (กันเหลื่อม
ปี พ.ศ. 2557 จานวน 469,225 บาท)
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนธันวาคม 2557
2. กิจกรรมเสริมสร้างความรูท้ างด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ
เสรีภาพสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(งบประมาณปี พ.ศ. 2557 จานวน 2,060,000 บาท)
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมิถนุ ายน 2558

450,850

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)

1,859,000 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)
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3. โครงการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญาและ
การคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (งบประมาณ 500,000 บาท)
กิจกรรมที่ 1 การช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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

88,940

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองพิทักษ์สิทธิ
และเสรีภาพ)
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ผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาขอรับการสนับสุนหลักทรัพย์เป็นหลัก
ประกันในการปล่อยชั่วคราวในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้พิจารณา จานวน 5 ราย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
2. ผลการพิจารณาคาขอฯ จานวน 5 ราย โดยมีหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเช้าร่วมประชุม
จานวน 11 หน่วยงาน ผลการพิจารณา ดังนี้
- อนุมัติ จานวน 1 ราย (แบบมีเงื่อนไข)
- ไม่อนุมัติ จานวน 4 ราย
140,850.30 กรมคุ้มครองสิทธิ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และเสรีภาพ
(งบประมาณ 163,240 บาท)
(กองพิทักษ์สิทธิ
ผลการดาเนินงาน
และเสรีภาพ)
1. 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
2. จัดประชุมจัดทาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาาคม 2558
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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
3. อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาแนวทางการให้ความช่วยเลหือผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (คู่มือ) เมื่อคู่มือแล้วเสร็จจะ
ดาเนินการตามกิจกรรมที่ 3 คือ การให้ความรูแ้ ก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกาหนดวันลงพื้นที่ให้ความรู้ วันที่ 16-18
สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา (กิจกรรมที่ 3)
กิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมในพื้นทีจ่ ังหวัด

-

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองพิทักษ์สิทธิ
และเสรีภาพ)

182,600

สานักงาน
กิจการยุติธรรม

ชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 236,760 บาท)
ผลการดาเนินงาน
กาหนดวันลงพื้นที่ให้ความรู้ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา
4. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการเสริมสร้างความเป็นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานกิจการยุติธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสานักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม จานวน 900,000 บาท ภายใต้แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1. ขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. เสวนาแนวทางการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
ผลการดาเนินงาน
- จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดสงขลา
2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ

- รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)

พ.ศ. 2557 มาตรา 4
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่างการรวบรวมแผนฯ ของหน่วยงานต่างๆ และสรุปรายงานเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป ตามข้อมูลผลการดาเนินงาน เดือนมิถนุ ายน 2558

495,700

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)

(พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
โครงการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเพื่อการเป็นศูนย์กลางด้านการบังคับคดี
ในอาเซียน
ผลการดาเนินงาน
1. เชิญประชุมคณะอนุทางานด้านสารัตถะ โดยประชุมในวันที่ 24 มีนาคม 2558
เพื่อพิจารณาร่างกาหนดการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียน
2. มีหนังสือขอใช้เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติม ซึ่ง
อยูร่ ะหว่างนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดอกเบี้ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม
3. จัดประชุมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

กรมบังคับคดี
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.2.1 การให้บริการถึงตัวบุคคล
กระทรวงยุติธรรม มีคาสั่งที่ 505/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มอบอานาจ
ผ่านศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว
ให้หน่วยงานในสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นสานักงานตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
(One Stop Service)
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา โดยให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบตั หิ น้าที่ในการแจ้งสิทธิและรับคาขอค่าตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญาที่สถานีตารวจ
ภูธรและนครบาลทั่วประเทศ เป็น One Stop Service และได้ออกประกาศแต่งตั้ง
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กากับการ/พนักงานสอบสวน
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตรับผิดชอบของตนเอง
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0011.24/817 ลงวันที่
11 มีนาคม 2558 เรือ่ งแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามพ.ร.บ.ฯ
เพื่อแจ้งกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด กองบังคับการตารวจนครบาล และสถานี
ตารวจทั่วประเทศ ดาเนินการตามแนวทางรับคาขอฯ ตามพ.ร.บ.ฯ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีคาสั่งที่ 50/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
เรือ่ งแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเลหือประชาชนตาม พ.ร.บ.ฯ เพื่อสนับสนุนและ
ช่วยอานวยการให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(สานักงาน
ช่วยเหลือทาง
การเงินแก่
ผู้เสียหายและ
จาเลยในคดีอาญา)
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ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

10.4 การใช้มาตรการ
10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กบั การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตรย์สุจริต
ผลการดาเนินงาน
- จัดทาการประเมินผลการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสในกรมบังคับคดี ประจาปี
พ.ศ. 2558 เป็นครัง้ ที่ 6 โดยเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2558 คณะกรรมการประเมินฯ
ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารและประเมินให้คะแนนรวม 4.77 จากคะแนนเต็ม 5
- เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี จานวน 24 คน
เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ณ วันอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพูดและการสื่อสาร
สาหรับผู้บริหาร" จานวน 2 รุน่ เมื่อวันที่ 6 และ 13 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในการกล่าว
ในพิธีเปิดโครงการฯ ได้มีการย้าเตือนให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซือ่ สัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละ โดยในการจัดโครงการดังหล่าวมีผเู้ ข้าร่วมอบรม
จานวน 2 รุน่ รวมทั้งหมด 86 คน
- แต่งตั้งคณะทางานร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณสาหรับเจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีการประชุม
คณะทางานฯ เพื่อกาหนดกรอบวิธีการในการร่างฯ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมบังคับคดี
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นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า
๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย
หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ
ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน

1. โครงการเตรียมการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทยตาม
พันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civill and Political Rights : ICCPR) ต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee :
HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR
(งบประมาณ 340,000 บาท)
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมีนาคม 2558

294,606.14 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)

2. โครงการเผยแพร่และจัดทารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ
ย่ายีศักดิ์ศรี - (CAT) (งบประมาณ 1,168,500 บาท)
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมิถนุ ายน 2558

1,002,688.27 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)
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นโยบายรัฐบาล
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.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
3. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International
Convention for the Protection of all Persons from Enforced
Disappearance : CED) (งบประมาณ 635,800 บาท)
ผลการดาเนินงาน
(ข้อมูลคงเดิม เดือนพฤษภาคม 2558)
- เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้จดั การประชุมคณะกรรมการตรวจทานคาแปลฯ
ครัง้ ที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมไชยานุกจิ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
4. ความคืบหน้า (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ...
ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0503/21861 ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2558 เรือ่ งร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ... แจ้งคาสั่ง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้มีการหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม และสานักงานศาลยุติธรรม

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

515,521.78 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
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2. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ โดยดาเนินการจัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการหารือ 3 ฝ่าย (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม
และสานักงานศาลยุติธรรม) ได้แก่
2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย พ.ศ. ... จานวน 50 ฉบับ
2.2 สรุปสาระสาคัญของการนาเสนอเรือ่ งให้คณะรัฐมนตรีให้พิจารณา
จานวน 50 ฉบับ
3. กาหนดการหารือร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงยุติธรรม และสานักงานศาลยุติธรรม) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดีฯ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD)
(งบประมาณ 656,200 บาท)
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2558

636,850.89 กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพ)
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6. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
2.1 พระราชบัญญัติล้มละลาย (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
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
- อยูร่ ะหว่างทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมบังคับคดี
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2.2 เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
(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
- ร่างพระราชบัญญัติฯ อยูร่ ะหว่างสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยมีมติรับหลักการ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซึ่งตั้งขึน้ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลา 30 วัน หลังแปรญัตติ โดยนัดไหน่วยงานที่เกีย่ วข้องประชุม
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
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2.3 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกาหนดคุณสมบัติผู้ทาแผน
และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545
ผลการดาเนินงาน
- คณะทางานฯได้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ
การกาหนดคุณสมบัติผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ พ.ศ. 2545 ซึ่งการเปิด
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ
การกาหนดคุณสมบัติผู้ทาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่
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
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 และ
อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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2.4 ร่างระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี
(ฉบับที่..) และร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับที่..)
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
- คณะกรรมการของกรมบังคับคดีพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ตามความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรมในรูปแบบของกฎกระทรวงฯ ตามมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เปลี่ยนรูปแบบจากระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับที.่ .)
และร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับที.่ .)
ให้อยูใ่ นรูปแบบของกฎกระทรวง
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะทางานของกรมบังคับคดี พิจารณา แก้ไขปรับปรุง
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2.5 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (การฟื้นฟูกิจการที่เป็น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 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
- 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
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- ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกีย่ วข้อง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เสนอ
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
- ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมาย
11.3 มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
และสามารถใช้ติดตามและนาผลไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้

1. จัดทาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์
และระบบข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย์ ดังนี้
1. ระบบรายงานสถิติการบังคับคดีแพ่ง 6 ช่อง
2. ระบบรายงานสถิติการขายทอดตลาดคดีแพ่ง 8 ช่อง
3. โปรแกรมลงสถิติศูนย์ไกล่เกลี่ย เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติการไกล่เกลี่ย
4. โปรแกรมรายงานผลการดาเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2558 และงบประมาณเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ ซึ่งระบบฐานข้อมูล
ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ เป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมผลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักรวมทั้งรายงานผลการดาเนิงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ โดยจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานทุกเดือน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี
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2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
ผลการดาเนินงาน
เปิดบริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 20 ก.ค. 58
จานวน 5,656 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จานวน 3,898 ราย คิดเป้นร้อยละ
68.91 สอบถามผลการขายทอดตลาด จานวน 1,768 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.26

กรมบังคับคดี

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
"LED Property"
ผลการดาเนินงาน
- เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2557 เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพย์สินนที่ขายทอดตลาด เป็นการอานวยความสะดวก
ให้กบั ผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดให้มีความโปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึน้
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 20 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคชั่น รวม 1,858 ครัง้ แยกเป็นระบบ
Andriod จานวน 1,363 ครัง้ ระบบ iOS จานวน 495 ครัง้

กรมบังคับคดี
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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 : 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

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(กองส่งเสริมการ
ระงับข้อพิพาท)
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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
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
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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
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
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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
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
14. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือที่ นร 0902/157 ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 2558 เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งผลการพิจารณาความเห็นภายหลัง
การพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และ
สานักงานศาลยุติธรรม โดยเห็นควรให้มีการตรากฎหมายกลาง ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
เกีย่ วกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทุกระดับให้เป็นแนวทางเดียวกัน อันเป็น
การลดความลักลั่นและซ้าซ้อนของกฎหมาย อีกทั้งเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
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การที่แต่ละหน่วยงานจากาหนดหลักเกณฑ์ของตนเอง
15. สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหนังสือที่ ยธ 02007/5536 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2558 มอบหมายให้สานักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) รับเป็นเจ้าของเรือ่ ง
ในการพิจารณาดาเนินการจัดทาร่างกฎหมายเกีย่ วกับการไกลเกลี่ยข้อพิพาท
2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
2.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 64 เรือ่ ง ทุนทรัพย์
34,473,743 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 56 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 31,250,451 บาท
คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
2.2 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่ (มหกรรมแบงก์รัฐ
เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
จานวน 14 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 4,898,875.14 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ จานวน 14 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 4,898,875.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดอุดรธานี (มหกรรมแบงก์รัฐ
เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

กรมบังคับคดี
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จานวน 22 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 5,555,116.80 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ จานวน 21 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 5,260,691 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.45 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดระยอง (มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อ
ประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
จานวน 3 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 298,404.60 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ จานวน 3 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 298,404.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสงขลา (มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อ
ประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
จานวน 46 เรื่อง ทุนทรัพย์ 11,913,838.80 บาท ไกล่เกลีย่ สาเร็จ จานวน 45 เรื่อง
ทุนทรัพย์ 11,556,747.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.82 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
2.3 ร่วมหารือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558
มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 40 เรื่อง ทุนทรัพย์ 181,950,089.12 บาท
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ จานวน 24 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 110,616,354.83 บาท คิดเป็นร้อยละ
60 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2558
มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 27 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 65,520,549.47 บาท
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ จานวน 17 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 53,921,611.57 บาท คิดเป็นร้อยละ
62.96 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
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- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดนครศรีธรรมราช (มหกรรมแบงก์
รัฐเพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
จานวน 10 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 71,603,188.42 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ จานวน 4 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 18,110,064.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดลาพูน (มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อ
ประชาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน
7 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 32,581,053 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ จานวน 5 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 31,779,241 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
2.4 ร่วมกับธนาคารออมสิน
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน)
เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 63 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 87,265,327.59 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 55 เรือ่ ง ทุนทรัพย์
71,649,114.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.3 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่ (มหกรรมแบงก์รัฐ
เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
จานวน 26 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 18,493,236.84 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 26 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 18,493,236.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดอุดรธานี (มหกรรมแบงก์รัฐ
เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
33

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี

การดาเนินการ

วันที่ สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินการ
รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

จานวน 49 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 37,002,734 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 18 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 14,310,754 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.73 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดระยอง (มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อ
ประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
จานวน 10 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 5,720,738.06 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 6 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 2,710,803.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสงขลา (มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อ
ประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
จานวน 80 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 28,611,865.64 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 69 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 23,727,694.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
2.5 ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน)
เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 6 เรือ่ ง
ทุนทรัพย์ 2,302,383.87 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 6 เรือ่ ง ทุนทรัพย์
2,302,383.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสงขลา (มหกรรมแบงก์รัฐ
เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2558 มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
จานวน 30 เรื่อง ทุนทรัพย์ 12,525,414.13 บาท ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 30 เรื่อง ทุนทรัพย์
12,525,414.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรือ่ งที่ไกล่เกลี่ย
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2.6 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ผลการดาเนินงาน
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
มีเรือ่ งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จานวน 6 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 47,340.91 บาท
ไกล่เกลี่ยสาเร็จ 6 เรือ่ ง ทุนทรัพย์ 47,340.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรือ่ ง
ที่ไกล่เกลี่ย
2.7 ยกร่างระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ... ร่าง
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ... และร่างระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธคี ัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ...
ผลการดาเนินงาน
- กรมบังคับคดีได้ดาเนินการศึกษา และยกร่างระเบียบและประกาศการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2558
2. ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จา่ ยของผู้ไกล่เกลี่ย
3. ประกาศกรมบังคับคดีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย
และได้มีหนังสือที่ ยธ 0517/000808 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 แจ้งเวียน
ให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติตามระเบียบกรมบังคับคดี
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี และระเบียบ
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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.
38

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
17. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ครัง้ ที่ 3
18. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ครัง้ ที่ 4
19. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ครัง้ ที่ 5
20. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ครัง้ ที่ 6
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