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๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน

   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ มาตรา ๗๗ และ ๗๘ 1. การด าเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระท าความผิดมลูฐานตา่งๆ ส านักงาน ป.ป.ง.
การป้องกนัและแกไ้ขโดยการบังคับใช้    ส านักงาน ป.ป.ง. มีการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นกบัผู้กระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด
กฎหมายที่เขม้งวดและการจดัการปัญหา   ระหว่างวันที่ ๑-๓1 กรกฎาคม 255๘ มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าที่
อื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด

จ านวน 44 ค าส่ัง และมีการออกค าส่ังยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท า

ความผิดมูลฐานยาเสพติด จ านวน 7 ค าส่ัง มูลค่าทรัพยสิ์นที่ยดึหรืออายดั จ านวน

36,500,079.78 บาท โดยมียอดรวมสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - 31 ก.ค. 58) ดังนี้

   - มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์น

ที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด จ านวน 228 ค าส่ัง

   - มกีารออกค าส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมลูฐานยาเสพติด

จ านวน 75 ค าส่ัง มูลค่าทรัพยสิ์นที่ยดึหรืออายดั จ านวน 216,139,031.90 บาท

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยทุธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจ าเดือน กรกฎาคม 255๘

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ
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   ส านักงาน ป.ป.ง. มีการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นกบัผู้กระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

   ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 255๘ มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าที่

ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิด จ านวน 1 ค าส่ัง และ

มีการออกค าส่ังยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิด จ านวน 2 ค าส่ัง 

มูลค่าทรัพยสิ์นที่ยดึหรืออายดั จ านวน 35,188,257.37 บาท

   โดยมียอดรวมสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 -

31 ก.ค. 58 ) ดังนี้

 - มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์น

ที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย ์จ านวน 11 ค าส่ัง

 - มีการออกค าส่ังยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

จ านวน 7 ค าส่ัง มูลค่าทรัพยสิ์นที่ยดึหรืออายดั 114,872,622.82 บาท

* ส านักงาน ปปง. แจง้ขอแกไ้ขฐานขอ้มูลใหม่ทั้งหมด วันที่ 5 สิงหาคม 2558 

2. กิจกรรม : ชุมชนนักปฏิบัติด้านสิทธมินุษยชนในประชาคมอาเซียน (Asean 56,514.88 กรมคุ้มครองสิทธิ

Human Right Community of Practices) (งบประมาณ 1,000,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   ด าเนินการโครงการไปแล้วบางส่วนในเดือนมกราคม 2558 และยังคงมีการด าเนินการ และเสรีภาพ)

โครงการอยา่งต่อเนื่อง
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3. กิจกรรม : ประชมุระดบัภมูภิาคอาเซียน : สทิธิในการเขา้ถึงกระบวนการยตุธิรรม กรมคุ้มครองสิทธิ

ASEAN FORUM : Access to Justice (เดิม Asean Human Rights Forum : และเสรีภาพ 

Legal Aid) (งบประมาณ 2,000,000 บาท) รวมกับ กิจกรรม : เตรียมความพร้อม (กองส่งเสริมสิทธิ

การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนไทยใน AICHR ต่อการพัฒนากลไกด้านสิทธมินุษยชน และเสรีภาพ)

ของประเทศอาเซียน (งบประมาณ 300,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   1. แต่งต้ังคณะกรรมการจดัการประชุมทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิใน

การเขา้ถงึกระบวนการยติุธรรม ASEAN FORUM : Access to Justice ตามค าส่ัง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 220/2557

   2. เปล่ียนชื่อกจิกรรมโครงการ Asean Human Rights Forum : Legal Aid เป็น

โครงการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเขา้ถงึกระบวนการยติุธรรม ASEAN 

FORUM : Access to Justice ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ ยธ 0404/1149 ลงวันที่ 

 24 ตุลาคม 2558

   3. ประชุมคณะกรรมการจดัการประชุมทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนฯ วันที่

 4 พฤศจกิายน 2558

3



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

4. กิจกรรม : เตรียมความพร้อมการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนไทยใน AICHR ต่อ กรมคุ้มครองสิทธิ

การพัฒนากลไกด้านสิทธมินุษยชนของประเทศอาเซียน (งบประมาณ 300,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีหนังสือขอบูรณาการ กจิกรรมที่ 3 : สิทธิใน และเสรีภาพ)

การเขา้ถงึกระบวนการยติุธรรม ASEAN Forum : Access to Justice (งบประมาณ 

2,000,000 บาท) ร่วมกบักจิกรรมที่ 4 : เตรียมความพร้อมการให้ขอ้เสนอแนะแก่

ผู้แทนไทยใน AICHR (งบประมาณ 300,000 บาท) เพื่อให้ด าเนินการร่วมกนัและขอ

อนุมัติปรับแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณจากเดิมไตรมาส 2-3 เป็นไตรมาส 3

   2. เตรียมการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเขา้ถงึกระบวนการยติุธรรม

(ASEAN Regional Conference Access to Justice) ก าหนดจดัขึน้ในระหว่างวันที่ 

13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมีวตัถุประสงค์

เพือ่ให้เป็นเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้นแบบทีดี่ (Best Practice)

และแนวการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) การเยยีวยา

เหยือ่อาชญากรรม (Victim Remedy) และการคุ้มครองพยาน (Witness Protection) 

โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เขา้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผ็ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทน

จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกีย่วขอ้งกบัการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเยยีวยา

เหยือ่อาชญากรรม และการคุ้มครองพยาน ทั้งในและนอกประเทศ จ านวน 300 คน

   3. ด าเนินการจดัจา้งล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ พร้อมอุปกรณ์หูฟังส าหรับการจดั

ประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธใินการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรม (ASEAN Regional 

Conference : Access to Justice) โดยวิธีพิเศษ

4



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

     ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 931,797,300 ส านักงาน ป.ป.ส.

   วัตถปุระสงค์ (ขอ้มลู ณ ๓0 ม.ิ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

   ผลการด าเนินงาน

   1. การจบักมุคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 22,061 คดี (สะสม 232,571 คดี) 

ผู้ต้องหา จ านวน 23,964 คน (สะสม 249,020 คน)

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน

23,164,865.14 เม็ด (สะสม 66,713,385.60 เม็ด) ไอซ์ 338.23 กโิลกรัม

(สะสม 1,075.84 กโิลกรัม) เฮโรอีน 6.62 กโิลกรัม (สะสม 60.56 กโิลกรัม)

กญัชา 7,640.67 กโิลกรัม (สะสม 19,433.28 กโิลกรัม)
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   3. การยดึและอายดัทรัพยสิ์นคดียาเสพติด จ านวน 395 ราย (สะสม ๑,952 ราย) 

มูลค่าทรัพยสิ์น จ านวน 110.88 ล้านบาท (สะสม 282.17 ล้านบาท)

   4. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 124 คดี (สะสม 686 คดี) ผู้ต้องหา 

333 ราย (สะสม ๑,898 ราย)

   5. การด าเนนิการในเรือนจ าโดยการปดิล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ าอย่างนอ้ย

วันละ 1 คร้ัง สามารถตรวจค้นโทรศัพท์มือถอื 71 เคร่ือง (สะสม ๑,731 เคร่ือง) 

ซิมการ์ด 92 อัน (สะสม 1,013 อัน) ยดึยาบ้า 11 เม็ด (สะสม ๑๐,๕40 เม็ด)

ไอซ์ 3.4 กรัม (สะสม ๘21.6๕ กรัม)

   6. การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐที่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด

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

พบการร้องเรียน 37 คน (สะสม 459 คน)

   7. การด าเนินการจบักมุเจา้หน้าที่รัฐที่เขา้ไปมีส่วนเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด 11 คน 

(สะสม ๑34 คน)

หมายเหตุ : ข้อมลูสะสมเปน็ข้อมลูระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 31 กรกฎาคม ๒๕๕๘

2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุง่ 788,183,200 ส านักงาน ป.ป.ส.

เก่ียวกับยาเสพติด (ขอ้มลู ณ ๓0 ม.ิย. ๕๘)

   วัตถปุระสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกนัและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   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

   ผลการด าเนินงาน

   1. การเขา้ไปด าเนินการในพื้นที่เส่ียง คือ การออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง,

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

โต๊ะบิลเลียด จ านวน 4,468 คร้ัง (สะสม ๒8,058 คร้ัง) พบการกระท าผิดและได้

ด าเนินการต่อพื้นที่เส่ียงที่กระท าผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม จ านวน 118 คร้ัง 

(สะสม 871 คร้ัง) และใช้มาตรการทางกฎหมาย 75 คร้ัง (สะสม 360 คร้ัง)
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2. การเขา้ไปด าเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติด 9,695 ราย (สะสม 62,859 ราย) ส่งเขา้รับการบ าบัดรักษาด้วย

ความสมัครใจ 154 ราย (สะสม 798 ราย) ให้โอกาสเขา้ท างาน247 ราย (สะสม 

2,330 ราย) การจดัต้ังอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจดักจิกรรม

การรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกนัยาเสพติด 18,388 ราย (สะสม 255,836 ราย)

   3. การบ าบัดฟื้นฟู ภาพรวม 26,620 คน (สะสม 175,562 คน) ดังนี้

      3.1 ระบบสมัครใจ รวม 17,430 ราย (สะสม 77,852 คน)

      3.2 ระบบบังคับบ าบัด โดยกรมคุมประพฤติ 5,796 ราย (สะสม 81,218 คน)

      3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

3,049 ราย (สะสม 16,492 คน)

   4. การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด 21,524 คน (สะสม 196,734 คน) และการให้

ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด 709 คน (สะสม 7,434 คน)

   5. การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/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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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

     5.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหา 6,175 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม 38,201 หมู่บ้าน/ชุมชน)

   6. การด าเนินกจิกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1,794 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม 13,837 หมู่บ้าน/ชุมชน)

หมายเหตุ : ข้อมลูสะสมเปน็ข้อมลูระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 31 กรกฎาคม ๒๕๕๘

2.2 เร่งแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรง 1. โครงการสื่อส่งเสริมสิทธแิละเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วม 450,850 กรมคุ้มครองสิทธิ
ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ของประชาชน (งบประมาณปี พ.ศ. 2557 จ านวน 5,000,000 บาท) (กันเหลื่อม และเสรีภาพ 

ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 469,225 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนธันวาคม 2557

2. กิจกรรมเสริมสร้างความรูท้างด้านกฎหมาย กระบวนการยตุิธรรมและสิทธิ 1,859,000 กรมคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ 

(งบประมาณปี พ.ศ. 2557 จ านวน 2,060,000 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   กจิกรรมเสร็จส้ินแล้ว เดือนมิถนุายน 2558
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาและ 88,940 กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธเิสรีภาพในกระบวนการยตุิธรรม พ้ืนที่จังหวัดชายแดน และเสรีภาพ 

ภาคใต้ (งบประมาณ 500,000 บาท) (กองพิทักษ์สิทธิ

   กิจกรรมที่ 1 การช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจาก และเสรีภาพ)

เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   วัตถปุระสงค์

   เพื่อพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแกผู้่เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา

และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยติุธรรม ในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้

   เป้าหมาย

   จ านวนการช่วยเหลือทางการเงินแกผู้่เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแกจ่ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. 2544 

จ านวนค าขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จา่ยของกองทุนยติุธรรม ทั้งคดีความมั่นคง

และคดีอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคณะอนุกรรมการ

   ตัวชี้วัด

   1. จ านวนการช่วยเหลือทางการเงินผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแกจ่ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. 2544 

พื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้

   2. จ านวนค าขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จา่ยของกองทุนยติุธรรม ทั้งคดี

ความมั่นคง และคดีอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จงัหวัดชายแดนภาตใต้ที่ได้รับการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   ผลการด าเนินงาน

   1. จดัประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอรับการสนับสุนหลักทรัพยเ์ป็นหลัก

ประกนัในการปล่อยชั่วคราวในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณา จ านวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

   2. ผลการพิจารณาค าขอฯ จ านวน 5 ราย โดยมีหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเช้าร่วมประชุม

จ านวน 11 หน่วยงาน ผลการพิจารณา ดังนี้ 

       - อนุมัติ จ านวน 1 ราย (แบบมีเง่ือนไข)

       - ไม่อนุมัติ จ านวน 4 ราย

   กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 140,850.30 กรมคุ้มครองสิทธิ

ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยตุิธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ 

(งบประมาณ 163,240 บาท) (กองพิทักษ์สิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   1. จดัประชุมจดัท าแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ

ยติุธรรมในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 

ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เขา้ร่วมประชุมฯ ได้แก ่ผู้แทน

จากเรือนจ า ผู้แทนกอ.รมน.ภาค 4 ผู้แทนศอ.บต.ยติุธรรมจงัหวัด ส านักงานคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 รวม 31 คน

   2. จดัประชุมจดัท าแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ

ยติุธรรมในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาาคม 2558 
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เขา้ร่วมประชุมฯ ได้แก ่ผู้แทนจาก

เรือนจ า ผู้แทนกอ.รมน.ภาค 4 สน. ผู้แทนศอ.บต.ยติุธรรมจงัหวัด ส านักงานคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 รวม 30 คน ร่วมกนัหารือจดัท าคู่มือการให้ความช่วยเหลือ

   3. อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัท าแนวทางการให้ความช่วยเลหือผู้ได้รับผลกระทบจาก

กระบวนการยติุธรรมในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (คู่มือ) เมื่อคู่มือแล้วเสร็จจะ

ด าเนินการตามกจิกรรมที่ 3 คือ การให้ความรู้แกผู้่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ

ยติุธรรมในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงก าหนดวันลงพื้นที่ให้ความรู้ วันที่ 16-18 

สิงหาคม 2558 ณ จงัหวัดสงขลา (กจิกรรมที่ 3)

   กิจกรรมที ่3 ให้ความรู้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมในพ้ืนทีจ่ังหวัด - กรมคุ้มครองสิทธิ

ชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 236,760 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองพิทักษ์สิทธิ

   ก าหนดวันลงพื้นที่ให้ความรู้ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 ณ จงัหวัดสงขลา และเสรีภาพ)

4. โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพงานยตุิธรรมเพ่ือการเสริมสร้างความเป็นธรรม 182,600 ส านักงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กจิการยติุธรรม

   ส านักงานกจิการยติุธรรมได้รับจดัสรรงบประมาณเบิกแทนกนัของส านักงานปลัด

กระทรวงยติุธรรม จ านวน 900,000 บาท ภายใต้แผนงานแกไ้ขปัญหาและพัฒนา

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 โครงการยอ่ย ได้แก่
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   1. ขบัเคล่ือนเพื่อบูรณาการและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนากระบวนการยติุธรรมในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้

   2. เสวนาแนวทางการสร้างสันติภาพและความสมานฉนัท์ในพื้นที่จงัหวัดชายแดน

ภาคใต้

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัประชมุเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินคดี

ความมั่นคงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ระหวา่งวนัที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ จงัหวดัสงขลา

   2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่  - รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) แผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 495,700 กรมคุ้มครองสิทธิ
เลือกปฏิบัติ  พ.ศ. 2557 มาตรา 4    ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ    อยูร่ะหว่างการรวบรวมแผนฯ ของหน่วยงานต่างๆ และสรุปรายงานเสนอไปยงั (กองส่งเสริมสิทธิ

สังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 คณะรัฐมนตรีต่อไป ตามขอ้มูลผลการด าเนินงาน เดือนมิถนุายน 2558 และเสรีภาพ)

  (พ.ศ. 2555-2559) 

ยทุธศาสตร์สร้าง

ความเปน็ธรรมในสังคม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

7

โครงการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเพ่ือการเป็นศูนยก์ลางด้านการบังคับคดี กรมบังคับคดี

ในอาเซียน

   ผลการด าเนินงาน

   1. เชิญประชุมคณะอนุท างานด้านสารัตถะ โดยประชุมในวันที่ 24 มีนาคม 2558 

เพื่อพิจารณาร่างก าหนดการประชุมหารือกบัประเทศสมาชิกอาเซียน

   2. มีหนังสือขอใช้เงินดอกเบี้ยอันเกดิจากเงินกลางของกระทรวงยติุธรรมเพิ่มเติม ซ่ึง

อยูร่ะหว่างน าเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการดอกเบี้ยฯ ของกระทรวงยติุธรรม

   3. จดัประชุมหารือกบัประเทศสมาชิกอาเซียนในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 

ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10
   10.2.1 การให้บริการถงึตัวบุคคล - - -    กระทรวงยติุธรรม มีค าส่ังที่ 505/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มอบอ านาจ กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านศูนยบ์ริการร่วม ณ จดุเดียว ให้หน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส านักงานตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทน และเสรีภาพ 

(One Stop Service) ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแกจ่ าเลยในคดีอาญา โดยให้พนักงานสอบสวน (ส านักงาน

ปฏบิติัหนา้ที่ในการแจ้งสิทธิและรับค าขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่สถานตี ารวจ ช่วยเหลือทาง

ภูธรและนครบาลทั่วประเทศ เป็น One Stop Service และได้ออกประกาศแต่งต้ัง การเงินแก่

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้ก ากบัการ/พนักงานสอบสวน ผู้เสียหายและ

เป็นพนักงานเจา้หน้าที่ เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตรับผิดชอบของตนเอง จ าเลยในคดีอาญา)

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กมุภาพันธ์ 2558

   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0011.24/817 ลงวันที่ 

11 มีนาคม 2558 เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามพ.ร.บ.ฯ

เพื่อแจง้กองบังคับการต ารวจภูธรจงัหวัด กองบังคับการต ารวจนครบาล และสถานี

ต ารวจทั่วประเทศ ด าเนินการตามแนวทางรับค าขอฯ ตามพ.ร.บ.ฯ

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีค าส่ังที่ 50/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 

เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเลหือประชาชนตาม พ.ร.บ.ฯ เพื่อสนับสนุนและ

ช่วยอ านวยการให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10.4 การใช้มาตรการ

 10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย 1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ กรมบังคับคดี
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตรยส์ุจริต
และจติส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ    ผลการด าเนินงาน
ความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตย์    - จดัท าการประเมินผลการจดัท ามาตรฐานความโปร่งใสในกรมบังคับคดี ประจ าปี 
สุจริตควบคู่กบัการบริหารจดัการ พ.ศ. 2558 เป็นคร้ังที่ 6 โดยเมื่อวันที่ 24 มิถนุายน 2558 คณะกรรมการประเมินฯ 
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารและประเมินให้คะแนนรวม 4.77 จากคะแนนเต็ม 5

   - เมื่อวันที่ 30 มิถนุายน 2558 คณะเจา้หน้าที่กรมบังคับคดี จ านวน 24 คน 

เขา้ร่วมโครงการเขา้วัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ จดัโดยกรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม ณ วันอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

   - จดัโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพูดและการส่ือสาร

ส าหรับผู้บริหาร" จ านวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 6 และ 13 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงในการกล่าว

ในพิธีเปิดโครงการฯ ได้มีการย้ าเตือนให้ผู้เขา้รับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซ่ือสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละ โดยในการจัดโครงการดังหล่าวมผู้ีเข้าร่วมอบรม

จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งหมด 86 คน

   - แต่งต้ังคณะท างานร่างขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาบรรณส าหรับเจา้พนักงานบังคับคดี 

และเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพย ์ซ่ึงเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีการประชุม

คณะท างานฯ เพื่อก าหนดกรอบวิธีการในการร่างฯ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย 1. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตาม 294,606.14 กรมคุ้มครองสิทธิ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ พันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง และเสรีภาพ

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกบัความตกลง (International Covenant on Civill and Political Rights : ICCPR) ต่อ (กองส่งเสริมสิทธิ

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee : และเสรีภาพ)

การบริหารราชการแผ่นดิน HRC) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการตามข้อบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR 

(งบประมาณ 340,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนมีนาคม 2558

2. โครงการเผยแพร่และจัดท ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน 1,002,688.27 กรมคุ้มครองสิทธิ

การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ และเสรีภาพ

ย่ ายศัีกดิ์ศรี - (CAT) (งบประมาณ 1,168,500 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนมิถนุายน 2558

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ
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การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

3. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วย 515,521.78 กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International และเสรีภาพ

Convention for the Protection of all Persons from Enforced (กองส่งเสริมสิทธิ

Disappearance : CED) (งบประมาณ 635,800 บาท) และเสรีภาพ)

   ผลการด าเนินงาน

   (ขอ้มูลคงเดิม เดือนพฤษภาคม 2558)

   - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้จดัการประชุมคณะกรรมการตรวจทานค าแปลฯ 

คร้ังที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมไชยานุกจิ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี

ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 25 คน

4. ความคืบหน้า (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหาย กรมคุ้มครองสิทธิ

สาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ... และเสรีภาพ

   ผลการด าเนินงาน

   1. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ที่ นร 0503/21861 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2558 เร่ืองร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ... แจง้ค าส่ัง

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้มีการหารือร่วมกนั 3 ฝ่าย คือ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยติุธรรม และส านักงานศาลยติุธรรม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ โดยด าเนินการจดัพิมพ์เอกสาร

ประกอบการหารือ 3 ฝ่าย (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยติุธรรม

และส านักงานศาลยติุธรรม) ได้แก่

      2.1 พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้

สูญหาย พ.ศ. ... จ านวน 50 ฉบับ

      2.2 สรุปสาระส าคัญของการน าเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีให้พิจารณา 

จ านวน 50 ฉบับ

   3. ก าหนดการหารือร่วมกนัระหว่าง 3 ฝ่าย (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กระทรวงยติุธรรม และส านักงานศาลยติุธรรม) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดีฯ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา 636,850.89 กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และเสรีภาพ

(งบประมาณ 656,200 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกมุภาพันธ์ 2558
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

6. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่.) พ.ศ. ...

   ผลการด าเนินงาน

   - ศึกษาก าหนดประเด็นส าคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เพื่อให้

การบังคับคดีล้มละลายและการฟิ้นฟูกจิการของลูกหนี้อันเป็นภารกจิของกรมบังคับคดี

สอดคล้องกบัผลการวิจัยภายใต้โครงการ Doing Business ของธนาคารโลก คณะท างาน

ศึกษาประเด็นส าคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ประชุมเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งกบัพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เมื่อวันที่ 

18 ธนัวาคม 2557 ณ อาคารอสิติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงวความคิดเห็น จ านวน 76 คน 

เพื่อให้คณะท างานศึกษาประเด็นส าคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 

น าความคิดเห็นมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย และ

เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ให้กระทรวงยติุธรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

   - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2558 และ

ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

   - ร่างพระราชบญัญัติฯ ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยกรมบงัคับคดี

แจง้ยนืยนัร่างไปยงัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็น

กฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

   - อยูร่ะหว่างทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2.2 เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง

(ฉบับที.่..) พ.ศ. ... มาตรา 309 จัตวา

   ผลการด าเนินงาน

   - เสนอร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง (ฉบับที.่..) พ.ศ. ... มาตรา 309 จตัวา เร่ืองการยกเว้นไม่น าเร่ืองค่าใช้จา่ย

ส่วนกลางที่ค้างช าระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กบั ผู้ซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดของ

กรมบังคับคดี โดยได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปยงักระทรวงยติุธรรม เมื่อวันที่

 3 พฤศจกิายน 2557

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ วันที่ 6 มกราคม 

2558 และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ คณะกรรมการกฤษฎีกาแจง้ยนืยนัร่างกฎหมาย

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ อยูร่ะหว่างส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

   - อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

โดยมีมติรับหลักการ ขณะนี้อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซ่ึงต้ังขึน้เพื่อ

พิจารณาภายในระยะเวลา 30 วัน หลังแปรญัตติ โดยนัดไหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งประชุม

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2.3 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผน

และผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ พ.ศ. 2545

   ผลการด าเนินงาน

   - คณะท างานฯได้ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ พ.ศ. 2545 ซ่ึงการเปิด

รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกีย่วขอ้งกบักฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 

23 พฤศจกิายน 2555 และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาขอ้เสนอแนะจาก

การประชุมสนทนากลุ่มแล้ว และได้จดัท าร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ พ.ศ.... 

   - เสนอร่างกฎกระทรวงไปยงักระทรวงยติุธรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และ

ได้ส่งเร่ืองให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา

   - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ วันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2558

และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และรอเพื่อยนืยนัร่าง

   - ผู้แทนกรมบังคับคดี ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58

   - อยูร่ะหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมลงนาม

   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมลงนามเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 และ

อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการประกาศในราชกจิจานุเบกษา
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2.4 ร่างระเบียบกระทรวงยตุธิรรมวา่ดว้ยการบังคับคดขีองเจา้พนักงานบังคับคดี

(ฉบบัที่..) และร่างระเบยีบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบบัที่..)

   ผลการด าเนินงาน

   - ได้เสนอใหก้ระทรวงยุติธรรมพจิารณาแล้ว เมือ่วันที ่7 สิงหาคม 2557 โดยกระทรวง

ได้ส่งกลับมาให้กรมบังคับคดีแกไ้ข และกรมบังคับคดีได้แกไ้ขและน าส่งให้กระทรวง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

   - กระทรวงยติุธรรมได้ส่งคืนร่างระเบียบ 2 ฉบับดังกล่าวให้กรมบังคับคดีพิจารณา

ปรับแกไ้ขในรูปแบบของกฎกระทรวง ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงขณะนี้อยูร่ะหว่างคณะกรรมการฯของ

กรมบังคับคดีพิจารณา ปรับปรุง แกไ้ข ตามความเห็นของกระทรวงยติุธรรม 

   - คณะกรรมการของกรมบังคับคดีพิจารณาปรับปรุง แกไ้ข ตามความเห็นของ

กระทรวงยติุธรรมในรูปแบบของกฎกระทรวงฯ ตามมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

   - ขอ้ส่ังการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมให้เปล่ียนรูปแบบจากระเบียบ

กระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจา้พนักงานบังคับคดี (ฉบับที.่.) 

และร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย ์(ฉบับที.่.) 

ให้อยูใ่นรูปแบบของกฎกระทรวง

   - อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะท างานของกรมบังคับคดี พิจารณา แกไ้ขปรับปรุง
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2.5 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (การฟ้ืนฟูกิจการที่เป็น

ธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs)

   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

   - ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจะท าการศึกษาเกีย่วกบัรายได้

ของ SME เพื่อก าหนดจ านวนหนี้ของลูกหนี้ ที่จะเขา้สู่กระบวนการฟื้นฟูกจิการ

   - เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558, 26 กมุภาพันธ์ 2558 ,12 มีนาคม 2558 และ

วันที่ 8,29 เมษายน 2558 มีการประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์

การจดัท าร่างและหลักการในการปรับปรุง และแกไ้ขพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 

2483 (การฟื้นฟูกจิการของลูกหนี)้

   - คณะท างานฯ ของกรมบังคับคดี พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจดัท าร่างและ

หลักการในการปรับปรุงและแกไ้ข เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   - ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกีย่วขอ้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เสนอ

กระทรวงยติุธรรม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

   -  ปัจจบุันอยูร่ะหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

   - อยูร่ะหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่าง

กฎหมาย

11.3 มีระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมโยงกนั 1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย ์ กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและน าผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการด าเนินงาน

และเจา้หน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมได้    มีระบบฐานขอ้มูลที่ใช้ในการด าเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย ์ดังนี้

   1. ระบบรายงานสถติิการบังคับคดีแพ่ง 6 ช่อง

   2. ระบบรายงานสถติิการขายทอดตลาดคดีแพ่ง 8 ช่อง

   3. โปรแกรมลงสถติิศูนยไ์กล่เกล่ีย เพื่อรวบรวมขอ้มูลสถติิการไกล่เกล่ีย

   4. โปรแกรมรายงานผลการด าเนินงานเพื่อรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

พ.ศ. 2558 และงบประมาณเงินดอกเบี้ยอันเกดิจากเงินกลางฯ ซ่ึงระบบฐานขอ้มูล

ดังกล่าวได้จดัท าขึน้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม

ภารกจิหลักรวมทั้งรายงานผลการด าเนิงานให้สอดคล้องกบันโยบายต่างๆ โดยจดัท า

รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี
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งบประมาณ

2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี
   ผลการด าเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามขอ้มูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ต้ังแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 20 ก.ค. 58 

จ านวน 5,656 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จ านวน 3,898 ราย คิดเป้นร้อยละ 

68.91 สอบถามผลการขายทอดตลาด จ านวน 1,768 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.26

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

"LED Property"

   ผลการด าเนินงาน

   - เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2557 เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพยสิ์นนที่ขายทอดตลาด เป็นการอ านวยความสะดวก

ให้กบัผู้สนใจซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดให้มีความโปร่งใส เขา้ถงึขอ้มูลได้ง่ายขึน้ 

ให้บริการประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 

20 กรกฎาคม 2558 มีผู้เขา้โหลดแอพพลิเคชั่น รวม 1,858 คร้ัง แยกเป็นระบบ 

Andriod จ านวน 1,363 คร้ัง ระบบ iOS จ านวน 495 คร้ัง
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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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   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

   7.2 ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพาท ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ.... จะเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแผ่นดิน
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   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 มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 

พฤษภาคม 2558เพื่อน าเรียนความเห็นของกระทรวงยติุธรรม ภายหลังจากที่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาตรวจ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริม

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน 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

    10.2 สนับสนุนให้มีกฎหมายกลางในการก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทในชุมชน
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   10.3 กระทรวงยติุธรรมได้เตรียมการเพื่อรองรับการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน 

โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมาตรฐาน จ านวน 3 หลักสูตร 

(ระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง)

   11. เมือ่วันที่ 8 มถิุนายน 2558 ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (รองวิษณุ เครืองาม) 

ส่งเร่ืองให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น าความเห็นของกระทรวงยติุธรรม 

กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และส านักงานศาลยติุธรรม หาขอ้ยติุกอ่นเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

   12. เมื่อวันที่ 11 มิถนุายน 2558 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจง้ให้

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจดัต้ังผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ. ... 

   13. เมื่อวันที่ 16 มิถนุายน 2558 รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

(นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช) เขา้ชี้แจงรายละเอียด ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย 

ส านักงบประมาณ ส านักงานศาลยติุธรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ซ่ึงผลจากการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จะได้สรุปเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

   14. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือที่ นร 0902/157 ลงวันที่ 7 

กรกฎาคม 2558 เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจง้ผลการพิจารณาความเห็นภายหลัง

การพิจารณาร่วมกบักระทรวงยติุธรรม กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และ

ส านักงานศาลยุติธรรม โดยเห็นควรให้มีการตรากฎหมายกลาง ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

เกีย่วกบักระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในทุกระดับให้เป็นแนวทางเดียวกนั อันเป็น

การลดความลักล่ันและซ้ าซ้อนของกฎหมาย อีกทั้งเกดิประโยชน์แกป่ระชาชนมากกว่า
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การที่แต่ละหน่วยงานจ าก าหนดหลักเกณฑ์ของตนเอง

   15. ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม มีหนังสือที่ ยธ 02007/5536 ลงวันที่ 14 

กรกฎาคม 2558 มอบหมายให้ส านักงานกจิการยติุธรรม (สกธ.) รับเป็นเจา้ของเร่ือง

ในการพิจารณาด าเนินการจดัท าร่างกฎหมายเกีย่วกบัการไกลเกล่ียขอ้พิพาท

2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวดัพิษณุโลก เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน - 

1 กรกฎาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 64 เร่ือง ทุนทรัพย ์

34,473,743 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 56 เร่ือง ทุนทรัพย ์31,250,451 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   2.2 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดเชียงใหม่ (มหกรรมแบงกรั์ฐ

เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

จ านวน 14 เร่ือง ทุนทรัพย ์4,898,875.14 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 14 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์4,898,875.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดอุดรธานี (มหกรรมแบงกรั์ฐ

เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 
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จ านวน 22 เร่ือง ทุนทรัพย ์5,555,116.80 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 21 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์5,260,691 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.45 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดระยอง (มหกรรมแบงกรั์ฐเพื่อ

ประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

จ านวน 3 เร่ือง ทุนทรัพย ์298,404.60 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 3 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์298,404.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดสงขลา (มหกรรมแบงกรั์ฐเพื่อ

ประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

จ านวน 46 เร่ือง ทุนทรัพย์ 11,913,838.80 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 45 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์11,556,747.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.82 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   2.3 ร่วมหารือกับบริษัทบริหารสินทรัพยส์ุขุมวิท จ ากัด

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558

มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 40 เร่ือง ทนุทรัพย์ 181,950,089.12 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 24 เร่ือง ทุนทรัพย ์110,616,354.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 

60 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 มิถนุายน 2558

มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 27 เร่ือง ทุนทรัพย ์65,520,549.47 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 17 เร่ือง ทุนทรัพย ์53,921,611.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 

62.96 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย
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   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดนครศรีธรรมราช (มหกรรมแบงก์

รัฐเพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

จ านวน 10 เร่ือง ทุนทรัพย ์71,603,188.42 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 4 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์18,110,064.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดล าพูน (มหกรรมแบงกรั์ฐเพื่อ

ประชาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน

7 เร่ือง ทุนทรัพย ์32,581,053 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 5 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์31,779,241 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   2.4 ร่วมกับธนาคารออมสิน

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท (มหกรรมแบงกรั์ฐเพื่อประชาชน)

เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 63 เร่ือง

ทุนทรัพย ์87,265,327.59 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 55 เร่ือง ทุนทรัพย ์

71,649,114.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.3 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดเชียงใหม่ (มหกรรมแบงกรั์ฐ

เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

จ านวน 26 เร่ือง ทุนทรัพย ์18,493,236.84 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 26 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์18,493,236.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดอุดรธานี (มหกรรมแบงกรั์ฐ

เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 
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จ านวน 49 เร่ือง ทุนทรัพย ์37,002,734 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 18 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์14,310,754 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.73 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดระยอง (มหกรรมแบงกรั์ฐเพื่อ

ประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

จ านวน 10 เร่ือง ทุนทรัพย ์5,720,738.06 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 6 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์2,710,803.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดสงขลา (มหกรรมแบงกรั์ฐเพื่อ

ประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

จ านวน 80 เร่ือง ทุนทรัพย ์28,611,865.64 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 69 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์23,727,694.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   2.5 ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท (มหกรรมแบงกรั์ฐเพื่อประชาชน) 

เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 6 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์2,302,383.87 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 6 เร่ือง ทุนทรัพย ์

2,302,383.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดสงขลา (มหกรรมแบงกรั์ฐ

เพื่อประชาชน) เมื่อวันที่ 27-28 มิถนุายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

จ านวน 30 เร่ือง ทุนทรัพย ์12,525,414.13 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 30 เร่ือง ทุนทรัพย ์

12,525,414.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย
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   2.6 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 6 เร่ือง ทุนทรัพย ์47,340.91 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 6 เร่ือง ทุนทรัพย ์47,340.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเร่ือง

ที่ไกล่เกล่ีย

   2.7 ยกร่างระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ... ร่าง

ประกาศอธบิดีกรมบังคับคดี เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธกีารจ่ายค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายของผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ... และร่างระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธคัีดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ...

   ผลการด าเนินงาน

   - กรมบังคับคดีได้ด าเนินการศึกษา และยกร่างระเบียบและประกาศการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทในชั้นบังคับคดี จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้

   1. ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2558

   2. ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการจา่ยค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จา่ยของผู้ไกล่เกล่ีย

   3. ประกาศกรมบังคับคดีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกผู้ไกล่เกล่ีย

   และได้มีหนังสือที่ ยธ 0517/000808 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 แจง้เวียน

ให้หน่วยงานในสังกดัทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถอืปฏิบัติตามระเบียบกรมบังคับคดี

ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพพิาท พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมบงัคับคดี และระเบยีบ
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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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   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 พ.ศ.... 
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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 พิจารณาบรรจเุร่ืองการจดัต้ังส านักงาน

กองทุนยติุธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ไว้ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ....

   12. การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแกร่้าง พ.ร.บ. กองทุนยติุธรรม ส่งไปยงัเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ยนืยนัการปรับแก ้ร่าง พ.ร.บ. 
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

กองทุนยติุธรรมไปยงัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มิถนุายน 58

   13. เมื่อวันที่ 8 มิถนุายน 2558 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเขา้ชี้แจงและให้

ความเห็นต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.) 

   14. เมือ่วันที ่12 มิถุนายน 2558 ทีป่ระชุมสภานิติบญัญัติแหง่ชาติเหน็ชอบวาระที ่1

ให้ต้ังกรรมาธิการ พิจารณา

   15. เมื่อวันที่ 18 มิถนุายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ. ... ซ่ึงที่ประชุมได้มีการก าหนดให้มีการประชุม

ของคณะกรรมาธิการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

   16. เมื่อวันที่ 26 มิถนุายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ. ... คร้ังที่ 2

   17. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ. ... คร้ังที่ 3

   18. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ. ... คร้ังที่ 4

   19. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ. ... คร้ังที่ 5

   20. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ. ... คร้ังที่ 6
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