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๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน

   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าทีต้่องได้รับ มาตรา ๗๗ และ ๗๘ 1. การด าเนินการกับทรพัย์สินกับผู้กระท าความผิดมูลฐานต่างๆ ส านักงาน ป.ป.ง.
การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้    ส านักงาน ป.ป.ง. มีการด าเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด
กฎหมายทีเ่ข้มงวดและการจดัการปัญหา   ระหว่างวันที ่๑-28 สิงหาคม 255๘ มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าที่
อื่นๆ ทีเ่ชื่อมโยงต่อเนือ่งใหเ้บ็ดเสร็จ ใหต้รวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด

จ านวน 40 ค าส่ัง และมีการออกค าส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินทีเ่กี่ยวกับการกระท า

ความผิดมูลฐานยาเสพติด จ านวน 18 ค าส่ัง มูลค่าทรัพย์สินทียึ่ดหรืออายัด จ านวน

23,382,346.15 บาท โดยมียอดรวมสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(ระหว่างวันที ่1 ต.ค. 57 - 28 ส.ค. 58) ดังนี้

   - มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าทีใ่หต้รวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด จ านวน 268 ค าส่ัง

   - มีการออกค าส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกีย่วกบัการกระท าความผิดมูลฐานยาเสพติด

จ านวน 93 ค าส่ัง มูลค่าทรัพย์สินทียึ่ดหรืออายัด จ านวน 239,521,378.05 บาท

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ

ส่วนที ่๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจ าเดือน สิงหาคม 255๘

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

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

   ระหว่างวันที ่1-28 สิงหาคม 255๘ มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าที่

ใหต้รวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิด จ านวน 3 ค าส่ัง และ

มีการออกค าส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิด จ านวน 1 ค าส่ัง 

มูลค่าทรัพย์สินทียึ่ดหรืออายัด จ านวน 49,447,161.28 บาท

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

28 ส.ค. 58 ) ดังนี้

 - มีการออกค าส่ังมอบหมายพนักงานเจา้หน้าทีใ่หต้รวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จ านวน 14 ค าส่ัง

 - มีการออกค าส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

จ านวน 9 ค าส่ัง มูลค่าทรัพย์สินทียึ่ดหรืออายัด 164,319,824.10 บาท

* ส านักงาน ปปง. แจง้ขอแก้ไขฐานข้อมูลใหม่ทัง้หมด วันที ่1 กันยายน 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)

โครงการอย่างต่อเนือ่ง
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3. กิจกรรม : ประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ

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

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

การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนไทยใน AICHR ต่อการพัฒนากลไกด้านสิทธมินุษยชน และเสรีภาพ)

ของประเทศอาเซียน (งบประมาณ 300,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   - ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เร่ืองการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

(Asia Regional Conference on Access to Justice) เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558

 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพือ่การแลกเปล่ียน

เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจากผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค

อาเซียน โดยเน้น 3 ประเด็นหลัก คือ การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) 

การเยียวยาเหย่ืออาชญากรรม (Victim Remedy) และการคุ้มครองพยาน 

(Witness Protection)

     มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จ านวน 250 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางกฎหมาย การเยียวยาเหย่ืออาชญากรรม และการคุ้มครองพยาน ทัง้ใน

และต่างประเทศ

   - จดัจา้งล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ พร้อมอุปกรณ์หฟูังส าหรับการจดัประชุมระดับ

ภูมิภาคอาเซียน สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (ASEAN Regional 

Conference : Access to Justice)
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4. กิจกรรม : เตรียมความพร้อมการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนไทยใน AICHR ต่อ กรมคุ้มครองสิทธิ

การพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอาเซียน (งบประมาณ 300,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   ด าเนินการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมที ่3 ประชุมในระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิใน และเสรีภาพ)

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ASEAN Forum : Access to justice 

(งบประมาณ 2,000,000 บาท) เพือ่ใหด้ าเนินการร่วมกัน

     ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1,039,844,000 ส านักงาน ป.ป.ส.

   วัตถุประสงค์ (ข้อมูล ณ ๓1 ก.ค. ๕๘)

   เพือ่ด าเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดใหเ้ข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม

   ตัวชี้วัด

   1. จ านวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

   2. ร้อยละของการจบักุมคดียาเสพติดในฐานความผิดส าคัญ

   3. คดียาเสพติดทีม่ีการส่ังใหต้รวจสอบทรัพย์สินต่อจ านวนคดียาเสพติดทีไ่ด้รับ

แจง้และเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

   4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญทีม่ีการขยายผล

   กิจกรรม

   1. การท าลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด

   2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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   ผลการด าเนินงาน

   1. การจับกมุคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 16,032 คดี (สะสม 248,603 คดี) 

ผู้ต้องหา จ านวน 17,504 คน (สะสม 266,524 คน)

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน

8,698,704.71 เม็ด (สะสม 75,412,090.31 เม็ด) ไอซ์ 109.1 กิโลกรัม

(สะสม 1,184.94 กิโลกรัม) เฮโรอีน 75.46 กิโลกรัม (สะสม 136.02 กิโลกรัม)

กัญชา 7,640.67 กิโลกรัม (สะสม 19,433.28 กิโลกรัม)

   3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จ านวน 180 ราย (สะสม 2,132 ราย) 

มูลค่าทรัพย์สิน จ านวน 53 ล้านบาท (สะสม 881.17 ล้านบาท)

   4. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 88 คดี (สะสม 774 คดี) ผู้ต้องหา 

223 ราย (สะสม 2,121 ราย)

   5. การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ าอย่างน้อย

วันละ 1 คร้ัง สามารถตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ 93 เคร่ือง (สะสม ๑,824 เคร่ือง) 

ซิมการ์ด 56 อัน (สะสม 1,069 อัน) ยึดยาบ้า 5 เม็ด (สะสม ๑๐,545 เม็ด)

ไอซ์ 16.35 กรัม (สะสม 838 กรัม)

   6. การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจา้หน้าทีข่องรัฐทีเ่ข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

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

พบการร้องเรียน 26 คน (สะสม 485 คน)

   7. การด าเนินการจบักุมเจา้หน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 6 คน (สะสม ๑40 คน)

หมายเหตุ : ข้อมูลสะสมเปน็ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 31 สิงหาคม ๒๕๕๘
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2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง 867,465,500 ส านักงาน ป.ป.ส.

เก่ียวกับยาเสพติด (ข้อมูล ณ ๓1 ก.ค. ๕๘)

   วัตถุประสงค์

   1. เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด

   2. เพื่อป้องกนัเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกีย่วกบัยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกนั

และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง

   3. บูรณาการทัง้นโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณใหม้ีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   ตัวชี้วัด

   1. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีการด าเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

   2. หมู่บ้าน/ชุมชน ทีไ่ม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

   3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

   กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน

   1. การรณรงค์ป้องกันและการปรับเปล่ียนเจตคติ

   2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทัง้พัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในทุกระดับ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   ผลการด าเนินงาน

   1. การเข้าไปด าเนินการในพืน้ทีเ่ส่ียง คือ การออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง,

หอพัก/อาคารทีพ่ัก/ทีพ่ักเชิงพาณิชย์, ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต, โต๊ะสนุกเกอร์/

โต๊ะบิลเลียด จ านวน 2,074 คร้ัง (สะสม 30,132 คร้ัง) พบการกระท าผิดและได้

ด าเนินการต่อพืน้ทีเ่ส่ียงทีก่ระท าผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม จ านวน 226 คร้ัง 

(สะสม 1,097 คร้ัง) และใช้มาตรการทางกฎหมาย 62 คร้ัง (สะสม 422 คร้ัง)

   2. การเข้าไปด าเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติด 6,070 ราย (สะสม 68,929 ราย) ส่งเข้ารับการบ าบัดรักษาด้วย

ความสมัครใจ 66 ราย (สะสม 864 ราย) ใหโ้อกาสเข้าท างาน 63 ราย (สะสม 

2,393 ราย) การจดัต้ังอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจดักิจกรรม

การรณรงค์ใหค้วามรู้เพือ่การป้องกันยาเสพติด 8,855 ราย (สะสม 264,691 ราย)

   3. การบ าบัดฟืน้ฟู ภาพรวม 15,693 คน (สะสม 191,255 คน) ดังนี้

      3.1 ระบบสมัครใจ รวม 10,924 ราย (สะสม 88,776 คน)

      3.2 ระบบบังคับบ าบัด โดยกรมคุมประพฤติ 4,044 ราย (สะสม 85,262 คน)

      3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

725 ราย (สะสม 17,217 คน)

   4. การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด 18,179 คน (สะสม 214,913 คน) และการให้

ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด 1,156 คน (สะสม 8,590 คน)

   5. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 5,177 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม 69,701 หมู่บ้าน/ชุมชน)
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

     5.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีปัญหามาก 402 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 7,238 หมู่บ้าน)

     5.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีปัญหาปานกลาง 458 หมู่บ้าน/ชุมชน 

(สะสม 6,329 หมู่บ้าน/ชุมชน)

     5.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีปัญหาน้อย 1,033 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม 14,649 หมู่บ้าน/ชุมชน)

     5.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ทีไ่ม่มีปัญหา 3,284 หมู่บ้าน/ชุมชน

(สะสม 41,485 หมู่บ้าน/ชุมชน)

   6. การด าเนินกจิกรรมต่อเนื่องในหมู่บา้นกองทนุแม่ของแผ่นดิน 3,061 หมู่บา้น/ชุมชน

(สะสม 16,898 หมู่บ้าน/ชุมชน)

หมายเหตุ : ข้อมูลสะสมเปน็ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 31 สิงหาคม ๒๕๕๘

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง 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
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ 1,859,000 กรมคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพส าหรับเจ้าหน้าทีร่ัฐและประชาชนในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ 

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   กิจกรรมเสร็จส้ินแล้ว เดือนมิถุนายน 2558

3. โครงการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาและ 88,940 กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธเิสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม พ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดน และเสรีภาพ 

ภาคใต้ (งบประมาณ 500,000 บาท) (กองพิทักษ์สิทธิ

   กิจกรรมที ่1 การช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมัน่คงและผู้ได้รับผลกระทบจาก และเสรีภาพ)

เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้

   ผลการด าเนินงาน

   กิจกรรมเสร็จส้ินแล้ว เดือนมิถุนายน 2558

   กิจกรรมที ่2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 166,156.10 กรมคุ้มครองสิทธิ

ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ 

(งบประมาณ 163,240 บาท) (กองพิทักษ์สิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   1. จดัประชุมจดัท าแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ

ยุติธรรมในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังที ่1 เมื่อวันที ่13 มีนาคม 2558 
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้แทน

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

สิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 รวม 31 คน

   2. จดัประชุมจดัท าแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ

ยุติธรรมในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังที ่2 เมื่อวันที ่11 พฤษภาาคม 2558 

ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้แทนจาก

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

สิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 รวม 30 คน ร่วมกันหารือจดัท าคู่มือการใหค้วามช่วยเหลือ

   3. จดัท าแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม

ในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ (คู่มือ) จ านวน 200 เล่ม

   กิจกรรมที ่3 ใหค้วามรูแ้ก่ผู้ได้รบัผลกระทบจากกระบวนการยติุธรรมในพ้ืนทีจ่งัหวดั ๑๒๒,๒๕๐.๐๐ กรมคุ้มครองสิทธิ

ชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 236,760 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองพิทักษ์สิทธิ

   - ลงพืน้ทีใ่หค้วามรู้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมในพืน้ทีจ่งัหวัด และเสรีภาพ)

ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที ่17-18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมหาดทรายแก้ว รีสอร์ท 

จงัหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากเรือนจ า 9 แหง่ในพืน้ที ่4 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้แทน ศอ.บต. ยุติธรรมจงัหวัด ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 เข้าร่วม 

จ านวน 40 คน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

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

 - แผนพฒันาเศรษฐกจิและ    วิเคราะหแ์ผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติทีไ่ด้จากหน่วยงาน 33 หน่วยงาน (จากทัง้หมด (กองส่งเสริมสิทธิ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 40 หน่วยงาน) ในมิติด้านสิทธิมนุษยชนนัน้ แผนฯ ของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ และเสรีภาพ)

  (พ.ศ. 2555-2559) แผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2557 - 2561) หรือไม่ โดยจดัท ารายงาน

ยุทธศาสตร์สร้าง เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

ความเป็นธรรมในสังคม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

7

โครงการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเพ่ือการเป็นศูนย์กลางด้านการบังคับคดี กรมบังคับคดี

ในอาเซียน

   ผลการด าเนินงาน

   1. ประชุมคณะอนุท างานด้านสารัตถะ เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2558 เพือ่พิจารณา

ร่างก าหนดการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียน

   2. มีหนังสือขอใช้เงินดอกเบีย้อันเกิดจากเงินกลางของกระทรวงยุติธรรมเพิม่เติม ซ่ึง

อยู่ระหว่างน าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการดอกเบีย้ฯ ของกระทรวงยุติธรรม

   3. จดัประชุมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในวันที ่26-29 กรกฎาคม 2558 

ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการประชุม 345 คน อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจ

การจา้งจากบริษัทผู้รับจา้งตรวจรับงานทีจ่ดัจา้งในการจดัการประชุมทีส้ิ่นสุดลงเพือ่

ก าหนดใหม้ีการเบิกจา่ยต่อไป

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10
   10.2.1 การใหบ้ริการถึงตัวบุคคล - - -    กระทรวงยุติธรรม มีค าส่ังที ่505/2557 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2557 มอบอ านาจ กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านศูนย์บริการร่วม ณ จดุเดียว ใหห้น่วยงานในส านักงานต ารวจแหง่ชาติเป็นส านักงานตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทน และเสรีภาพ 

(One Stop Service) ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยใหพ้นักงานสอบสวน (ส านักงาน

ปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งสิทธิและรับค าขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่สถานีต ารวจ ช่วยเหลือทาง

ภูธรและนครบาลทัว่ประเทศ เป็น One Stop Service และได้ออกประกาศแต่งต้ัง การเงินแก่

ผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาติ/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้ก ากับการ/พนักงานสอบสวน ผู้เสียหายและ

เป็นพนักงานเจา้หน้าที ่เพือ่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินีใ้นเขตรับผิดชอบของตนเอง จ าเลยในคดีอาญา)

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2558

   ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ได้มีหนังสือ ตร. ด่วนทีสุ่ด ที ่0011.24/817 ลงวันที ่

11 มีนาคม 2558 เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนตามพ.ร.บ.ฯ

เพือ่แจง้กองบังคับการต ารวจภูธรจงัหวัด กองบังคับการต ารวจนครบาล และสถานี

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

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีค าส่ังที ่50/2558 ลงวันที ่12 มีนาคม 2558 

เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ฯ เพือ่สนับสนุนและ

ช่วยอ านวยการใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หมายเหตุ : ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
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.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10.4 การใช้มาตรการ

 10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย 1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ กรมบังคับคดี
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตรย์สุจริต
และจติส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ    ผลการด าเนินงาน
ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์    - เมื่อวันที ่27 กรกฎาคม 2558 กรมบังคับคดีเป็นเจา้ภาพกัณฑ์เทศมหาชาติ
สุจริตควบคู่กับการบริหารจดัการ เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที ่7 "กัณฑ์มหาพน" ณ ศาลาการเปรียญ 
ภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ (ท่าพระจนัทร์) ผู้เข้าร่วมจ านวน 7 คน 

   - วันที ่30 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและเจา้หน้าทีเ่ข้าร่วม าทบุญตักบาตรพระสงฆ ์

จ านวน 988 รูป เนือ่งในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ พุทธมณฑล 

จงัหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วม จ านวน 5 คน

   - วันที ่4 สิงหาคม 2558 อธบิดีกรมบังคับดี คณะผู้บริหาร และเจา้หน้าทีร่่วมท าบุญ

ถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ 

(ลานช้าง) กรมบังคับคดี

   - วันที่ 6 สิงหาคม 2558 รองอธิบดีฯ และเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมงานวันคุณธรรมจริยธรรม

และความโปร่งใส ประจ าปี 2558 ณ ส านักงาน ก.พ. โดยกรมบังคับคดีได้รับมอบโล่

ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานทีจ่ดัท าและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสต่อเนือ่งกัน 5 ปี

   - วันที ่12 สิงหาคม 2558 กรมบังคดีร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้

แก่พระภิกษุสงฆ ์ในกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติตามโครงการจดังานวันส าคัญอนุรักษ์

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ณ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมจ านวน 4 คน
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   - วันที่ 16 สิงหาคม 2558 อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะเข้าร่วมกจิกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ "Bike for mom" 

ณ เส้นทางในกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจ านวน 8 คน

   - วันที ่18 สิงหาคม 2558 อธิบดีกรมบังคับคดีจดัโครงการ "กรมบังคับคดี

รวมพลังร่วมใจอาสาบริจาคโลหติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั สมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์" โดยผู้บริหาร

และเจา้หน้าทีเ่ข้าร่วมบริจาคโลหติ ณ ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 

ผู้เข้าร่วมจ านวน 64 คน
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11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย 1. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตาม 294,606.14 กรมคุ้มครองสิทธิ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ พันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง และเสรีภาพ

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

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee : และเสรีภาพ)

การบริหารราชการแผ่นดิน HRC) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการตามข้อบทที ่28 ภายใต้ ICCPR 

(งบประมาณ 340,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนมีนาคม 2558

2. โครงการเผยแพร่และจัดท ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน 1,002,688.27 กรมคุ้มครองสิทธิ

การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ และเสรีภาพ

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนมิถุนายน 2558

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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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

   (ข้อมูลอื่น คงเดิมตามเดือนกรกฎาคม 2558)

   - ประชมุคณะกรรมการตรวจทานค าแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ คร้ังที ่2/2558 เมื่อวันที ่17-18 

สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 

มีผู้เข้าร่วม 15 คน โดยทีป่ระชุมได้พิจารณาตรวจทานร่างค าแปลอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ถึงข้อ บทที ่20 

และทีป่ระชุมได้มีมติเหน็ควรใหถ้่ายเอกสารร่างค าแปลฯ ฉบับทีไ่ด้รับการปรับปรุงล่าสุด 

ด าเนินการขออนุมัติถ่ายเอกสารร่างค าแปลฯ

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

สาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ... และเสรีภาพ

   ผลการด าเนินงาน

   1. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ที ่นร 0503/21861 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2558 เร่ืองร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสู้ญหาย พ.ศ. ... แจง้ค าส่ัง
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รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ใหม้ีการหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม และส านักงานศาลยุติธรรม

   2. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ขออนุมัติหลักการ โดยด าเนินการจดัพิมพ์เอกสาร

ประกอบการหารือ 3 ฝ่าย (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม

และส านักงานศาลยุติธรรม) ได้แก่

      2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้

สูญหาย พ.ศ. ... จ านวน 50 ฉบับ

      2.2 สรุปสาระส าคัญของการน าเสนอเร่ืองใหค้ณะรัฐมนตรีใหพ้ิจารณา 

จ านวน 50 ฉบับ

    3. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนิติธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่

นร 0503/2683 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 เสนอใหร้องนายกรัฐมนตรี 

(นายวิษณุ เครืองาม) รับทราบรายงานผลการพิจารณาเพือ่เสนอแนะนโยบายหรือ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เร่ืองร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน

ต ารวจแหง่ชาติ รับข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ดังกล่าวไปพิจารณาว่าสมควรจะด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะฯ หรือไม่ประการใดก่อน โดยใหก้รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็น

หน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการด าเนินการแล้วแจง้ผลการด าเนินการดังกล่าวให้
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับแจง้ค าส่ังเพือ่น า

เสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

     กรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการด าเนินการดังกล่าวเพือ่

เสนอใหก้ับส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทราบต่อไป

   3. กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมหารือ 3 ฝ่ายระหว่าง

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ชุดพิเศษ) ส านักงานศาลยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม เร่ือง

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสู้ญหาย 

พ.ศ. ... เมือ่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงการประชุมดังกล่าว ทัง้ 3 ฝ่ายได้หารือพร้อมทัง้

เสนอข้อคิดเหน็ต่างๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ เช่น ชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ 

ความหมายของค าว่าทรมาน ข้อก าหนดเกี่ยวกับการกระท าหรือการลงโทษทีโ่หดร้าย

ไร้มนุษยธรรมหรือทีย่่ ายีศักด์ิศรี ค านิยามเจา้หน้าทีข่องรัฐ การก าหนดบทลงโทษ 

ความรับผิดของผู้บังคับบัญชาและศาลทีม่ีเขตอ านาจ เป็นต้น ทัง้นี ้กระทรวงยุติธรรม

โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ยืนยันในหลักการเดิม แต่ได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ 

ทีจ่ะน ามาปรับปรุงแก้ไขเพือ่ใหร่้างพระราชบัญญัติฯ มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ส าหรับ

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเรียนเชิญหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงได้มีข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ มาหารือกันต่อไป พร้อมทัง้จะสรุปความเหน็ทัง้หมดเสนอ

ไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรก
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

5. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา 636,850.89 กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และเสรีภาพ

(งบประมาณ 656,200 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2558

6. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับการบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง (ฉบับที.่..)

 พ.ศ. ... มาตรา 309 จัตวา

   ผลการด าเนินงาน

   - เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณา

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

ส่วนกลางทีค้่างช าระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กับ ผู้ซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดของ

กรมบังคับคดี โดยได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่

 3 พฤศจกิายน 2557

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ วันที ่6 มกราคม 

2558 และส่งใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ คณะกรรมการกฤษฎีกาแจง้ยืนยันร่างกฎหมาย

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ อยู่ระหว่างส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอความเหน็

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ

   - ร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านการพิจารณาในวาระที ่1 ของสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 

โดยมีมติรับหลักการ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซ่ึงต้ังขึ้นเพือ่

พิจารณาภายในระยะเวลา 30 วัน หลังแปรญัตติ โดยนัดหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องประชุม

ในวันที ่24 กรกฎาคม 2558 ปัจจบุันครบก าหนดการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

เมื่อวันที ่17 สิงหาคม 2558 

   - คณะกรรมาธิการขอขยายการพิจารณาออกไปอีก 30 วัน โดยก าหนดนัดประชุม

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องคร้ังต่อไป ในวันที ่24 และ 30 สิงหาคม 2558

   2.2 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง

ลักษณะ 2 ภาค 4

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนมิถุนายน 2558

   2.3 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่.) พ.ศ. ...

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558

   2.4 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผน

และผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ พ.ศ. 2545

   ผลการด าเนินงาน

   - คณะท างานฯได้ด าเนินการแก้ไขเพิม่เติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟืน้ฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ซ่ึงการเปิด
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งบประมาณ

รับฟังความคิดเหน็ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟืน้ฟูกิจการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที ่

23 พฤศจกิายน 2555 และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจาก

การประชุมสนทนากลุ่มแล้ว และได้จดัท าร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟืน้ฟูกิจการ พ.ศ.... 

   - เสนอร่างกฎกระทรวงไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2557 และ

ได้ส่งเร่ืองใหส้ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา

   - คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ วันที ่18 กุมภาพันธ์ 2558

และส่งใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ขณะนีค้ณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2558 และรอเพือ่ยืนยันร่าง

   - ผู้แทนกรมบงัคับคดี ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามเมื่อวันที ่12 กรกฎาคม 2558 และ

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

   - ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที ่132 ตอนที ่76 ก หน้า 27 ลงวันที ่14 

 สิงหาคม 2558

   2.5 รา่งระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี

(ฉบับที่..) และรา่งระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ด้วยการประเมินราคาทรพัย ์(ฉบับที่..)

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558
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   2.6 ร่างกฎกระทรวงเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีารและระเบียบในการขาย

ทอดตลาด พ.ศ. ...

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนมิถุนายน 2558

   2.7 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (การฟ้ืนฟูกิจการทีเ่ป็น

ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs)

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558

11.3 มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยงกัน 1. จัดท าระบบฐานข้อมูลทีเ่ช่ือมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์ กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและน าผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการด าเนินงาน

และเจา้หน้าทีใ่นกระบวนการยุติธรรมได้    ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558

2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี
   ผลการด าเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกล่ียข้อพิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ต้ังแต่วันที ่15 ธ.ค. 57 - 20 ส.ค. 58

จ านวน 7,196 ราย โดยสอบถามผลคดีมากทีสุ่ด จ านวน 4,861 ราย คิดเป็นร้อยละ

67.55 สอบถามผลการขายทอดตลาด จ านวน 2,046 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.43
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่ กรมบังคับคดี

"LED Property"
   ผลการด าเนินงาน

   - เปิดใหบ้ริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที ่เมื่อวันที ่15 ธันวาคม 

2557 เพือ่ค้นหารายละเอียดทรัพย์สินนทีข่ายทอดตลาด เป็นการอ านวยความสะดวก

ใหก้ับผู้สนใจซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาดใหม้ีความโปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

ใหบ้ริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้ังแต่วันที ่15 ธันวาคม 2557 - 

20 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคชั่น รวม 4,545 คร้ัง แยกเป็นระบบ 

Andriod จ านวน 3,097 คร้ัง ระบบ iOS จ านวน 1,448 คร้ัง

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 1. โครงการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน กรมคุ้มครองสิทธิ

ทางกฎหมายโดยใหเ้ข้าถึงความเป็น พ.ศ....  งบประมาณ 100,000 บาท (งบดอกเบ้ียอันเกิดจากเงินกลางประจ าปี และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว พ.ศ. 2557) (กองส่งเสริมการ
   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558 ระงับข้อพิพาท)
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

   ผลการด าเนินงาน

   (ข้อมูลอื่น คงเดิมตามเดือนกรกฎาคม 2558)

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดกาฬสินธ์ุ เมื่อวันที ่21-22

กรกฎาคม 2558 มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 55 เร่ือง ทุนทรัพย์ 

24,719,360 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 46 เร่ือง ทุนทรัพย์ 19,432,821 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 83.63 ของเร่ืองทีไ่กล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดจนัทบุรี เมื่อวันที ่3-4 

สิงหาคม 2558 มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 47 เร่ือง ทุนทรัพย์ 

18,946,652.80 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 43 เร่ือง ทุนทรัพย์ 16,266,434.61 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 91.48 ของเร่ืองทีไ่กล่เกล่ีย

   2.2 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558

   2.3 จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนมิถุนายน 2558

   2.4 ร่วมหารือกับกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกุมภาพันธ์ 2558
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ
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นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2.5 ร่วมหารือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558

   2.6 ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนเมษายน 2558

   2.7 ร่วมกับธนาคารออมสิน

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558

   2.8 ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558

   2.7 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2558
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.๑ ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย  มติคณะรัฐมนตรี และเสรีภาพ

โอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ    ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที ่นร 0503/23977 ลงวันที ่ (กองพิทักษ์สิทธิ

เสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับ 28 พ.ย. 57 แจง้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่25 พ.ย. 57 ดังนี้ และเสรีภาพ)

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม    1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... ตามทีก่ระทรวง

ยุติธรรมเสนอ และใหส่้งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้

ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่เติมรายได้กองทุน โดยอาจมาจาก

แหล่งรายได้อื่นๆ เช่น การจดัเก็บจากผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมทัง้ใหรั้บความเหน็ของกระทรวงการคลัง ส านักงาน 

ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบ

พิจารณาด้วย แล้วส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหง่ชาติพิจารณา

ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแหง่ชาติต่อไป

   2. ใหก้ระทรวงยุติธรรมน าเร่ืองการจดัต้ังกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมการ

กล่ันกรองการจดัต้ังทุนหมุนเวียน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ

จดัต้ัง การด าเนินงานและการประเมินปลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 

ข้อ 8 และใหแ้จง้ผลการด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวไปยังส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ประกอบการพิจารณาต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   ผลการด าเนินงาน

   1. เมื่อวันที ่26 มกราคม 2558 คณะกรรมกฤษฎีกาได้เชิญกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ (กองทุนยุติธรรม) เข้าร่วมประชุมฯ โดยทีป่ระชุมได้ใหก้รมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพไปประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับทาง ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ.

ในการด าเนินการจดัต้ังส านักงานกองทุนยุติธรรมขึ้น

   2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จดัการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับตัวแทน

ทาง ก.พ.ร. และ ก.พ. ขึ้นเมื่อวันที ่6 ก.พ. 58 ทีห่อ้งประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกี่ยวกับประเด็นในเร่ืองการจดัต้ังส านักงานกองทุน

ยุติธรรม ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

   3. เมื่อวันที ่12 ก.พ. 58 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่พิจารณารายละเอียด (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 

พ.ศ.... โดยทีป่ระชุมได้มีการชี้แจง แก้ไข/ปรับปรุง ในรายละเอียดรายหมวดค าต่างๆ

   4. เมื่อวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา

ปรับแก้ (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... รายมาตรา (มาตราที ่18-22)

   5. เมื่อวันที ่5 มีนาคม 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาปรับ

รายละเอียด ถ้อยค าส านวนต่างๆ ใหส้อดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุน

ยุติธรรม พ.ศ.... และได้มีการพิจารณามาตราเพิม่เติม

   6. เมื่อวันที ่19 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก

ไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาและร่วมหารือในประเด็น

การจดัต้ังส านักงานกองทุนยุติธรรม ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... 
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งบประมาณ

และได้มีการพิจารณามาตราเพิม่เติม

   7. เมื่อวันที ่26 มีนาคม 2558 ได้มีการพิจารณารายมาตราเสร็จส้ินทุกมาตรา

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

เหน็ชอบการเสนอเร่ืองดังกล่าวและได้เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่น าเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

   9. เมื่อวันที ่23 เมษายน 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวาระ 3 

ครบหมดทุกมาตราแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่ืองขอยกเว้น

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2542 ประกอบกับมติครม.

เมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2550 เพือ่ขอบัญญัติการจดัต้ังส านักงานกองทุนยุติธรรม

ไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... โดยหากคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบใหม้ี

การยกเว้นก็จะน ามาพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาเพิม่เติม ระหว่างนีใ้หพ้ักการพิจารณา

จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี

   10. เมื่อวันที ่12 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบเร่ืองขอยกเว้น

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2550 ไว้ในร่างพระราชบัญยัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....

   11. เมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 2558 พิจารณาบรรจเุร่ืองการจดัต้ังส านักงาน

กองทุนยุติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ไว้ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....

   12. การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันพฤหสับดีที ่28 พฤษภาคม 2558 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม ส่งไปยังเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ยืนยันการปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ. 
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

กองทุนยุติธรรมไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่3 มิถุนายน 58

   13. เมื่อวันที ่8 มิถุนายน 2558 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าชี้แจงและให้

ความเหน็ต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ (วิป ปนช.) 

   14. เมือ่วันที่ 12 มิถนุายน 2558 ที่ประชมุสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบวาระที่ 1

ใหต้ั้งกรรมาธิการ พิจารณา

   15. เมื่อวันที ่18 มิถุนายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ซ่ึงทีป่ระชุมได้มีการก าหนดใหม้ีการประชุม

ของคณะกรรมาธิการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

   16. เมื่อวันที ่26 มิถุนายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... คร้ังที ่2

   17. เมื่อวันที ่3 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... คร้ังที ่3

   18. เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... คร้ังที ่4

   19. เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... คร้ังที ่5

   20. เมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... คร้ังที ่6

   21. เมื่อวันที ่29 กรกฎาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... คร้ังที ่7 
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

.

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   22. เมื่อวันที ่6-7 สิงหาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาแปรญัตติ

   23. เมื่อวันที ่17 สิงหาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาวาระสุดท้ายก่อน

เข้าสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ (สนช.) วาระ 2
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