
  รายงานผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

(ตุลาคม 2557 – 20 มิถนุายน 2558) 

1. ดานการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า  

 1.1 การปองกันการกระทําผิด  

 

การดําเนินงาน 
21 พ.ค. -  

20 มิ.ย.58 

สะสม  

(ต.ค. 57 - 20 มิ.ย.58) 

ผลผลิต : 

1. การใหความรูแกประชาชนและเจาหนาท่ี 

- การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน 

- ภารกิจดานการบังคับคดี 

- วิทยากรตัวคูณเครือขาย 

- ผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ย 

- เจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ย 

- ใหความรูกฎหมายเก่ียวกับหนี้นอกระบบ 

        

 

- 

-                  

- 

- 

- 

- 

 

 

4 ครั้ง 

591 คน 

442 คน 

118 คน 

117 คน 

7,703 คน 

2. จัดดรีมอีสาน/ดรีม North : การเขาถึงความเปนธรรมอยาง 

   ยั่งยืน 

80 คน 180  คน 

3. สรางเครือขายกับสถานศึกษา - 100  คน 

4. จัดทําสื่อเพ่ือชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไมไดรับความเปนธรรม 

      - คูมือประชาชน 

      - แผนพับ 

 

- 

- 

 

7,790  เลม 

 6,400 แผน 

5. เผยแพรรายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือ 

   แกปญหาหนี้นอกระบบ 

- 143  เลม 

6. สรางความเขาใจในการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบทาง 

   สถานีโทรทัศน/สถานีวิทยุ 

- 10  ครั้ง 

7. จัดทําสื่อเพ่ือปองกันพฤติกรรมและการกระทําผิดของเด็ก 

    และเยาวชนในสถานศึกษา โดยการ 

- ประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เ พ่ือรณรงคสรางความ 

ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและดูแลเด็กและ 

เยาวชนในสถานศึกษา 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินงาน 
21 พ.ค. -  

20 มิ.ย.58 

สะสม  

(ต.ค. 57 - 20 มิ.ย.58) 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมขอมูลประกอบการ 

จัดทําสื่อวิดิทัศนเพ่ือปองกันพฤติกรรมและการกระทําผิด

ของเด็กและเยาวชน เม่ือวันท่ี 7 - 8 มกราคม 2558 

8.  เผยแพรความรูดานกฎหมายแกประชาชน 

     - หนังสือความรูดานกฎหมาย 

     - วารสารกระบวนการยุติธรรม 

     - เผยแพรหนังสือบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม 

     - เผยแพรหนังสือคูมืองานบริการดานยุติธรรมสําหรับ

ประชาชน 

9.  รณรงคเผยแพรสรางความตระหนักและใหความสําคัญใน

การปองกันและดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาผานทาง

รายการรูเรื่องเมืองไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบก 

ชอง 5 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 

10. เผยแพรใหความรูเก่ียวกับการแกไขปญหายาเสพติดผาน

สถานีโทรทัศน 

 

 

 

 

   1,000 เลม 

     200 เลม 

     200 เลม 

     120 เลม 

 

- 

 

 

 

1 ชองทาง 

 

 

 

 

2,000  เลม 

420  เลม 

    200 เลม 

    120 เลม 

 

1 ชองทาง 

 

 

 

1 ชองทาง 

11. จัดตั้ง “คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน” เพ่ือ

บริการใหคําปรึกษาปญหาดานพฤติกรรมเด็ก ปญหาครอบครัว 

และปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

     - จํานวนผูขอรับบริการ 

           ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก 

           ขอรับบริการทางโทรศัพท 

             -  

 

           

  130  ราย 

            116  ราย 

            14  ราย 

                   95  แหง 

 

 

                 793  ราย 

                 701  ราย 

                   92  ราย 

ผลลัพธ : 

1. ประชาชนมีความรูความเขาใจดานกฎหมาย 

2. ประชาชนเขาถึงความเปนธรรมดานหนี้นอกระบบ 

3. ครอบครัวเด็กและเยาวชน มีความเขาใจและมีแนวทางใน 

การปองกันเด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะกระทําผิด 

  

  

 

 

 

 

 



  1.2 การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

การดําเนินงาน 
21 พ.ค.  –  

20 มิ.ย. 58 

สะสม  

(ต.ค. 57 – 20 มิ.ย.58) 

ผลผลิต : 

1. รับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสของประชาชน 

   - รับเรื่อง  

   - ยุติ 

   - ระหวางดําเนินการ 

   - สงหนวยงานอ่ืน 

   - สงหนวยงานภายใน 

   - ดําเนินการเอง 

   - เรื่องอ่ืนๆ 

 

       

2,056 เรื่อง 

659  เรื่อง 

       1,397  เรื่อง 

       50  เรื่อง 

           169 เรื่อง 

          8  เรื่อง 

57  เรื่อง          

    

 

 

17,063 เรื่อง 

6,198  เรื่อง 

8,052 เรื่อง 

309  เรื่อง 

5,820  เรื่อง 

5,467  เรื่อง 

176  เรื่อง 

 

2. การรับคดีพิเศษไวดําเนินการ 

       

       - คดีพิเศษ 

       - เรื่องสืบสวน 

       - เรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง   

 

รับเรื่อง แลวเสร็จ 

11 เรื่อง 14 เรื่อง 

13 เรื่อง 13 เรื่อง 

30 เรื่อง 21 เรื่อง 
 

 

รับเรื่อง แลวเสร็จ 

53 เรื่อง 57 เรื่อง 

74 เรื่อง 69 เรื่อง 

119เรื่อง 83 เรื่อง 
 

3. การชวยเหลือประชาชน 

   - ใหคําปรึกษาทางกฎหมาย 

   - ชวยเหลือเยียวยาประชาชน 

 

        - กองทุนยุติธรรม 

              รับเรื่อง 

              อนุมัติ 

              ไมอนุมัติ 

              อยูระหวางพิจารณา 

              ยุติเรื่อง 

              จายเงินชวยเหลือ 

   - ตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร จชต. 

   - ตรวจพิสูจนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินคดี 

   - รับแจงเรื่องบุคคลสูญหาย 

 

 

                1,527 ราย 

         129 ราย 

7.789 ลานบาท 

 

                  250 ราย 

             13 ราย 

              6 ราย 

            211 ราย 

0 ราย   

7.808 ลานบาท 

           23 ครั้ง 

         9 เรื่อง 

             1  ราย 

              

 

                22,018 ราย 

              6,858 ราย 

374.623 ลานบาท 

 

                2,657  ราย 

847  ราย 

858  ราย 

775  ราย 

               177  ราย 

124.387 ลานบาท 

       217 ครั้ง 

160 เรื่อง 

32  ราย 

 



การดําเนินงาน 
21 พ.ค.  –  

20 มิ.ย. 58 

สะสม  

(ต.ค. 57 – 20 มิ.ย.58) 

   - พิสูจนสัญชาติเพ่ือคืนสิทธิใหกับประชาชนโดยการ 

     เพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร (แมอายโมเดล) 

   - รายงานการตรวจแลวเสร็จ 

   - ตรวจสอบผลเลือด อ. ทับคลอ จ.พิจิตร 

   - ตรวจสอบบุคคลและเก็บ DNA อ. โขงเจียม  

     จ. อุบลราชธานี 

  -  กรมการปกครองจัดสงรายชื่อบุคคลเพ่ือขอรับการ   

      ตรวจสารพันธุกรรม (เชียงราย 55 คน, เชียงใหม  

     353  คน และบุรีรัมย 159 คน) 

- ตรวจสารพันธุกรรม ชาวมอแกน อ.คุระบุรี จ.พังงา 

- สถาบันนิติวิทยาศาสตรจัดทํา MOU รวมกับกรมการ   

  ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดานการใหบริการตรวจ 

   สารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนงาน ทะเบียนราษฎร เม่ือ 

   วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

                 567 ราย 

 

               123 ราย 

               - 

               - 

 

567 ราย 

 

 

36 ราย 

1 ครั้ง 

 

 

1,163  ราย 

 

                   533 ราย 

798 ราย 

59  ราย 

 

567 ราย 

 

 

36 ราย 

1 ครั้ง 

 

 

 4. การคุมครองพยาน 

        ยื่นคํารอง 

        ตรวจสอบขอเท็จจริง  

        ยกคํารอง 

        เขาโปรแกรมคุมครอง 

 

73 ราย 

              10 ราย 

              - ราย 

                    63 ราย 

 

249 ราย 

46 ราย 

47 ราย 

                     157 ราย 

ผลลัพธ : 

1. ประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอนและไมไดรับความ

เปนธรรมไดรับบริการในการแกไขปญหาและความ

ชวยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม 

2. สรางความเปนธรรม ความเชื่อม่ันแกประชาชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้ประชาชนไดรับ

โอกาส ไดรับสัญชาติไทยและสิทธิพลเมืองไทย 

3. ประชาชนไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และ

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรมและปญหาของประชาชนไดรับการแกไข 

4. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการใหบริการดานการ

คุมครองพยานและใหความรวมมือในการเปนพยานใน

กระบวนการยุติธรรมมากข้ึน 

 

 

 

              

 



1.3 การพัฒนาระบบงานยุติธรรม  

      การดําเนินงาน 
21 พ.ค.  –  

20 มิ.ย.58 

สะสม  

(ต.ค. 57 – 20 มิ.ย.58) 

ผลผลิต : 

1. MOU วาดวยการขับเคลื่อนนโยบายการอํานวยความยุติธรรม 

   เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยความรวมมือกับ สํานักงาน 

   อัยการสูงสุด สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

   มหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม 

2. จัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ สยจ. นํารอง 9 ตัวชี้วัด 

3. ประชุมคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง 

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวรองทุกข  

5. จัดทําคูมือการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน  

          - ฉบับประชาชน  

          - ฉบับเจาหนาท่ี 

6. จัดอบรมวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน 18 จังหวัด 

7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนายอําเภอและปลัดอําเภอเพ่ือเปน  

   วิทยากร 

8. จัดทําคูมือประกอบการปฏิบัติงานของเครือขายยุติธรรมชุมชน 

   เพ่ือการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการกระทรวง

ยุติธรรม เสนอขอจัดตั้งกองพัฒนาและสงเสริมการอํานวยความ

ยุติธรรม (กพย.) 

ผลลัพธ : 

1. นายอําเภอและปลัดอําเภอสามารถถายทอดความรูและวิธีการ  

   ปฏิบัติงานเพ่ือเปนเครือขายยุติธรรมชุมชนแกกํานัน ผูใหญบาน 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

1  ครั้ง 

 

 

 

2   ครั้ง 

                   780   คน 

545   คน 

              16,905   เลม 

              16,500   เลม 

                  405   เลม 

                    65    คน 

                     5   ครั้ง 

 

76,800  เลม 

 

1  ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

 

การดําเนินงาน 
21 พ.ค. -  

20 มิ.ย.58 

สะสม  

(ต.ค. 57 - 20 มิ.ย.58) 

ผลผลิต : 

1. จัดมหกรรมการไกลเกลี่ยรวมกับบริษัทโตโยตาลิสซ่ิง 

(ประเทศไทย) จํากัด, บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  และบริษัทบริหาร

สินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 

     - เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  

     - ไกลเกลี่ยสําเร็จ 

     - ทุนทรัพย 

 

 

 

             

 

 

695  เรื่อง 

      625  เรื่อง   

    216,660,189.07 บาท 

 

 

 

 

 

 

3,396  เรื่อง 

              3,099  เรื่อง 

1,278,034,227.44  บาท 

2. ขายทอดตลาดทรัพยสิน 

     - ขายทอดตลาดวันหยุดราชการ   -  ขายได 

                                               -  จํานวนเงิน 

                                               -  ผูกพันราคา 

                                               -  จํานวนเงิน 

                                                  

              79  เรื่อง  

  63,057,000  บาท 

              18  เรื่อง 

    26,420,000  บาท        

 

               4,696  เรื่อง 

    1,174,348,490  บาท 

              300  เรื่อง 

    451,178,200  บาท 

3. จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสินในวันทําการและ 

   วันหยุดราชการ 

                                              - ขายได 

                                              - จํานวนเงิน 

                                              - ผูกพันราคา 

                                              - จํานวนเงิน 

 

 

          -  เรื่อง 

-  บาท 

                -  เรื่อง 

      -  บาท 

 

 

              379 เรื่อง 

    556,691,247  บาท 

                 127 เรื่อง 

        119,315,000 บาท 

4. ผลักดันทรัพยสินเชิงรุก 8,130,029,721  บาท      65,714,718,851  บาท 

5. การบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบการใหบริการแก  

   คูความและประชาชน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบังคับคดีและ

พัฒนารู ปแบบการ ให บริ การแก คู ค ว ามและ

ประชาชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิม

ยิ่งข้ึน 

2. อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร ไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 

3. สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินงาน 
21 พ.ค. -  

20 มิ.ย.58 

สะสม  

(ต.ค. 57 - 20 มิ.ย.58) 

4. ประหยัดคาใชจายในการเดินทางโดย 

          - เพ่ิมชองทางสายดวน กรมบังคับคดี 1111 กด 79  

            สอบถามขอมูลผลการขายอดตลาด ความคืบหนา   

            ของคดีและการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปดใหบริการ  

            ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 

                  - สอบถามผลคดี 

                  - สอบถามผลการขายทอดตลาด 

          - ระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือ  

            คนหารายละเอียดทรัพยสินท่ีขายทอดตลาด เปน 

            การอํานวยความสะดวกใหกับผูสนใจซ้ือทรัพย 

            จากการขายทอดตลาด ใหเขาถึงขอมูลไดงายข้ึน  

            โดยเปดใหบริการและดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น  

            ไดตั้งแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2557 

                  - ระบบ Android 

                  - ระบบ IOS 

       5.  การเผยแพรความรูและใหความรูดานกฎหมาย 

                  - บังคับคดีสัญจรเผยแพรความรูสูภูมิภาค 

                  - ใหความรูกฎหมายดานการบังคับคดี 

                    เคลื่อนท่ี เนื่องในโอกาสครบรอบการ 

                    สถาปนา 124 ป กระทรวงยุติธรรม 

ผลลัพธ : 

1. ประชาชนท่ีเก่ียวของในกระบวนการบังคับคดีได มี

โอกาสเลือกในการยุติขอพิพาทดวยความสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย 

2. เพ่ิมปริมาณเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ 

 

 

 

               

879 ราย 

 

 

 

            646 ราย 

            233 ราย 

           288 ครั้ง 

 

 

 

 

 

           154 ครั้ง 

              134 ครั้ง 

 

-  คน 

-  คน 

               

 5,073 ราย 

 

 

 

                 2,794 ราย 

                 1,474 ราย 

                 1,825 ครั้ง 

 

 

 

 

 

                 1,377 ครั้ง 

                   448 ครั้ง 

 

1,383  คน 

3,626  คน 

 

 

 

 



          1.5 การแกไขกฎหมาย 

 

รางกฎหมาย 

ข้ันตอนการพิจารณา 

สนช. 

คณะกรรมการ 

ประสานงาน 

สนช. 

กฤษฎีกา ครม. ก.ยธ. 

ผลผลิต : 

1. รางพ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.... 

 

 

    

2. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมวาดวยการคุมครองและ

ชวยเหลือผูใหถอยคํา หรือผู ท่ีแจงเบาะแสหรือขอมูล 

อันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ... 

** ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 4 มิ.ย. 58    

มีผล วันท่ี 5 มิ.ย. 58 

     

3. ราง พ.ร.บ. สงเสริมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน      

4. แกไข ปรับปรุง พ.ร.บ. คาตอบแทนผูเสียหายและคา

ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

และกฎกระทรวง 

     

5. รางแกไข พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา      

6. เสนอรางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ...      

7. พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 (การ

ฟนฟูกิจการท่ีเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SME) 

** ผานสภานิติบัญญัติ เม่ือวันท่ี 28 พ.ค. 58 

     

8. เสนอราง พ.ร.บ. แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง (ฉบับท่ี...) พ.ศ... มาตรา 309 จัตวา 

เรื่องการยกเวนไมนําเรื่องคาใชจายสวนกลางท่ีคางชําระ

ตอนิ ติบุคคลมาบังคับใช กับผู ซ้ือทรัพยจากการขาย

ทอดตลาดของกรมบังคับคดี 

     

9. เสนอรางพระราชบัญญัติแก ไขเ พ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 การ

บังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

     

10. ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและ

การกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหารแผนฟนฟู

กิจการ พ.ศ. 2545 

     



รางกฎหมาย 

ข้ันตอนการพิจารณา 

สนช. 

คณะกรรมการ 

ประสานงาน 

สนช. 

กฤษฎีกา ครม. ก.ยธ. 

11. ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องกําหนดอัตราจํานวน

หลักประกันในการเขาสูราคาท่ีเหมาะสม กําหนดราคา

ขายข้ันต่ําเพ่ือจูงใจผูซ้ือทรัพย กําหนดระยะเวลาการขาย 

     

12. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี (ฉบับ

ท่ี. . . ) และรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ

ประเมินราคาทรัพยสิน (ฉบับท่ี...) พ.ศ... 

** รมต.ยธ. ใหปรับในรูปแบบของกฎกระทรวง 

     

13. ขอรองเรียนเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

     

14. ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมราง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 

     

15. ราง พ.ร.บ. การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ

เยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ... 

     

 

ผลลัพธ : 

1. กฎหมายมีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคต 

2. ประชาชนไดรับความเปนธรรมตามขอกําหนดของกฎหมาย 

3. กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

 

 

        


