
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

(ตุลาคม 2557 – 20 กรกฎาคม 2558) 

1. ด้านการอ้านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้า  

 1.1 การป้องกันการกระท้าผิด  
 

การด้าเนินงาน 
21 มิ.ย. -  
20 ก.ค.58 

สะสม  
(ต.ค. 57 - 20 ก.ค.58) 

ผลผลิต : 
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 

- การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน 
- ภารกิจด้านการบังคับคดี 
- วิทยากรตัวคูณเครือข่าย 
- ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย 
- เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย 
- ให้ความรู้กฎหมายเก่ียวกับหนี้นอกระบบ 

        
 

- 
-                  
- 
- 
- 
- 

 
 

4 ครั้ง 
591 คน 
442 คน 
118 คน 
117 คน 

7,703 คน 
2. จัดดรีมอีสาน/ดรีม North : การเข้าถึงความเป็นธรรมอย่าง 
   ยั่งยืน 

205 คน 385  คน 

3. สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา - 100  คน 
4. จัดท าสื่อเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
      - คู่มือประชาชน 
      - แผ่นพับ 

 
- 
- 

 
7,790  เล่ม 
 6,400 แผ่น 

5. เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือ 
   แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 

- 143  เล่ม 

6. สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบทาง 
   สถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ 

- 10  ครั้ง 

7. จัดท าสื่อเพ่ือป้องกันพฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็ก 
    และเยาวชนในสถานศึกษา โดยการ 

- ประสานความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เ พ่ือรณรงค์สร้างความ 
ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและดูแลเด็กและ 
เยาวชนในสถานศึกษา 
 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมข้อมูลประกอบการ 
จัดท าสื่อวิดิทัศน์เพ่ือป้องกันพฤติกรรมและการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2558 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด้าเนินงาน 
21 มิ.ย. -  
20 ก.ค.58 

สะสม  
(ต.ค. 57 - 20 ก.ค.58) 

8.  เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
     - หนังสือความรู้ด้านกฎหมาย 
     - วารสารกระบวนการยุติธรรม 
     - เผยแพร่หนังสือบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม 
     - เผยแพร่หนังสือคู่มืองานบริการด้านยุติธรรมส าหรับ

ประชาชน 
9.  รณรงค์เผยแพร่สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญใน
การป้องกันและดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาผ่านทาง
รายการรู้เรื่องเมืองไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบก 
ช่อง 5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 
10. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่าน
สถานีโทรทัศน์ 
      - รายการอนาคตเมืองไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 58 
      - รายการเดินหน้าประเทศไทย ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 58 

 
440 
540 

1,400 
510 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

1 ช่องทาง 

 
2,440  เล่ม 

960  เล่ม 
  1,600 เล่ม 
    630 เล่ม 

 
1 ช่องทาง 

 
 
 

2 ช่องทาง 

11. จัดตั้ง “คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” เพ่ือ
บริการให้ค าปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาครอบครัว 
และปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     - จ านวนผู้ขอรับบริการ 
           ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก 
           ขอรับบริการทางโทรศัพท์ 

             -  
 
           

  46  ราย 
              35  ราย 

            11  ราย 

                   95  แห่ง 
 
 

                 839  ราย 
                 736  ราย 

                   103  ราย 
ผลลัพธ์ : 
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
2. ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้นอกระบบ 
3. ครอบครัวเด็กและเยาวชน มีความเข้าใจและมีแนวทางใน 

การป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะกระท าผิด 

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  1.2 การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

การด้าเนินงาน 
21 มิ.ย. –  
20 ก.ค.58 

สะสม  
(ต.ค. 57 – 20 ก.ค.58) 

ผลผลิต : 
1. รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชน 

   - รับเรื่อง  
   - ยุติ 
   - ระหว่างด าเนินการ 
   - ส่งหน่วยงานอื่น 
   - ส่งหน่วยงานภายใน 
   - ด าเนินการเอง 
   - เรื่องอ่ืนๆ 

 
       

1,975 เรื่อง 
723  เรื่อง 

       1,252  เรื่อง 
       14  เรื่อง 

           102 เรื่อง 
          6  เรื่อง 

63  เรื่อง          
    

 
 

19,038 เรื่อง 
6,921  เรื่อง 
9,304 เรื่อง 
323  เรื่อง 

5,922  เรื่อง 
5,473  เรื่อง 

239  เรื่อง 
 

2. การรับคดีพิเศษไว้ด าเนินการ 
       
       - คดีพิเศษ 
       - เรื่องสืบสวน 
       - เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง   

 
รับเรื่อง แล้วเสร็จ 
11 เรื่อง 13 เรื่อง 
14 เรื่อง 19 เรื่อง 
38 เรื่อง 31 เรื่อง 

 

 
รับเรื่อง แล้วเสร็จ 
64 เรื่อง 70 เรื่อง 
88 เรื่อง 88 เรื่อง 

157เรื่อง 114 เรื่อง 
 

3. การช่วยเหลือประชาชน 
   - ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
   - ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 

 
        - กองทุนยุติธรรม 
              รับเรื่อง 
              อนุมัต ิ
              ไม่อนุมัต ิ
              อยู่ระหว่างพิจารณา 
              ยุติเรื่อง 
              จ่ายเงินช่วยเหลือ 
   - ตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ จชต. 
   - ตรวจพิสูจน์เพื่อสนับสนุนการด าเนินคดี 
   - รับแจ้งเรื่องบุคคลสูญหาย 
 
   - พิสูจน์สัญชาติเพ่ือคืนสิทธิให้กับประชาชนโดยการ 
     เพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร์ (แม่อายโมเดล) 
   - รายงานการตรวจแล้วเสร็จ 
   - ตรวจสอบผลเลือด อ. ทับคล้อ จ.พิจิตร 
   - ตรวจสอบบุคคลและเก็บ DNA อ. โขงเจียม  
     จ. อุบลราชธานี 

 
                1,980 ราย 

         129 ราย 
7.789 ล้านบาท 

 
                  573 ราย 

             91 ราย 
              39 ราย 
            433 ราย 

10 ราย   
20.629 ล้านบาท 
           16 ครั้ง 
         24 เรื่อง 

             3  ราย 
              

                   71 ราย 
 

               147 ราย 
               - 
               - 

 

 
                22,889 ราย 

              6,858 ราย 
374.623 ล้านบาท 

 
                3,230 ราย 

1,147  ราย 
986  ราย 
860  ราย 

               237  ราย 
145.016 ล้านบาท 

       233 ครั้ง 
184 เรื่อง 

35 ราย 
 

1,234  ราย 
 

                   680 ราย 
798 ราย 
59  ราย 

 



การด้าเนินงาน 
21 มิ.ย. –  
20 ก.ค.58 

สะสม  
(ต.ค. 57 – 20 ก.ค.58) 

-  กรมการปกครองจัดส่งรายชื่อบุคคลเพ่ือขอรับการ   
      ตรวจสารพันธุกรรม (เชียงราย 55 คน, เชียงใหม่  
     353  คน และบุรีรัมย์ 159 คน) 
- ตรวจสารพันธุกรรม ชาวมอแกน อ.คุระบุรี จ.พังงา 
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดท า MOU ร่วมกับกรมการ   
  ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด้านการให้บริการตรวจ 
   สารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนงาน ทะเบียนราษฎร์ เมื่อ 
   วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับกรมการปกครอง ตรวจ
สารพันธุกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสิทธิของคนไทยที่ตกหล่น 
ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 58 

-  
 
 
-  
-  

 
 
 

71 ราย 

567 ราย 
 
 

36 ราย 
1 ครั้ง 

 
 
 

71 ราย 

 4. การคุ้มครองพยาน 
        ยื่นค าร้อง 
        ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
        ยกค าร้อง 
        เข้าโปรแกรมคุ้มครอง 

 
39 ราย 

              0 ราย 
              12 ราย 

                    27 ราย 

 
225 ราย 

0 ราย 
67 ราย 

                     158 ราย 
ผลลัพธ์ : 
1. ประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนและไม่ได้รับความ

เป็นธรรมได้รับบริการในการแก้ไขปัญหาและความ
ช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม 

2. สร้างความเป็นธรรม ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ประชาชนได้รับ
โอกาส ได้รับสัญชาติไทยและสิทธิพลเมืองไทย 

3. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมและปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข 

4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการ
คุ้มครองพยานและให้ความร่วมมือในการเป็นพยานใน
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 

 
 

 
              
 

 

 

 

 

 

 



1.3 การพัฒนาระบบงานยุติธรรม  

      การด้าเนินงาน 
21 มิ.ย.  –  
20 ก.ค.58 

สะสม  
(ต.ค. 57 – 20 ก.ค.58) 

ผลผลิต : 
1. MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายการอ านวยความยุติธรรม 
   เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยความร่วมมือกับ ส านักงาน 
   อัยการสูงสุด ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
   มหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม 
2. จัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ สยจ. น าร่อง 9 ตัวชี้วัด 
3. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง 
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
5. จัดท าคู่มือการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน  
          - ฉบับประชาชน  
          - ฉบับเจ้าหน้าที่ 
6. จัดอบรมวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน 18 จังหวัด 
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนายอ าเภอและปลัดอ าเภอเพ่ือเป็น  
   วิทยากร 
8. จัดท าคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
   เพ่ือการเข้าถึงความยตุิธรรมของประชาชน 
9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวง

ยุติธรรม เสนอขอจัดตั้งกองพัฒนาและส่งเสริมการอ านวยความ
ยุติธรรม (กพย.) 

ผลลัพธ์ : 
1. นายอ าเภอและปลัดอ าเภอสามารถถ่ายทอดความรู้และวิธีการ  
   ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
1  ครั้ง 

 
 
 

2   ครั้ง 
                   780   คน 

545   คน 
              16,905   เล่ม 
              16,500   เล่ม 
                  405   เล่ม 
                    65    คน 
                     5   ครั้ง 

 
76,800  เล่ม 

 
1  ครั้ง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.4 การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี  
 

การด้าเนินงาน 
21 มิ.ย. -  
20 ก.ค.58 

สะสม  
(ต.ค. 57 - 20 ก.ค.58) 

ผลผลิต : 
1. จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)  และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 

     - เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  
     - ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
     - ทุนทรัพย์ 

 
 
 
             
 
 

436  เรื่อง 
      364  เรื่อง   

    248,921,216.73 บาท 

 
 
 
 
 
 

3,832 เรื่อง 
              3,463  เรื่อง 

1,526,955,444.17  บาท 
2. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
     - ขายทอดตลาดวันหยุดราชการ   -  ขายได้ 
                                               -  จ านวนเงิน 
                                               -  ผูกพันราคา 
                                               -  จ านวนเงิน 

                                                  
              12  เรื่อง  
  28,555,000  บาท 
              -  เรื่อง 

    -  บาท        

 
               4,708  เรื่อง 
    1,202,903,490  บาท 

              300  เรื่อง 
    451,178,200  บาท 

3. จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันท าการและ 
   วันหยุดราชการ 
                                              - ขายได้ 
                                              - จ านวนเงิน 
                                              - ผูกพันราคา 
                                              - จ านวนเงิน 

 
 

          -  เรื่อง 
-  บาท 

                -  เรื่อง 
      -  บาท 

 
 

              379 เรื่อง 
    556,691,247  บาท 
                 127 เรื่อง 

        119,315,000 บาท 
4. ผลักดันทรัพย์สินเชิงรุก 9,024,429,317  บาท      74,739,148,168  บาท 
5. การบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่  
   คู่ความและประชาชน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบังคับคดีและ
พัฒนารู ปแบบการ ให้ บริ การแก่ คู่ ค ว ามและ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิม
ยิ่งขึ้น 

2. อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี 
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดย 

          - เพ่ิมช่องทางสายด่วน กรมบังคับคดี 1111 กด 79  
            สอบถามข้อมูลผลการขายอดตลาด ความคืบหน้า   
            ของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเปิดให้บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

1,364 ราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 6,437 ราย 
 
 



การด้าเนินงาน 
21 มิ.ย. -  
20 ก.ค.58 

สะสม  
(ต.ค. 57 - 20 ก.ค.58) 

            ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 
                  - สอบถามผลคดี 
                  - สอบถามผลการขายทอดตลาด 
          - ระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อ  
            ค้นหารายละเอียดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เป็น 
            การอ านวยความสะดวกให้กับผู้สนใจซื้อทรัพย์ 
            จากการขายทอดตลาด ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น  
            โดยเปิดให้บริการและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  
            ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 
                  - ระบบ Android 
                  - ระบบ IOS 
       5.  การเผยแพร่ความรู้และให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
                  - บังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค 
                  - ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี 
                    เคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสครบรอบการ 
                    สถาปนา 124 ปี กระทรวงยุติธรรม 
ผลลัพธ์ : 
1. ประชาชนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับคดีได้มี

โอกาสเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย 

2. เพ่ิมปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 

 
            1,075 ราย 

            289 ราย 
           - ครั้ง 

 
 
 
 
 

           - ครั้ง 
              - ครั้ง 

 
-  คน 
-  คน 

 
                 3,869 ราย 
                 1,763 ราย 
                 1,825 ครั้ง 

 
 
 
 
 

                 1,377 ครั้ง 
                   448 ครั้ง 

 
1,383  คน 
3,626  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          1.5 การแก้ไขกฎหมาย  
 

ร่างกฎหมาย 

ขั นตอนการพิจารณา 

สนช. 
คณะกรรมการ 
ประสานงาน 

สนช. 
กฤษฎีกา ครม. ก.ยธ. 

ผลผลิต : 
1. ร่างพ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.... 

 
 

    

2. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ... 
** ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58    
มีผล วันที่ 5 มิ.ย. 58 

     

3. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน      
4. แก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
และกฎกระทรวง 

     

5. ร่างแก้ไข พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา      
6. เสนอร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ...      
7. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (การ
ฟ้ืนฟูกิจการที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME) 
** ผ่านสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 58 

     

8. เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ... มาตรา 309 จัตวา 
เรื่องการยกเว้นไม่น าเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างช าระ
ต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กับผู้ซื้อทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดของกรมบังคับคดี 

     

9. เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 การ
บังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

     

10. ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ
การก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟู
กิจการ พ.ศ. 2545 
** รมต.ยธ. ลงนาม เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 อยู่ในขั้นตอน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     

11. ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องก าหนดอัตราจ านวน
หลักประกันในการเข้าสู้ราคาที่เหมาะสม ก าหนดราคา
ขายข้ันต่ าเพื่อจูงใจผู้ซื้อทรัพย์ ก าหนดระยะเวลาการขาย 

     



ร่างกฎหมาย 

ขั นตอนการพิจารณา 

สนช. 
คณะกรรมการ 
ประสานงาน 

สนช. 
กฤษฎีกา ครม. ก.ยธ. 

12. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี (ฉบับ
ที่ . . . ) และร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน (ฉบับที.่..) พ.ศ... 

     

13. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

     

14. ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว  
(ฉบับที.่..) พ.ศ. ... 

     

15. ร่าง พ.ร.บ. การบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ... 

     

 
ผลลัพธ์ : 
1. กฎหมายมีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
2. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
3. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


