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สรุปผลการดําเนนิงานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม 

นโยบายด้านการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

 

นโยบายด้านการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
 

ด้านผลการดําเนนิงาน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 
แผนงานที่ 1 การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเปน็ธรรม 
จํานวน 9 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
**โครงการนอกแผน จํานวน 2  โครงการ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 โครงการ (ร้อยละ 100) 

9 
ร้อยละ 100 

- 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน 
จํานวน 8 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

8 
ร้อยละ 100 

- 

แผนงานที่ 3 การคุ้มครองพยาน 
จํานวน 4 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

4 
ร้อยละ 100 

- 

แผนงานที่ 4 การบังคบัคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟืน้ฟูกิจการของลูกหนี ้
จํานวน 13 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

13 
ร้อยละ 100 

- 

แผนงานที่ 5 แผนงานการแก้ไขกฎหมาย  
จํานวน 7 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

- - 

การดําเนินงานนอกแผน 
จํานวน 6 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

6 
ร้อยละ 100 

- 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผน จํานวน 34 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 34 
ร้อยละ 100 

- 
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รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

นโยบายด้านการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเปน็ธรรม 
1. การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
แจ้งเบาะแสของประชาชน 
 

ร้อยละ 80  
ของผลการ
ดําเนินงาน 
ที่รับเรื่อง 

 
 

รับเรื่องทั้งหมด  23,337  เรือ่ง 
- ยุติ 9,576  เรื่อง  (ร้อยละ  41.03 ) 
- ระหว่างดําเนินการ 9,258  เรื่อง    (ร้อยละ 39.67 ) 
- ส่งหน่วยงานอื่น 411  เรื่อง    (ร้อยละ  1.76) 
- ส่งหน่วยงานภายใน  6,136  เรื่อง    (ร้อยละ 26.29 ) 
- ดําเนินการเอง 5,521  เรื่อง   (ร้อยละ 23.66) 
- เรื่องอื่นๆ 3,776  เรื่อง   (ร้อยละ 16.18) 
- ผลการรับเรือ่งราวร้องเรียนร้องทุกข์ แจง้เบาะแสของประชาชน ร้อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

2. การช่วยเหลือประชาชนที่ขาด
โอกาสทางสังคม 

   

   2.1 โครงการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบประมาณที่ได้รับ :  
      15,200,200 บาท 

137 เรื่อง 
 

1.การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ จํานวน 227 เรื่อง 
2. การจัดการข้อมูลทางนิติวิยาศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพในการกําหนดหัวข้อข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานและการสนับสนุนการดําเนินคดีประกอบด้วย 
   2.1 รายงานผลการตรวจพิสูจน์เพื่อสนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 741 เรื่อง 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  14,996,478.58 บาท (ร้อยละ 98.66) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
   2.2 บูรณาการฐานข้อมูลบุคคล
สูญหายและศพนิรนามร่วมกับ
ยุติธรรมจังหวัดในการรับแจ้งเหตุ
บุคคลสญูหายทั่วประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90ของเรื่อง

ที่สํานักงาน
ยุติธรรมฯแจ้งมา 

ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนามร่วมกับยุติธรรมจังหวัดในการรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหาย
ทั่วประเทศ จํานวน 38 ราย (ร้อยละ 100)  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   2.3 การพิสูจน์สัญชาติเพื่อคืนสิทธิ
ให้กับประชาชนโดยการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์ (แม่อายโมเดล) 
 

595 ราย 
(รวมผู้เทียบ 
เป็นจํานวน 

800-900 ราย) 

1. การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม(DNA) และออกรายงานการตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จ  
จํานวน 712 ราย (ร้อยละ 34.61) 
2. การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) และออกรายงานการตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จของ
คู่เทียบเป็นจํานวน 1,345  ราย (ร้อยละ 65.39) 
3. โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่
ราษฎร์ที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ของอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (แม่อายโมเดล) 
         ครั้งที่ 1  หนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลับ ที่ ยธ 1019/29 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 

ได้จัดส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมกรณีความสัมพันธ์ บิดา-มารดา-บุตร จํานวน 212 ราย 

(74 ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่นจํานวน 88 ราย และบุคคลอ้างอิงจํานวน 124 ราย 

โดยมีผลการตรวจพิสูจน์ไม่มีความสัมพันธ์ จํานวน 2 ราย (1 ครอบครัว)  

  

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
         ครั้งที่ 2 หนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลับ ที่ ยธ 1019/58 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

ได้จัดส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมกรณีความสัมพันธ์การเป็นพี่น้อง, การตรวจพิสูจน์
เปรียบเทียบความสัมพันธ์สายบิดาและสายมารดา จํานวน 198 ราย (86 ครอบครัว) 
ประกอบด้วย บุคคลตกหล่นจํานวน 111 ราย และบุคคลอ้างอิงจํานวน 87 ราย โดยมีผลการ
ตรวจพิสูจน์ไม่มีความสัมพันธ์ จํานวน 2 ครอบครัว และ ไม่สามารถคํานวณค่าทางสถิติได้ 
จํานวน 6 ครอบครัวในขณะนี้ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ ซึ่งตรวจพิสูจน์ทาง
ห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่ง จํานวน 99 ราย (35 ครอบครัว) 
ประกอบด้วย บุคคลตกหล่นจํานวน 63 ราย และบุคคลอ้างอิงจํานวน 36 รายคงเหลือ ผลการ
ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ จํานวน 84ราย (24 
ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่นจํานวน 57 ราย และบุคคลอ้างอิง จํานวน 27 ราย 
      ครั้งที่ 3 หนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลับ ที่ ยธ 1019/98  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
ได้จัดส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมที่ดําเนินการตรวจเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด จํานวน 183 ราย 
(59 ครอบครัว) ประกอบด้วยบุคคลตกหล่น จํานวน 124 ราย และบุคคลอ้างอิง จํานวน 59 ราย 
 
4. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎร์ที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ในพื้นที่ อําเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก โดยได้รับการร้องขอจากอําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งขาดหลักฐานประกอบการพิจารณาพิสูจน์สถานะบุคคลว่าเป็นผู้มี
สัญชาติไทย ดังนี้ 
       4.1. ดําเนินการประสานงานกับอําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นมีบุคคลที่สามารถตรวจสารพันธุกรรม จํานวน 289 ราย คือบุคคลที่ไร้สถานะทาง
ทะเบียนราษฎร์ (บุคคลตกหล่น) จํานวน 204 รายและเป็นบุคคลอ้างอิง(คู่ตรวจ) จํานวน 85 ราย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
   

        4.2. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลในพื้นที่อําเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก เพื่อจัดเก็บสารพันธุกรรม วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการ
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม 266 ราย ซึ่งเป็น
บุคคลที่ ไร้สถานะทางทะเบียน (บุคคลตกหล่น) จํานวน 189 รายและบุคคลอ้างอิง 
(คู่ตรวจ) จํานวน 78 ราย 
       4.3  การจัดส่งผลการตรวจไปยัง อ.แม่ระมาด ครั้งที่ 1 ตามหนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ลับ ที่ ยธ 1019/99 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ได้จัดส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมกรณี
ความสัมพันธ์ บิดา-มารดา-บุตร จํานวน 119 ราย (40 ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่น 
จํานวน 78 ราย  และบุคคลอ้างอิงจํานวน 41 ราย 
       4.4 การจัดส่งผลการตรวจไปยัง อ.แม่ระมาด ครั้งที่ 2 ตามหนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ลับ ที่ ยธ 1019/116 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้จัดส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมกรณี
ความสัมพันธ์ บิดา-มาราดา-บุตร จํานวน 147 ราย (37 ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่น
จํานวน 110 ราย และบุคคลอ้างอิงจํานวน 37 ราย   
5. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ชาวมอแกนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ อําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง 0018.1/4173 ลงวันที่ 10 เมษายน 
2558 ขอความอนุเคราะห์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรที่ไร้สถานะ
ทางทะเบียนราษฎร์ ในพื้นที่ ซึ่งได้ดําเนินการตรวจ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมีบุคคล
เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม จํานวน 36 ราย (5 ครอบครัว) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้สถานะทาง
ทะเบียน (บุคคลตกหล่น) จํานวน 25 ราย และบุคคลอ้างอิง (คู่ตรวจ) จํานวน 11 ราย ซึ่งอยู่
ระหว่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
  5. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับกรมการปกครองตรวจสารพันธุกรรมบุคคลเพื่อประกอบ

การพิจารณาแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ ในวันที่ 28 สิงหาคม2558 โดยมีบุคคลเข้าร่วมการตรวจสารพันธุกรรม จํานวน 
128 ราย (57ครอบครัว)เป็นบุคคลที่ไร้สถานะทางทะเบียน (บุคคลตกหล่น) จํานวน 68 ราย
และบุคคลอ้างอิง (คู่ตรวจ) จํานวน 60 ราย โดยอยู่ระหว่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

 

   2.4 โครงการต้นแบบในการสร้าง
โอกาสให้กับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์
สัญชาติของรัฐ กรณีศึกษา อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี        
       2.4.1 กิจกรรม กําหนดแนวทาง
ก า ร ดํ า เ นิ น ง านสํ า ร ว จ ร าย ชื่ อ
กลุ่มเป้าหมาย       
        2.4.2 กิจกรรมตรวจสอบรวบรวม
พยานหลักฐาน และพิสูจน์พันธุกรรม 

1 อําเภอ 
 

ผลการดําเนนิงานตามกิจกรรม 
      2.4.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงานสํารวจรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้กับบุคคลผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ กรณีศึกษา อ.โขงเจียม 
จ.อุบลราชธานี จํานวน 1 อําเภอ 
      2.4.2  การสร้างโอกาสให้กับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์
สัญชาติของรัฐ กรณีศึกษา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จํานวน 59 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
3. การช่วยเหลือประชาชนตาม
กฎหมาย 

   

3.1 ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและ
จําเลยในคดีอาญาตามพระราช- 
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    300,000,000   บาท 
 

4,500 ราย      ผลการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายและจําเลย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2554 ประจําปีงบประมาณ 2558  
รวมยอดเงินทั้งสิ้น 454,106,672.64  บาท (8,348 ราย) 

- ผู้เสียหาย 8,251 ราย 
- จําเลย 97 ราย 

โดยแยกเป็น 
1. เงินงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (74,623,672.64 บาท) 
จํานวน 1,449 ราย เป็นเงินจํานวน 74,623,672.64 บาท  ดังนี้ 

- ผู้เสียหาย 1,428 ราย เป็นเงินจํานวน 70,768,620.64 บาท 
     - จําเลย 21 ราย เป็นเงินจํานวน 3,855,052.00 บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. เงินงบประมาณประจําปี 2558  (300,000,000.00 บาท) 
จํานวน 5,409 ราย เป็นเงินจํานวน 300,000,000.00 บาท  ดังนี้  

- ผู้เสียหาย 5,341 ราย เป็นเงินจํานวน 287,100,881.00 บาท 
- จําเลย 68 ราย เป็นเงินจํานวน  12,899,119.00  บาท 

3. เงินโอนเปลี่ยนแปลงในกรมฯ (2,250,000.00 บาท) 
จํานวน 32 ราย เป็นเงินจํานวน 2,250,000.00 บาท  ดังนี้ 
     - ผู้เสียหาย 31 ราย เป็นเงินจํานวน 2,094,800.00 บาท 
     - จําเลย 1 ราย เป็นเงินจํานวน 155,200.00 บาท 
4. เงินงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (75,000,000.00 บาท) 
จํานวน 1,442 ราย  เป็นเงินจํานวน 75,000,000.00 บาท  ดังนี้ 

   - ผู้เสียหาย 1,435 ราย เป็นเงินจํานวน 73,964,921.54 บาท 
   - จําเลย 7 ราย  เป็นจํานวนเงิน 1,035,078.46 บาท 

5. เงินงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีเหตุระเบิดราชประสงค์ (6,000,000.00 บาท) ดังนี้ 
   - ผู้เสียหาย 16 ราย เป็นเงินจํานวน 2,233,000.00 บาท  
   - คงเหลือ 3,767,000.00 บาท (อยู่ระหว่างรอแบบแสดงตนของผู้มิสิทธิรับเงินเพื่อ

ดําเนินการเบิกจ่ายต่อไป) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  454,106,672.64 บาท (ร้อยละ 100) 

 

   3.2 การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    12,250,800  บาท 
    (งบดําเนินงาน) 
 

27,600 ราย      การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย จํานวน  26,978 ราย  (ร้อยละ 93.30) และ จัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ จํานวน  1,936 ราย (ร้อยละ 6.70) รวมทั้งสิ้น 28,914 ราย  โดยอยู่ระหว่าง
การดําเนินการ   331   ราย  (ไม่รวมข้อมลูในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือน ม.ค. 58 เป็นต้นมา 
เนื่องจากอยู่ระหว่างพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูล) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  12,383,089.50 บาท  (ร้อยละ 98.93) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
   3.3 ช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์กองทุน
ยุติธรรม 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    60,000,000  บาท 
 

2,400 ราย  1. จํานวนผู้รับคําขอฯ 
มีผู้มายื่นคําขอรับการสนับสนุนฯ 3,919 ราย ผลการพิจารณา ดังนี้ 

- พิจารณาอนุมัติ  1,383 ราย  (ร้อยละ 35.29 ) 
- ไม่อนุมัติ  1,125 ราย (ร้อยละ 28.71 ) 
- ยุติเรื่อง   373 ราย (ร้อยละ 9.52 ) 
- อยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณา  1,038  ราย (ร้อยละ 26.48) 

2. การเบิกจ่ายฯ 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 173,425,344.71 บาท  (2,280 ราย)  ดังนี้ 
    - ค่าธรรมเนียมศาล  4,860,230.00 บาท  (517 ราย) 
    - ค่าทนายความ  9,857,200.00 บาท  (739 ราย) 
    - ค่าประกันตัว 149,958,170.00 บาท  (676 ราย) 
    - ตรวจพิสูจน์  1,002,605.00 บาท  (144 ราย) 
    - ค่าพาหนะ 176,605.00 บาท  (204 ราย) 
    - ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน  7,570,534.71 บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 173,425,344.71  บาท  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
   3.4  ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนํา 
และให้ความเหลือตามขั้นตอนแก่
ลูกหนี้นอกระบบที่ ไม่ได้รับความ 
เป็นธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  
    สํานักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม 
(ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม) 
 

ร้อยละ 70 
ตามขั้นตอน 
ที่กําหนด 

 

ศนธ.ยธ. มีการกําหนดขั้นตอนในการให้คําปรกึษา ให้คําแนะนํา และใหค้วามช่วยเหลือจํานวน 5 
ขั้นตอนหลัก โดยแต่ละขั้นตอนการดําเนินการและค่าคะแนน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 มีคะแนนตามระดับตามค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 20  
รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องขอความเป็นธรรมตามช่องทาง อาทิ  โทรศัพท์, Facebookล  หนังสือ/บัตร
สนเท่ห์, มาพบเจ้าหน้าที่ที่สํานักงาน ศนธ.ยธ.,  มาพบเจ้าหน้าที่ขณะออกโครงการฯ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือนิติกร/ผู้รับเรื่องประมวลเรื่องเบื้องต้น เสนอ ปยธ. / ผอ.
ศนธ.ยธ. ผ่านเลขานุการ ศนธ.ยธ. 

ขั้นตอนที่ 2 มีคะแนนตามระดับตามคา่เปา้หมายที่ร้อยละ 20  
ปยธ./รองปยธ./ผอ.ศนธ.ยธ./เห็นชอบหรืออนุมัติให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ/ให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง/ให้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง 
     ขัน้ตอนที่ 3 มีคะแนนตามระดับตามค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 30  
 - มีการแจ้ง/ประสาน/ให้การปรึกษา คําแนะนํา ข้อกฎหมาย/แนวทางการแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้นแก่ผู้ร้องตามช่องทางต่างๆ 
 - มีหนังสือประสาน/สอบถาม/ขอข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ไปยังผู้ร้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหารวบรวมพยานหลักฐานสอบถ้อยคํา
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
       - นิติกร /ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องรายงานเสนอความเห็นแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ร้อง  เสนอ ปยธ./รองปยธ./ผอ.ศนธ.ยธ.ผ่านเลขานุการ ศนธ.ยธ. 
 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
           ขัน้ตอนที่ 4 มีคะแนนตามระดับตามค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 20  

 - ประสานส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอํานาจ หน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ร้อง/ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  ต่อไป  เช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ,กรม
สอบสวนคดีพิเศษ , กรมที่ดิน, ผู้ว่าราชการจังหวัด ,กองทุนยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ, ยุติธรรมจังหวัด, สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นๆ 
       ขัน้ตอนที่ 5 มีคะแนนตามระดับตามค่าเป้าหมายทีร่้อยละ 10 
 - สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือ เสนอ ปยธ./รองปยธ./ผอ.ศนธ.ยธ.ผ่าน
เลขานุการศนธ.ยธ. พิจารณายุติเรื่อง/ให้รอการแจ้งกลับการช่วยเหลือผู้ร้องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  - มีหนังสือแจ้งผู้ร้องให้ทราบผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 
หมายเหตุ ในการคิดคะแนนตามระดับค่าเป้าหมายสามารถพิจารณาจากผลการดําเนินการ
เพียงข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดในแต่ระระดับค่าเป้าหมายก็ได้ 
  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศนธ.ยธ.  มีการรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือและขอความ
เป็นธรรม ซึ่ง ปยธ. เห็นชอบให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จํานวน 182 เรื่อง มีผู้ร้อง/
ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ร้องร่วม 813 ราย ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก คิดเป็น ร้อยละ 70 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
4. การให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

   

4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ป ร ะ ช า ช น ด้ า น
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง 
ความเป็นธรรม 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    3,775,500 บาท 

3,000 ราย 1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอก
ระบบ ตั้งแต่ขั้นก่อนฟ้อง ขั้นฟ้อง และขั้นบังคับคดี และให้ประชาชนทราบถึงหน่วยงานของรัฐ
ที่ให้ความช่วยเหลือ จํานวน 7,750 ราย (ร้อยละ  100) 
 

    ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
กํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 928 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษา
ด้านกฎหมายและแหล่งทุน 
 (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารออมสิน จํานวน  46   ราย 
 (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส.  จํานวน  50   ราย 
 

ครั้งที่ 2 จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
กํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 830 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้าน
กฎหมายและแหล่งทุน 
 (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารออมสิน จํานวน  36   ราย 
 (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส.  จํานวน  56   ราย 
 

     ครั้งที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 1,081 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
และแหล่งทุน 
 (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารออมสิน จํานวน  7   ราย 
 (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส.  จํานวน  12   ราย 
           (3) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 2 ราย 
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        ครั้งที่ 4 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
กํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 989 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้าน
กฎหมายและแหล่งทุน 
 (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารออมสิน จํานวน  55 ราย 
 (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส.  จํานวน 8  ราย  
 

     ครั้งที่ 5 จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 433 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
และแหล่งทุน 
 (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารออมสิน จํานวน  135 ราย 
 (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส.  จํานวน 40  ราย 
           (3) ผูเ้ข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสระบุรี จํานวน 1 ราย 
**หมายเหตุ : การดําเนินงานตามแผนฯ กําหนดพื้นที่ ในครั้งที่ 1-5 
 

การดําเนินงานเพิ่มเติม 
     ครั้งที่ 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 1,077 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
และแหล่งทุน 
 (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารออมสิน จํานวน  4 ราย 
 (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส.  จํานวน 29 ราย 
           (3) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 34 ราย 
 

       
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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        ครั้งที่ 7 จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 521 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
และแหล่งทุน 
  (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย จํานวน 2 ราย 
  (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุโขทัย จํานวน 7 ราย 
       

       ครั้งที่ 8 จัดกิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้นําชุมชน 
ผู้นําท้องถิ่น กํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 100 คน พร้อมจัดบูธให้
คําปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน 
   
            ครั้งที่ 9 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
กํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 735 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้าน
กฎหมายและแหล่งทุน 
           (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารออมสิน จํานวน  11 ราย 
  (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส.  จํานวน 17 ราย 
           (3) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 1 ราย 
 
            

           ครั้งที่ 10 จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5-7 มีนาคม 2558 ผู้นําชุมชน 
ผู้นําท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 47 คน พร้อมจัดบูธให้
คําปรึกษาด้านกฎหมายและแหล่งทุน 
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  ครั้งที่ 11 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558  ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 568 คน พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
และแหล่งทุน 
 (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึ ททมกษากับธนาคารออมสิน จํานวน  2  ราย 
 (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส.  จํานวน  25 ราย 
          (3) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารกรุงไทย จํานวน  1 ราย 
           (4) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับสํานักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จํานวน  2 ราย 
          (5) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี จํานวน 4 ราย 
           (6) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร จ.ราชบุรี จํานวน  55 ราย 
          (7) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับสภาทนายความจังหวัดราชบุรี จํานวน 30 ราย 
 

       ครั้งที่ 12  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตําบลดงขุย อําเภอชนแดน ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม  
2558 ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น กํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 173 คน 
พร้อมจัดบูธให้คําปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่อง 
 

       ครั้งที่ 13 จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 268 คน พร้อมทั้งจัดบูธให้คําปรึกษาด้าน
กฎหมายและแหล่งทุน 
           (1) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับธนาคารออมสิน จํานวน 26 ราย 
           (2) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับ ธกส. จํานวน 7 ราย  
           (3) ผู้เข้าร่วมขอรับคําปรึกษากับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์  

ดํารงธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 ราย 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 6,711,577.40  บาท  (ร้อยละ 100) 
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   4.2 โครงการดรีมอีสาน/ดรีม 
NORTH : การเข้าถึงความเป็นธรรม
อย่างยั่งยืน 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    778,000 บาท 

100 ราย การดําเนินงานตามแผน 
      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาคอีสาน และภาคเหนือ
กับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยให้นักศึกษาร่วมทํากิจกรรม เพื่อให้ได้
ตระหนักเรียนรู้และมีส่วนรวมกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โครงกา
รดรีมอีสาน – อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม  Dream 
Esarn : Equtiy of Justice System  (ครั้งที่ 5) จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 22-26 ธันวาคม 
2557 ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 100 คน 
       - งบประมาณที่เบิกจ่าย 746,000 บาท  (ร้อยละ 95.89) 
       - รวมผลการดําเนินงานตามแผน 100 คน (ร้อยละ 8.87) ผลการดําเนินงานนอกแผนฯ
เพิ่มเติม  1,027 คน (ร้อยละ 91.13)  รวมผูเ้ข้าร่วมโครงการ 1,127 คน 
 

การดําเนินงานเพิ่มเติม 
      1. โครงการดรีมนอร์ธ-อนาคตภาคเหนือ, พลังพลเมือง:  รากฐานสังคมที่เป็นธรรม 
Dream North – Citizen Power; Root of Just’ Society ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน วันที่ 15-20 
มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 80 คน 
      2. โครงการดรีมนอร์ธ-อนาคตภาคเหนือ, พลังพลเมือง:  รากฐานสังคมที่เป็นธรรม 
Dream North – Citizen Power; Root of Just’ Society ครั้งที่ 2 เชียงราย วันที่ 6 – 11 
กรกฎาคม 2558  ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 140 คน 
      3. โครงการดรีมนอร์ธ-อนาคตภาคเหนือ, พลังพลเมือง:  รากฐานสังคมที่เป็นธรรม 
Dream North – Citizen Power; Root of Just’ Society ครั้งที่ 3 พิษณุโลก วันที่ 15-20 
กรกฎาคม 2558  ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 80 คน 
       

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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         4. โครงการดรีมนอร์ธ-อนาคตภาคเหนือ, พลังพลเมือง:  รากฐานสังคมที่เป็นธรรม 

Dream North – Citizen Power; Root of Just’ Society ครั้งที่ 5 ขอนแก่น วันที่ 18 – 20 
สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 440 คน 

5. โครงการดรีมนอร์ธ-อนาคตภาคเหนือ, พลังพลเมือง:  รากฐานสังคมที่เป็นธรรม 
Dream North – Citizen Power; Root of Just’ Society ครั้งที่ 7 นครราชสีมา 
วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558  ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 117 คน 

6. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างพลังพลเมือง : การพัฒนา
เครื่องมือรูปแบบในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม จังหวัด
ขอนแก่น วันที่ 16 – 19 กันยายน 2558 จํานวน 70 คน 
งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,930,200 บาท   
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แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน 
1. การพัฒนางานยุติธรรมชุมชน    
   1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําด้านความเป็น
ธรรมทางสังคมและสร้างความ
สมานฉันทข์องประชาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
งบประมาณที่ได้รับ : 
   734,900   บาท 
 
 

616 คน 
 

- จัดโครงการ วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จํานวน 616 คน (ร้อยละ 100)  
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ยธ. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการสังกัด ยธ. ในการดําเนินงานตามแนว
ทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามนโยบายของ ยธ. 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,706,800  บาท   (ร้อยละ 100) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(ศยช.) ตําบลนําร่อง 312 ศูนย์  
(ที่จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบรหิารจัดการศูนย์ ฯ 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    4,753,500   บาท 

312 ศูนย์/ 
763 คน 

 

- จัดโครงการ วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเอวัน เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จํานวน 780 คน  (ร้อยละ 100) 
- ประธานกรรมการ ศยช.ตําบลนําร่อง และเลขานุการ ศยช.ตําบลนําร่อง มีความเข้าใจในแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน ของ ศยช.ตําบล อันจะนําไปสู่การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  4,730,700  บาท   (ร้อยละ 99.52) 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
   1.3 โครงการฝึกอบรมวิทยากร 
ตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชนระดับ
จังหวัด 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    518,400   บาท 
 

65 คน 
 

- ฝึกอบรมให้กับวิทยากรตัวคูณฯ จาก สยจ. 18 จังหวัด และส่วนกลาง รวม 65 คน วันที่ 
2-15 ก.พ. 2558  ณ สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประสาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
- เพื่อให้ได้วิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชนระดับจังหวัดใน 18 จังหวัดที่ตั้งกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ที่สามารถไปอบรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบต่อไป 
งบประมาณที่เบิกจ่าย   6,310,000  บาท    (ร้อยละ 100)  

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ของ สยจ.นําร่อง ประจําปี 
 

2 ครั้ง 
 

- มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 และ20 ต.ค. 57 ณ ห้องประชุม คตป. ชั้น 9 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีจํานวน
ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัดอยู่ภายใต้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 8 เป้าประสงค์ตามหนังสือ 
กยช. ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02026.2/1236 ลว 31 ต.ค. 2557  
- มีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวชี้วัดฯ จาก 8 ตัวชี้วัดเป็น 9 ตัวชี้วัด โดยเพิ่มตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เฉพาะ สยจ. นําร่อง 11 แห่ง 
(ยกเว้น สยจ.ปัตตานี ) 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

  1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เ พื่ อ ชี้ แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ตั้ ง
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน (ศยช.) และ
ศูนย์ยุติธรรมตําบล (ศยช.) ตําบล 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    13,785,000   บาท 

878 ศูนย์ 
 

- โครงการจัดขึ้น เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558 กยช.สป.ยธ. ของบประมาณแล้วแจ้งให้ 
สยจ.ทั่วประเทศดําเนินโครงการตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการ และที่ปรึกษา ศยช. ตําบล จํานวน 878 ศูนย์ (ร้อยละ 100)ที่จัดตั้งขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าในในโครงการบริหารจัดการ 
บทบาทหน้าที่ และแนวทางการดําเนินงานของ ศยช. ตําบล  
- สป.ยธ. มีฐานข้อมูลของคณะกรรมการ และที่ปรึกษา ศยช.ตําบล จํานวน 878 ศูนย์ที่จัดตั้ง
ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับใช้ประโยชน์ต่อการสนับสนุนการทํางานของ ศยช.
ตําบล และศยจ. ต่อไป 
งบประมาณที่เบิกจ่าย   13,521,200  บาท  (ร้อยละ 98.09) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  



  96

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
  1.6 โครงการสนับสนุนจังหวัด 76 
จังหวัด เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริม
การดําเนินงานของ ศยช . ตําบล 
และ ศยช. ในจังหวัด 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    12,095,000   บาท 

สยจ.นําร่อง  
12 จังหวัด/ 
878 ศูนย์ 

สยจ. นําร่อง เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ สยจ.อื่น ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบตามนัยคําสั่ง
กระทรวงยุติธรรมที่ 18/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสาน
ราชการกระทรวงยุติธรรมภาค (ศยภ.) 1-9 และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  12,055,000 บาท  (ร้อยละ 99.67) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

  1.7 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทํา
โครงการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    12,095,000   บาท 
 
 

ศยช.ตําบลนําร่อง 
312 ศูนย์ และ 
ศยช.ในพื้นที่ 
กรุงเทพฯ 
4 ศูนย์ 

- หนังสือ กยช. ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02026.2/717 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  เรื่องขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการร่วมกับ ศยช. ตําบลนําร่อง 312 ศูนย์ และศยช.
ในกรุงเทพมหานคร  4 ศูนย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  3,160,000  บาท  (ร้อยละ 100) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

  1.8 โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  
 งบประมาณที่ได้รับ : 
       6,577,000   บาท 

กยช.และ สยจ. 
ทุกแห่ง 

- จัดสรรให้กองกลาง จัดทําโครงการในภาพรวมระดับประเทศ 5,160,000 บาท 
- จัดสรรให้ สยจ. 76 จังหวัด เพื่อดําเนินโครงการ 1,417,000 บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 6,577,000  บาท  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการคุ้มครองพยาน 
1. การคุ้มครองพยาน    
   1.1 การคุ้มครองพยาน (คดีทั่วไป) 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    10,000,000  บาท 

120 ราย 
(ไตรมาสละ  
30 ราย) 

 

พยานยื่นคําร้อง จํานวน 325 ราย  ดังนี้ 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง จํานวน 19 ราย   (ร้อยละ 5.85) 
- ยกคําร้อง จํานวน 90 ราย  (ร้อยละ 27.69) 
- เข้าโปรแกรมคุ้มครอง จํานวน 216 ราย  (ร้อยละ 66.46) 
- สิ้นสุดการคุ้มครองจํานวน 12 ราย  (ร้อยละ 3.69) 
- อยู่ระหว่างการคุ้มครองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - วันที่ 30 กันยายน 2558  
  จํานวน 204 ราย 
- รวมอยู่ระหว่างการคุ้มครองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – วันที่ 30 กันยายน 2558  
  จํานวน 281 ราย 
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าใช้จา่ยคุ้มครองพยาน จํานวน 12,175,220.89 บาท 

งบประมาณที่เบิกจ่าย   12,175,220.89 บาท  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   1.2 การคุ้มครองพยาน (คดีทุจริต
คอรัปชั่น) 
 

5 ราย 
 

สํานักงาน ป.ป.ท. มีการคุ้มครองพยาน รวมจํานวน 8 ราย  
- พยานที่อยู่ในการคุ้มครอง  (1 ต.ค. 57 – 20 ก.ย. 58)            จํานวน 6 ราย 
- พยานที่อยู่ในการคุ้มครอง (21 ก.ย. – 30 ก.ย. 58)                จํานวน 2 ราย  
- พยานที่อยู่ในการคุ้มครอง สะสม  (1 ต.ค. 57 -30 ก.ย. 58)      จํานวน  8 ราย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
   1.3  การคุ้มครองพยาน 
(คดีพิเศษ) 
 

พยานได้รับความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 100 

   -  พยานที่อยู่ในความรับผดิชอบของสํานักปฏิบัติการพิเศษ จํานวน 21 คน จาก 16 คดี  
พยานได้รับความปลอดภัย  ร้อยละ 100 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

  1.4 การพัฒนาทักษะพนักงาน
เจ้าหน้าที่การคุ้มครองพยาน 
งบประมาณที่ได้รับ : 
      300,000  บาท 

20 คน โครงการพัฒนาทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานคุ้มครองพยาน 2 ช่วง ดังนี้ 
   ช่วงที่ 1 วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2557 ณ สนามยิงปืนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เขต
บางเขน กรุงเทพฯ  จํานวน 36 คน 
   ช่วงที่ 2 วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2557 ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการ 
ตําตรวจตระเวนชายแดน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 24 คน  
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะของการใช้อาวุธปืนพก และ
เครื่องกระสุนปืนได้ดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานใน
สถานการณ์เสี่ยงภัยต่าง ๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พยาน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  273,200 บาท (ร้อยละ 91.07) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

แผนงานที่ 4 แผนงานด้านการพัฒนาระบบการบงัคบัคดีแพ่ง คดีลม้ละลายและการฟืน้ฟูกิจการของลูกหนี ้
1. โครงการผลักดันทรัพย์สินเชิงรุก  
  งบประมาณที่ได้รับ : 
        1,350,000  บาท 

10,000 ล้านบาท กรมบังคับคดีมีนโยบายเชิงรุกในการเร่งผลักดันทรัพย์สินรอการขายทอดตลาดของกรมบังคับ
คดี เพื่อเสริมสร้างการเติบโตและสภาพคลอ่งทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระบวนการ
ขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2557 – กันยายน 2558 กรมบังคับคดีผลักดันทรัพย์สิน จาํนวน 99,793,363,673.00  บาท 
ร้อยละ 99.79    งบประมาณที่เบิกจ่าย  1,500,000  บาท   (ร้อยละ 100) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   1.1 ตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการ
สําหรับทรัพย์ที่มีราคาประเมินสูง
หรือเป็นที่สนใจหรือที่อยู่ในเขตที่มี
ความต้องการซื้อสูง 

1 ทมีงาน กรมบังคับคดีได้จัดตั้งคณะทํางานหรือทีมงาน 1 ทมี เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการผลักดัน
ทรัพย์สินที่มมีลูค่าสูงหรือคดีที่มีข้อยุ่งยาก 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
   1.2 จัดการขายทอดตลาดวันหยุด 
ราชการ (เฉพาะวันเสาร์) 

ร้อยละ 10  
ของผู้เข้าร่วมซือ้

ทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดเพิ่มมากขึ้น
จากวันทําการปกติ 
 

- กรมบังคับคดีมีนโยบายให้สํานักงานบังคับคดีที่มีทรัพย์สินจํานวนมากและอยู่ในความสนใจ
ของประชาชนนํามาขายทอดตลาดในวันเสาร์เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ที่ทํางานประจําได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลทรัพย์โดยไม่ต้องลางานโดยมีสํานักงานบังคับคดีที่
ขายทอดตลาดวันเสาร์ จํานวน 15 สํานักงาน ผลการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วัน
เสาร์) รวมขายได้ 736 เรื่อง เป็นเงิน 1,234,813,490 บาท  ผูกพันราคา 319 เรื่อง เป็นเงิน 
475,462,866 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมซื้อทรัพย์ในวันหยุดราชการรวมทุกหน่วยงาน จํานวน 1,050 
คน เพิ่มขึ้นจากวันทําการปกติ ร้อยละ 26.51 (เฉพาะช่วงระยะเวลาที่มีการจัดการขาย
ทอดตลาด) ดังนี้  
   1. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขายได้จํานวน 42 เรื่อง เป็นเงิน

73,126,500 บาท ผูกพันราคา 27 เรื่อง เป็นเงิน 31,871,000 บาท          
   2. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ขายได้ จํานวน 161 เรื่อง เป็นเงิน 247,951,000 บาท 

ผูกพันราคา   70  เรื่อง เป็นเงิน 97,334,000 บาท 
   3. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ขายได้จํานวน 64 เรื่อง เป็นเงิน 98,483,000 บาท ผูกพัน

ราคา  18  เรื่อง  เป็นเงิน 20,555,000บาท  
   4. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ขายได้ จํานวน 25 เรื่อง เป็นเงิน 31,740,000 

บาท ผูกพันราคา  9 เรื่อง  เป็นเงิน 8,870,000บาท  
   5. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ขายได้ จํานวน 8 เรื่อง เป็นเงิน 2,752,000 บาท 

ผูกพันราคา 5 เรื่อง เป็นเงิน 2,144,000บาท  
   6. สํานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ขายได้ จํานวน 106 เรื่อง เป็นเงิน 

358,254,600 บาท ผูกพันราคา 41 เรื่อง เป็นเงิน 128,655,000บาท  
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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     7. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ขายได้ จํานวน 95 เรื่อง เป็นเงิน 153,571,000 บาท 

ผูกพันราคา  42 เรื่อง เป็นเงิน 67,601,666บาท  
   8. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ขายได้ จํานวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 60,721,000 บาท 

ผูกพันราคา  17 เรื่อง  เป็นเงิน 37,236,000 บาท 
9. สํานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 ขายได้ จํานวน 92 เรื่อง เป็นเงิน 

105,005,000 บาท ผูกพันราคา 31 เรื่อง  เป็นเงิน 34,192,200บาท  
10. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน ขายได้ จํานวน 6 เรื่อง เป็นเงิน 4,230,000 บาท 

ผูกพันราคา 4 เรื่อง เป็นเงิน 2,580,000 บาท  
11. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ขายได้ จํานวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 38,672,000 บาท 

ผูกพันราคา  21 เรื่อง  เป็นเงิน 21,408,000 บาท  

12. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ขายได้ จํานวน 29เรื่อง เป็นเงิน 19,830,390 บาท 

ผูกพันราคา  10 เรื่อง  เป็นเงิน 10,498,000บาท  

13. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขายได้ จํานวน 17 เรื่อง เป็นเงิน 

18,059,000 บาท ผูกพันราคา 8 เรื่อง  เป็นเงิน 3,218,000บาท  

14. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ขายได้ จํานวน 24 เรื่อง เป็นเงิน 9,088,000 บาท 

ผูกพันราคา 10 เรื่อง  เป็นเงิน 3,480,000บาท  

15. สํานักงานบังคับคดี บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ขายได้ จํานวน 7 เรื่อง เป็นเงิน 
10,330,000 บาท ผูกพันราคา 6 เรื่อง  เป็นเงิน 5,820,000บาท 
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1.3 การจัดมหกรรมขายทอดตลาด
ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) และวัน
ทําการ 

ร้อยละ 10  
ของผู้เข้าร่วมซือ้

ทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาดเพิ่มมากขึ้น
จากวันทําการปกติ 
 

- สํานักงานบังคับคดีที่จัดมหกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จํานวน 6 สํานักงาน 
ผลการจัดมหกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมขายได้ 380 เรื่อง เป็นเงิน 557,021,247 บาท  
ผูกพันราคา 127 เรื่อง เป็นเงิน 119,315,000 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมซื้อทรัพย์ในวันหยุดราชการ
และวันทําการรวมทุกหน่วยงาน จํานวน 570 คน เพิ่มขึ้นจากวันทําการปกติ ร้อยละ 35.71  
(เฉพาะช่วงระยะเวลาที่มีการจัดการขายทอดตลาด)รายละเอียด ดังนี้  
    1. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขายได้ จํานวน 38 เรื่อง เป็นเงิน 190,924,000 

บาท ผูกพันราคา 18 เรื่อง  เป็นเงิน 17,942,000บาท  
     2. สํานักงานบังคับคดีปทุมธานี สาขาธัญบุรี ขายได้ จํานวน 131 เรื่อง เป็นเงิน 

183,548,200 บาท        ผูกพันราคา 22 เรื่อง  เป็นเงิน 17,520,000บาท  
    3. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา  ขายได้ จํานวน 133 เรื่อง เป็นเงิน 

118,373,500 บาท ผูกพันราคา 55 เรื่อง  เป็นเงิน 46,557,000 บาท  
    4. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขายได้ จํานวน 29 เรื่อง เป็นเงิน 

26,894,000 บาท ผูกพันราคา 15 เรื่อง  เป็นเงิน 11,520,000บาท  
    5. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ขายได้ จํานวน 34 เรื่อง เป็นเงิน 33,491,547 

บาท ผูกพันราคา     16 เรื่อง  เป็นเงิน 25,336,000บาท  
    6. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ขายได้ จํานวน 15 เรื่อง เป็นเงิน 3,790,000 บาท 

ผูกพันราคา 1 เรื่อง  เป็นเงิน 440,000บาท 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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2. โครงการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
 

ร้อยละ 75 ของคดี
ที่เข้าสู่กระบวนการ 

ไกล่เกลี่ย 

กรมบังคับคดีดําเนินการเชิงรุก โดยการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีประจํา
สํานักงานบังคับคดี ทั่วประเทศ 115 แห่ง  
     1) การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้รายย่อย หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หนี้
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) และหนี้เกษตรกร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 – เดือนกันยายน 2558 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 10,630 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 4,779,515,270 ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 8,972 เรื่อง ทุนทรัพย์ 3,629,820,488.12 
ร้อยละ 84.40 
       2) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจํานวน 
616 เรื่อง ทุนทรัพย์ 171,692,615.55 บาท ดําเนินการไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 563 เรื่อง ทุน
ทรัพย์ 152,255,251.09 บาท ร้อยละ 91.40 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   2.1 กิจกรรมดําเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีสําเร็จ  
      

ร้อยละ 75 ของคดี
ที่เข้าสู่กระบวนการ 

ไกล่เกลี่ย 

       การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้รายย่อย หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หนี้
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   (กยศ.) และหนี้เกษตรกร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2557 – เดือนกันยายน 2558 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 10,630 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 4,779,515,270 ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 8,972 เรื่อง ทุนทรัพย์ 3,629,820,488.12 
ร้อยละ 84.40 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้น 
บังคับคดี 
 
 
 
 

จํานวนร้อยละ 75 
ของคดีที่เข้าสู่
กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ย 

 
 
 

         กรมบังคับคดีได้ดําเนินการเชิงรุก โดยการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีประจํา
สํานักงานบังคับคดี  ทั่วประเทศ 115 แห่ง โดยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้
รายย่อย หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) 
และหนี้เกษตรกร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้จัดทํา MOU กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) และหนี้เกษตร บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง จํากัด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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  โดยผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ย มีคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 4,931 เรื่อง ทุนทรัพย์ 

2,252,268,690.93 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 4,428 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,824,192,669.40 บาท 
ร้อยละ 89.80  ดังนี้ 

1. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 1,019 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
431,633,315.51บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 817 เรื่อง ทุนทรัพย์ 336,813,553.22 บาท 
ร้อยละ 80.17 

2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 
1,609 เรื่อง   ทุนทรัพย์ 767,224,512.59บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 1,547 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 669,494,554.94 บาท ร้อยละ 96.06 

3. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 1,187 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
233,812,126.26 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 1,097 เรื่อง ทุนทรัพย์ 216,428,693.08 บาท 
ร้อยละ 88.57 

4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 179 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
24,816,119.61 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 171 เรื่อง ทุนทรัพย์ 23,337,300.56 บาท 
ร้อยละ 95.53 

5. บริษัท บริหารสิทรัพย์สุขุมวิท จํากัดเข้าสู่การไกล่เกลี่ย 119 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
410,742,026.27บาท   ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 79 เรื่อง ทุนทรัพย์ 257,276,862.62 บาท 
ร้อยละ 66.38 

6. ธนาคารออมสินเข้าสู่การไกล่เกลี่ย 612 เรื่อง ทุนทรัพย์ 315,563,618.00 บาท 
ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 530 เรื่อง ทุนทรัพย์ 257,667,671.51 บาท ร้อยละ 86.60 
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  7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 15 เรื่อง ทุนทรัพย์ 

16,655,078.00 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 12 เรื่อง ทุนทรัพย์ 14,888,192.00 บาท 
ร้อยละ 80.00 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าสู่การไกล่ เกลี่ ย  168 เรื่อง  ทุนทรัพย์ 
51,625,095.85 บาทไกล่เกลี่ยสําเร็จ 152 เรื่อง ทุนทรัพย์  48,089,042.63 บาท 
ร้อยละ 90.47 

9. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 23 เรื่อง ทุนทรัพย์ 196,798.84 บาท 
ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 23 เรื่อง ทุนทรัพย์ 196,798.84 บาท ร้อยละ 100 
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   2.2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 

จํานวนรุ่นที่จัด 
การอบรม 2 รุน่ 

 

- กรมบังคับคดีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จํานวน 2 รุ่น ใน
เดือนพฤศจิกายน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการไกล่เกลี่ย และเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยและบุคลากรกรมบังคับคดีผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย ซึ่งการไกล่เกลี่ยถือเป็นอีก
ภารกิจหนึ่งที่สําคัญของกรมบังคับคดี โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 118 คน ดังนี้ 
  -  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17-19 พ.ย.57  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี จํานวน  60  คน 
  -  รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20-22 พ.ย.57  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี จํานวน  58  คน 
  -  เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการไกล่เกลี่ย และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ย
และบุคลากรกรมบังคับคดีผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย ซึ่งการไกล่เกลี่ยถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญ
ของกรมบังคับคดี 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

   2.3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 

จํานวนรุ่นที่จัด 
การอบรม 1 รุน่ 

 
 
 
 
 

กรมบังคับคดีจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 จํานวน 1 รุ่น ผู้เข้าร่วมอบรม 117 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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   2.4 ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ย
ชั้นบังคับคดี 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
การไกล่เกลี่ย 
ชั้นบังคับคดี 
จํานวน 3 สื่อ 

1. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี  
กรมบังคับคดีได้เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน
การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทผ่านทางสายด่วน 1111 กด 79 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม เป็นต้นไป 
ดังนี้ 
       - ผู้ใช้บริการ จํานวน 9,254 ราย 
       - สอบถามผลคดีมากที่สุดจํานวน 6,109 ราย ร้อยละ 66.01 
       - สอบถามผลการขายทอดตลาด จํานวน 2,453 ราย ร้อยละ 26.51 
       - สอบถามข้อมูลการไกล่เกลี่ย 77 ราย ร้อยละ 0.83 
2. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED PROPERTY”
       เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 
เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้สนใจซื้อ
ทรัพย์จากการขายทอดตลาด ให้มีความโปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น  
        -  ผู้เข้าโหลดแอพพลิเคชั่น จํานวน 5,072 ครั้ง จําแนกเป็น ระบบ Android จํานวน 
3,469 ครั้งและระบบ IOS จํานวน  1,603 ครั้ง 
3. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดีดังนี้  
     - จัดทําคู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีสําหรับประชาชน จํานวน 50,000 ฉบับ 
     - จัดทําแผ่นพับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีสําหรับประชาชน จํานวน 50,000 ฉบับ 
     - แผ่นพับการวางทรัพย์  จํานวน 80,000 ฉบับ 
     - คู่มือซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด  จํานวน 50,000 ฉบับ 
     - จัดทําแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ย จํานวน 120 ผืน แจกจ่ายสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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3. โครงการเครือข่ายบังคับคดีและ
วิทยากรตัวคูณ 
งบประมาณที่ได้รับ :  
    1,749,580 บาท 
หลักสูตรการอบรม 
   3.1 การอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายบังคับคดีแพ่งและวางทรัพย์
เชิงลึก 
   3.2 การศึกษาดูงานจากการ
ปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่บังคับ
คดีโดยเฉพาะการขายทอดตลาด
ทรัพย์ 

22 แห่ง 
แห่งละ 20 คน 

     ให้ความรู้ด้านกฎหมายบังคับคดีแพ่งและวางทรัพย์เชิงลึก จํานวน 22 แห่ง ผู้เข้าร่วม
จํานวน 442 คน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  874,790   บาท  (ร้อยละ 100) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

พื้นที่ดําเนินการ 15 วัน  7 แห่ง จํานวน 7 แห่ง จํานวน 142 คน (ร้อยละ 100)  
1. เชียงใหม่ แห่งละ 20 คน วันที่ 14 ต.ค.-18 พ.ย. 57   ณ สํานักงานบังคับคดีเชียงใหม่ จํานวน 21 คน  
2. ชลบุรี  วันที่ 10-28 พ.ย. 57   ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี      จํานวน 20 คน  
3. ภูเก็ต  วันที่ 10–28  พ.ย. 57   ณ เทศบาลตําบลวิชิต  จํานวน 21 คน  
4. ขอนแก่น  วันที่ 21 ต.ค.–21  พ.ย. 57 ณ สํานักงานบังคับคดีขอนแก่น  จํานวน 20 คน  
5. นครราชสีมา  วันที่ 3-27 พ.ย. 57 ณ สํานักบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 20 คน  
6. นนทบุรี  วันที่ 16 ต.ค.- 6พ.ย. 57 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา  จํานวน 20 คน  
7. นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

 วันที่ 3-21 พ.ย. 57     ณ สาํนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช     จํานวน 20 คน  
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พื้นที่ดําเนินการ 3 วัน 15 แห่ง จํานวน 15 แห่ง  จํานวน 300 คน (ร้อยละ 100)  
1. อุทัยธานี แห่งละ 20 คน วันที่ 10-12 พ.ย.57 จํานวน 20 คน ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี  
2. ชัยภูมิ  วันที่ 25-27 พ.ย.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 20 คน  
3. ชุมพร  วันที่ 20-22 ต.ค.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร  จํานวน 20 คน  
4. กระบี่  วันที่ 12-14 พ.ย.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่   จํานวน 20 คน  
5. สระแก้ว  วันที่ 18-20 พ.ย.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว   จํานวน 20 คน  
6. พิจิตร  วันที่ 24-26 พ.ย.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร  จํานวน 20 คน (ติดราชการ 2 คน)  
7. กาญจนบุรี  วันที่ 17-19 พ.ย.57  ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 20 คน  
8. มหาสารคาม  วันที่ 17-19 พ.ย.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 20 คน  
9. พังงา  วันที่ 27-29 พ.ย.57 ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเหมือง   จํานวน 21 คน  
10. อุตรดิตถ์  วันที่ 11-13 พ.ย.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 20 คน  
11. ชัยนาท  วันที่ 10-12 พ.ย.57  ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท   จํานวน 20 คน  
12. กําแพงเพชร  วันที่ 13-15 พ.ย.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 21 คน  
13. สงขลา  วันที่ 12-14 พ.ย.57  ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  จํานวน 20 คน  
14. อํานาจเจริญ  วันที่ 17-19 พ.ย.57 ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 20 คน  
15. แม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 17-19 พ.ย.57ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จํานวน 20 คน  
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4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
บังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี 
งบประมาณที่ได้รับ :  
  480,887 บาท 
     4.1  การบรรยายให้ความรู้ด้าน
การบังคับคดี วางทรัพย์และการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
จํานวน 1 วัน 

จํานวนรุ่นที่จัด
โครงการ 10 รุน่  

 

      เผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี จํานวน 10 รุ่น  
ผู้เข้าร่วม 591 คน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  480,887 บาท   (รอ้ยละ 100) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

ส่วนกลาง 3 รุ่น จํานวน 3 รุ่น  ผู้เข้ารับการอบรม 220 คน (ร้อยละ 100)  
1. กรุงเทพและปริมณฑล  วันที่ 16 พ.ย. 57  ณ ห้องขายทอดตลาด ตึกอสีติพรรษ กรมบังคับคดี จาํนวน 100 คน  
2. กรุงเทพและปริมณฑล  วันที่ 23 พ.ย. 57 ณ ห้องขายทอดตลาด ตึกอสีติพรรษ กรมบังคับคดี จาํนวน  60 คน  
3. กรุงเทพและปริมณฑล  วันที่ 30 พ.ย. 57 ณ ห้องขายทอดตลาด ตึกอสีติพรรษ กรมบังคับคดี จาํนวน  60 คน  
    
ส่วนภูมิภาค 7 รุ่น จํานวน 7 รุ่น  ผู้เข้ารับการอบรม 371 คน (ร้อยละ 100)  
 1. อุดรธานี  อบรมวันที่ 20 พ.ย. 57  ณ ห้องขายทอดตลาดจังหวัดอุดรธานี จํานวน 50 คน  
 2. กาญจนบุรี  อบรมวันที่ 4 พ.ย.57  ณ องค์การบริหารสว่นตําบลไทรโยค    จํานวน 50 คน  
 3. พิษณุโลก  อบรมวันที่ 18 พ.ย. 57 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขอดอน  จํานวน 67 คน  
 4. สระบุรี  อบรมวันที่ 26 พ.ย. 57  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจระเข้ จํานวน 50 คน  
 5. เชียงราย  อบรมวันที่ 18 พ.ย. 57 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ขา้วต้ม  จํานวน 54 คน  
 6. สุราษฎร์ธานี  อบรมวันที่ 26 พ.ย.57    ณ วัดทานสุบรรณ อ.บ้านนาสวน จ.สุราษฎร์ธานีจํานวน 50 คน  
 7. ตาก (แม่สอด) 
 
 
 

 อบรมวันที่ 1 ธ.ค. 57  ณ ไรม่ณีทิพย์ ต.แมซ่าว อ.แม่สอด จ.ตาก จํานวน 50 คน  
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แผนงานที่ 5 แผนงานด้านการแก้ไขกฎหมาย   (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2558) 
1. เสนอระเบียบคณะกรรมการ
ธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือผู้ ให้ถ้อยคําหรือผู้แจ้ ง
เบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ... (1 ฉบับ) 

- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที ่4 มิถุนายน 2558 มผีลใช้บังคับตั้งแต่นับถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558)  

 

- 

2. โครงการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 

- - จัดทําร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟื้นฟูกิจการ
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
-  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่132 
ตอนที่ 80 ก หน้า 1 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
-  กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหาร 
แผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2558 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 76 ก หน้า 27 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

- 

3.เสนอร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยยุติธรรม
ชุมชน พ.ศ. ... 

- อยู่ระหว่างกระทรวงยุติธรรมยกร่างและพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย - 

4. เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ. ห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา 

- อยู่ระหว่างกระทรวงยุติธรรมยกร่างและพิจารณาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย - 

5. เสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ... 

- ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อยู่ระหว่างนําขึ้นทูลเกล้า ฯ  - 
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6. เสนอร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... 
 

- อยู่ระหว่างการทบทวนหลักการหรือพิจารณาความเหมาะสมของการตรากฎหมาย  โดยเมื่อ 
4 ส.ค. 2558  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานหลักพิจารณาร่วมกับ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- 

7. การแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ. 
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า
ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
 

- คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

- 
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รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

นโยบายด้านการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา (นอกแผน) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเปน็ธรรม (นอกแผน) 
1. การเปิดคลนิิกให้คําปรึกษาเด็ก 
และครอบครัวอบอุ่น ในหน่วยงาน 
สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชนทั่วประเทศ ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2558 
 

95 แห่ง       คลินิกให้คําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น ได้เปิดให้บริการในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม โดยที่ครอบครัวมีความเข้าใจและมีแนวทางในการป้องกัน
เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทําผิด โดยเริ่มเปิดดําเนินการคลินิกให้คําปรึกษาเด็กและครอบครัว
อบอุ่นพร้อมกันทั่วประเทศ รวม 95  แห่ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
ผลการดําเนินงานสะสม (ตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการ) 
     จํานวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น 1,237 ราย ดังนี้ 
1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก      1,100  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์                135  ราย 
3. อื่น ๆ เช่น เฟสบุ๊ค                             2 ราย 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

2. การเปิดทําการสถานแรกรับ 
เด็กและเยาวชนให้ครบทุกจังหวัด 
 

17 แห่ง        การเปิดดําเนินการรับตัวเด็กและเยาวชนแล้ว จํานวน 17 แห่ง (ร้อยละ100) ดังนี้ 
1. แพร่ 7. พัทลุง 13. สมุทรสงคราม 
2.พะเยา 8. กระบี่                 14. ลําพูน 
3. แม่ฮ่องสอน 9. สมุทรสาคร           15. พิจิตร 
4. หนองคาย 10. ระนอง            16. พัทลุง 
5. มุกดาหาร 11.ชุมพร 17. หนองบัวลําภู 
6. บึงกาฬ   12. เลย 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
แผนงานด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายการ
อํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา ในสังคม ระหว่าง สํานักงาน 
อัยการสูงสุด สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงยุติธรรม 
 

1 ฉบับ - ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ระหว่างสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โดยส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
(คยช.) ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และในขอบเขตการดําเนินงาน
ร่วมกัน ส่วนหนึ่งคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน (คยช.) เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงฯ 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

2 .  จั ดทํ าคู่ มื อการ เ ข้ าถึ งความ
ยุติธรรมของประชาชน (Access to 
Justice) 
 

16,000 เล่ม - สยจ.  ศยช.ตําบล และคยช. ใช้ประโยชน์จากคู่มือฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 16,905 เล่ม 
ประกอบด้วย  

1) คู่มือการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ฉบับประชาชน ให้แก่ คยช. ผ่าน ศยช.ตําบล 
แห่งละ 38 – 39 เล่ม รวม 12,150 เล่ม และแจกจ่ายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 4,350 เล่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญให้กับประชาชนที่จะเป็นแนวทางให้ได้ทราบถึง
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการที่รัฐจัดให้ตามสมควร 

2) คู่มือการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ฉบับเจ้าหน้าที่ ( สยจ. 81 แห่ง แห่งละ 5 เล่ม 
รวม 405 เล่ม) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําคัญของเจ้าหน้าที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการให้
คําปรึกษาแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบและแนวทางการให้บริการในงานต่างๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) จํานวน 100 แผ่น ให้ สยจ. สามารถนําไปผลิตคู่มือฯ เพิ่มเติม
ได้ตามความจําเป็น 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นายอําเภอและปลัดอําเภอเพื่อเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน  แก่กํานันและผู้ ใหญ่ บ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 

2,126 คน - กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายอําเภอและปลัดอําเภอ จํานวน 878 อําเภอทั่วประเทศ 
และผู้แทนที่ทําการปกครองจังหวัด ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 2,126 คน ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (ภาค 1, 2 และ7 ตามกระบวนยุติธรรม) วันที่ 19–20 ม.ค.2558  
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาเวิร์ด กทม. 
     ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (ภาค 5 และ6 ตามกระบวนการยุติธรรม) วันที่ 25-26 ม.ค. 2558 
โรงแรมทอปแลนด์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
     ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (ภาค 8 และ9 ตามกระบวนการยุติธรรม) วันที่ 15-16 ก.พ. 2557 
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
    ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค 3 ตามกระบวนการยุติธรรม) วันที่ 22–23 ก.พ. 
2558 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
     ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค 4 ตามกระบวนการยุติธรรม) วันที่ 1–2 มี.ค. 
2558  โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
แผนงานที่ 4 แผนงานด้านการพัฒนาระบบการบงัคบัคดีแพ่ง คดีลม้ละลายและการฟืน้ฟูกิจการของลูกหนี้ (นอกแผน) 
1. โครงการบังคับคดีสัญจรเผยแพร่
ความรู้สู่ภูมิภาค 
 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

- จัดโครงการบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัด จํานวน 
44 จังหวัด ผู้เข้าร่วม 5,315 คน จากผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จํานวน 3,597 คน พบว่า 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก่อนเข้ารับการอบรม จํานวน 2,995  คน 
ร้อยละ 83.26    

1. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 9 ม.ค. 2558 เทศบาลนครสมุทรปราการ  
ผู้เข้าอบรม 131 คน 

2. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา วันที่ 9 ก.พ. 2558 ห้องประชุม  อ.คุระบุรี 
ผู้เข้าอบรม 119  คน  

3. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล  วันที่ 11 ก.พ. 2558 วิทยาลัย
การอาชีพพล ผู้เข้าอบรม 100  คน 

4. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร  วันที่ 12 ก.พ. 2558 วิทยาลัยสารพัดช่าง
ชุมพร ผู้เข้าอบรม 100  คน 

5. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 13 ก.พ. 2558 ห้องประชุมศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผู้เข้าอบรม 120  คน 

6. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว  วันที่ 17 ก.พ. 2558 โรงเรียน
เทคโนโลยีภูเขียว ผู้เข้าอบรม 120 คน 

7. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตาก วันที่ 18 ก.พ. 2558 องค์การบริหารส่วนตําบล
วังหัน ผู้เข้าอบรม 96  คน 

8. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่ 19 ก.พ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ ผู้เข้าอบรม 135  คน 

9. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขา เดชอุดม  วันที่ 20 ก.พ. 2558 
หอประชุมสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม ผู้เข้าอบรม 100 คน 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
  10. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม  วันที่ 21 ก.พ. 2558 วิทยาลัยการ

อาชีพพล ผู้เข้าอบรม 169  คน 
11. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง  วันที่ 21 ก.พ. 2558 สํานักบังคับคดีจังหวัด

ระนอง  ผู้เข้าอบรม 138 คน 
12. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี  วันที่ 21 ก.พ. 2558 อบต.บางรักพัฒนา

ผู้เข้าอบรม 130  คน 
13. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 23 ก.พ. 2558 องค์การบริหารส่วนตําบล

ร่อนทอง ผู้เข้าอบรม 126  คน   
14. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่  วันที่ 26 ก.พ. 2558 เขตอําเภอเมืองแพร่ 

ผู้เข้าอบรม   194  คน 
15. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน  วันที่ 26 ก.พ. 2558 หอประชุมเทศบาล

ตําบลริมปิง ผู้เข้าอบรม 120  คน 
16. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  วันที่ 27 ก.พ. 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ผู้เข้าอบรม 150  คน 
17. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ  วันที่ 27 ก.พ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ  ผู้เข้าอบรม 135  คน 
18. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม  วันที่ 28 ก.พ. 2558 สถานที่ ศาลาสามัคคี

ธรรม ห้วยจระเข้ ผู้เข้าอบรม 100  คน 
19. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี  วันที่ 15 มี.ค. 2558  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรง ผู้เข้าอบรม 116 คน 
20. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 15 มี.ค. 2558 องค์การบริหารส่วน

ตําบลไพล ผู้เข้าอบรม 134  คน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
  21. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร  วันที่ 6 มี.ค. 2558 ห้องประชุมเทศบาล

ตําบลเดิด ผู้เข้าอบรม 100 คน 
22. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง วันที่ 11 มี.ค. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน-

ดุสิต ศูนย์ตรัง ผู้เข้าอบรม 110 คน 
23. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย  วันที่ 12 มี.ค. 2558 

วิทยาลัยการอาชีพพิมาย  ผู้เข้าอบรม 120 คน 
24. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย วันที่ 12 มี.ค. 2558 โรงแรมพันล้าน 

รีสอร์ท ผู้เข้าอบรม 130 คน 
25. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 มี.ค. 2558 หอประชุมที่ว่าการ

อําเภอโพธิ์ชัย ผู้เข้าอบรม 104 คน 
26. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร  วันที่ 14 มี.ค. 2558  สํานักบังคับคดี

จังหวัดสกลนคร ผู้เข้าอบรม 138 คน 
27. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี  วันที่ 15 มี .ค . 2558  วัดหินปากทุ่ง 

ผู้เข้าอบรมจํา124 คน 
28. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี  วันที่ 17 มี.ค. 2558 อําเภอคลองหลวง

ผู้เข้าอบรม 100 คน 
29. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว  วันที่ 19 มี.ค. 2558  

องค์กรบริหารส่วนตําบลขุนน้อย ผู้เข้าอบรม 120 คน 
30. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 20 มี.ค. 2558  สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าอบรม 120 คน 
31. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง วันที่ 20 มี.ค. 2558  วิทยาลัย

อาชีพฝาง  ผู้เข้าอบรม 114 คน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
  32. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา วันที่ 5 มี.ค. 2558  สถานที่เขตพื้นที่เทศบาล

ตําบลแม่กา ผู้เข้าอบรม 122 คน 
33. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 มี.ค. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี  ผู้เข้าอบรม 120 คน 
34. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26 มี.ค. 2558 ห้องประชุม

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  ผู้เข้าอบรม 123 คน 
35. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง วันที่ 27 มี.ค. 2558 วิทยาลัยการ-

อาชีพเบตง ผู้เข้าอบรม 117 คน 
36. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตราด วันที่ 28 มี.ค. 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ผู้เข้าอบรม 120 คน 
37. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 20พ .ค . 2558 วัดหัวเตย 

ผู้เข้าอบรม 121 คน 
38. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ วันที่ 29 พ.ค. 2558  เทศบาลเมืองกระบี่ผู้เข้า

อบรม 120 คน 
39. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกําแพงเพชร วันที่ 29 พ.ค. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กําแพงเพชร  ผู้เข้าอบรม 120 คน 
40. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง  วันที่ 4 มิ.ย. 2558

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ผู้เข้าอบรม 100 คน 
41. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก วันที่ 10 มี.ค. 2558 องค์การบริหารส่วน

ตําบลพรมมณี ผู้เข้าอบรม 100 คน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 
  42. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 มี .ค . 2558 เทศบาลตําบลวิชิต 

ผู้เข้าอบรม 120 คน 
43. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร  วันที่ 17 ก.พ. 2558 สํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ผู้เข้าอบรม 120 คน 
44. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว  วันที่ 18 ก.พ. 2558 องค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านแก้ง   ผู้เข้าอบรม 100 คน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย   2,022,123 บาท 

 

 

 


