
การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ
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๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

กิจกรรม : พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน (งบประมาณ สป.ยธ. 5,150,000 บาท)

1. โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพ่ือ - กรมคุ้มครองสิทธิ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (งบประมาณ 1,300,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ และเสรีภาพ)
 

2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการให้ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ความช่วยเหลือแก่เหยือ่อาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจร : กรณีศึกษาประเทศ และเสรีภาพ 

นอร์เวยแ์ละสวีเดน (งบประมาณ 2,350,000 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยทุธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ประจ าเดือน ตุลาคม 255๘

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

3. โครงการเผยแพร่ภารกิจคุ้มครองพยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน - กรมคุ้มครองสิทธิ

(งบประมาณ 1,500,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ และเสรีภาพ)

2.2 เร่งแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรง แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพงานยตุิธรรมเพ่ือการสร้าง

ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพัฒนาประสทิธิภาพการบังคับใชก้ฎหมายของเจา้หน้าที่รัฐ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 2,000,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ และเสรีภาพ)

    2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่  - รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 1. โครงการความท้าทายเพ่ือพัฒนางานแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - กรมคุ้มครองสิทธิ
เลือกปฏิบัติ  พ.ศ. 2557 มาตรา 4 (งบประมาณ 7,098,400 บาท) และเสรีภาพ 

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ    กิจกรรมที่ 1 การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชน - (กองส่งเสริมสิทธิ

สังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 ฉบับที่ 3 (งบประมาณ 286,500 บาท) และเสรีภาพ)

  (พ.ศ. 2555-2559)    ผลการด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์สร้าง    อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ

ความเปน็ธรรมในสังคม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - กรมคุ้มครองสิทธิ

ในระดับจังหวัด (งบประมาณ 6,811,900 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ และเสรีภาพ)

2. การด าเนินการตามแผนสิทธมินุษยชน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) - กรมคุ้มครองสิทธิ

(ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูร่ะหว่างการวิเคราะห์แผนฯ ที่ได้จากหน่วยงาน 34 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 40 และเสรีภาพ)

หน่วยงาน) ในมิติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจดัท ารายงานเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีต่อไป
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1. โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ - กรมบังคับคดี

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (วงเงิน 2,000,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   อยูร่ะหว่างแต่งต้ังคณะท างานโครงการฝึกอบรมเกีย่วกบักฎหมายเศรษฐกจิและ

การค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยก าหนดฝึก

อบรม 3 รุ่น ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย - กรมบังคับคดี

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญีปุ่่น และเกาหลีใต้)

(วงเงิน 939,400 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   แต่งต้ังคณะท างานการประชุมฯ เพื่อเสนออนุมัติโครงการ

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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   10.2.1 การให้บริการถงึตัวบุคคล - - - กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านศูนยบ์ริการร่วม ณ จดุเดียว    ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแกจ่ าเลยใน และเสรีภาพ 

(One Stop Service) คดีอาญา พ.ศ. 2544 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประสานกบัส านักงานต ารวจ (ส านักงาน

แห่งชาติ มอบหมายให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในการแจง้สิทธิและรับค าขอค่า ช่วยเหลือทาง

ตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็น One Stop Service ณ สถานีต ารวจภูธรและ การเงินแก่

นครบาลทั่วประเทศ จ านวน 1,467 สถานี ผู้เสียหายและ
จ าเลยในคดีอาญา)

10.4 การใช้มาตรการ

 10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย 1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ กรมบังคับคดี
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตรยส์ุจริต
และจติส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ    ผลการด าเนินงาน
ความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตย์    1. เมื่อวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 (รุ่นที่ 1) และวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 
สุจริตควบคู่กบัการบริหารจดัการ (รุ่นที่ 2)  กรมบังคับคดีได้ด าเนินการจดัโครงการการบรรยาย ในหัวขอ้ "การป้องกนั
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และปราบปรามการทุจริต" โดยวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. ในโครงการฝึกอบรม

การใช้ระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่กรมบังคับคดี : 

สายการเงินและบัญชี ณ กรมบังคับคดี โดยมีผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 92 คน

   กรมบังคับคดีมีการรณรงค์ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกนั และสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริตฯ ดังนี้

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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   - รณรงค์ให้เจา้หน้าที่กรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมเส้ือสีขาวทุก

วันพุธของสัปดาห์ เพื่อปลูกจติส านึกในการร่วมกนัป้องกนัการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในหน่วยงาน โดยมีขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งใน

สังกดั 2,990 ราย มีส่วนร่วมในการสวมเส้ือสีขาวทุกวันพุธรวมจ านวน 4 สัปดาห์ 

จ านวน 2,912 ราย ร้อยละ 96.14 ของจ านวนเจา้หน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในวันพุธ
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เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยตุิธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ 1. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศ - และเสรีภาพ

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกบัความตกลง ด้านสิทธมินุษยชน (งบประมาณ 630,000 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ     กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR - และเสรีภาพ)

การบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 2 ด้วยวาจา (งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ

    กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศ ICCPR ฉบับที่ 2 ด้วย -

วาจาต่อคณะกรรมการสิทธมินุษยนชนแห่งชาติประจ ากติกา ICCPR 

(งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วย - กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International และเสรีภาพ

Convention for the Protection of all Persons from Enforced (กองส่งเสริมสิทธิ

Disappearance : CED) (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ)

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจทานค าแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับต่อไป

3. โครงการเผยแพร่และจัดท ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน - กรมคุ้มครองสิทธิ

การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ และเสรีภาพ

ย่ ายศัีกดิ์ศรี (CAT) (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม (กองส่งเสริมสิทธิ

โครงการเผยแพร่หลักการและสาระส าคัญของสนธสิัญญาระหว่างประเทศด้าน และเสรีภาพ)

สิทธมินุษยชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการจดัท ารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้านไร้มนุษยธรรม หรือ ย่ ายศัีกด์ิศรีตาม

อนุสัญญาต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

4. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา - กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และเสรีภาพ

ฉบับที่ 4-7 (งบประมาณ 833,400 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   อยูร่ะหว่างการขออนุมัติด าเนินโครงการ

5. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ - กรมคุ้มครองสิทธิ

โดยถูกบังคับ พ.ศ. ... (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูใ่นขัน้ตอนระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ ดังนี้ และเสรีภาพ)

   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจง้เร่ืองร่างพระราชบัญญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ พ.ศ. ... ถงึเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี โดยสรุปความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ได้มีการ

หารือร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเพื่อเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

11.3 มีระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมโยงกนั 1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย ์ - กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและน าผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการด าเนินงาน

และเจา้หน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมได้    มีระบบฐานขอ้มูลที่ใช้ในการด าเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย ์ดังนี้

   1. ระบบรายงานสถติิการบังคับคดีแพ่ง 6 ช่อง

   2. ระบบรายงานสถติิการขายทอดตลาดคดีแพ่ง 8 ช่อง

   3. โปรแกรมลงสถติิศูนยไ์กล่เกล่ีย เพื่อรวบรวมขอ้มูลสถติิการไกล่เกล่ีย

   4. โปรแกรมรายงานผลการด าเนินงานเพื่อรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

พ.ศ. 2558 และงบประมาณเงินดอกเบี้ยอันเกดิจากเงินกลางฯ ซ่ึงระบบฐานขอ้มูล

ดังกล่าวได้จดัท าขึน้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม

ภารกจิหลักรวมทั้งรายงานผลการด าเนิงานให้สอดคล้องกบันโยบายต่างๆ โดยจดัท า

รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี
   ผลการด าเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามขอ้มูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ต้ังแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558

จ านวน 1,992 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จ านวน 1,070 ราย คิดเป็นร้อยละ

53.71 สอบถามผลการขายทอดตลาด จ านวน 485 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.34
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

"LED Property"
   ผลการด าเนินงาน

   - เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2557 เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพยสิ์นนที่ขายทอดตลาด เป็นการอ านวยความสะดวก

ให้กบัผู้สนใจซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดให้มีความโปร่งใส เขา้ถงึขอ้มูลได้ง่ายขึน้ 

ให้บริการประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้ังแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 

มีผู้เขา้โหลดแอพพลิเคชั่น รวม 427 คร้ัง แยกเป็นระบบ Andriod จ านวน 295 คร้ัง

ระบบ iOS จ านวน 133 คร้ัง

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... กรมคุ้มครองสิทธิ

ทางกฎหมายโดยให้เขา้ถงึความเป็น (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    อยูใ่นขั้นตอนระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กองส่งเสริมการ

(สคก.) ดังนี้ ระงับขอ้พิพาท)

   คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยตุะรรมแห่งชาติของกระทรวงยติุธรรมประชุม

พิจารณาเร่ืองดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กนัยายน 2558 และ ปลัดกระทรวงยติุธรรมเห็น

สมควรให้คณะอนุกรรมการฯ น าร่างกฎหมายเกีย่วกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท จ านวน 

4 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน พ.ศ. ... (ของ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียคดีอาญาในชั้นการ

สอบสวนของเจา้พนักงานต ารวจ พ.ศ. ... (ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ) ร่างพระราช

บัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ... (ของส านักงานกจิการยติุธรรม) และ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ฑ.ศ. ... (ของส านักงานศาลยติุธรรม) ไป

พิจารณากอ่นเสนอความเห็นการตรากฎหมายเกีย่วกบักระบวนการไกล่เกล่ียและ

การประนอมขอ้พิพาทเพื่อให้เป็นกฎหมายกลางให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณาต่อไป

2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่

กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 46 เร่ือง ทุนทรัพย ์19,057,629.22 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 40 เร่ือง ทุนทรัพย ์15,447,252.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.59

ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่

กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 29 เร่ือง ทุนทรัพย ์13,263,188.66 บาท 

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 23 เร่ือง ทุนทรัพย ์9,992,588.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.31

ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2.2 ร่วมกับธนาคารออมสิน

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28

กนัยายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 140 เร่ือง ทุนทรัพย ์

25,677,718.11 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 124 เร่ือง ทนุทรัพย์ 22,094,312.65 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 86.04 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.3 ส่งเสริมกองทุนยติุธรรม ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยตุิธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

โอกาส คุ้มครองผู้ถกูล่วงละเมิดสิทธิ    พระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ.2558 ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา (กองพิทักษ์สิทธิ

เสรีภาพและเยยีวยาผู้บริสุทธิห์รือได้รับ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 และเสรีภาพ)

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม
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