
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

   จะด าเนินการในช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 1 ตามแผนฯ ที่วางไว้ และเสรีภาพ)
 

2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการให้ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ความช่วยเหลือแก่เหยือ่อาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจร : กรณีศึกษาประเทศ และเสรีภาพ 

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   จะด าเนินการในช่วงเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 1 ตามแผนฯ ที่วางไว้

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยทุธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 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

   จะด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ตามแผนฯ ที่วางไว้ 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

   ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของ และเสรีภาพ)

เจา้หน้าที่รัฐในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจกิายน 2558 

ณ จงัหวัดสงขลา วัตถปุระสงค์เพื่อจดัท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมายของเจา้หน้าที่รัฐในจงัหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาเจา้หน้าที่รัฐที่เกีย่วขอ้ง

กบัการบังคบัใช้กฎหมาย โดยมีอาจารยจ์ากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 4 จงัหวัด

ชายแดนภาคใต้ และเจา้หน้าที่เขา้ร่วม 18 คน
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วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
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    2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่  - รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 1. โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (งบประมาณ 7,098,400 บาท) - กรมคุ้มครองสิทธิ
เลือกปฏิบัติ  พ.ศ. 2557 มาตรา 4    กิจกรรมที่ 1 การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชน และเสรีภาพ 

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ ฉบับที่ 3 (งบประมาณ 286,500 บาท) - (กองส่งเสริมสิทธิ

สังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11    ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

  (พ.ศ. 2555-2559)    จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ตามแผนฯ ที่วางไว้

ยทุธศาสตร์สร้าง

ความเปน็ธรรมในสังคม    กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - กรมคุ้มครองสิทธิ

ในระดับจังหวัด (งบประมาณ 6,811,900 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   จดัอบรมหลักสูตร "การขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจงัหวัด" และเสรีภาพ)

วัตถปุระสงค์เพื่อให้หน่วยงานในจงัหวัดมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และสามารถขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้ในระดับจงัหวัด ดังนี้

   1. เขตพื้นที่ภาคตะวันออกฉยีงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจกิายน 2558 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนท์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จงัหวัดอุดรธานี มีผู้แทนหน่วยงาน

จงัหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนเขา้ร่วม จ านวน 80 คน

   2. เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจกิายน 2558

ณ โรงแรมสุนีย ์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จงัหวัดอุบลราชธานี มีผู้แทน

หน่วยงานจงัหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่างเขา้ร่วม จ านวน 80 คน
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   3. เขตพื้นที่ภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า 

ทวาราดี แกรนด์ จงัหวัดนครปฐม มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐระดับจงัหวัดในเขตพื้นที่

ภาคตะวันตกเขา้ร่วม จ านวน 80 คน

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

4



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

7

1. โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ - กรมบังคับคดี

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (วงเงิน 2,000,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   แต่งต้ังคณะท างานโครงการฝึกอบรมเกีย่วกบักฎหมายเศรษฐกจิและการค้าระหว่าง

ประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจดัอบรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจกิายน 2558 และก าหนดฝึกอบรม 3 รุ่น ใน

พื้นที่ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย - กรมบังคับคดี

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญีปุ่่น และเกาหลีใต้)

(วงเงิน 939,400 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   แต่งต้ังคณะท างานการประชุมฯ เพื่อเสนออนุมัติโครงการ จดัท าหนังสือเชิญผู้แทน

ประชุมของแต่ละประเทศอาเซียนและคู่เจรจา หน่วยงานราชการ นักวิชาการ ผู้ทรง

คุณวุฒิ และส่ือมวลชน มีหัวขอ้การประชุมว่า "การประชุมนานาชาติ เร่ืองการบังคับคดี

ล้มละลายขา้มชาติ" รวมทั้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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10
   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. จดัการบรรยาน หัวขอ้ "การปูองกนัและปราบปรามการทุจริต" โดยวิทยากรจาก
สุจริตควบคู่กบัการบริหารจดัการ ส านักงาน ป.ป.ช. 2 โครงการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ        - โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจา้หน้าที่กรมบังคับคดี : สายการเงินและบัญชี ณ กรมบังคับคดี รุ่นที่ 1 วันที่ 5-9 

ตุลาคม 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 26-30 ตุลาคม 

2558 รุ่นที่ 4 วันที่ 2-6 พฤศจกิายน 2558 และรุ่นที่ 5 วันที่ 9-13 พฤศจกิายน 

2558 ผู้เขา้ร่วม 136 คน

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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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

       - โครงการอบรม "การบังคับคดีล้มละลาย ระดับกลาง" รุ่นที่ 5 วันที่ 16-17 

พฤศจกิายน 2558 ณ กรมบังคับคดี ผู้เขา้ร่วม 31 คน

   2. การย้ าเตือนผู้เขา้ร่วมโครงการอบรม ประชุม สัมมนาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน เสียสละ เพื่อประโยชน์ของราชการและเจา้หน้าที่เอง จ านวน 2 

โครงการ ผู้เขา้ร่วม 289 คน

   3. เจา้หน้าที่กรมบังคับคดีเขา้ร่วมโครงการเขา้วัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ จดัโดย

กรมการศาสนา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 จ านวน 28 คน

   4. อธิบดีกรมบังคับคดีและเจา้หน้าที่กรมบังคับคดีเขา้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน วันที่

 7 พฤศจกิายน 2558 ณ วันโตนดเต้ีย จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา จ านวน 23 คน

   5. อธิบดีกรมบังคับคดีและเจา้หน้าที่กรมบังคับคดีเขา้ร่วมทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่

15 พฤศจกิายน 2558 ณ วัดใหม่ (ยายแปูน) กรุงเทพฯ

   6. อธิบดีกรมบังคับคดีและเจา้หน้าที่กรมบังคับคดีร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจกิายน 2558 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ จ านวน 23 คน

   กรมบังคับคดีมีการรณรงค์ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกนั และสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริตฯ ดังนี้

   - รณรงค์ให้เจา้หน้าที่กรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมเส้ือสีขาวทุก

วันพุธของสัปดาห์ เพื่อปลูกจติส านึกในการร่วมกนัปูองกนัการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในหน่วยงาน โดยมีขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งใน

สังกดั 2,997 ราย มีส่วนร่วมในการสวมเส้ือสีขาวทุกวันพุธรวมจ านวน 4 สัปดาห์ 

จ านวน 2,959 ราย ร้อยละ 95.73 ของจ านวนเจา้หน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในวันพุธ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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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

   จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานประเทศ (UPR ฉบับที่ 2)

ณ โรงแรม ฮอลิเดย ์อินน์ จงัหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เขา้ร่วมประชุมเสนอแนะร่างรายงาน

ประเทศเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มเร่ืองการอ านวยความสะดวกตามพระราชบัญญัติ

การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

การเพิ่มบทบาทการช่วยเหลือเยยีวยาผู้ติดยาเสพติด การน าเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Monitoring) หรือก าไลขอ้เท้ามาใช้แทนการคุมขงั การคืนคนดีสู่สังคม 

เป็นต้น โดยมีเจา้หน้าที่ภาครัฐ และภาคประชาชนเขา้ร่วม จ านวน 68 คน

    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 านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจง้เร่ืองร่างพระราชบัญญัติปูองกนัและ

ปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถกูบังคับ พ.ศ. ... ถงึเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี โดยสรุปความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ได้มีการ

หารือร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเพื่อเสนอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

   - ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจง้เร่ืองร่างพระราชบัญญัติปัองกนั

และปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ... เพื่อให้กระทรวง

ยติุธรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกีย่วขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ซ่ึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยูร่ะหว่างด าเนินการจดัท าขอ้มูล
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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

6. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดี กรมบังคับคดี
   6.1 ร่างพระราชบัญญัติที่ประกาศราชกจิจานุเบกษาแล้ว

          6.1.1 พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 110 ก 

หน้า 1 ลงวันที่ 19 พฤศจกิายน 2558
   6.2 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

          6.2.1 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่.) พ.ศ. ... (การฟื้นฟูกจิการของ

ลูกหนี้ ที่เป็นวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs)
          ผลการด าเนินงาน

          คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11 ประชุมตรวจร่างแกไ้ขพระราชบัญญัติฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2558 และอยูร่ะหว่างจดัท าร่างแกไ้ขพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที.่.) พ.ศ. ... ของฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อส่งเร่ืองให้

กรมบังคับคดีพิจารณายนืยนัร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยงัส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          6.2.2 ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2
          ผลการด าเนินงาน

          คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ประชุมพิจารณาตรวจร่างกฎหมายเสร็จส้ินเมื่อวันที่ 2 กนัยายน 2558 

อยูร่ะหว่างการจดัท าร่างกระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งภาค 4 ลักษณะ 2 ของฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อส่งเร่ืองให้

กรมบังคับคดีพิจารณายนืยนัร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยงัส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
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          6.2.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขายทอด

ตลาด พ.ศ....
          ผลการด าเนินงาน

          คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11 เร่ิมพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย คร้ังที่ 1 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 คร้ังที่ 2 วันที่ 4 พฤศจกิายน 2558 และคร้ังที่ 3 วันที่ 

11 พฤศจกิายน 2558 โดยฝุายเลขาคณะฯ สรุปเร่ืองเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกาพิจารณาเพื่อแจง้ยนืยนัมายงักรมบังคับคดี
   6.3 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของกรมบังคับคดี

          6.3.1 ร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจา้พนักงานคดี 

(ฉบับที.่.) และร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย ์(ฉบับที.่.) 
          ผลการด าเนินงาน

          อยูร่ะหว่างการแต่งต้ังคณะท างาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ังและ

แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการบังคับคดีแพ่ง โดยได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะ

ท างาน เพื่อด าเนินการพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการบังคับคดี

เจา้พนักงานบังคับคดี และร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์
   6.4 การเสนอปรับปรุง แกไ้ข กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบังคับคดี

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบังคับคดีพิจารณาเสนอปรับปรุง แกไ้ข 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบังคับคดี ดังนี้
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งบประมาณ

          6.4.1 การปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบัญญัติล้มละลายทั้งฉบับ รวมทั้งในส่วน

ที่เกีย่วขอ้งกบัการฟื้นฟูกจิการ
          ผลการด าเนินงาน

          กรมบังคับคดีมีค าส่ังเร่ืองยกเลิกค าส่ังและแต่งต้ังคณะท างานศึกษาก าหนด

ประเด็นส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ังและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการ

บังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ โดยจดัประชุมคร้ังที่ เมื่อวันที่ 12 

พฤศจกิายน 2558 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤศจกิายน 2558

          6.4.2 การยกร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี
          ผลการด าเนินงาน

          มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจดัท าร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี พ.ศ. ... 

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
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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 21 ตุลาคม - 20 พฤศจกิายน 

2558 จ านวน 1,945 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จ านวน 1,193 ราย ร้อยละ

61.33 สอบถามผลการขายทอดตลาด จ านวน 341 ราย ร้อยละ 17.53

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

"LED Property"
   ผลการด าเนินงาน

   - เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม

2557 เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพยสิ์นนที่ขายทอดตลาด เป็นการอ านวยความสะดวก

ให้กบัผู้สนใจซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดให้มีความโปร่งใส เขา้ถงึขอ้มูลได้ง่ายขึน้ 

ให้บริการประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม  - 20 พฤศจกิายน

2558 มีผู้เขา้โหลดแอพพลิเคชั่น รวม 625 คร้ัง แยกเป็นระบบ Andriod จ านวน 

439 คร้ัง ระบบ iOS จ านวน 186 คร้ัง
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๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... กรมคุ้มครองสิทธิ

ทางกฎหมายโดยให้เขา้ถงึความเป็น (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    อยูใ่นขั้นตอนระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กองส่งเสริมการ

(สคก.) ดังนี้ ระงับขอ้พิพาท)

   เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2558 มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกระบวนการ

ยติุธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยติุธรรม สรุปแนวทางการจดัท ากฎหมาย คือ

   1. คณะอนุกรรมการฯ มีมติสนับสนุนนร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟูอง

คดีอาญา

   2. คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมเสนอความเห็นในการจดัท ากฎหมายกลางเกีย่วกบั

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

   3. คณะอนุกรรมการฯ ต้ังข้อสังเกตต้องก าหนดขอบเขตการไกล่เกล่ียคดีอาญาให้ชัดเจน

   ประธานมอบเลขานุการน าขอ้สังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปสังเคราะห์เพื่อ

ก าหนดกรอบแนวคิดของกฎหมายกลาง ขอบเขตของขอ้พิพาท รวมถงึประเภทของ

ขอ้พิพาทให้ครอบคลุมมากขึน้

15



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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2. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   2.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่

กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 35 เร่ือง ทุนทรัพย ์12,603,968.08 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 27 เร่ือง ทุนทรัพย ์9,900,814.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.14

ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่

กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 59 เร่ือง ทุนทรัพย ์27,869,045.70 บาท 

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 49 เร่ือง ทุนทรัพย ์21,149,530.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.05

ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 16-17 

พฤศจกิายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 64 เร่ือง ทุนทรัพย ์

26,363,753.26 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 54 เร่ือง ทุนทรัพย ์22,807,527.77 

บาท คิดเป็นร้อยละ 84.38 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 านักงานบังคับคดีจงัหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 20-22

ตุลาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 100 เร่ือง ทุนทรัพย ์

6,253,885.34 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 66 เร่ือง ทุนทรัพย ์3,892,976.65 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 66 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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