
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8) ๑ 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน 2557 – 31 มกราคม ๒๕๕8) 

---------------------------- 
ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(สคก.) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิด 
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ (สคก.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติสมำคมกำรค้ำ        
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรรวมกัน
เป็นสมำคมของบุคคล) (สคก.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๕) รำ่งพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. .... (กษ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๖) รำ่งพระรำชบัญญัติกำรจ ำนองเรือและบุริมสิทธิทำงทะเล       
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คค.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพของ
เทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ พ.ศ. ....(ทส.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      
(พิธีสำรแมดริด) (พณ.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
(ขยำยขอบเขตระยะเวลำ กำรคุ้มครอง) (พณ.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๑๐)  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำ             
ในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๑๑)  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๑๒)  ร่ำงพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8) ๒ 

 
 

 

 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๑๓)  ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรแทนกำรฟ้องคดีอำญำ พ.ศ. ....(ยธ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ตรวจพิจำรณำ 
๑๔)  ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง.)  
๑๕)  ร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. .... (สธ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ตรวจพิจำรณำ  
๑๖)  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. .... (สตช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ตรวจพิจำรณำ 
๑๗)  ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง

กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๑๘)  ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน      
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๑๙)  ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ปปง.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๒๐)  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พม.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๒๑)  ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... (ทส.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๒๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๒๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรบังคับคดี) (ยธ.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๒๔) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค้า
พิพากษาหรือค้าสั่ง) (ยธ.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๒๕) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน    
พ.ศ. .... (ยธ.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ 

๒๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรนครแม่สอด พ.ศ. .... 
(สปน./มท.) 

เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๒๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กห.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๒๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กห.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๒๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. .... (กค.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๓๐) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ

พำณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จ ำน ำ จ ำนอง) (กค.) 
เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8) ๓ 

 
 

 

 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๓๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีกำรรับมรดก และภำษกีำรรับกำรให้   

พ.ศ. ... (กค.) 
เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๓๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี 
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. .... (พม.) 

เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๓๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (กษ.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๓๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติสภำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ..... (ทก.) 

เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๓๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. .... (สธ.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๓๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. ... (สตช.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๓๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สตช.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๓๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... (พม.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๓๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพ่ือสร้ำงกิจกำร
รถไฟฟ้ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร  
ในท้องที่อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ.... 
(คค.)  

เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๔๐) ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพ 
กำรเรียนรู้ พ.ศ. ... (ศธ.) 

เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๔๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
(ศธ.) 

เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๔๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีภำษีอำกร พ.ศ. ... (กค.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๔๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ... (พณ.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๔๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ พ.ศ. ... (สธ.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๔๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ... (สธ.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๔๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็น 

หรือซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... (สคก.) 
เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๔๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (มท.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๔๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนทำงทะเล พ.ศ. .... (รง.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๔๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ... (สธ.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๕๐) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(วิธีกำรอุทธรณ์ฎีกำ) (ศย) 
เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๕๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ... (ตช.) เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๑ มกราคม ๒๕๕8) ๔ 

 
 

 

 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๕๒) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก 

พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติป้องกันการกระท้าบางอย่างใน
การขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. 2511 พ.ศ. ... (พณ.) 

เสนอส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

๕๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (สปน.) 

๕๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (กค.) 

๕๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (กษ.) 

๕๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญำตผลิตและด ำเนินกำรหน่วยซ่อม
อำกำศยำน) 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (คค.) 

๕๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (พณ.) 

๕๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (รง.) 

๕๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.) 

๖๐) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.) 

๖๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.) 

๖๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.) 

๖๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. .... อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.) 

๖๔)  ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ....  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน (สธ.) 
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 ๑๑.๒ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมี
ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๒.๑ สนับสนุนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม โดยด ำเนินกำรตรวจพิสูจน์
และจัดกำรข้อมูลด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  120 ครั ง ตรวจพิสูจน์ทำง 
นิติวิทยำศำสตร์เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินคดี 83 เรื่อง ตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรมเพ่ือคืนสิทธิสัญชำติ
ให้กับประชำชนโดยกำรเพ่ิมชื่อในทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงรำย ๕๙๖ ราย ตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือให้ เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ        
อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัย
รังสิตตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค้า อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 731 ราย  รวมทั้งรับ
แจ้งบุคคลสูญหายเพ่ือด้าเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 10 ราย  ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมเป็น
ธรรม และควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
  11.2.2 น้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท้าผิดในระบบงานคุม
ประพฤติ ๒๕๗ ราย ซึ่งท ำให้ผู้กระท ำผิดสำมำรถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่ำงปกติสุขและเป็น
กำรลดควำมแออัดของเรือนจ ำ 
 ๑๑.๓ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแกป่ระชาชน
ทีไ่ม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ 
  ๑๑.๓.๑ กำรช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม 
   ๑๑.๓.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  แจ้งเบาะแสของ
ประชาชน 7,244 เรื่อง ยุติ 1,569 เรื่อง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 5,293 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงาน
ภายนอก 238 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน 109 เรื่อง เรื่องอื่นๆ 35 เรื่อง ซึ่งท ำให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบ และเข้ำถึงกำรให้บริกำรจำกภำครัฐ 
   ๑๑.๓.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยด้าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ้าเลยในคดีอาญา จ้านวน 3,213 ราย แยกเป็นผู้เสียหาย 3,168 ราย 
จ้าเลย 45 ราย รวมเป็นเงิน 179.13 ล้านบาท ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม     
๑,647 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 43.80 ล้านบาท และให้ค้าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน 7,193 ราย 
ซึ่งท้าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กระท้าผิดกฎหมาย 
  ๑๑.๓.๒ กำรพัฒนำระบบงำนยุติธรรมทำงเลือก โดยด ำเนินกำร
พัฒนาการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้าบลน้าร่อง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผู้เข้าร่วม ๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ระดับ
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วม ๕๔๕ คน บันทึก
ข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการอ้านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้า ในสังคม 
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ระหว่างกระทรวงยุติธรรม ส้านักงานอัยการสูงสุด ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี  และ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั งฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพามในชุมชน ผู้เข้าร่วม 154 คน  ซึ่ง
เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน 
  ๑๑.๓.๓ การคุ้มครองพยาน  ด้าเนินการคุ้มครองพยาน 32 ราย  
แยกเป็น (คดีทั่วไป) 11 ราย และ (คดีพิเศษ) จ้านวน ๒๑ ราย 
  ๑๑.๓.๔ กำรพัฒนำระบบกำรบั งคับคดีแพ่ง คดีล้มละลำย และ 
กำรฟ้ืนฟูกิจกำรของลูกหนี้ 
   ๑๑.๓.๔.๑ ด้าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั นบังคับคดี 
โดยด้าเนินการไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ้ากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ 511 เรื่อง ทุนทรัพย์ 438.01 ล้านบาท และท้าบันทึกตกลง
ความร่วมมือร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษาไกลเกลี่ยลูกหนี ตามค้าพิพากษาในชั นบังคับคดี   
คัดลูกหนี  ๑๐๐,๐๐๐ ราย มูลค้าหนี รวม ๙,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั งขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถ
ผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จ้านวน 26,541.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั น
บังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
   ๑๑.๓.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่  โดย
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั นบังคับคดี จ้านวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่ประชาชน (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี นอกระบบ) จ้านวน 5,338 ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัว
คูณเครือข่าย ๔๔๒ คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ไกล่เกลี่ย ๑๐๐ คน จัดโครงการดรีมอีสาน    
(การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างยังยืน) ผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน อบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับภำรกิจ
ด้ำนกำรบังคับคด ีผู้เข้ำร่วม ๕๙๐ คน จัดท ำคู่มือประชำชนเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
7,790 เล่ม และแผ่นพับ 6,400 แผ่น  เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหนี นอกระบบและการพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี นอกระบบ 143 เล่ม 
รวมทั งประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทีวีเพ่ือสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี สิน 10 ครั ง  ซึ่งท้าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
และประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างยังยืน 
  ๑๑.๓.๕ กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิด 
   11.3.5.1 การป้องกันการกระท้าผิด ด้าเนินการจัดท้าวีดี
ทัศน์เพ่ือป้องกันพฤติกรรมและการกระท้าผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานจัดท้าสือการเรียนรู้ส้าหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการ
เข้าใจวัยรุ่น และการ์ตูนแอนนิเมชันส้าหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่
เด็กควรรู้ 
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   11.3.5.2 แ ก้ ไ ข ฟ้ื น ฟู ผู้ ก ร ะ ท้ า ผิ ด ใ น เ รื อ น จ้ า            
โดยด้าเนินการจัดระเบียบเรอืนจ้า/ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 7 แห่ง 
ใช้โปรแกรมบ้าบัดยาเสพติดกับผู้ต้องขัง 8,155 ราย จัดระบบการจ้าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เหมาะสม
กับเรือนจ้า/ทัณฑสถาน 143 แห่งโดยย้ายผู้ต้องขังรายส้าคัญไปเรือนจ้าความมั่นคงสูง 1,549 ราย 
ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ้าชายไปทัณฑสถานหญิง 1,768 ราย เกลี่ยผู้ต้องขังจากเรือนจ้าแออัดมาก
ไปสู่เรือนจ้าแออัดน้อย 4,346 ราย ด้าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
เรือนจ้า/ทัณฑสถาน 131 แห่ง จัดการศึกษาขั นพื นฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 43,294 ราย 
ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา 246,516 ราย บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 
13,246 ราย  
   ๑๑.๓.๕.3 การแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน โดยพัฒนา
กระบวนงานบ้าบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม   
๑๒ ประการ /จัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และ
สถานแรกรับฯ ๓๔ แห่ง /สืบเสาะและจัดท้ารายงานข้อเท็จจริงเดก็และเยาวชนในคดีอาญา ๘,๔๐๙ ราย 
/สืบเสาะและจัดท้ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว ๒,๒๗๓ ราย จัดท้าแนวทางและ
ยุทธวิธีการลดจ้านวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ผึก พร้อมทั งแต่งตั งคณะท้างานเพ่ือจัดท้าแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบสุขของบ้านเมือง 
   ๑๑.๓.๕.4 การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน โดยการ
คุมประพฤติ 95,876 ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 27 ,197 ราย/การควบคุมและสอดส่อง 
68,679 ราย)  
   ๑๑.๓.๕.5 การป้องกันการกระท้าผิดซ ้าโดยช่วยเหลือผู้
พ้นโทษไม่ให้กลับไปกระท้าผิดซ ้าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จ้านวน ๙๗๖ ราย และ
จ้างงานผู้พ้นโทษ 560 ราย รวมทั งฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ และการฝึกอบรมส่งเสรมิศักยภาพเด็กและเยาวชน จ้านวน ๒ รุ่น 
จ้านวน 198 ราย (ค่ายคืนคนดีสู่สังคม) และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในการคุมประพฤติ      
โดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางาน สโมสรโรตารีประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบมหกรรม
อาชีพ ๓๕๐ ราย เข้าร่วมมหกรรมอาชีพ Thai Rotary Day 289 ราย ฝึกอบรมวิชาชีพ 2,144 ราย 
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับประถม และมัธยม 680 ราย พัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ     
602 ราย พัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมรองกับการประกอบอาชีพ 302 ราย รวมทั งจัดท้า
แนวทางการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดท้าหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั นส้าหรับเด็กและเยาวชนโดยผู้เข้าร่วม ๔๐ คน ซึ่งท้าให้ผู้กระท้าผิดใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระท้าผิดซ ้า 
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  ๑๑.๓.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ...  และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค้า หรือ
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณาของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการของกระทรวงยุติธรรม ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. .... การแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และกฎกระทรวง ร่างแก้ไข พ.ร.บ. ห้ามเรียก
ดอกเบี ยเกินอัตรำ ร่ำง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... ร่ำงพ.ร.บ. ล้มละลำย พ.ศ. ๒๔๘๓ เสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ... มาตรา ๓๐๙ จัตวา 
เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๔ ลักษณะ ๒ การ
บังคับคดีตามค้าพิษากษาหรือค้าสั่ง เสนอแก้ไขเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญ ญั ติ ป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเ งิน  ป รับปรุ งกฎกระทรวงว่ ำด้ วยกำร 
จดทะเบียนและกำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท ำแผนและบริหำรแผนฟ้ืนฟูกิจกำร พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุง
กฎกระทรวงเรื่องก ำหนดอัตรำจ ำนวนหลักประกันในกำรเข้ำสู้รำคำที่เหมำะสม ก ำหนดรำคำขำยขั้นต่ ำ
เพื่อจูงใจผู้ซื้อทรัพย์ ก ำหนดระยะเวลำกำรขำย ยกร่ำง พ.ร.บ. รำชทัณฑ์ ฉบับใหม่ แก้กฎกระทรวงว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดเครื่องพันธนำกำรรูปแบบใหม่ หลักเกณฑ์กำรพักกำรลงโทษ หลักเกณฑ์กำรออกท ำงำน
สำธำรณะ และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่ำง พ.ร.บ. ศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชน
และครอบครัว (ฉบับที่...) พ.ศ....ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี  
 ๑๑.๔ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด 
  ๑๑.๔.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกีย่วกับคดยีาเสพติด มูลค่า 410.1 
ล้านบาท (ส้านักงาน ป.ป.ส. มีผลการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด  มูลค่า ๒๙๓.๖๒ ล้านบาท 
ส้านักงาน ปปง. มีผลการดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดมูลฐานยาเสพติด    
มูลค่า ๑๑๖.๔๘ ล้านบาท) 
  ๑๑.๔.๒ สนับสนุนการด้าเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สินโดย
ตรวจสอบทรัพย์สิน 21 คดี มูลค่า 50.2 ล้านบาท รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด  
108 คดี มูลค่า 11.85 ล้านบาท ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาลมีค้าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน
ยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ จ้านวน 206 คดี มูลค่า 85.13 ล้านบำท และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน จ้านวน 38 รายการ มูลค่า 706,400 บาท ด้าเนินการบังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด 48 คดี 
มูลค่า 3.44 ล้านบาท 
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  ๑๑.๔.๓ สนับสนุนและด้าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท้า
ความผิดมูลฐานยาเสพติด โดยด้าเนินการตรวจสอบธุรกรรมเบื องต้น 2 ค้าสั่ง ด้าเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี   
   ๑๑.๔.๓.๑ ค้าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค้าสั่ง ม.) 6๑ ค้าสั่ง 
   ๑๑.๔.๓.๒ ค้าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (ค้าสั่ง ย.) 22 ค้าสั่ง 
มูลค่า 116.48 ล้านบาท 
   ๑๑.๔.๓.๓ ส่งเรื่องให้พนกังานอัยการยื่นค้าร้องตอ่ศาล 31 เรื่อง 
มูลค่า 144.74 ล้านบาท 
   ๑๑.๔.๓.๔ พนักงานอัยการพิจารณายื่นคา้รอ้งต่อศาล 4๓ คดี 
มูลค่า ๑๒๑.๘๑ ล้านบาท  
   ๑๑.๔.๓.๕ ศาลชั นต้นมีค้าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
34 คดี มูลค่า 12.88 ล้านบาท 
  ๑๑.๔.๔ ด้าเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระท้าความผิดต่อ
ต้าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน โดยด้าเนินการ 
   ๑๑.๔.๔.๑ ค้าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค้าสั่ง ม.) ๔ ค้าสั่ง 
   ๑๑.๔.๔.๒ ส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการ
พิจารณายื่นค้าร้องต่อศาล ๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน จ้านวน ๑.๐๕ แสนบาท 
 
 


