สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8)

๑

สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8)
---------------------------ส่วนที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ดำเนินกำรดังนี้
ชื่อร่าง
๑) พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(สคก.)
๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรนครแม่สอด พ.ศ. ....
(สปน./มท.)
๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กห.)

การดาเนินการ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กห.) เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. .... (กค.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จำนำ จำนอง) (กค.)
๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีกำรรับมรดก และภำษีกำรรับกำรให้
พ.ศ. ... (กค.)
๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. .... (พม.)
๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (กษ.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๑๐) ร่ำงพระรำชบัญญัติสภำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย พ.ศ..... (ทก.)
๑๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. .... (สธ.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๑๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ. ... (สตช.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๑๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สตช.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๑๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... (พม.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๑๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (มท.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8)

๒

ชื่อร่าง
๑๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนทำงทะเล พ.ศ. .... (รง.)

การดาเนินการ
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๑๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง พ.ศ. ... (สธ.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๑๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(วิธีกำรอุทธรณ์ฎีกำ) (ศย)
๑๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ... (ตช.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๒๐) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก
พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติป้องกันการกระทาบางอย่างใน
การขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. 2511 พ.ศ. ... (พณ.)
๒๑) ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กพร.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๒๒) ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ...
(พส.)
๒๓) ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (กค)
๒๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพของ
เทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ พ.ศ. ....(ทส.)
๒๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.)
๒๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปปง.)
๒๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปปง.)
๒๘) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พม.)
๒๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท.)

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

๓๐) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ (สคก.)
๓๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกพระรำชบัญญัติสมำคมกำรค้ำ
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก.)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8)

๓

ชื่อร่าง
๓๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรรวมกัน
เป็นสมำคมของบุคคล) (สคก.)
๓๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. .... (กษ.)

การดาเนินการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
๓๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจำนองเรือและบุริมสิทธิทำงทะเล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คค.)
ตรวจพิจำรณำ
๓๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(พิธีสำรแมดริด) (พณ.)
ตรวจพิจำรณำ
๓๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
(ขยำยขอบเขตระยะเวลำ กำรคุ้มครอง) (พณ.)
ตรวจพิจำรณำ
๓๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรนำเข้ำมำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พณ)
ตรวจพิจำรณำ
๓๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มท.)
ตรวจพิจำรณำ
๓๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรแทนกำรฟ้องคดีอำญำ พ.ศ. ....(ยธ.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
๔๐) ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รง.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
๔๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. .... (สธ.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
๔๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. .... (สตช.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔๓) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. .... (ทส.)
ตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔๔) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ.)
ตรวจพิจำรณำ
๔๕) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรบังคับคดี) (ยธ.)
ตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๔๖) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ตรวจพิจำรณำ
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคา
พิพากษาหรือคาสั่ง) (ยธ.)

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8)

๔

ชื่อร่าง
๔๗) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน
พ.ศ. .... (ยธ.)
๔๘) ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
๔๙) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

การดาเนินการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕๐) ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ตรวจพิจำรณำ
๕๑) ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ
.. ) พ.ศ. ...
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๕๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ตรวจพิจำรณำ
พ.ศ. ...
๕๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรปกครอง อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
หน่วยงำน (สปน.)
๕๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (กค.)
๕๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
พ.ศ. ....
หน่วยงำน (กษ.)
๕๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญำตผลิตและดำเนินกำรหน่วยซ่อม
หน่วยงำน (คค.)
อำกำศยำน)
๕๗) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (พณ.)
๕๘) ร่ำงพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..)
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
พ.ศ. ....
หน่วยงำน (รง.)
๕๙) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ พ.ศ. ....
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.)
๖๐) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ...
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.)
๖๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. ....
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.)
๖๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.)
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ชื่อร่าง
๖๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
๖๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. ...
๖๕) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

การดาเนินการ
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (ศธ.)
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (สธ.)
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำน (คค.)

๑๑.๒ เพิ่ ม ศัก ยภาพหน่ วยงานที่ มี ห น้ าที่ ให้ ค วามเห็ น ทางกฎหมายและจัด ท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ จะเปิ ด กว้างขึ้ น และให้ บุ คลากรของหน่ วยงานทางกฎหมายมี ส่วนให้ ค วามรู้เสริม
ศัก ยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดาเนิ น คดี ป กครอง การยกร่างกฎหมาย และการตี ความ
กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ฯ และมีระบบข้อมูลที่
เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ ติ ด ตามผลและนาไปใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิ ภ าพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.๔.๑ สนับสนุนกำรอำนวยควำมยุติธรรม โดยดำเนินกำรตรวจพิสูจน์และจัดกำรข้อมูล
ด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 1๓๖ ครัง ตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์เพื่อสนับสนุน
กำรดำเนินคดี ๑๐๗ เรื่อง ตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิสัญชำติให้กับประชำชนโดยกำรเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนรำษฎร์อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงรำย ๕๙๖ ราย รายงานการตรวจแล้วเสร็จ ๒๑๒ ราย
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัย
รังสิตตรวจร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคา อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 731 ราย รวมทั้งรับ
แจ้งบุคคลสูญหายเพื่อดาเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 1๑ ราย ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมเป็น
ธรรม และควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของภำครัฐ
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11.๔.2 นาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติ ๒๕๗ ราย
ซึ่งทำให้ผู้กระทำผิดสำมำรถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่ำงปกติสุข และเป็นกำรลดควำมแออัดของ
เรือนจำ
๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ
๑๑.๕.๑ กำรช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม
๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด จาก
ประชาชน ๙,๔๙๑ เรื่อ ง ยุ ติ ๓,๓๓๓ เรื่อง อยู่ ระหว่ างด าเนิ น การ 4,99๘ เรื่อ ง ส่ งต่ อ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ๑๒๓ เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน ๓๕๒ เรื่อง ดาเนินการเอง ๔,๙๙๘ เรื่อง เรื่องอื่นๆ ๒๒ เรื่อง
และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของหน่วยงำน ๖๖๓ เรื่อง ซึ่งทำให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
และเข้ำถึงกำรให้บริกำรจำกภำครัฐ
๑๑.๕.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยดาเนินการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา จานวน ๔,๑๔๐ ราย แยกเป็นผู้เสียหาย ๔,๐๘๑ ราย จาเลย ๕๙ ราย
รวมเป็ น เงิน ๒๒๕.๗๐๑ ล้านบาท ประชาชนยื่น ขอรับการสนั บ สนุน กองทุ นยุติ ธรรม ๑,๘๒๑ ราย
จ่ายเงินช่วยเหลือ ๕๑.๙๔ ล้านบาท และให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ๑๑,๒๗๔ ราย ซึ่งทาให้
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กระทาผิดกฎหมาย
๑๑.๕.๒ กำรพัฒ นำระบบงำนยุติธรรมทำงเลือก โดยดำเนินกำรพัฒ นาการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลนาร่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วม ๗๘๐ คน
ประชุมปฏิบัติการเพื่อชีแจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระดับหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงยุติธรรมทังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วม ๕๔๕ คน บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)
ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายการอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลาในสังคม ระหว่างกระทรวง
ยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย รวมทัง
ฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน ผู้เข้าร่วม 154 คน ซึ่งเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรให้บริกำรประชำชน
๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ดาเนินการคุม้ ครองพยาน 3๓ ราย
๑๑.๕.๔ กำรพั ฒ นำระบบกำรบั งคั บคดีแ พ่ ง คดีล้ มละลำย และกำรฟื้ น ฟู กิจกำรของ
ลูกหนี้
๑๑.๕.๔.๑ ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชันบังคับคดี โดยดาเนินการไกล่เกลี่ย
ร่วมกับบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศ ๑,๔๔๔ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๖๙๙.๐๕๑ ล้านบาท และทาบันทึกตกลงความร่วมมือร่วมกับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไกลเกลี่ยลูกหนีตามคาพิพากษาในชันบังคับคดีคัดลูกหนี ๑๐๐,๐๐๐ ราย
มูลค่าหนีรวม ๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีหนังสือเชิญลูกหนีเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย จานวน ๑,๙๕๘ ราย
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มีลูกหนีเข้าร่วม ๑๗๙ ราย ไกล่เกลี่ยสาเร็จ ๑๗๑ ราย ทังนี ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ยังไม่สามารถแจ้งรายชื่อลูกหนีให้กับกรมบังคับคดีได้ เนื่องจากลูกหนีส่วนใหญ่ย้ายทะเบียนบ้านจึงยังหา
ตัวลู กหนี ไม่พ บ ดาเนิ น การขายทอดตลาดทรัพ ย์สินสามารถผลั กดัน ทรัพ ย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิ จ
จานวน ๓๔,๒๖๙.๒๐๖ ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชันบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
๑๑.๕.๔.๒ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนและเจ้ าหน้ าที่ โดยฝึ ก อบรมเจ้ าหน้ าที่
ไกล่เกลี่ยชันบังคับคดี จานวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน
(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนีนอกระบบ) จานวน ๕,๙๕๙ ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย ๔๔๒ คน
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ไกล่เกลี่ย ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง
ยั่ งยื น) ผู้ เข้ าร่วม ๑๐๐ คน อบรมให้ ควำมรู้แก่ ประชำชนเกี่ ยวกั บภำรกิ จด้ ำนกำรบั งคั บคดี ผู้ เข้ ำร่วม
๕๙๑ คน จัดทำคู่มือประชำชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 7,790 เล่ม และแผ่นพั บ
6,400 แผ่น เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนีนอกระบบและการพัฒนา
นโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนีนอกระบบ 143 เล่ม รวมทังประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทีวีเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนีสิน 10 ครัง ซึ่งทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
๑๑.๕.๕ กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
11.๕.5.1 การป้ องกัน การกระท าผิด ดาเนิน การจัด ท าวีดีทั ศน์เพื่อป้ องกั น
พฤติ ก รรมและการกระท าผิ ด ของเด็ ก และเยาวชนโดยบู รณาการร่ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานจัดทาสื่อการเรียนรูส้ าหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการเข้าใจวัยรุ่น และ
การ์ตูนแอนนิเมชันสาหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่เด็กควรรู้
11.๕.5.2 แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในเรือนจา โดยดาเนินการจัดระเบียบเรือนจา/
ทัณฑสถานให้เหมาะสมกั บการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 7 แห่ง ใช้โปรแกรมบาบัดยาเสพติดกับ
ผู้ต้องขัง 8,155 ราย จัดระบบการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับเรือนจา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง
โดยย้ายผู้ต้องขังรายสาคัญไปเรือนจาความมั่นคงสูง ๓,๓๑๓ ราย ย้ายผู้ต้องขังหญิ งในเรือนจาชายไป
ทัณฑสถานหญิง ๒,๓๙๙ ราย เกลี่ยผู้ต้องขังจากเรือนจาแออัดมากไปสู่เรือนจาแออัดน้อย ๔,๔๙๖ ราย
ดาเนิน การตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจา/ทัณ ฑสถาน 131 แห่ ง
จัดการศึกษาขันพืนฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 43,294 ราย ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา
246,516 ราย บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 1๔,๒๗๓ ราย
๑๑.๕.๕.3 การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยพัฒนากระบวนงานบาบัดแก้ไข
เด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ /จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพัน ธ์กิจกรรมศูน ย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และสถานแรกรับฯ ๓๔ แห่ง /
สืบเสาะและจัดทารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ๘,๔๐๙ ราย /สืบเสาะและจัดทา
รายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว ๒,๒๗๓ ราย จัด ทาแนวทางและยุทธวิธีการลด
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จานวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ผึก พร้อมทังแต่งตังคณะทางานเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการ
แก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบสุขของบ้านเมือง
๑๑.๕.๕.4 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน โดยการคุมประพฤติ ๑๑๒,๖๗๙ ราย
แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ ๓๒,๒๒๘ ราย/การควบคุมและสอดส่อง ๘๐,๔๕๑ ราย)
๑๑.๕.๕.5 การป้องกันการกระทาผิดซา โดยช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไปกระทา
ผิดซาด้วยการสงเคราะห์ อาชีพ แหล่งทุ นผู้พ้ นโทษ จานวน ๙๗๖ ราย และจ้างงานผู้พ้นโทษ 5๑๐ ราย
รวมทังฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้พ้น
โทษ และการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จานวน ๒ รุ่น จานวน 198 ราย (ค่ายคืนคนดี
สู่สังคม) และสร้างงานสร้างอาชีพให้กั บผู้ที่อยู่ในการคุมประพฤติ โดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหา
งาน สโมสรโรตารีประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบมหกรรมอาชีพ ๓๕๐ ราย เข้าร่วมมหกรรมอาชีพ
(Thai Rotary Day) 289 ราย ฝึ ก อบรมวิช าชี พ ด้ า นการช่า ง 2,144 ราย สนั บ สนุ น การศึ ก ษาต่ อ
ระดับประถม และมัธยม 680 ราย พัฒนาและยกระดับทักษะด้านการประกอบอาชีพ 602 ราย พัฒนา
ศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรองกับการประกอบอาชีพ 302 ราย รวมทังจัด ทาแนวทางการฝึก
วิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดทาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน
สาหรับเด็กและเยาวชนโดยผู้เข้าร่วม ๔๐ คน ซึ่งทาให้ผู้กระทาผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวน
กลับไปกระทาผิดซา
๑๑.๕.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ...
ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคา หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ... เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พศ....
มาตรา 309 จัตวา และเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของกระทรวงยุติธรรม การแก้ไข ปรับปรุง
พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และกฎกระทรวง ร่างแก้ไข พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบียเกินอัตรำ ร่ำง
พ.ร.บ. ยุติธ รรมชุมชน พ.ศ.... ร่ำงพ.ร.บ. ล้มละลำย พ.ศ. ๒๔๘๓ เสนอแก้ไขเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและกำรกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและบริหำรแผนฟื้นฟูกิจกำร
พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องกำหนดอัตรำจำนวนหลักประกันในกำรเข้ำสู้รำคำที่เหมำะสม
กำหนดรำคำขำยขั้นต่ำเพื่อจูงใจผู้ซื้อทรัพย์ กำหนดระยะเวลำกำรขำย ยกร่ำง พ.ร.บ. รำชทัณฑ์ ฉบับใหม่
แก้ ก ฎกระทรวงว่ ำ ด้ ว ยกำรก ำหนดเครื่ อ งพั น ธนำกำรรู ป แบบใหม่ ห ลั ก เกณฑ์ ก ำรพั ก กำรลงโทษ
หลักเกณฑ์กำรออกทำงำนสำธำรณะ และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่ำง พ.ร.บ. ศำลเยำวชนและครอบครัว
และวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท พ.ศ.... ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี
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๑๑.๖ การนามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทาผิด
๑๑.๖.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า ๕๖๑.๘๘ ล้านบาท
(สานักงาน ป.ป.ส. มีผลการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด มูลค่า ๔๔๐.๕๘ ล้านบาท สานักงาน ปปง.
มี ผลการด าเนิ น การกับ ทรัพ ย์สิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การกระท าความผิด มู ล ฐานยาเสพติ ด มู ลค่ า ๑๒๑.๓๐
ล้านบาท)
๑๑.๖.๒ สนับสนุนการดาเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สิน โดยตรวจสอบทรัพย์สิน 21
คดี มู ลค่ า 50.2 ล้ านบาท รับมอบและเก็ บรักษาทรั พย์ สิ นที่ ยึ ดหรืออายัด ๓๒๙ คดี มู ลค่ า ๗๓.๕๗
ล้านบาท ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗
และมาตรา ๓๐ จานวน ๑๑๓ คดี มูลค่า ๒๒.๔๔ ล้านบำท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน ๑๔๗
รายการ มูลค่า ๔,๐๔๖,๓๐๐ บาท ดาเนินการบังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด 48 คดี มูลค่า 3.44 ล้านบาท
๑๑.๖.๓ สนับสนุนและดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน
ยาเสพติด โดยดาเนินการตรวจสอบธุรกรรมเบืองต้น ๓ คาสั่ง ดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี
๑๑.๖.๓.๑ คาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
(คาสั่ง ม.) ๘๔ คาสั่ง
๑๑.๖.๓.๒ ค าสั่ ง ยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ สิ น (ค าสั่ ง ย.) ๓๒ ค าสั่ ง มู ล ค่ า
๑๒๑.๒๙๑ ล้านบาท
๑๑.๖.๓.๓ ส่ งเรื่ องให้ พ นั กงานอั ยการยื่ น ค าร้ อ งต่ อศาล 3๖ เรื่ อง มู ล ค่ า
14๗.๕๐๘ ล้านบาท
๑๑.๖.๓.๔ พนั ก งานอั ย การพิ จ ารณายื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาล ๕๓ คดี มู ล ค่ า
๒๔๕.๐๐๔ ล้านบาท
๑๑.๖.๓.๕ ศาลชันต้นมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 3๗ คดี มูลค่า
1๙.๐๓๑ ล้านบาท
๑๑.๖.๔ ดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรื อ
ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน โดยดาเนินการ
๑๑.๖.๔.๑ คาสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน
(คาสั่ง ม.) ๕ คาสั่ง
๑๑.๖.๔.๒ ส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการพิจารณายื่นคาร้อง
ต่อศาล ๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน จานวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

