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แนวนโยบาย

ดานกฎหมายและการยุตธิ รรม
มาตรา ๘๑ รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและยุติธรรม
(๑) ดู แ ลให ม ี ก ารปฏิ บั ต ิ แ ละบั ง คั บ การให เ ป น ไปตามกฎหมายอย า งถู ก ต อ ง
รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรู
ทางกฎหมายแกประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
ในกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมให ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให ป ระชาชนและองค ก ร
วิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย
(๒) คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลให พ น จากการล ว งละเมิ ด ทั้ ง โดย
เจาหนาทีข่ องรัฐและโดยบุคคลอืน่ และตองอำนวยความยุตธิ รรมแกประชาชน
อยางเทาเทียมกัน
(๓) จั ด ให ม ี ก ฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค ก รเพื่ อ การปฏิ รู ป กฎหมายที่ ด ำเนิ น การ
เปนอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย
(๔) จั ด ให ม ี ก ฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค ก รเพื่ อ การปฏิ รู ป กระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
ที่ดำเนินการเปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
(๕) สนั บ สนุ น การดำเนิ น การขององค ก รภาคเอกชนที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง
ในครอบครัว
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รัฐบาลไดบริหารบานเมือง โดยการยึดหลักนิติรัฐ และกฎเหล็ก ๙ ขอ รวมทั้งอาศัยกฎหมาย
และการยุติธรรมเปนเครื่องมือในการสรางความเทาเทียมและเปนธรรมใหแกประชาชนอยูรวมกัน
อยางผาสุกผานมาตรการที่สำคัญ ดังนี้

๑. การปฏิบตั แิ ละบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง เปนธรรม และทัว่ ถึง

๑.๑ ควบคุมดูแลและแกไขฟนฟูผูกระทำผิดโดยใชกระบวนการยุติธรรมสมานฉันทเพื่อ
ใหโอกาสกลับตัวเปนคนดีของสังคม โดยการคุมความประพฤติผูกระทำผิดในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรม โดยผูที่ไดรับการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรม เพื่อเสนอ
การลงโทษและฟนฟูมีแนวโนมลดลงจากจำนวน ๘๑,๘๘๓ คดีในป ๒๕๕๒ เหลือจำนวน ๘๑,๐๕๘
คดีในป ๒๕๕๓ และผูท อี่ ยูร ะหวางคุมประพฤติกม็ จี ำนวนลดลงเชนกัน จาก ๑๖๒,๑๖๙ คดีเหลือเปน
๑๖๑,๑๒๓ คดี โดยเปนเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ ๖,๑๙๙ คดี และ ๒,๗๗๒ คดีในชวงเวลา
ดังกลาว อยางไรก็ตาม ในป ๒๕๕๓ มีผูที่ผานกระบวนคุมประพฤติแลวกลับมากระทำผิดซ้ำ รอยละ
๑๔.๒ โดยเปนเด็กและเยาวชนรอยละ ๑.๒
๑.๒ เรงฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานรางกาย จิตใจ
สังคม การฝกอาชีพ และเตรียมวางแผนชีวิตเมื่อพนจากการฟนฟูแลว โดยในป ๒๕๕๓ มีผูเขารับ
การตรวจพิสูจน ๑๓๐,๓๙๖ ราย เขารับการฟนฟูสมรรถภาพ ๑๑๙,๕๑๙ ราย สูงกวาป ๒๕๕๒
ที่มีจำนวน ๑๐๖,๑๘๖ ราย และยังพบวาแนวโนมผูผานการฟนฟูกลับมาเสพซ้ำลดลงจาก
รอยละ ๗.๖ ในป ๒๕๕๒ เหลือรอยละ ๕.๙ ในป ๒๕๕๓

๒. สงเสริมการใหความชวยเหลือและความรูทางกฎหมายแกประชาชน

รัฐบาลไดเรงดำเนินการใหคำปรึกษาและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายทีร่ วดเร็วและทัว่ ถึง
โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓
โดยในป ๒๕๕๓ ดำเนินการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย จำนวน ๒๖,๙๒๓ เรื่อง (๒๙,๓๒๐ ราย) มาก
กวาป ๒๕๕๒ ซึ่งมีจำนวน ๒๒,๙๕๕ เรื่อง (๒๘,๑๑๖ ราย) และรับเรื่องรองทุกขจำนวน ๕,๘๙๔
เรื่อง (๖,๒๓๐ ราย) เทียบกับ ๖๕๗ เรื่อง (๖๕๗ ราย) ในป ๒๕๕๒ ทั้งนี้ จำนวนผูยื่นเรื่องรองทุกขที่
เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณชุมนุมทางการเมือง โดยรองทุกขเพื่อขอ
ชดเชยการขาดรายไดจากการถูกเลิกจาง การเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากการชุมนุม ทรัพยสินเสียหาย
จากเพลิงไหม ถูกโจรกรรม การเรียกคาสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัย และการฟองผูก ระทำผิด
เป น ต น นอกจากนั้ น ยั ง ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เสรี ภ าพและ
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทของชุมชน ดำเนินการภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการความขัดแยงของชุมชน กลุมเปาหมาย ๗๕ จังหวัด จำนวน
๓๘๒ คน โครงการสงเสริมเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมายกลุม เยาวชน จำนวน ๘๕๕ คน
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ผูเขาอบรมที่ผานเกณฑประเมินความรู คิดเปนรอยละ ๙๓.๗
และ ๙๗.๒ ตามลำดับ รวมทั้ง ไดจัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการปกครองทีก่ รุงเทพมหานคร รวม ๔ ครั้ง
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๓. การพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ

๓.๑ การเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม โดยดำเนินการโครงการ
นำร อ งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศกระบวนการยุ ติ ธ รรมต น แบบเพื่ อ นำไปใช ป ระโยชน ใ นการ
ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และพัฒนา
ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรมในอนาคต โดยในป ๒๕๕๓ ได
ดำเนินการเชื่อมตอขอมูลจริงจาก ๘ หนวยงานตนแบบ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ไดแก กรมการปกครอง ขอมูลทะเบียนราษฎร กรมคุมประพฤติ ขอมูลผูถูก
คุมประพฤติ และขอมูลอาสาสมัครคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน ขอมูลเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ ขอมูลนักโทษ สำนักงาน
ป.ป.ส. ขอมูลคดียาเสพติด สำนักงานตำรวจแหงชาติ ขอมูลคนหาย รถหาย
หมายจั บ ผู ก ระทำผิ ด กฎหมาย รายงานผลคดี สถานี ต ำรวจภู ธ รจั ง หวั ด
นนทบุรี ขอมูลคดี ขอมูลประกาศสืบจับ ผูตองหา กรมการขนสงทางบก
ขอมูลทะเบียนรถยนต ใบอนุญาตขับรถยนต
๓.๒ การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชโดยไมฟองรองในคดีเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน ด ว ยวิ ธี ก ารประชุ ม กลุ ม ครอบครั ว เพื่ อ เป น การหั น เหคดี เ ด็ ก และเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีโดยไมจำเปนตองฟองคดีตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๖๓ ที่สามารถนำวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในการเสนอความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการเพื่อมีคำสั่งไมฟอง โดยความยินยอมของผูเสียหาย ซึ่งการดำเนินการดังกลาวกอให
เกิดความสมานฉันทระหวางผูกระทำผิดกับผูเสียหาย ทำใหเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดมีสำนึก
รับผิดชอบตอสิ่งที่ตนกระทำ อีกทั้งชุมชนไดตระหนักถึงภาระในการเฝาระวังเด็กและเยาวชนไมให
กอเหตุขนึ้ อีก เปนการลดปริมาณคดีขนึ้ สูศ าล และประหยัดงบประมาณภาครัฐทีต่ อ งใชในการดำเนินคดี
โดยในป ๒๕๕๒ มีคดีที่นำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการจัดการความขัดแยงมาใชแลว
บรรลุผลสำเร็จ ๔,๐๐๖ คดีและเพิ่มเปน ๔,๗๕๑ คดีในป ๒๕๕๓ หรือ คิดเปนรอยละ ๙๘.๙ และ
๙๙.๒ ของคดีที่นำกระบวนการดังกลาวมาใช
๓.๓ การพัฒนาระบบการดำเนินงานการควบคุม ดูแลการฟนฟูผูกระทำผิดใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อจัดทำเครื่องมือและคูมือการตรวจประเมินมาตรฐาน
สำนักงานคุมประพฤติ ๕ ดาน ไดแก ดานพันธกิจ การจัดองคกร อาคารสถานที่ การจัดระบบ
กระบวนงาน คูมือและแนวทางดำเนินงานคุมประพฤติ การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และการพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้ เรือนจำและทัณฑสถานได
พัฒนาการดำเนินการบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังยาเสพติดใหเขาสูมาตรฐาน จำนวน
๖ แหง ไดแก ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ลำปาง พระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
นครราชสีมา และเรือนจำอำเภอบัวใหญ
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๔. การอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน

รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยประชาชน
สามารถยื่นเรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่รัฐผานชองทางตาง ๆ โดยขอมูลสถิติรองเรียนที่
ผานสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
จำนวน ๑,๐๑๐ เรื่อง ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เปน ๑,๒๓๔ เรื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งไดมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดีการทุจริตในเบื้องตน และไดสงเรื่องที่ตองดำเนินการ
ต อ ให ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ พิ จ ารณาดำเนิ น การต อ ไป
เนื่ อ งจากสำนั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ยั ง ไม มี ค ณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๕. การปองกันและการแกไขการคามนุษย

รัฐบาลตระหนักถึงภัยของการคามนุษยและถือเปนนโยบายสำคัญและเรงดวนที่จะแกไข
ปญหานี้อยางจริงจัง จึงไดดำเนินการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในหลายระดับ โดย (๑)
ดานนโยบาย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เห็นชอบรางนโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการค า มนุ ษ ย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ เพื่ อ ขั บ
เคลื่อนการดำเนินงานไปสูการปฏิบัติ และไดจัดประชุมเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ พรอมจัดทำคำขอ
งบประมาณแบบบูรณาการแลว นอกจากนี้ มีการจัดประชุมคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ที่มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย และคณะกรรมการ
ประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) เปนประธานเพื่อประสาน กำกับและ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และไดมีการจัดงานระดับชาติเพื่อประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน
ปองกัน และแกไขการคามนุษยของประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล
โดยมีภาคีเครือขายและทูตานุทูตประเทศตาง ๆ เขารวมงาน (๒) มาตรการดานปองกัน ไดจัดเวที
สัญจรรณรงคตอตานการคามนุษย ๔ ครั้ง มีผูรวมงานถึง ๓๐,๐๐๐ คน และไดจัดอบรมใหความรู
ความเข า ใจถึ ง ภั ย ของการค า มนุ ษ ย แ ก แ กนนำเยาวชนใน ๗๕ จั ง หวั ด จำนวน ๕,๘๙๗ คน
(๓) มาตรการดานการดำเนินคดี ไดจัดอบรมพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๙๖๘ คน (๔) มาตรการ
สนับสนุนคุมครองชวยเหลือ ไดชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในสถานคุมครองจำนวน ๕๔๔
คน รวมทั้งชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ ๑๒๙ คน สูงกวาปงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งไดชวยเหลือ
จำนวน ๔๐๖ และ ๖๘ คน ตามลำดับ และไดเรงดำเนินการตามหลักการของพระราชบัญญัติ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ ในการอนุญาตใหผูเสียหายจากการ
คามนุษยตางชาติอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวและทำงานไดตามกฎหมาย โดยรวมมือกับกระทรวง
มหาดไทย จั ด ทำร า งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ งการอนุ ญ าตให ค นต า งด า วบางจำพวก
อยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษสำหรับกรณีผูเสียหายจากการคามนุษย ขณะนี้อยูในขั้นตอน
การนำเสนอคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา นอกจากนี้ไดจัดทำบันทึก
ขอตกลงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือคนเรรอนและขอทาน และ (๕) มาตรการความ
รวมมือระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการตอตานการคามนุษยในระดับพื้นที่ โดย
จัดประชุมจังหวัดคูแฝดตามแนวชายแดนลาวและไทย ไดแก แขวงจำปาสักและจังหวัดอุบลราชธานี
และไดมีความรวมมือในการตอตานการคามนุษยกับ ๖ ประเทศลุมน้ำโขงอยางตอเนื่อง รวมทั้งขยาย
ความรวมมือระดับทวิภาคกับประเทศมาเลเซีย

แนวนโยบาย
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๖. การจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเปนอิสระ

ไดมีพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีผลบังคับใชเปนกฎหมายนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งไดมี
การปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรวมกับคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจัดโครงการรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมาย
จำนวน ๓ ครั้ง คือ โครงการเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง “การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ตองการ
กรอบกติกา” เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และโครงการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๓

๗. การจัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนิน
การเปนอิสระ

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๓ เห็ น ชอบกั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินงานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการยุตธิ รรม ขณะนีอ้ ยูร ะหวางดำเนินงานตามขัน้ ตอน

๘. การใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

โดยศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวไดใหความชวยเหลือ
ในการระงับเหตุการณกระทำความรุนแรงตอเด็ก สตรีและครอบครัว ในป ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓๑ ราย
สงตอเขารับการรักษากรณีถกู ทำรายรางกาย ๒๗๐ ราย รับปรึกษาปญหาครอบครัว ๔๑๘ ราย รองทุกข
ดำเนินคดีทางกฎหมาย ๑๐๒ ราย ชวยเหลืออื่น ๆ ๓๖ ราย จัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง ปองกัน
และแก ไขป ญ หาความรุ น แรงต อ เด็ ก สตรี แ ละความรุ น แรงในครอบครั ว รวม ๑๕๙ กิ จ กรรม
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดำเนินการสำรวจ ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหา และชวยเหลือ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ผูถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดคัดเลือกพื้นที่นำรองในจังหวัด
เชียงใหมและนครสวรรค เพื่อฝกปฏิบัติจริงจากกรณีศึกษา โดยทีมสหวิชาชีพในชุมชน จากนั้นจัดทำ
เปนแผนปฏิบัติการของตำบลพรอมทั้งผลักดันใหเขาบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณในปตอ ๆ ไป
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการดำเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว โดยจัดอบรมเสริมสรางความรู
ทักษะและเทคนิคเบื้องตนในการไกลเกลี่ยขอพิพาทตาม พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหกับสมาชิกสมาคมบัณฑิต
สตรี ท างกฎหมาย หน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และประชาชน
จำนวน ๑๕๐ คน

๙. การประสานความรวมมือในการลดปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

รั ฐ บาลโดยกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษยไดลงนามความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ จำนวน
๑๐ หนวยงาน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ และอยูระหวาง
จั ด ทำร า งข อ ตกลงร ว มกั บ องค ก ารพั ฒ นาเอกชนอี ก ประมาณ
๔๐ หนวยงาน เพื่อบูรณาการการทำงานในการปองกันและลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว

๑๐. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของทั้งในและระหวางประเทศ

โดยไดสนับสนุนงบประมาณแกสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ในการเสริมสราง
ศักยภาพกลไกการดำเนิ น งาน และได ร ว มมื อ กั บ องค ก ารสหประชาชาติ ใ นการจั ด สัมมนาเรื่อง
“กฎหมายคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวจากนโยบายสูการปฏิบัติในการจัดการ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานความแตกตางทางเพศ” เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งไดจัด
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เพื่อสรางความตระหนักแกสังคมในการยุติความรุนแรงตอผูหญิง
โดยกราบทูลเชิญพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาทรงปาฐก

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

๑. การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่และการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อเปน
หลักประกันความยุติธรรมใหสังคมและประชาชนไมสามารถดำเนินการอยางตอเนื่องไดในหลาย
กรณี เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมไมมีอำนาจเต็มที่ที่จะดำเนินการตอไปเนื่องจากเปนอำนาจของ
พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแหงชาติโดยตรง ทำใหบางกรณียังไมมีการบังคับใชกฎหมาย
ที่ถูกตองเปนธรรมมากที่สุดตอไป
๒. หนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือประชาชนที่รองทุกขยังขาดการ
ประสานงานและการติดตามผลการแกไขปญหาที่ชัดเจน จึงควรมีการบูรณาการการทำงานในการ
แกไขปญหารวมกันอยางใกลชิด
๓. สำนักงาน ป.ป.ท. ยังไมมีคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงไมสามารถไตสวนชี้มูลความผิด
เจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายได ดังนั้นควรดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยเร็วเพื่อ
ใหการดำเนินการดานคดี เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว
๔. เนื่ อ งจากสภาพทางภู มิ ศ าสตร ที่ ป ระเทศไทยมี พ รมแดนติ ด ต อ กั บ หลายประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานระดับลางในประเทศ ทำใหเกิดการ
ลักลอบคามนุษยเพื่อเปนแรงงานเถื่อนจำนวนมาก แนวทางแกไขจึงตองอาศัยความรวมมือทั้งใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการแรงงานตางดาว การบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชนแกผูมีสวนเกี่ยวของ เชน
นายจาง และภาคประชาชน เพื่อใหมีสวนรวมในการปองกันและแจงเบาะแสการทำผิดกฎหมาย
๕. หนวยงานที่เกี่ยวของขาดการดำเนินงานแบบบูรณาการในระดับนโยบาย ขณะที่ระบบ
ขอมูลเกีย่ วกับการคามนุษยไมสมบูรณ ทำใหการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยไมไดผลเทาทีค่ วร
ดังนั้นทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรมีการประสานใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
การพัฒนาและบริหารขอมูลดานการดำเนินคดีและขอมูลเกี่ยวกับผูเสียหายใหเปนระบบ สามารถนำ
ไปใชประโยชนไดจริง โดยยึดแนวทางตามนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙

แนวนโยบาย
ดานกฎหมายและการยุติธรรม
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รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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