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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

“...การถอดตรวนให้แก่ผู้ต้องขังในวันนี้ต้องการเปลี่ยนการลงโทษ
เพื่อเน้นการแก้ไขเชิงพฤติกรรม มากกว่าการใช้ตรวนที่เป็นเครื่องทําให้ผู้ต้องขัง
รู้สึกถึงการกระทําความผิด ดังนั้น การแก้ไขต้องแก้ที่พฤติกรรมของผู้ต้องขัง 
และที่สําคัญการช่วยพักฟื้นจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม

เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญมากกว่า...”

งาน “วันประกาศถอดตรวน”

ณ เรือนจํากลางบางขวาง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม 2๕๕๖  



แนวนโยบาย
ด้านกฎหมายและการยุติธรรม

มาตรา ๘๑ รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้

(๑) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และ 

ทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการ

และงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพ

มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

(๒) คุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 

โดยบุคคลอื่น และต้องอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

(๓) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ด�าเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุง 

และพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยต้อง 

รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย

(๔) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด�าเนินการเป็นอิสระ  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

(๕) สนับสนุนการด�าเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  

โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)



202

แน
ว
น
โย

บ
าย

ด
้าน

ก
ฎ
ห
ม
าย

แล
ะก

าร
ย
ุต
ิธ
ร
ร
ม

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมในสังคมได้โดยง่าย	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีที่สอง	ดังนี้

	 ๑.	ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

  ๑.๑ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผน

แม่บทการบรหิารงานยตุธิรรมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๖–๒๕๕๙	ไปสูก่ารปฏบิตั	ิ โดยมกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารเครอืข่าย 

ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน	 เพื่อพิจารณาแผนแม่บทดังกล่าว	 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	 ๒๕๕๖–๒๕๕๙	และพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	 (Data	 

Exchange	Center:	DXC)	ให้สามารถตอบสนองการบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อมต่อกัน

ได้ในระดับกรมและเชื่อมต่อกับระบบอื่น	ๆ	ในระดับกระทรวงต่อไปในอนาคต

  ๑.๒ พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	 ได้พัฒนากฎหมายที่ส�าคัญ	 เช่น	 

พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา	 (ฉบับที่	 ๒๑)	พ.ศ.	๒๕๔๒	พ.ศ.	๒๕๕๕	กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

จ�าคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจ�ากัดการเดินทางและอาณาเขต	พ.ศ.	๒๕๕๖	 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา	มาตรา	๕๕/๑	พ.ศ.	๒๕๕๕	และมีการวิจัยด้านกฎหมายและระบบงานยุติธรรม	 เช่น	 โครงการ 

สร้างสายอากาศก�าลงัสงูส�าหรบัเครือ่งเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร	โครงการตรวจหารปูแบบสารพนัธกุรรมจากวตัถพุยาน

ทีผ่่านการตรวจหาลายนิว้มอืแฝงด้วยสารไซยาโนอะครเิลต	(Cyanoacrylate)	โครงการจดัท�ามาตรการในการแก้ไข

และบ�าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเขตควบคุมพิเศษ

มาตรา ๘๑ (๑) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ  
โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๓ พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	 เสริมสร้างความรู้ให้แก่นักบริหารงานยุติธรรม 

ระดับกลางและระดับสูง	 ซึ่งเป็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติงานของแต่ละ 

หน่วยงาน	โดยมหีลกัสตูรการบรหิารงานยตุธิรรมระดบัสงู	(ยธส.)	ซึง่ได้จดัฝึกอบรมแล้ว	จ�านวน	๔	รุน่	และหลกัสตูร

การบรหิารงานยตุธิรรมระดบักลาง	(ยธก.)	โดยได้จดัฝึกอบรมแล้ว	จ�านวน	๕	รุน่	และอยูร่ะหว่างจดัฝึกอบรม	๑	รุน่

  ๑.๔ ด�าเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม ด�าเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	และ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	มีการจ้างงานผู้พ้นโทษ	ดังนี้	

	 	 	 นอกจากนี	้ได้มกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคเอกชนในการจ้างงานผูพ้้นโทษ	 

โดยในปัจจุบัน	มีหน่วยงานภาคเอกชนที่แสดงความจ�านงในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการคืนคนดีสู่สังคม	

จ�านวนกว่า	๑๐๐	บริษัท	และมีต�าแหน่งงานที่สามารถรองรับผู้พ้นโทษเข้าท�างานได้ประมาณ	๑,๐๐๐	อัตรา

  ๑.๕ ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมด้านยตุธิรรมชมุชน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรประชาชนที่สนใจ	 ได้มีความรู้ความเข้าใจใน 

ระบบงานยตุธิรรมชมุชน	และเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายยตุธิรรมชมุชน	โดยรปูแบบการด�าเนนิโครงการมคีวามแตกต่างกนั 

ตามความเหมาะสมของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 แต่ทุกโครงการเป็นการร่วมคิด	 ร่วมท�า	 และร่วม 

รับผิดชอบด้วยกัน	 ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที	่ เช่น	 การอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ	 เสรีภาพ	

กฎหมายเบือ้งต้น	ระบบงานยตุธิรรม	กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	กระบวนการพจิารณาคดขีองศาล	และยตุธิรรม 

ทางเลอืก	รวมถงึการลงพืน้ทีต่ดิตามผลการด�าเนนิงานศนูย์ยตุธิรรมชมุชนและสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัประชาชน	 

ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วม	จ�านวน	๑๐,๖๙๕	คน

ที่มา	:	กระทรวงยุติธรรม
	 ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖

 ป ี จํานวน (อัตรา) 

 ๒๕๕๔	 ๑,๐๕๙

 ๒๕๕๕	 ๘๔๕

	 ๒๕๕๖	 ๗๙๕
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

  ๑.๖ ด�าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการขับเคลื่อนยุติธรรมทางเลือกของส�านักงานยุติธรรมจังหวัดน�าร่อง  

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก	 วิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงรูปแบบของ

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ด�าเนินการอยู่ในประเทศ	พัฒนารูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ	 จัดท�าแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก	 ให้ความรู้และ 

แลกเปลี่ยนความรู ้กับประชาชน	 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและความสงบสุขในสังคม	 ซึ่งม ี

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	๓๐,๒๖๗	คน	นอกจากนี้	 ได้จัดท�าหนังสือวิชาการด้านกฎหมายและคู่มือ 

การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท	คู่มือการติดต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส�าหรับผู้น�าชุมชน	 จ�านวน	 

๑,๕๓๗	 เล่ม	และจัดท�าคู่มือยุติธรรมชุมชน	จ�านวน	๒	ฉบับ	คือ	คู่มือการจัดตั้งและบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 

และคู่มือการเข้าถึงความยุติธรรม

  ๑.๗ ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของประชาชน ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด	๘๑	แห่งทั่วประเทศ

ได้น�ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในระบบงานโดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในขั้นต้น	 

ผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่	 ๑	 ตุลาคม	๒๕๕๕-๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	พบว่า	 มีผู้เข้ารับบริการด้วยวิธีการ

ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท	จ�านวน	๙๐๖	ราย	สามารถยุติข้อพิพาทได้	 จ�านวน	๗๔๓	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๘๒	 

ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ	๗๐	 และจากการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในขั้นต้นนี้	 สามารถท�าให้ 

กรณีพิพาทยุติลงแต่ยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันไว้ได้	 รวมทั้งสะดวก	 รวดเร็ว	และลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินการ

  ๑.๘ ด�าเนินโครงการคลินิกยุติธรรม 

ปัจจุบันมีคลินิกยุติธรรม	จ�านวน	๘๑	แห่งทั่วประเทศ		 

ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน	 โดยการให้ค�าปรึกษาทาง

กฎหมาย	 รับเรื่องราวร้องทุกข์	 รับค�าขอช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา	 รับค�าขอคุ้มครอง

พยานในคดอีาญา	และรบัค�าขอสนบัสนนุเงนิกองทนุ

ยุติธรรม	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือ

ได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และทั่วถึง	 โดยมีช่องทาง 

การให้บริการหลากหลาย	มีเป้าหมายในการแก้ไข

และบรรเทาปัญหาของประชาชนทางด้านกฎหมาย

ในเบื้องต้น	 รวมทั้งมีส่วนช่วยในการลดปริมาณคดี

และปัญหาข้อพิพาทที่เข้าสู ่กระบวนการยุติธรรม	

ผลการด�าเนินงานของคลินิกยุติธรรมระหว่างเดือน

ตุลาคม	๒๕๕๕–มิถุนายน	๒๕๕๖	ประกอบด้วย	



  ๑.๙ เปิดสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (Call Center) เมื่อวันที่	 ๒๐	มิถุนายน	๒๕๕๕	 

เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก

กระบวนการยุติธรรมให้สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย	 โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้

หมายเลขโทรศัพท์	๑๑๑๑	กด	๗๗	 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่	 โดยมีเป้าหมายในการด�าเนินงาน	คือ	มีระบบสายด่วน

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่สามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ	ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐	ราย	และร้อยละ	๘๕	

ของผู้ใช้บริการมีความพอใจในการบริการ

  ๑.๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด 

   ๑.๑๐.๑ กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที	่๘	มถินุายน	๒๕๕๕	มสีาระส�าคญัในการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์

ในการก�าหนดราคาเริ่มต้น	ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการก�าหนดราคาทรัพย์	 และยกเลิกหลักเกณฑ์ 

ซึ่งก�าหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดกรณีมีผู ้เสนอราคารายเดียว	 

ผลจากการบงัคบัใช้กฎกระทรวง	ฉบบัที	่๒	ท�าให้กรมบงัคบัคดสีามารถขายทอดตลาดได้มากขึน้ด้วยราคาทีเ่ป็นธรรม

และสอดคล้องกับกลไกตลาด	กล่าวคือ	 กรมบังคับคดีขายทอดตลาดคดีแพ่ง	 ระหว่างเดือนมิถุนายน	๒๕๕๕-

พฤษภาคม	๒๕๕๖	 ได้ประมาณ	๒๓,๔๐๐	ล้านบาท	ซึ่งมากกว่าเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๔-พฤษภาคม	๒๕๕๖	 

ที่กฎกระทรวงฉบับแรกมีผลบังคับใช้	 ซึ่งขายได้ประมาณ	๒,๗๐๐	ล้านบาท	 เป็นจ�านวนถึง	๘	 เท่า	 ส่งผลให ้

ทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ได้ออกสู่ระบบตลาด	 ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของ 

ประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   ๑.๑๐.๒ ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด  

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ....	 มีสาระส�าคัญ	๕	ประเด็น	 ได้แก่	 การปรับปรุงการวางหลักประกัน	การปรับปรุงคุณสมบัติ

ของผู้เข้าเสนอราคา	การปรับปรุงการท�าข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้องของเอกสารสิทธ	ิ การปรับปรุง

เรื่องการขยายระยะเวลาช�าระราคาส่วนที่เหลือ	 และการปรับปรุงเรื่องการด�าเนินการกับผู้เสนอราคาสูงสุด 

ที่ไม่ช�าระราคา	ซึ่งคณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก�าหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขาย

ทอดตลาดมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ที่มา	:	กระทรวงยุติธรรม

 การดําเนินการ จํานวน (เรื่อง) จํานวน (ราย)

ให้ค�าปรึกษากฎหมาย	 ๑๙,๕๗๘	 ๒๐,๗๗๙

รับเรื่องราวร้องทุกข์	 ๙๖๒	 ๑,๑๗๑



	 ๒.	ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก 

ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย	 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 

กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 เพื่อด�าเนินการสร้างเสริมความเป็นธรรมและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 

และด้านต่าง	 ๆ	แก่ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	มีภารกิจ	๓	ด้านหลัก	 

คือ	 การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	การแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 และการแก้ไขปัญหา 

การไม่ได้รับความยุติธรรมด้านอื่น	 ๆ	 โดยเน้นการท�างานเชิงรุกและบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงาน 

ทั้งในภาครัฐ	 เครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและประชาสังคม	มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม 

อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และยุติธรรม	โดยมีการด�าเนินการในแต่ละด้าน	ดังนี้

  ๒.๑ แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นอย่างสูง	 โดยถือ

เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่	๒	การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

ทางสังคมที่มีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล�้า	 โดยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐาน

ของรัฐ	ได้ด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้

   ๒.๑.๑  ด�าเนนิโครงการสมัมนา

เชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนทางด้าน

กฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม	 ระหว่าง

วันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	๒๕๕๕-๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๖	 

มีประชาชน	 ชาวบ้าน	 ผู้น�าชุมชน	และผู้น�าท้องถิ่น 

เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๙,๕๘๖	คน	

   ๒.๑.๒ เผยแพร่คูม่อืประชาชน

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบพร้อมแผ่นพับ

ความรู้ทางกฎหมาย ให้แก่ประชาชนชาวบ้าน	ผู้น�า

ชมุชน	ผูน้�าท้องถิน่	หน่วยงานภาครฐั	องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของรฐั	 

วิทยาลัยชุมชน	 และองค์กรภาคเอกชน	 จ�านวน	

๔๕,๐๐๐	เล่ม

   ๒.๑.๓ รั บ เ รื่ อ ง ร ้ อ ง เ รี ย น 

ร ้องขอความช ่วยเหลือ ระหว ่างวันที่ 	 ๒๓	 

สิงหาคม	๒๕๕๕–๒๓	 มิถุนายน	๒๕๕๖	 จ�านวน	 

๑๐๒	 เรื่อง	มีเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือที่สามารถคิดค�านวณเป็นทุนทรัพย์ได้	๑๕๗,๔๕๑,๐๑๖.๘๔	บาท	 

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	ได้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนที่ขอความช่วยเหลือแล้วเสร็จจ�านวน	๓๐	เรื่อง	 

อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	๗๐	 เรื่อง	และมีการบูรณาการส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	พิจารณาด�าเนินการ

ตามกฎหมาย	จ�านวน	๕	เรื่อง	
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)



   ๒.๑.๔ จัดท�ารายงานการวิจัย

การพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหา  

หนีน้อกระบบ	โดยน�ามาวเิคราะห์ร่วมกบัผลการประชมุ 

เสวนาเรื่อง	 “วิกฤติหนี้นอกระบบ-ทางออกของ 

สังคมไทย”	เพื่อเสนอเป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

  ๒.๒  แก้ไขปัญหาทีด่นิและทรพัยากร 

ธรรมชาติ ประกอบด้วย	๒	ส่วน	ดังนี้

   ๒.๒.๑ ช่วยเหลือลูกหนี้และ

ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปัญหา

ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อได้รับเรื่องจากผู้ร้องเรียน	 จะมีการเชิญผู้ร้องเรียนมาให้ถ้อยค�าเกี่ยวกับ 

ประเด็นพิพาท	 จากนั้นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	 จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงและ 

พยานหลักฐาน	และน�ามาวิเคราะห์	 แล้วจึงรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 

ส่งให้ผู้ร้องเรียนเพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

   ๒.๒.๒ จดัอบรมโครงการมาตรการ 

เชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก 

พืน้ทีข่องรฐัโดยระบบแม่ข่ายอนิเทอร์เนต็ (DSI MAP)  

จดัให้มกีารอบรมสมัมนาในจงัหวดัต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ความรู ้

แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้

โปรแกรม	DSI	MAP	 เพื่อน�าความรู้ไปใช้ตรวจสอบ 

และเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐ	และการท�าลาย

ทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ทีข่องตนเอง	โดยแผนทีด่งักล่าว 

จะแสดงขอบเขตของพืน้ทีส่งวนหวงห้าม	เช่น	ป่าสงวน 

แห่งชาติ	อุทยานแห่งชาติ	ส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม	 (สปก.)	 และฐานข้อมูลอื่น	 ๆ	 เป็น 

การสร้างหน่วยเฝ้าระวังในพื้นที่	 และแจ้งเบาะแส 

ให้กบัเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบพืน้ที	่ เพือ่ให้มาด�าเนนิการ 

ป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกได้อย่างทันท่วงที

โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 มีผู ้เข ้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	๓๔๔	คน	และเพิม่ขึน้เป็น	๕๔๙	คน	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)



	 รฐับาลได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล	เพือ่ให้การอ�านวยความยตุธิรรม 

แก่ประชาชนเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีที่สอง	ดังนี้

	 ๑.	สนบัสนนุเงนิหรอืค่าใช้จ่ายกองทนุยตุธิรรม	ด�าเนนิการต่อเนือ่งจากปีทีห่นึง่	เพือ่ให้การสนบัสนนุ 

เงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม	 จ�านวน	๘	 กรณี	 

ได้แก่	ค่าประกันตัว	ค่าจ้างทนายความ	ค่าธรรมเนียมศาล	ค่าตรวจพิสูจน์	ค่าคุ้มครองพยาน	ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น 

ของผู้ขอรับการสนับสนุน	 ค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระท�าความผิดทางอาญามีผลกระทบต่อประชาชน 

หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่	 ๑๐	 รายขึ้นไป	 หรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม	 และอื่น	 ๆ	 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม	ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

  ๑.๑ มีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินหรือ

ค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จ�านวน	๒,๒๗๑	 ราย	

(ระหว่างเดือนตุลาคม	๒๕๕๕–มิถุนายน	๒๕๕๖)

  ๑.๒ ศาลได้อนุญาตให้ประกันตัว 

ผู้ต้องขัง ตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๕๕	 เป็นต้นมา	 

ศาลได้อนญุาตให้ประกนัตวัผูต้้องขงั	จ�านวน	๒๗	ราย	 

คดีถึงที่สุด	๘	ราย	เสียชีวิต	๑	ราย	และประกันตนเอง	 

๑	ราย	คงเหลอืผูต้้องขงัทีย่งัไม่ได้รบัการปล่อยชัว่คราว	 

จ�านวน	๓๐	ราย		 	

  ๑.๓ กองทุนยุติธรรมรับค�าขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้เป็น

หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวคดคีวามมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 	โดย	(๑)	ช่วงเดอืนตลุาคม	

๒๕๕๕-ธนัวาคม	๒๕๕๕	จ�านวน	๔	ราย	ผลการพจิารณาไม่อนมุตัิ		(๒)	ช่วงเดอืนมกราคม	๒๕๕๖–มนีาคม	๒๕๕๖	

จ�านวน	๑๐	ราย	ผลการพจิารณา	อนมุตั	ิ๓	ราย	และไม่อนมุตั	ิ๖	ราย	และ	(๓)	ช่วงเดอืนเมษายน	๒๕๕๖–มถินุายน	

๒๕๕๖	จ�านวน	๑๐	ราย	ยกยอดในปี	๒๕๕๕	จ�านวน	๒	ราย	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๑๒	ราย	ผลการพิจารณาอนุมัติ

จ�านวน	๑	ราย	ไม่อนุมัติจ�านวน	๖	ราย	และชะลอผลการพิจารณาจ�านวน	๕	ราย
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

มาตรา ๘๑ (๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที ่
ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน



  ๑.๔ ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายและการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

 ๒.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิ

เสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายภาคประชาชน	

เพือ่เป็นสือ่บคุคลในการเผยแพร่ความรูส้ทิธเิสรภีาพ	ชีช่้องทางในการช่วยเหลอืเยยีวยา	และอ�านวยความเป็นธรรม 

แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จ�านวน	 ๙	 ครั้ง	 โดยมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	 ๑,๒๗๐	 คน	 

จากเป้าหมาย	๑,๙๐๐	คน

	 ๓.	จัดสรรค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองความปลอดภัยพยาน	 ด�าเนินการ 

ช่วยเหลือพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๖	 โดยตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	

๒๕๕๕-๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	มีพยานที่ได้รับการคุ้มครอง	จ�านวน	๑๔๔	ราย	ใช้เงินกันเหลื่อมปี	๒๕๕๕	จ�านวน	

๒,๙๙๕,๑๑๐	บาท	และเงินงบประมาณปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๗,๕๑๔,๙๙๔.๘๙	บาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

ที่มา	:	กระทรวงยุติธรรม

 
การดําเนินการ

 ต.ค. ๕๕-ธ.ค. ๕๕ ม.ค. ๕๖-มี.ค. ๕๖ เม.ย. ๕๖-มิ.ย. ๕๖

  เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย

ให้ค�าปรึกษากฎหมาย	 ๖,๐๒๓	 ๖,๔๑๙	 ๖,๗๐๕	 ๗,๑๗๐	 ๖,๘๕๐	 ๗,๑๙๐

รับเรื่องการร้องทุกข์	 ๓๐๐	 ๓๓๓	 ๓๗๐	 ๔๔๗	 ๒๙๑	 ๓๙๑



ยเยียวยาทางการเงินแก่

ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทั้งผู้เสียหาย 

และจ�าเลยในคดีอาญา  

๕,๒๖๘ ราย  

๑๙๑.๒๙ ล้านบาท

 ๔.	ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู ้ เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา	 ตาม 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	

พ.ศ.	 ๒๕๔๔ 	 พิจารณาช่วยเหลือเยียวยา

ทางการเงินแก่ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด	 ทั้งผู้เสียหายและ

จ�าเลยในคดีอาญา	 จ�านวน	๕,๒๖๘	 ราย	 เป็นเงิน

จ�านวน	๑๙๑,๒๙๐,๘๑๑.๖๖	บาท	โดยจ�าแนกเป็น

คดีผู ้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 จ�านวน	๔๐๖	 ราย	 

คดิเป็นเงนิจ�านวน	๑๐,๔๕๑,๐๐๕	บาท	และผูเ้สยีหาย 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	๑๗๘	ราย	 

คิดเป็นเงินจ�านวน	๙,๘๑๒,๕๑๙	บาท

 ๕.	ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ด�าเนินการเชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชน	 โดยการเฝ้าระวัง 

การละเมิดสิทธิจากข่าวอาชญากรรมและจัดเวรปฏิบัติการเชิงรุก	 รวมทั้งลงพื้นที่และประสานแจ้งสิทธิแก่ 

ผูเ้สยีหายหรอืผูท้ีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรมให้ครอบคลมุสทิธพิืน้ฐานเหยือ่อาชญากรรมตามมาตรฐานสากล	ในพืน้ที ่

ส่วนกลางและภูมิภาค	 โดยผลการด�าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม	๒๕๕๕–มิถุนายน	๒๕๕๖	 มีคดีที่ต้อง 

ด�าเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย	จ�านวน	๗๙๖	คดี	 โดยคดีส�าคัญ	อาทิ	 ผู้บัญชาการเรือนจ�าทุ่งสงถูกยิงได้รับ 

บาดเจ็บสาหัส	 คดีนายประจบ	 เนาวโอภาส	 ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นแกนน�าต่อต้านบ่อขยะมลพิษถูกยิงเสียชีวิต 

เหตุระเบิดหน้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 กรณีนางสาวพรพรรณ	พรหมจารย์	 (น้องยิ้ม)	 ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีด 

ท�าร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง	 ในการสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายและส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๕๓	เพื่อท�าหน้าที่ผลักดันการปฏิรูปกฎหมาย	รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

มาตรา ๘๑ (๓) จดัใหม้กีฎหมายเพือ่จดัตัง้องคก์รเพือ่การปฏริปูกฎหมายทีด่�าเนนิการเปน็อสิระ  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ  โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย

	 รัฐบาลได้สนับสนุนการท�างานของกลไกในการปฏิรูปกฎหมาย	 เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิด 

ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 โดยมีการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 คือ	การเร่งรัดจัดตั้งองค์กร 

เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนศึกษารายละเอียด	 เปรียบเทียบ 

และพิจารณาความซ�้าซ้อนของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	 พ.ศ.	 ....	 

และพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 โดยคณะกรรมการศึกษา 

ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม	พ.ศ.	....	และพระราชบญัญตัพิฒันาการบรหิารงาน 

ยุติธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๙	

มาตรา ๘๑ (๔) จดัใหม้กีฎหมายเพือ่จดัตัง้องคก์รเพือ่การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมทีด่�าเนนิการ
เป็นอิสระ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)

	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการปรับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน	 เพื่อสร้างความสงบสุขในสังคม 

และให้เกิดความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีที่สอง	ดังนี้

	 ๑.	พฒันาทางเลอืกของกระบวนการยตุธิรรม	โดยพจิารณาใช้แนวทางระงบัข้อพพิาทโดยทางอืน่ 

นอกจากการฟ้องคดี	(Alternative	Dispute	Resolution:	ADR)	มีการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีที่หนึ่ง	ดังนี้

  ๑.๑ จัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

เพื่อรองรับและยกระดับการด�าเนินการของสถาบัน 

อนญุาโตตลุาการในปัจจบุนัให้เป็นไปในแนวทางเดยีว 

กับรูปแบบขององค์กรที่ท�าหน้าที่ระงับข้อพิพาท 

ในนานาอารยประเทศ	มคีวามเป็นอสิระ	รวมทัง้เพือ่ให้ 

การด�าเนนิการระงบัข้อพพิาทโดยวธิอีนญุาโตตลุาการ 

ในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนและ 

ภาคธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ	โดยเน้นการด�าเนนิ 

กิจการเกี่ยวกับการพัฒนา	 ส่งเสริม	 และให้บริการ 

ด้านการระงับข ้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	 

นอกจากนี้ 	 การจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ยังมีจุดมุ ่ งหมายที่ เอื้อประโยชน ์และเป ็นการเตรียมความพร ้อมด ้านกลไกการระงับข ้อพิพาทของ 

ประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘	 เนื่องจากกระบวนการการอนุญาโตตุลาการ	 

การเจรจาต่อรอง	 หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือหลักในการระงับ 

ข้อพิพาทภายใต้กฎบัตรอาเซียน	 รวมถึงเป็นการยกระดับสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศให้เป็นศูนย์กลาง 

ในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้โดยมีความคืบหน้า 

ในการเตรียมการจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการในปัจจุบัน	ดังนี้	 (๑)	 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน 

อนุญาโตตุลาการ	จ�านวน	๕	ท่าน	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	๒๕๕๕	(๒)	การก�าหนด 

เบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ที่ปรึกษา	 และอนุกรรมการ 

ในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	 ๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	 

(๓)	 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการงานของสถาบันฯ	 ด้านต่าง	 ๆ	 จ�านวน	๓	 คณะ	 ได้แก่	 

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	 คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกฎหมาย	 

มาตรา ๘๑ (๕) สนบัสนนุการด�าเนนิการขององคก์รภาคเอกชนทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว



และคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ	 (๔)	 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 งบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	 เพื่อสนับสนุน 

การด�าเนินงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 วงเงิน	๘,๔๑๔,๖๐๐	บาท	และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัต ิ

เงินงวดจากส�านักงบประมาณต่อไป	(๕)	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์สถาบันอนุญาโตตุลาการ	และ	(๖)	การได้รับ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	จ�านวน	๒๓,๑๖๒,๐๐๐	บาท

  ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ

เมื่อวันที่	 ๘	 มกราคม	๒๕๕๖	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 (ฉบับที่	 ..)	 

พ.ศ.	 ....	 โดยมีหลักการเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 เพื่อให้บุคคล 

ซึ่งผ่านการตรวจหรือทดสอบเบื้องต้นว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และสมัครใจ 

ที่จะขอเข้ารับการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด	 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด	 

และด�าเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

เกี่ยวกับยาเสพติด	 โดยมีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นหลักฐาน	หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึก 

ข้อตกลงที่ท�าไว้กับเจ้าพนักงานดังกล่าวถือเป็นความผิดอาญา	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	

  ๑.๓ ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙	 เพื่อให้การด�าเนินภารกิจ

ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยมีความสอดคล้องกับหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชน	 อาชญาวิทยา	 ทัณฑวิทยา	 

และมาตรฐานขั้นต�่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ

  ๑.๔ ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

พ.ศ. ๒๕๐๖	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง	 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที ่

ตามกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

  ๑.๕ พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน	จ�านวน	๗๗	แห่งทั่วประเทศ	มีภารกิจส�าคัญในการที่จะท�าให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ	

สวัสดิภาพ	ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน	และสิทธิอันพึงมีพึงได้	ตลอดจนรู้ถึงหน้าที่ที่ตนเองต้องปฏิบัติ	โดยได้ด�าเนินการ

ด้านการสืบเสาะ	ประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา	คดีครอบครัว	และก�ากับดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ของผู้เยาว์ตามพิพากษาหรือค�าสั่งศาล	 นอกจากนี้	 จะต้องด�าเนินการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่าง 

การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีโดยในปี	๒๕๕๖	มีเป้าหมาย	 จ�านวน	๙๑,๗๐๐	 ราย	พบว่า	 มีการรายงาน 

ข้อเท็จจริงที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับคดีอาญาและคดีครอบครัวคิดเป็นร้อยละ	๙๓	และร้อยละ	๙๕	 

ตามล�าดับ	 ส�าหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	 ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนด	(โปรแกรมส�าหรับสถานแรกรับ)	คิดเป็นร้อยละ	๖๘.๐๔	จากเป้าหมายร้อยละ	๘๐	และเด็กและเยาวชน

ที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯ	ได้ส�าเร็จเฉลี่ยต่อวัน	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๓๓	จากเป้าหมายไม่เกิน

ร้อยละ	๐.๐๕
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)



  ๑.๖ บ�าบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจ�านวน	๑๘	แห่ง		มีภารกิจส�าคัญในการดูแลเด็กหรือเยาวชนที่ศาล 

มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฯ	 จะต้องมีการควบคุมอภิบาลดูแลเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนขององค์การสหประชาชาติ	จ�านวน	๔	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการกินอยู ่

หลับนอน	ด้านการศึกษา	 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม	 และด้านการเคลื่อนย้ายเด็กและเยาวชน	นอกจากนั้น	 

ยังได้ด�าเนินการพัฒนาวิชาสามัญ	วิชาชีพ	การเสริมสร้างจริยธรรม	ศีลธรรม	ตลอดจนการประสานความร่วมมือ 

จากองค์กรต่าง	 ๆ	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	 และการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้เพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชน	 โดยใช้กระบวนการศึกษา	 วิเคราะห์	 การจ�าแนกและวางแผนการบ�าบัดให้เหมาะสม 

กับสภาพความจ�าเป็นและความสามารถของเด็กหรือเยาวชนเป็นรายบุคคล	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่เด็ก 

และเยาวชนจะได้รับในอนาคต	 รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมการกลับคืนสู่สังคมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ในสังคมและด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข	 โดยมีการควบคุมและฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่ศาลมีค�าพิพากษา 

หรอืค�าสัง่ให้เข้ารบัการฝึกอบรมในศนูย์ฯ	จ�านวน	๑๑,๑๕๘	ราย	จากเป้าหมายปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๑๔,๐๐๐	ราย	 

พบว่า	เด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรม	คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๓๕	จากเป้าหมาย 

ร้อยละ	๘๐	 และเด็กและเยาวชนที่หลบหนีออกจากศูนย์ฯ	 ได้ส�าเร็จเฉลี่ยต่อวัน	 คิดเป็น	 ร้อยละ	๐.๐๐๓๔	 

จากเป้าหมายไม่เกินร้อยละ	๐.๐๕
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)



ปัญหาและอุปสรรค

 ๑. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของชุมชนยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร	 เนื่องจากเป็นการด�าเนินการ 

สร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและการผลักดันจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

 ๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนยังมีการด�าเนินการน้อย	 เนื่องจากประชาชนยังเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมากกว่า	 ผู ้สามารถท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยังมีไม่เพียงพอ	 และ 

การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทยังขาดกฎและระเบียบรองรับ	 จึงท�าให้หลายกรณีมุ่งไปสู่การด�าเนินคดีแทน

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๕ ถึงวันที่ 2๓ สิงหาคม 2๕๕๖)




