รายงานการด�ำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี
กระทรวงยุติธรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ค�ำน�ำ
กระทรวงยุตธิ รรมมีภารกิจในการพัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุตธิ รรม
ให้การพัฒนาประเทศมีมติ ดิ า้ นการยุตธิ รรมเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ ้ เกิดความเป็นธรรม
ในสังคมโดยเน้นการพัฒนาควบคูก่ บั การป้องกันและบังคับใช้กฎมายให้ความคุม้ ครอง
ช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด นอกจากนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรมยังได้ด�ำเนินการตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ การป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษในทุกรูปแบบ พร้อมทัง้ การพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูก้ ระท�ำความผิดมิให้
กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ และการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
จากการด�ำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและนโยบายส�ำคัญ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีผลงานที่ส�ำคัญดังปรากฏในรายงานผล
การด�ำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปีกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 ฉบับนี้
กระทรวงยุติธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ราชการและประชาชนผู้สนใจได้ตามสมควร

กระทรวงยุติธรรม
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สารบัญ

ข้อมูลภาพรวม
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2558 - 2561
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม
อัตราก�ำลังของกระทรวงยุติธรรม
สถิติงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558
ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ให้เข้าถึงความยุติธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผู้จัดท�ำ
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รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม 1

วิสัยทัศน์
หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ
พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ เกิดความเป็นธรรมในสังคม
โดยเน้นการพัฒนาควบคู่กับการป้องกัน และบังคับใช้กฎหมาย
ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือประชาชน
ตลอดจนการปราบปรามและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด

ค่านิยม

ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม
JUSTICE FOR ALL, ALL FOR JUSTICE

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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2 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง

พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ�ำปาเทศ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม 3

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ�ำนวยความยุติธรรม

นายธวัชชัย ไทยเขียว

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

พันต�ำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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4 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

พันต�ำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ

ผศ.พท.นพ.เอนก ยมจินดา

พันต�ำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย

นายไพฑูรย์ สว่างกมล

นางฉลอง อติกนิษฐ

นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษากระทรวงยุติธรรม

พันต�ำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข
ที่ปรึกษาส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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พันต�ำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ

รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม
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รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม 5

ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

นางกรรณิการ์ แสงทอง

พันต�ำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

นายวิทยา สุริยะวงค์

นายวีระยุทธ สุขเจริญ

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

อธิบดีกรมบังคับคดี

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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6 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในบังคับบัญชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สังกัดกระทรวงยุติธรรม

นายเพิ่มพงศ์ เชาวลิต

เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายประยงค์ ปรียาจิตต์

เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน

พันต�ำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
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ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ
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รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม 7

ภารกิจ
กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการด�ำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหาร
จัดการของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม
แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดีทางแพ่ง และบ�ำบัดแก้ไขฟืน้ ฟู
ผู้กระท�ำผิด

อ�ำนาจหน้าที่
อ�ำนาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 32
กระทรวงยุติธรรม มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
เสริมสร้างและอ�ำนวยความยุตธิ รรม ในสังคม และราชการอืน่ ตามทีม่ กี ฎหมายก�ำหนด
ให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกระทรวงยุตธิ รรมหรือส่วนราชการ ทีส่ งั กัดกระทรวงยุตธิ รรม

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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8 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

สัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม
แต่เดิมนัน้ มีราชประเพณีพระราชทานพระราชลัญจกรแก่เสนาบดี
เป็นตราประจ�ำตัว เป็นเกียรติยศ ถ้าเสนาบดีผใู้ ดพ้นไปจากต�ำแหน่งก็ตอ้ ง
ส่งคืน ส�ำหรับเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเดิมนั้นใช้ตราจันทรมณฑล
ซึ่งเป็นตราประจ�ำตัวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ภายหลัง
พระราชทานเป็นตราต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ต่อมาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ปีพุทธศักราช 2459
ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตราต� ำ แหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม
เป็นตราดุลพาห
ตราดุ ล พาห มี ลั ก ษณะเป็ น ตราดวงใหญ่ มี รู ป ดุ ล ขั ด อยู ่ ที่
ด้ามพระขรรค์ ตัง้ อยูบ่ นพานกลีบบัวสองชัน้ มีฐานสิงห์รอง มีลายกนกล้อม
พระราชทานนามว่ า ตราดุ ล พาห ตามค� ำ กราบบั ง คมทู ล เสนอของ
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิตติบดี
ตราดุลพาห แปลความตามศัพท์ว่า เครื่องมือส�ำหรับชั่งหรือวัด
ให้เกิดความเที่ยงธรรม ได้แก่ตราชู คือเครื่องชั่งให้รู้หนักเบา แปลความ
ตามนัย หมายถึง ความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรมให้เสถียร
สม�่ำเสมอ ไม่เอนเอียงไปข้างฝ่ายใดด้วยอคติ
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ดอกบัวขาว

ต้นสนฉัตร

สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมอันบริสุทธิ์

สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมที่เป็นแกนหลัก
แห่งความคิดในการยืนหยัดในหน้าที่
ที่จะอ�ำนวยความยุติธรรม
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุตธิ รรม พ.ศ. 2558 - 2561 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการบริการให้เข้าถึงความยุติธรรม
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การอ�ำนวย
ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน
4. ประชาชนผู้รับบริการ คู่ความ และผู้มีส่วนได้เสีย
ในด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลีย่ ได้รบั การปฏิบตั ิ
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

กลยุทธ์
1. พั ฒ นาระบบงานยุ ติ ธ รรมเพื่ อ อนุ วั ต พั น ธกรณี
ด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและ
เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม
4. บู ร ณาการอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. พัฒนาระบบการให้บริการด้านการบังคับคดีและ
การไกล่เกลี่ย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
การบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมอย่าง
เหมาะสมตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติด การทุจริตในภาครัฐ และการด�ำเนิน คดีพเิ ศษ
โดยน�ำกระบวนการนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาสนับสนุนเพือ่ ให้
เกิดความเชื่อมั่นของสังคม

กลยุทธ์
1. ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเชิงรุก
3. ป้องกัน ปราบปรามและพัฒนาระบบการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ
4. พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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10 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
เป้าประสงค์
1. ผูก้ ระท�ำผิดได้รบั การจ�ำแนก ควบคุม แก้ไขฟืน้ ฟูและ
พัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ผู้กระท�ำผิดในคดียาเสพติดได้รับการบ�ำบัด แก้ไข
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
3. ลดความแออัดของผูก้ ระท�ำผิดในทีค่ วบคุมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
4. ผู้กระท�ำผิดที่ผ่านการแก้ไขฟื้นฟูกลับเข้าสู่สังคม
และกระท�ำผิดซ�้ำลดลง
5. ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดโดยการจ�ำแนก
ควบคุม และพัฒนาพฤตินสิ ยั ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล
2. พัฒนาระบบแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
ในระบบบังคับบ�ำบัดและระบบต้องโทษ
3. พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับปานกลางเพือ่ ลด
ปริมาณผู้ต้องขัง
4. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไขฟืน้ ฟู
ผู้กระท�ำผิดในชุมชน และการดูแลหลังปล่อยตัว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์
1. กฎหมายทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการบริหารงานยุตธิ รรม
ของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
2. ระบบการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
3. บูรณาการความร่วมมือเพือ่ การพัฒนางานยุตธิ รรม
ทั้งในและต่างประเทศ
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กลยุทธ์
1. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เสนอร่ า งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
2. ศึกษา วิจัย และรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม
3. บูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ

9/7/2559 15:52:30

รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม 11

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานมี ค วามเหมาะสม
สามารถตอบสนองภารกิ จ ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรได้รบั การพัฒนาให้มสี มรรถนะสูง มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
3. ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในกระทรวงยุติธรรมได้รับการพัฒนา บูรณาการ
ฐานข้อมูล และใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การสื่ อ สารองค์ ก รสู ่ ส าธารณะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบยุทธศาสตร์ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
บุคลากรให้มีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ
4. พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีความเหมาะสมทันสมัย
5. พัฒนาระบบการสือ่ สารให้สามารถเข้าถึงประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขฟื้นฟู และป้องกันการกระท�ำผิด
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศ

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กลุ่มภารกิจด้าน
อ�ำนวยความยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี

กลุ่มภารกิจด้าน
บริหารความยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
กรมราชทัณฑ์

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

6. สังกัดกระทรวงยุติธรรม
และขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม

5. ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาพฤตินิสัย

ส�ำนักงานรัฐมนตรี

4. เนติบณ
ั ฑิตยสภา
สภาทนายความ

3. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

1. จัดตั้งตาม พ.ร.บ. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
2. จัดตัง้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
3. จัดตั้งตาม พ.ร.บ. สถาบันโตตุลาการ พ.ศ. 2550
5. ไม่สงั กัดกระทรวงยุตธิ รรม ขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม พ.ร.บ. เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
6. สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม

อ�ำนวยการ

กระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

2. สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (TIJ)

1. คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

12 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม
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โครงสร้างการบริหารงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
กลุ่มภารกิจด้าน
อ�ำนวยความยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านบริหาร
ความยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาพฤตินิสัย

ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

กรมราชทัณฑ์

ส�ำนักงาน
กิจการยุติธรรม

สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์

กรมบังคับคดี

กรมคุมประพฤติ

อ�ำนวยการ

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

อัตราก�ำลังกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน

ข้าราชการ
(คน)

1. ส�ำนักงานรัฐมนตรี
2. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
3. กรมคุมประพฤติ
4. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
5. กรมบังคับคดี
6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7. กรมราชทัณฑ์
8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
9. ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
11. ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
12. ส�ำนักงาน ป.ป.ท.
รวม

10
441
1,462
138
1,129
1,611
11,409
1,181
99
218
1,060
247
19,005

ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ
(คน)
(คน)
17
243
244
872
188
68
1,632

6
204
2,030
162
1,536
1,495
1,715
170
32
55
172
7,577

รวม
(คน)
16
662
3,735
300
2,909
3,978
13,312
1,351
131
273
1,300
247
28,214

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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กรมพินิจ
และ
คุ้มครอง
เด็กและ
เยาวชน
(กพน.)

-

กรมคุม
ประพฤติ
(คปพ.)

กรม
สอบสวน
คดีพิเศษ
(กสพ.)

2,000.000

กรม
บังคับคดี
(บค.)

ส�ำนักงาน
ปลัด
กระทรวง
ยุติธรรม
(สป.ยธ.)

4,000.000

กรม
คุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ
(กคส.)

6,000.000

สถาบัน
นิติวิทยา
ศาสตร์
(สนว.)

10,000.000

12,000.000

สถาบัน
เพื่อการ
ส�ำนักงาน ส�ำนักงาน ยุติธรรม สถาบัน
ป.ป.ท.
กิจการ
แห่ง
อนุญาโต
ยุติธรรม ประเทศ ตุลาการ
(สกธ.)
ไทย
(หน่วยงาน
(องค์การ ในก�ำกับ)
มหาชน) (THAC)
(สธท.)

8,000.000

งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท) 11,301.47 2,543.11 1,960.40 1,921.51 1,158.13 924.555 708.955 549.719 283.444 280.75 188.123 138.558 62.777

กรม
ส�ำนักงาน
ราชทัณฑ์ ป.ป.ส.
(รท.)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.)
ส�ำนักงาน ป.ป.ท.
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กคส.)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (สป.ยธ.)
กรมบังคับคดี (บค.)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)
กรมคุมประพฤติ (คปพ.)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กพน.)
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
กรมราชทัณฑ์ (รท.)

งบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จ�ำแนกรายหน่วยงาน)

สถิติงบประมาณและผลการเบิกจ่าย กระทรวงยุติธรรม
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สถิติงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558
25,000.00
98.15%

20,000.00
90.67%

90.73%

91.43%

งบประมาณ

15,000.00
69.73%
10,000.00
5,000.00
งบประมาณที่ได้รับ
(ล้านบาท)

2554
16,823.70

2555
17,946.40

2556
17,631.10

2557
19,735.40

2558
22,021.50

งบประมาณที่เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

11,730.50

16,334.00

17,407.60

18,044.50

19,455.77

ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายประจ�ำ/รายจ่ายลงทุน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จ�ำแนกรายหน่วยงาน)
100
90
80

ร้อยละ

70
60
50
40
30
20
10
0

สป.ยธ. คปพ. กคส. บค. กพน. รท. กสพ. สกธ. สนว. ป.ป.ส. ป.ป.ท. THAC
รายจ่ายประจ�ำ 93.46 98.55 98.66 98.09 93.46 99.08 94.72 95.23 95.83 96.94 92.44 100
รายจ่ายลงทุน 6.29 30.91 97.04 92.64 6.29 53.99 35.76 100 99.88 64.67 90.88 100

สธท.
100
0

** สธท. ไม่มรี ายจ่ายลงทุน
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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16 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบ
การวินจิ ฉัยสัง่ การของรัฐมนตรี สนับสนุนการท�ำงานของรัฐมนตรีในการด�ำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี รัฐสภา
และประชาชน ประสานงานการตอบกระทู้ ชีแ้ จงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอืน่ ทางการเมือง ด�ำเนินการพิจารณา
เรือ่ งร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของส�ำนักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ด�ำเนินการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำข้อมูลเพื่อใช้
ในการก�ำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสัมฤทธิข์ องกระทรวง แปลงนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง ก�ำกับ เร่งรัด
ติดตามประเมินผล รวมทัง้ ประสานการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของ
หน่วยงาน ดูแลงานประชาสัมพันธ์การต่างประเทศ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่กิจกรรมข่าวของกระทรวง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจัดสรรและบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า

ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
ด�ำเนินการเกีย่ วกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม โดยการศึกษา
วิจยั การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและน�ำผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทาง
การด�ำเนินการที่สามารถอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
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กลุ่มภารกิจด้านอ�ำนวยความยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด�ำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีความผิด
ทางอาญาทีต่ อ้ งด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยวิธกี ารพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
การสอบสวนคดีพิเศษ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ด�ำเนินการด้านการให้บริการ ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คลเพือ่ การติดตามบุคคลสูญหายและศพนิรนาม จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารพันธุกรรม พยานหลักฐาน เพือ่ การเชือ่ มโยงฐานข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำผิด
ในด้านต่างๆ และสนับสนุนการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ศึกษา วิจยั สนับสนุนการศึกษาวิจยั ทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์รว่ มกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่น เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้าน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ สร้างเครือข่ายในการจัดท�ำมาตรฐานและพัฒนางานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ด�ำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยด�ำเนินการ
จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหาย เหยือ่ อาชญากรรมและจ่ายเงินชดเชยทดแทนแก่จำ� เลย
ทีศ่ าลยกฟ้องว่ามิได้เป็นผูก้ ระท�ำผิดรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของประชาชนและให้คำ� ปรึกษา
ทางกฎหมาย จัดหาทนายในการช่วยเหลือต่อสู้คดี รวมถึงพิจารณาจัดเงินช่วยเหลือ
แก่ผยู้ ากไร้ และต้องการรับความยุตธิ รรมในกระบวนการยุตธิ รรม สร้างความสมานฉันท์
และระงับข้อพิพาทในสังคม ด�ำเนินการคุ้มครองพยานและรับผิดชอบพันธะกรณี
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

กรมบังคับคดี
ด�ำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีลม้ ละลาย และการฟืน้ ฟูกจิ การของลูกหนีต้ ามค�ำสัง่
ศาล ด�ำเนินการ ตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ รับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การบังคับคดี ช�ำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือ
นิตบิ คุ คล ในฐานะผูช้ ำ� ระบัญชีตามค�ำสัง่ ศาล รับวางทรัพย์จากลูกหนีห้ รือผูม้ สี ทิ ธิวางทรัพย์
ด�ำเนินการประเมินราคาทรัพย์ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย ค�ำคู่ความ หนังสือ
หรือประกาศของศาลหรือหน่วยงานในสังกัด
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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18 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
กรมราชทัณฑ์
ด� ำ เนิ น การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ให้ เ ป็ น ไปตามค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ สั่ ง
ตามกฎหมาย โดยด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
ของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่
ส�ำหรับปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง และข้อเสนอแนะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องขององค์การสหประชาชาติ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

กรมคุมประพฤติ
ด�ำเนินการสืบเสาะและพินจิ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข ฟืน้ ฟูและสงเคราะห์
ผู้กระท�ำผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีค�ำพิพากษา
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุน
เกีย่ วกับการแก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน จัดท�ำและประสานแผนงาน
ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทัง้ เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานงาน
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีก่ ระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ด�ำเนินการพิทกั ษ์และคุม้ ครองสิทธิเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำความผิด ส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน ด�ำเนินการด้านคดีอาญา คดีครอบครัว
ก�ำกับการปกครอง บ�ำบัด แก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนา และสงเคราะห์ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลเด็กและเยาวชน ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากฎหมาย
การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั้งระบบรูปแบบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานคดีและการปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ
ให้เข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ
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ภารกิจส่วนราชการในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ด�ำเนินการด้านการประสานงาน อ�ำนวยการด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ
และบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สนิ ประชาสัมพันธ์
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ด�ำเนินการด้านการประสานงาน อ�ำนวยการด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ
และบูรณาการปฏิบตั งิ านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้
ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ประชาสัมพันธ์
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด�ำเนินการด้านการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิด โดยเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา
และวิเคราะห์รายงาน และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมทางการเงิน เผยแพร่
ความรู้ ให้การศึกษา ฝึกอบรม ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน และก�ำหนดมาตรการและด�ำเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการตัดวงจร
อาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
เป็ น องค์ ก ารมหาชน จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น
เพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2554 โดยมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates
(ELFI) ในพระด�ำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมการอนุวัติข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจ�ำและมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำความผิดหญิง หรือข้อก�ำหนด
กรุงเทพฯ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมและสนับสนุน
การวิจัยและฝึกอบรมเพื่อรองรับการอนุวัติข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ และการส่งเสริม
หลักนิติธรรม และยกระดับภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในระดับสากล

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เป็นองค์กรอิสระแยกต่างหากจากองค์กร
ของรัฐโดยเป็นองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเป็นองค์กรที่แสวงหาก�ำไร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
และเป็นสถาบันทีใ่ ห้บริการด้านอนุญาโตตุลาการทีม่ คี วามเป็นอิสระได้มาตรฐานสากล
เพือ่ เป็นการยกระดับและพัฒนาสถาบันระงับข้อพิพาทโดยวิธอี นุญาโตตุลาการในปัจจุบนั
ของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาทในนานาอารยประเทศ
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ผลการด�ำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

003 ������������� ��������������� 2558.indd 27

PB

9/7/2559 15:52:56

22 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
1. โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำของกระบวนการยุติธรรม (CS) มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 จัดตัง้ จุดบริการ Service point เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจกองทุนยุตธิ รรมลงในระดับ
จังหวัดโดยได้ดำ� เนินการเพิม่ ช่องทางการแจ้งสิทธิรบั ค�ำขอรับค่าตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญาแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ
ที่สถานีต�ำรวจภูธรเมืองเพิ่มเติมอีก 31 แห่ง รวมทั้งสิ้น 76 แห่งทั่วประเทศ (เดิม 45 แห่ง) และได้ลงนามบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ซึ่งมีผลให้สถานีต�ำรวจ 1,467 แห่งทั่วประเทศ เป็นจุดรับบริการตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนฯ
1.2 การกระจายอ� ำ นาจในการพิ จ ารณาค� ำ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
ไปสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมเชิงรุกไปในระดับจังหวัดผ่านการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่
23 มกราคม 2558 อนุมตั ใิ ห้มกี ารกระจายอ�ำนาจพิจารณาค�ำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุตธิ รรม ลงสูร่ ะดับจังหวัดทัง้
76 จังหวัด โดยให้อำ� นาจยุตธิ รรมจังหวัดและคณะอนุกรรมการกองทุนยุตธิ รรมประจ�ำจังหวัด โดยมีผวู้ า่ ราชการจังหวัด
เป็นประธานให้สามารถอนุมัติได้ภายในวงเงิน 500,000 บาท ต่อราย ในทุกกรณี
1.3 การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “พั ฒ นาศั ก ยภาพทนายความ
ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนยุติธรรม” จ�ำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค
(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม 600 คน พร้อมทั้งประกาศเชิญชวนให้ทนายความมาขึ้นทะเบียนกับ
กองทุนยุตธิ รรม โดยตัง้ เป้าหมายทนายความจะต้องมาขึน้ ทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 90 คน
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2. การช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย
2.1 การช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าตอบแทนและจ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผู้เสียหาย
ได้รับการเยียวยา 8,251 ราย จ�ำเลยที่ได้รับการช่วยเหลือ 97 ราย รวมทั้งสิ้น 8,348 ราย รวมงบประมาณที่ใช้
ในการช่วยเหลือเยียวยา 454,106,672.64 บาท
2.2 การให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย มีผู้ขอรับค�ำปรึกษาทางกฎหมาย 26,978 ราย และจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ 1,936 ราย รวมทั้งสิ้น 28,914 ราย  
2.3 การช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์กองทุนยุตธิ รรม อาทิ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ค่าประกันตัว
การตรวจพิสูจน์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งมีผู้มายื่นค�ำขอรับการสนับสนุนฯ 3,919 ราย
งบประมาณในการช่วยเหลือ 173,425,344.71 บาท  
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3. กลไกการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วมในการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ของคนในชุ ม ชน ได้ เ ข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เป็ น ธรรม อย่ า งเสมอภาคและเท่ า เที ย ม
โดยการใช้กลไกการระงับข้อพิพาทในชุมชน ซึ่งจัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชนระดับต้น
ใน 4 ภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมโครงการ 207 คน ประกอบด้วยเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 200 คน
และเป็นพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (บรรจุใหม่ ) 7 คน
4. การให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน
กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ตั้งแต่
ขั้นก่อนฟ้อง ขั้นฟ้อง และขั้นบังคับคดี และให้ประชาชนทราบถึงหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือ โดยด�ำเนินการ
ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ สระบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลพบุรี นครสวรรค์
ขอนแก่น ราชบุรี เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช มีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการ 7,750 ราย
5. โครงการดรีมอีสาน/ดรีม NORTH : การเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ อนาคตภาคอี ส าน และภาคเหนื อ กั บ การเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักเรียนรู้และมีส่วนรวมกับการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม น่าน เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น
นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,127 คน
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6. โครงการยกธงขาวเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชุมชน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ด�ำเนินโครงการยกธงขาวเพือ่ เสริมสร้างความสมานฉันท์
ชุมชนเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ด้วยระบบและกลไก
ของเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน และองค์กรภาคี
อันจะน�ำไปสู่ความรัก ความเข้าใจในครอบครัวและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและแตกแยกในสังคม ดังนี้
6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวทาง
การด�ำเนินงานร่วมกัน วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
6.2 ประกาศเจตนารมณ์เพือ่ ยุตคิ วามรุนแรงในครอบครัว ชุมชน และสังคมร่วมกับส�ำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีรถไฟหัวล�ำโพง กรุงเทพฯ
7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนกิจกรรม
ขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน
จัดตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน (ศยช.) ได้จำ� นวน 1,284 ศูนย์ เนือ่ งจากบางพืน้ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากผู้บริหารระดับจังหวัด และบางพื้นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม
ภาค 1 ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (116 ศูนย์)
ภาค 2 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (46 ศูนย์)
ภาค 2 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (31 ศูนย์)
ภาค 3 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา (250 ศูนย์)
ภาค 4 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (182 ศูนย์)
ภาค 4 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี (186 ศูนย์)
ภาค 5 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (103 ศูนย์)
ภาค 6 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก (152 ศูนย์)
ภาค 7 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (68 ศูนย์)
ภาค 8 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (73 ศูนย์)
ภาค 9 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา (44 ศูนย์)
ภาค 10 ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี (33 ศูนย์)
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8. การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับประชาชนที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์
8.1 โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ราษฎร์
ที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ของอ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (แม่อายโมเดล) ด�ำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม
เพื่อคืนสิทธิให้กับประชาชนโดยเพิ่มชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ได้จัดเก็บสารพันธุกรรมและตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรมในพื้นที่ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมกรณีความสัมพันธ์
บิดา-มารดา-บุตร รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 410 ราย
8.2 ตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎร์ทไี่ ร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ในพืน้ ที่ อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
จัดเก็บสารพันธุกรรม วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม 266 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้สถานะทางทะเบียน (บุคคลตกหล่น)
จ�ำนวน 189 รายและบุคคลอ้างอิง (คูต่ รวจ) จ�ำนวน 78 ราย และได้จดั ส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมกรณีความสัมพันธ์
บิดา-มาราดา-บุตร จ�ำนวนทั้งสิ้น 266 ราย (77 ครอบครัว)  
8.3 โครงการต้นแบบในการสร้างโอกาสให้กบั บุคคลผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนให้เข้าถึงการตรวจพิสจู น์
สัญชาติของรัฐ กรณีศึกษา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 59 ราย
8.4 สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์รว่ มกับกรมการปกครองตรวจสารพันธุกรรมบุคคล เพือ่ ประกอบการพิจารณา
แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
โดยมีบุคคลเข้าร่วมการตรวจสารพันธุกรรม จ�ำนวน 128 ราย (57 ครอบครัว) เป็นบุคคลที่ไร้สถานะทางทะเบียน
(บุคคลตกหล่น) จ�ำนวน 68 ราย และบุคคลอ้างอิง (คู่ตรวจ) จ�ำนวน 60 ราย
8.5 การตรวจสารพันธุกรรมแก่ชาวมอแกนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ โดยได้รับการประสาน
จากจังหวัดพังงา เพื่อด�ำเนินการเก็บสารพันธุกรรมราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์   ในพื้นที่ อ�ำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา โดยมีบุคคลเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม จ�ำนวน 36 ราย (5 ครอบครัว) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้สถานะ
ทางทะเบียน (บุคคลตกหล่น) จ�ำนวน 25 ราย และบุคคลอ้างอิง (คู่ตรวจ) จ�ำนวน 11 ราย
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9. บู ร ณาการฐานข้ อ มู ล บุ ค คลสู ญ หายและศพนิ ร นามร่ ว มกั บ ยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด ในการรั บ แจ้ ง เหตุ
บุคคลสูญหายทัว่ ประเทศ โดยจัดท�ำฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนามร่วมกับยุตธิ รรมจังหวัดในการรับแจ้งเหตุ
บุคคลสูญหายทั่วประเทศ จ�ำนวน 38 ราย
10. โครงการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการอ�ำนวยความยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด�ำเนินการปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ�ำนวน 227 เรือ่ ง รายงานผลการตรวจพิสจู น์เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินคดี จ�ำนวน 741 เรือ่ ง และเป็นการจัดการ
ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 27 เรื่อง
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11. โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ด�ำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายบังคับคดีแพ่งและวางทรัพย์
เชิงลึก พร้อมทั้งการศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่บังคับคดีโดยเฉพาะการขายทอดตลาดทรัพย์
โดยด�ำเนินการในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี นครศรีธรรมราช
อุทัยธานี ชัยภูมิ ชุมพร กระบี่ สระแก้ว พิจิตร กาญจนบุรี มหาสารคาม พังงา อุตรดิตถ์ ชัยนาท ก�ำแพงเพชร สงขลา
อ�ำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 442 คน
12. ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี
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13. โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นโครงการเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะเป็น
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้ด�ำเนินการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรเครือข่ายการส่งเสริมและ
สนับสนุน รวม 32 แห่ง เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2558 โดยมี นายยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี

14. โครงการให้ค�ำปรึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
14.1 จัดตัง้ ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทประจ�ำส�ำนักงานบังคับคดีทวั่ ประเทศ  115 แห่ง โดยให้ความส�ำคัญ
กับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) และหนีเ้ กษตรกร นอกจากนีย้ งั ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น ผลการไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ 8,972 เรื่อง
(ร้อยละ 84.40) ทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ 3,629,820,488 บาท
14.2 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ จ�ำนวน 563 เรื่อง
(ร้อยละ 91.40) ทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ 152,255,251.09 บาท
14.3 การเข้าร่วมงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง อุดรธานี และสงขลา
ตลอดระยะเวลาจัดงานมีประชาชนมาขอรับค�ำปรึกษากฎหมาย
253 ราย เรื่องไกล่เกลี่ยส�ำเร็จ 293 เรื่อง (ร้อยละ 83.95)
ทุนทรัพย์ 167,734,119.40 บาท
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15. โครงการผลักดันทรัพย์สินเชิงรุก
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้ด�ำเนินนโยบาย
เชิ ง รุ ก ในการเร่ ง ผลั ก ดั น ทรั พ ย์ สิ น รอการขายทอดตลาดของ
กรมบังคับคดี เพื่อเสริมสร้างการเติบโตและสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมี ก ระบวนการขายทอดตลาดในวั น หยุ ด ราชการ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยจัดการขายทอดตลาด
ในวันท�ำการและวันหยุดราชการ ผลการผลักดันทรัพย์สิน จ�ำนวน
99,793,363,673.00 บาท
16. โครงการเร่งรัดการบังคับคดีและการวางทรัพย์
กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม มุง่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่ปฏิบัติงานประจ�ำได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์
ได้โดยไม่ต้องลางาน เป็นการเร่งรัดการบังคับคดีและผลักดันทรัพย์สิน
ออกจากกระบวนการบังคับคดีให้เร็วขึน้ และเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
16.1 การขายทอดตลาดวันหยุดราชการ (เฉพาะวันเสาร์) โดยส�ำนักงานบังคับคดี 15 แห่ง (ส�ำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ลพบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน ขอนแก่น
อุบลราชธานี ประจวบคีรขี นั ธ์ นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร 1, 3 และ 6) ขายได้ 736 เรือ่ ง เป็นเงิน 1,234,813,490 บาท
ผู้พันราคา 319 เรื่อง เป็นเงิน 475,462,866 บาท ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมซื้อทรัพย์ในโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 1,050 คน
เพิ่มขึ้นจากวันท�ำการปกติ ร้อยละ 26.51
16.2 การบังคับคดีและการวางทรัพย์ ด้านการบังคับคดีแพ่ง
จ�ำนวน 135,695 เรื่อง ด้านการบังคับคดีล้มละลาย จ�ำนวน 22,582 เรื่อง
ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จ�ำนวน 9,084 เรื่อง และด้านการวางทรัพย์
จ�ำนวน 1,075 เรื่อง รวมจ�ำนวนการบังคับคดีและวางทรัพย์
ที่ด�ำเนินการ 168,436 เรื่อง
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17. ส่งเสริมการอ�ำนวยความยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กระทรวงยุติธรรมตระหนักดีว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การมุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง ดูแลตนเองได้ ตามแนวคิดยุตธิ รรมชุมชน โดยให้ศนู ย์ยตุ ธิ รรมชุมชน 106 แห่ง เป็นเครือข่าย
ภาคประชาชนในการท�ำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายพิเศษในพื้นที่ การสร้าง
ความคุ้นเคยระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อลดความหวาดระแวง ซึ่งผลปรากฏว่า ประชาชน
จ�ำนวนกว่า 8,000 คน สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมและอาสาที่จะท�ำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการช่วยดูแลชุมชน
ให้เกิดความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการอ�ำนวยความเป็นธรรมของภาครัฐ ซึ่งในปี 2559 นั้น กระทรวงยุติธรรม
จะท�ำงานร่วมกับศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนอย่างต่อเนือ่ งและเข้มข้นมากยิง่ ขึน้ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือ การสร้างความเชือ่ มัน่
ในอ�ำนาจรัฐเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุขและมีสังคมที่เป็นธรรม    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1. การพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.1 โครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด มุง่ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่เด็กและเยาวชน เพือ่ ลดผูเ้ ข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดรายใหม่ โดยด�ำเนิน
โครงการป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสีย่ งให้มภี มู คิ มุ้ กันยาเสพติดในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีผเู้ ข้าร่วม
โครงการ 3,782,243 คน
1.2 โครงการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างควบคุมและบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดระเบียบควบคุมพืน้ ที/่ ปัจจัยเสีย่ ง ในสถานบริการ
สถานบันเทิง หอพัก ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ บ้านเช่า ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต และพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุม
รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม 31,478 แห่ง ออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยง 32,407 แห่ง
ตักเตือนเยาวชนและเจ้าของกิจการ 1,154 ครั้ง และใช้มาตรการทางกฎหมาย 492 ครั้ง
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2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.1 วันที่ 2 เมษายน 2558 ด�ำเนินโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ นสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลเอกไพบูลย์   คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี การด�ำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการน�ำเอาแนวทางของหลักศาสนามาใช้เป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดให้กบั เด็กและเยาวชนโดยในครัง้ นีม้ ตี วั แทนเยาวชนพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
เข้าร่วมพิธี ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
2.2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จัดกิจกรรมมอบรางวัลการประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกัน
ยาเสพติด” ระดับประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพือ่ ให้เกิดการรณรงค์สร้างกระแสการสร้างภูมคิ มุ้ กันและป้องกันยาเสพติด
ภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้เยาวชนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล โดยจะได้รับทั้งโล่รางวัล
เกียรติบัตร และเงินรางวัล ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 3 นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ชมนิทรรศการ
ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ร่วมกับต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด และมีฐาน
กิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
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3. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
3.1 กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผลิตและจัดส่งหนังสือ “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวติ เพือ่ การสร้างภูมคิ มุ้ กันปัญหายาเสพติด (ฉบับปรับปรุง)” เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อนสุขศึกษา
และพลศึกษา จ�ำนวน 40,000 เล่ม ให้แก่สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา 183 แห่งทัว่ ประเทศ เพือ่ ใช้สำ� หรับ
การสอนทักษะชีวิต การป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ�ำนวน 3,782,243 คน
3.2 กลุม่ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาผลิตและจัดส่งหนังสือ “เปลีย่ นกลุม่ เสีย่ งเป็นพลังการป้องกัน
ยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา” ให้ที่ท�ำการปกครองจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 150 เล่ม และ
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค/กทม. ภาคละ 500 เล่ม รวม 16,400 เล่ม
3.3 เด็กปฐมวัยพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดส�ำหรับเด็กปฐมวัย 2 - 6 ปี
ชุด “อ่านอุ่นรัก” จ�ำนวน 5 ชุด ชุดละ 150,000 เล่ม รวม 750,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนอนุบาล และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จ�ำนวน 2,600,000 คน ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล รวม 50,000 แห่ง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยให้กับครูที่ดูแลเด็กปฐมวัย โดยมีครูผู้สอน
จากโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 46,728 คน
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4. การท�ำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด�ำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม โดยมีผลจับกุมคดียาเสพติด และจับกุมฐานคดีความผิดส�ำคัญ 64,768 คดี ประกอบด้วย
ส่งออก 19 คดี

ผลิต 10,159 คดี

น�ำเข้า 282 คดี

ครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย
40,650 คดี
จ�ำหน่าย 13,658 คดี

5. การอ�ำนวยการสกัดกั้นยาเสพติด
5.1 อ�ำนวยการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน มีผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม จ�ำนวน
99,855 คดี  ผู้ต้องหา 109,025 คน  
5.2 อ�ำนวยการสกัดกั้นยาเสพติดตอนใน มีผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม จ�ำนวน 165,119 คดี
ผู้ต้องหา 175,474 คน
จ�ำนวนของกลางยาเสพติดที่ได้จากการสกัดกั้น มีดังนี้
ประเภทยาเสพติด
ยาบ้า    
กัญชา
ไอซ์
เฮโรอีน

ของกลางที่สกัดกั้น
ตามแนวชายแดน
46,362,523 เม็ด
11,303 กิโลกรัม
443 กิโลกรัม
138 กิโลกรัม

ของกลางที่สกัดกั้น
ตอนใน
41,093,684 เม็ด
11,624.82 กิโลกรัม
999.05 กิโลกรัม
41.24 กิโลกรัม
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6. การปราบปรามยาเสพติด
6.1 สืบสวน ปราบปรามและขยายผลกลุม่ เครือข่ายการค้ายาเสพติดในทุกระดับ ผลการจับกุมยาเสพติด
ในภาพรวม จ�ำนวน 264,974 คดี ผู้ต้องหา 284,499 คน เป็นการจับกุมคดียาเสพติดรายส�ำคัญ จ�ำนวน 62,594 คดี

6.2 จูโ่ จมตรวจค้นในเรือนจ�ำและทัณฑสถานทัว่ ประเทศโดยสนธิกำ� ลังกับหน่วยงานบูรณาการ เช่น ต�ำรวจ
ทหาร จังหวัด โดยการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจ�ำและทัณฑสถานทุกแห่งจ�ำนวน 143 แห่งอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
ผลการจู่โจมตรวจค้นสามารถยึดของกลาง ดังนี้
ของกลาง
โทรศัพท์มือถือ
ซิมการ์ด
ยาบ้า
ไอซ์
กัญชา
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สกัดกั้น
นอกเรือนจ�ำ
111 เครื่อง
34 อัน
4,768 เม็ด
46.87 กรัม
1.2 กรัม

จู่โจมตรวจค้น
ในเรือนจ�ำ
2,594 เครื่อง
1,666 อัน
9,371.25 เม็ด
651.62 กรัม
ไม่มี

9/7/2559 15:53:48

รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม 37

7. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด
7.1   ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด�ำเนินการเพื่อแสวงหาการพัฒนา
ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศตลอดจน
องค์กรระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด
จากต่างประเทศและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผูป้ ระสานงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมภิ าค
อาเซียน โดยมีผลการด�ำเนินงาน ควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 การพัฒนา
เยาวชนต่อต้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN-NARCO) สกัดกั้นการลักลอบล�ำเลียงยาเสพติดผ่านทางท่าอากาศยาน
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การพัฒนาทางเลือก ไทย-เมียนมา และการประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน
7.2 การเสริมสร้างความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการฯ อาเซียน ประสานความความร่วมมือกับประเทศ
ในอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม จ�ำนวน 6 ครั้ง
7.3 การส่งเสริมความร่วมมือปราบปรามการค้า/การผลิตประสานความร่วมมือภายใต้โครงการ
แม่น�้ำโขงปลอดภัย จ�ำนวน 8 กิจกรรม การควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น จ�ำนวน 2 ครั้ง/การตรวจพิสูจน์คุณลักษณะ
ยาเสพติด จ�ำนวน 2 ครัง้ /การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านปราบปรามยาเสพติด จ�ำนวน 8 ครัง้ /การผลักดัน
และพัฒนาความร่วมมือด้านปราบปราม/ยาเสพติดระหว่างประเทศ จ�ำนวน 3 ครั้ง/รวม 23 ครั้ง
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8. โครงการบ�ำบัดและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ อ้ งขังยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมืองราชทัณฑ์
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบ�ำบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังรายบุคคลให้เลิกเสพ จ�ำหน่าย
ยาเสพติด สร้างโอกาส ความเชือ่ มัน่ การยอมรับตนเองของผูพ้ น้ โทษ และการยอมรับของสังคมสร้างเครือข่ายพลเมืองดี
ให้ผู้พ้นโทษเป็นก�ำลังในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และเสริมสร้างความร่วมมือของภาคสังคมในการแก้ไขฟื้นฟู
ให้โอกาสผู้กระท�ำผิดกลับตนเป็นพลเมืองดี มีคุณค่าของสังคม โดยได้จัดให้มีโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
โดยเปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 7 ศูนย์ คือ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ทัณฑสถานนครราชสีมา ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษขอนแก่น ทัณฑสถานบ�ำบัด
พิเศษสงขลา ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษล�ำปาง มีผู้ต้องขังเข้าร่วม 6,488 คน พร้อมทั้งได้จัดอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับผู้น�ำชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. ผู้น�ำ) ให้กับครูฝึกโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
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9. โครงการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ�ำบัด
โครงการดังกล่าวมุง่ ให้ผตู้ อ้ งขังทีเ่ ป็นผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติด ได้รบั การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และเป็นการลดความต้องการยาเสพติด สามารถหยุดยาเสพติดได้ และเพิ่มศักยภาพในการด�ำรงชีวิต
อย่างปกติในสังคมหลังจบโปรแกรม และลดความต้องการยาเสพติดของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำและลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในเรือนจ�ำ ซึ่งผลการด�ำเนินงาน เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน 85 แห่ง บ�ำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังตามหลักสูตรชุมชนบ�ำบัด
จ�ำนวน 34,489 คน และจัดท�ำโครงการด้านการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพยาเสพติด อาทิ โครงการ TO BE NUMBER ONE
โดยขยายเครือข่ายด�ำเนินงานโครงการในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน รวม 50 แห่ง และมีศนู ย์เพือ่ นใจ ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์
สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” มีสมาชิก 45,479 คนโครงการเรือนจ�ำสีขาว 143 แห่ง เป็นต้น

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

003 ������������� ��������������� 2558.indd 45

PB

9/7/2559 15:53:57

40 รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม

10. การบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติด
การบ�ำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ผลการด�ำเนินงาน
(คน)

การบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ผลการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด
ภาพรวม
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบ�ำบัด
- ระบบต้องโทษ

209,859
99,315
91,768
18,776

11. การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษา
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด โดยได้ติดตามผู้ผ่านการบ�ำบัด 241,042 คน และการติดตามให้ความช่วยเหลือ 11,311 คน
นอกจากนีย้ งั มีการให้ความช่วยเหลือผ่านกลไกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย มีผลด�ำเนินการ ดังนี้

ส่งตัวเพื่อรักษาสุขภาพ
555 คน

การให้ความช่วยเหลือ
ในด้านอื่น ๆ 1,091 คน

ด้านการศึกษา
493 คน
จัดหางาน 847 คน

สนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพ 276 คน

ฝึกทักษะฝีมืออาชีพ
4,164 คน
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12. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบ�ำบัด มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

การด�ำเนินการ
12.1 ด�ำเนินการตรวจพิสูจน์
12.2 ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
จ�ำแนกเป็น
- การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว
- การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
- ผลการฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่พอใจ

จ�ำนวน (ราย)
114,120

21,816
86,822
97,751
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13. การสัมมนาเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
การสัมมนาเพือ่ ให้ความรูก้ บั ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร
ภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ตระหนัก
และไม่ตกเป็นเหยือ่ ธุรกิจแชร์ลกู โซ่ โดยให้คำ� ปรึกษาและให้ความรูท้ างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจแชร์ลกู โซ่ ตลอดจน
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนจ�ำนวน 1,500 คน

14. การด�ำเนินงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม ด�ำเนินการปราบปรามการกระท�ำผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมพิเศษ
ที่ส�ำคัญด้านอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ผู้มีอิทธิพล ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการเงินการธนาคาร และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการน�ำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการฟอกเงินมาใช้ เพื่อปราบปราม
ผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษ โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

48 คดี (3,925.578 ล้านบาท)

ด้านผู้มีอิทธิพล และคดีที่น่าสนใจอื่น ๆ (คดีทรัพย์สินทางปัญญา)
4 คดี

ด้านผู้มีอิทธิพล และคดีที่น่าสนใจอื่นๆ (คดีหมิ่นสถาบันฯ มาตรา 112)

5 คดี (754.568 ล้านบาท)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19 คดี (3,889.305 ล้านบาท)

ด้านภาษีและการเงินการธนาคาร
2 คดี

ด้านการค้ามนุษย์

4 คดี

ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

0
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15. โครงการศึกษาวิเคราะห์เพือ่ พัฒนา ระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์
การจัดท�ำเอกสารรายงานการศึกษาเรือ่ งการศึกษาวิเคราะห์รปู แบบการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์
เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จ�ำนวน 1 เรื่อง เพื่อใช้เผยแพร่ผลการศึกษาในรูปของเอกสารเผยแพร่
จัดประชุมเพื่อน�ำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะและเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาระบบ
การสืบสวนสอบสวนการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์แบบบูรณาการในเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากการอยู่ในบัญชีกลุ่ม Tier 3 โดยเร่งด่วน
16. โครงการพัฒนาความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน
ปราบปรามคดีพิเศษและอาชญากรรมข้ามชาติในประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
16.1 ประชุมหารือทวิภาคีดา้ นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติระหว่างไทย - เวียดนาม วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2557
16.2 ประชุม การประชุมหารือทวิภาคีด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทย - ฟิลิปปินส์ วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2558
16.3 ประชุมหารือทวิภาคีดา้ นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติระหว่างไทย - สิงคโปร์ วันที่ 8 - 11 กันยายน 2558
ผลจากการประชุมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำไปสู่การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน และท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์อันเป็นภัยคุกคาม
ระหว่างประเทศได้ด�ำเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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17. วางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน
(วางระบบและประสานความร่วมมือ)
17.1 ก�ำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) โดยศูนย์
อ�ำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และส�ำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุตธิ รรม ได้ลงพืน้ ทีส่ มุ่ ตรวจ 14 จังหวัด
17.2 ป้องกันการทุจริตการใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุน : solar cell
หรือ futsal) การตรวจสอบกรณีการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Sola cell ศูนย์อำ� นวยการ
ต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) และส�ำนักงาน ป.ป.ท.กระทรวงยุตธิ รรม ได้ลงพืน้ ทีส่ มุ่ ตรวจสอบการใช้งบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยอ�ำนาจตามค�ำสัง่ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  

18. โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1-9
ส�ำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม มุ่งเสริมสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้แก่ทกุ ภาคส่วน และเพือ่ เป็นการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในรูปแบบของการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐด้วยการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ผลการด�ำเนินงานมีเครือข่าย 5,894 คน
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19. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)  
การจัดท�ำการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในความรับผิดชอบ
ของ ส�ำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานที่มี
ความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และความซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ขององค์กร
และทราบถึงประเด็นในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงานที่น�ำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้นโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด�ำเนินการประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ 656 หน่วยงาน
ประกอบด้วย
เทศบาลเมืองพัทยา
และกรุงเทพมหานคร
2 หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
174 หน่วยงาน

เทศบาลนคร
30 หน่วยงาน

ท้องถิ่น อบจ.
76 หน่วยงาน

ระดับกรม
146 หน่วยงาน
หน่วยงานระดับจังหวัด
(ส�ำนักงานจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
228 หน่วยงาน

20. การไต่สวนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส�ำนักงาน ป.ป.ท กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ด�ำเนินการไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระท� ำ การหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท� ำ การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
การด�ำเนินการ
การไต่สวนข้อเท็จจริง
การตรวจสอบข้อเท็จจริง

จ�ำนวน (เรื่อง)
962
4,048
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
1. โครงการพัฒนาเรือนจ�ำสู่มาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ก�ำหนดตัวชี้วัดของเรือนจ�ำ  131 แห่ง ให้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย และได้ส�ำรวจความต้องการระบบเสริมความมั่นคงและระบบการป้องกัน
การติดต่อสื่อสารที่ใช้ในการกระท�ำความผิด นอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ�ำ
ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารพิเศษในเรือนจ�ำความมัน่ คงสูง 9 แห่ง (เรือนจ�ำกลางบางขวาง เรือนจ�ำกลางคลองเปรม เรือนจ�ำกลาง
คลองไผ่  เรือนจ�ำกลางเขาบิน เรือนจ�ำกลางระยอง ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษกลาง เรือนจ�ำกลางพิษณุโลก เรือนจ�ำกลาง
นครศรีธรรมราช เรือนจ�ำกลางสงขลา) และศูนย์ปฏิบตั กิ ารพิเศษกรมราชทัณฑ์เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับหลักการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชน
2. น�ำโปรแกรมการแก้ไขมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง
น�ำโปรแกรมการแก้ไขมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภท ได้แก่ โปรแกรมเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย โปรแกรมบ�ำบัดยาเสพติด โปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังกระท�ำผิดทางเพศ และโปรแกรมราชทัณฑ์
เชิงสมานฉันท์  ดังนี้

PB

โปรแกรม

จ�ำนวนเรือนจ�ำ
(แห่ง)

จ�ำนวนผู้ต้องขัง
(คน)

1. เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
2. ปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางใจ   
4. การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
5. กิจกรรมชุมชนบ�ำบัดให้กบั ผูต้ อ้ งขังทีต่ ดิ ยาเสพติด

106
137
20
52
86

35,000
12,330
1,200
3,120
14,310
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3. การบริหารความจุผู้ต้องขังกับการใช้มาตรการทางเลือก
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ใช้มาตรการทางเลือกต่าง ๆ ในการบริหารความจุผู้ต้องขังเพื่อลด
ความแออัดภายในเรือนจ�ำโดยได้ดำ� เนินการเกลีย่ ย้ายผูต้ อ้ งขังจากเรือนจ�ำแออัดมากไปสูเ่ รือนจ�ำแออัดน้อยทัว่ ประเทศ
20,975 ราย
การย้ายระบายผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจ�ำชายที่เกินอัตราควบคุมเต็มที่ 100 รายขึ้นไป จ�ำนวน
3,720 คน ไปยังเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานหญิง 7 แห่ง ดังนี้

การย้ายระบายผู้ต้องขังหญิง
ทัณฑสถานหญิงกลาง
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
ทัณฑสถานหญิงสงขลา
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานบ�ำบัด ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา
สงขลา
พิษณุโลก
ชลบุรี
พิเศษหญิง
เชียงใหม่
กลาง
จ�ำนวนผู้ต้องขัง

1,748

697

338

316

303

262

56

3.3 การพัฒนาเรือนจ�ำความมัน่ คงต�ำ่ ให้รองรับผูต้ อ้ งขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยกรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0706.7/10089 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556 แจ้งเรือนจ�ำกลาง
ประธานเขต เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานภายในเขตและเรือนจ�ำเขตอิสระ ให้ดำ� เนินการคัดเลือกและย้ายผูต้ อ้ งขังทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑ์ทกี่ รมราชทัณฑ์กำ� หนดไปยัง ทส.ป./รจ.ช. ทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดนัน้ ๆ หรือใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ
ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ และเมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบต่อไป ซึ่งมีผลการด�ำเนินการ
คัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก�ำหนดไปยัง ทส.ป./รจ.ช. ทั่วประเทศแล้ว
ตามนโยบาย 2,150 คน
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3.4 การบริหารโทษ ปล่อยพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ผลการด�ำเนินงานมีการบริหารโทษ ปล่อยพัก
การลงโทษ ลดวันต้องโทษรวม 29,263 คน จ�ำแนกรายโครงการ ดังนี้

พักการลงโทษกรณีพิเศษเฉพาะราย (คดีความมั่นคง)

2

โครงการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง...

270

โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่เจ็บป่วย...

473

โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ...

1,829

โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ...

3,184

โครงการพักการลงโทษกรณีปกติ

5,052

การลดวันต้องโทษจ�ำคุก

18,453
0

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

3.5 มาตรการหลีกเลี่ยงโทษจ�ำคุกโดยใช้เงินกองทุนยุติธรรมในการประกันตัวผู้ต้องขังระหว่าง (คดียัง
ไม่ถึงที่สุด) โดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0712.1/34617 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
แจ้งเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ให้ทราบหลักเกณฑ์และส�ำรวจผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม
เป็นหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานได้ด�ำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ต้องขังพร้อมเอกสารประกอบ
ที่เกี่ยวข้องให้กรมราชทัณฑ์ 904 คน และกรมราชทัณฑ์ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณา ผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์และมีสิทธิได้รับเงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกัน
ปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องขังได้รับการอนุมัติให้ได้รับเงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว 215 คน  
3.6 เร่งรัดการด�ำเนินการโอนตัวผูต้ อ้ งขังกลับประเทศทีม่ สี นธิสญ
ั ญาต่อกัน โดยการโอนตัวนักโทษเด็ดขาด
ระหว่างประเทศเป็นการด�ำเนินการโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายทั้งนักโทษประเทศผู้รับโอน และประเทศผู้โอน
นอกจากนี้ นักโทษชาวต่างประเทศทีม่ คี วามประสงค์จะโอนตัวต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด เช่น ระยะเวลาจ�ำคุกขั้นต�่ำในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเทศ
ผูโ้ อนกับคณะกรรมการโอนตัวผูต้ อ้ งขังเห็นชอบให้มกี ารโอนตัวของผูต้ อ้ งขังต่างชาติได้จำ� นวน 27 คน จาก 10 ประเทศ
(ประเทศอิหร่าน ปากีสถาน อังกฤษ เกาหลี อเมริกัน ออสเตรีย ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และกัมพูชา)
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4. โครงการติดตามผลโครงการน�ำร่องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์/สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าในทัณฑสถานหญิง
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ด�ำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าที่เกิดจากฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
และเพิม่ ศักยภาพในการผลิตทัง้ ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ มาตรฐานการผลิต ความต่อเนือ่ งยัง่ ยืน โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าทีเ่ กิดจากการฝึกวิชาชีพผูต้ อ้ งขัง (Productivity) ซึง่ ในปี พ.ศ. 2558 ได้ตดิ ตาม
ผลโครงการและคัดเลือกสินค้าโดดเด่นเพื่อสร้างรายได้ของทัณฑสถานหญิง 8 แห่ง ดังนี้
1. ทัณฑสถานหญิงกลาง ประเภทอาหาร ครัวชวนชม
2. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ ท�ำจากทิชชู
3. ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง ประเภทชุดสังฆภัณฑ์
4. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประเภทเครื่องใช้ในการท�ำสปา และบริการนวดแผนไทย
5. ทัณฑสถานหญิงสงขลา ประเภทผ้าทอมือ (ผ้าทอเกาะยอ ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย รวมทั้งผ้าบาติก
มัดย้อม มัดแต้ม)
6. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ประเภท กิ๊ฟช็อปงานไม้
7. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ประเภทงานปั้น ดินหอม ดินญี่ปุ่น
8. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ประเภทเครื่องนอน

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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5. การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ญ.หญิงมิใช่ เหยื่อ :
ก้าวข้ามความเชื่อ..สู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง”
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธาน
เปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ญ.หญิงมิใช่ เหยื่อ : ก้าวข้าม
ความเชื่อ..สู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี โครงการ
ก�ำลังใจในพระด�ำริฯ และครบรอบ 5 ปี ข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ โดยทรงมีพระด�ำรัส
เปิดการประชุม และร่วมรับฟังการอภิปรายเรือ่ ง “ผูห้ ญิง : อาชญากร ตัวประกัน
หรือเหยือ่ ในกระบวนการยุตธิ รรม ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด” จากผูท้ รงคุณวุฒิ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร

		
6. การน�ำยุทธศาสตร์ตน้ แบบ และมาตรการทางปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติวา่ ด้วย
การขจั ด ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ในสาขาการป้ อ งกั น อาชญากรรมและความยุ ติ ธ รรม
ทางอาญา ไปสู่การปฏิบัติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานเปิดงาน
การน�ำยุทธศาสตร์ต้นแบบ และมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย
การขจั ด ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ในสาขาการป้ อ งกั น อาชญากรรมและ
ความยุตธิ รรมทางอาญาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ จัดงานขึน้ โดยกระทรวงยุตธิ รรม
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2558
ณ โรงแรมพลาซ่ า แอทธิ นี รอยั ล เมอริ เ ดี ย น ในโอกาสนี้ มี
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายเอกชัย ชินณพงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ
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7. การเปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนทั่วประเทศ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม โดยที่ครอบครัว
มีความเข้าใจและมีแนวทางในการป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะกระท�ำผิด โดยเริ่มเปิดด�ำเนินการคลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็ก
และครอบครัวอบอุ่นพร้อมกันทั่วประเทศ รวม 95 แห่ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวนผู้มา
ขอรับบริการทั้งสิ้น 1,237 ราย ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก 1,100 ราย ขอรับบริการทางโทรศัพท์ 135 ราย และ
ขอรับบริการผ่านทางช่องทางอื่น ๆ เช่น เฟสบุ๊ค 2 ราย

8. การด�ำเนินงานสืบเสาะและสอดส่อง มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ผู้ถูกคุมประพฤติ
พ้นการควบคุม
ความประพฤติ
311,678 คน

ด�ำเนินการสืบเสาะและ
พินิจ 103,288 คน

(การติดตามดูแล
สงเคราะห์ 83,600 คน)

ด�ำเนินการควบคุมและ
สอดส่อง 203,062 คน

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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9. โครงการเปิดท�ำการสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนทีม่ สี ถานแรกรับเด็กและเยาวชนให้ครบ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในการได้รับความเป็นธรรมและได้รับ
การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพที่เท่าเทียมกันทุกจังหวัด เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการดูแล
แก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็กและเยาวชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และ
ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข บ�ำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถเปิด
ด�ำเนินการได้ 17 แห่ง ได้แก่
- ภาคเหนือ 6 จังหวัด คือ จังหวัดเลย พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ พิจิตร และล�ำพูน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวล�ำภู และกาฬสินธุ์
- ภาคกลาง 3 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
- ภาคใต้ 3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ชุมพร และพัทลุง
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10. โครงการเตรียมความพร้อมในการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ได้ดำ� เนินโครงการเตรียมความพร้อมในการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุน
งานคุมประพฤติ โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการคุมประพฤติจากสาธารณรัฐเกาหลี และนักวิชาการด้านเทคโนโลยี
จากสถาบันการศึกษาชั้นน�ำของประเทศไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ โดยเทคโนโลยีในงานคุมประพฤติที่เป็นไปได้และมีความคุ้มค่า อาทิ
10.1 ระบบติดตามตัวผ่านโทรศัพท์มอื ถือ (Smartphone Monitoring) ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทสี่ ามารถระบุ
พิกดั ของผูก้ ระท�ำผิดได้จากโทรศัพท์มอื ถือโดยท�ำงานผ่าน Application ทีอ่ อกแบบส�ำหรับการรายงานตัวและควบคุมตัว
ผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ ผูก้ ระท�ำผิดสามารถรายงานตัวผ่านโทรศัพท์มอื ถือโดยไม่ตอ้ งเดินทางมารายงานตัวทีส่ ำ� นักงานคุมประพฤติ
10.2 ระบบเทคโนโลยีการระบุตำ� แหน่ง พิกดั สถานทีแ่ ละเส้นทาง ซึง่ สามารถน�ำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้
กับงานคุมประพฤติ เพิม่ ประสิทธิภาพการสืบเสาะและการเยีย่ มบ้านรวมทัง้ อ�ำนวยความสะดวกในการติดตาม ดูแลผูถ้ กู
คุมความประพฤติ
10.3 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้กระท�ำผิดให้เป็นระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล ซึ่งจะอ�ำนวย
ความสะดวกในการติดตาม ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ
10.4 ระบบบริหารจัดการข้อมูลผูก้ ระท�ำผิดให้เป็นระบบฐานข้อมูลแบบดิจทิ ลั ซึง่ จะอ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและค้นหาข้อมูลผู้กระท�ำผิดอย่างรวดเร็ว
10.5 ระบบเทคโนโลยีไบโอเมตริก (Biometric) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุหรือยืนยันตัวบุคคล
ด้วยลักษณะทางชีวภาพ เช่น ใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ เสียง ม่านตา เหงื่อ เส้นผม เป็นต้น จึงใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยี เช่น การตรวจสอบคลื่นเสียง, Electronic Monitoring (EM) และระบบ
การรายงานตัวผ่านเครื่องรายงาน
10.6 ระบบการรายงานตัวผ่านเครื่องรายงาน ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ในการรายงานตัวกับกลุ่มผู้กระท�ำผิด
ทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ ่ ประหยัดเวลาและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
10.7 ระบบ Web Conference สามารถน�ำมาใช้ในการรายงานตัวและสอบปากค�ำทางไกลรวมถึง
การประชุมระหว่างส�ำนักงานได้ ซึ่งความปลอดภัยในข้อมูลมีสูงและระบบด�ำเนินการโดยรัฐ จึงมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
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11. โครงการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ด�ำเนินการเพื่อลดความแออัดในเรือนจ�ำ  สถานที่ควบคุมตัวเด็ก
และเยาวชนและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ ป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจาก
การกระท�ำผิดซ�ำ ้ และเสริมประสิทธิภาพโปรแกรมแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด โดยได้พฒ
ั นาการน�ำระบบควบคุมโดยเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบคุมประพฤติ โดยได้ด�ำเนินการในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ
ปทุมธานี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา  อบุ ลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร
เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก นครปฐม เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา ซึ่งมีผู้ถูกคุมประพฤติ
ทั้งเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก และผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้ารับ
การคุมประพฤติโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 6,000 คน ซึ่งผู้ได้รับการคุมประพฤติได้รับโอกาสที่จะไม่ต้อง
เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำ ได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัว

12. โครงการคืนคนดีสู่สังคม
โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือให้ผพู้ น้ โทษ ผูพ้ น้ จากการคุมประพฤติ และผูท้ พี่ น้ จากการพินจิ
และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนได้มโี อกาสเข้าถึงแหล่งงาน โดยได้รบั การจ้างงาน เพือ่ ให้มรี ายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ
และปรับตัวเข้าสูส่ งั คมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ ผูพ้ น้ โทษสามารถกลับคืนสูส่ งั คมและสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่าง
ปรกติสขุ ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ ้ และเพือ่ กระตุน้ ให้สงั คมได้ปรับทัศนคติ ภาพลักษณ์ และความรังเกียจทีม่ ตี อ่ ผูพ้ น้ โทษ
รวมทั้งการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมปกติได้มากขึ้น โดยมีอัตราการจ้างงานรวม 676 ดังนี้
ผู้ที่พ้นการพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)

182 คน

ผู้พ้นโทษ (กรมราชทัณฑ์)

242 คน

ผู้พ้นการคุมประพฤติ (กรมคุมประพฤติ)

252 คน
0

PB

003 ������������� ��������������� 2558.indd 60

50

100

150

200

250

300

9/7/2559 15:54:44

รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม 55

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
1. การพัฒนากฎหมายทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ โดยมีพระราชบัญญัตทิ ปี่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วเสร็จ
7 ฉบับ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างงานวิจัย
ภายใต้โครงการดังกล่าวมีการด�ำเนินงานบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม และการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ดังนี้
2.1 จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัยของกระทรวงยุติธรรม 2 ครั้ง โดยจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24-27
พฤศจิกายน 2558 ณ ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม และจังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน และจัดประชุมครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน
2.2 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 3 - 21 พฤศจิกายน 2557 ผู้ผ่านการอบรม 30 คน
2.3 สนั บ สนุ น การวิ จั ย (ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม) ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในมหาวิ ท ยาลั ย
จ�ำนวน 11 ทุน ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 1 ทุน ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 10 ทุน ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ จ�ำนวน 4 ทุน มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 2 ทุน มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ทุน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 ทุน
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2.4 การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด : จ�ำนวนข้อเสนองานวิจัยที่เสนอของบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 19 เรื่อง ได้แก่
1. โครงการส�ำรวจข้อมูลสถิตอิ าชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2559 (ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม)
2. การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความจ�ำเป็นในการจ�ำแนกผู้กระท�ำผิดในงาน
คุมประพฤติ (กรมคุมประพฤติ)
3. รูปแบบการกระท�ำความผิดและแนวทางการป้องกันการกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การเล่นแชร์และฉ้อโกงประชาชน (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
4. แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น ปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรข้ามชาติ พ.ศ. 2556 (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
5. การส�ำรวจและศึกษาค่าผลผลิตฝิ่นของประเทศไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.)
6. การจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (กรมราชทัณฑ์)
7. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและสงเคราะห์
ผู้พ้นโทษด้านการประกอบอาชีพ (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
8. การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูก
คุมความประพฤติเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤติ (กรมคุมประพฤติ)
9. ดัชนีวดั ความเข้มแข็งของชุมชนเพือ่ การมีสว่ นร่วมในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด (กรมคุมประพฤติ)
10. การพัฒนาสายอากาศแบบหลายความถีส่ ำ� หรับเครือ่ งดักฟังโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (กรมสอบสวน
คดีพิเศษ)
11. การน�ำกระบวนการสานเสวนามาใช้ในงานราชทัณฑ์ (กรมราชทัณฑ์)
12. โครงการวิจัยสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้ในคดีล้มละลาย (กรมบังคับคดี)
13. การศึกษาแนวทางการเพิ่มจ�ำนวนล่ามภาษาอังกฤษและภาษาประจ�ำชาติอาเซียนโดยการ
ขึน้ ทะเบียนกลางทีใ่ ช้รว่ มกันหลายหน่วยงานและพัฒนาก�ำหนดมาตรฐานบริการล่ามแปลภาษาเพือ่ ช่วยเหลือการด�ำเนิน
คดีอาญา (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
14. มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านความยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชน
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างระบบยุติธรรมของประเทศ (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
15. โครงการจัดท�ำมาตรฐานกลางของโทษทางอาญาในกฎหมายพาณิชย์ส�ำหรับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
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16. การศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายและแนวปฏิบตั ติ ามกรอบประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
อาเซียนและผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมและระบบกฎหมายไทย (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
17. ปัจจัยความส�ำเร็จของการบริหารงานเรือนจ�ำ (กรมราชทัณฑ์)
18. การรับรูป้ ระสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพเิ ศษของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (กรมสอบสวน
คดีพิเศษ)
19. การศึกษาวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและอาเซียน (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
3. โครงการวิจัยด้านกฎหมาย
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม มีงานวิจัยที่ได้ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 9 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนาสายอากาศแถบกว้างขนาดเล็กส�ำหรับตรวจจับความถี่ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
2. การพัฒนาเครื่องมือทางอณูชีววิทยาเพื่อประมาณระยะเวลาหลังการตาย กรณีโครงกระดูกฝังดิน
ในสุสาน (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
3. โครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
และการค้ามนุษย์ (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
4. ประสิทธิผลการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัดกับการมีสว่ นร่วมของครอบครัว
(กรมคุมประพฤติ)
5. การบูรณาการงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท�ำผิดระหว่างกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และกรมคุมประพฤติ (กรมราชทัณฑ์)
6. การจัดท�ำประมวลกฎหมายสารบัญญัติด้านยาเสพติดของประเทศไทย (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
7. โครงการวิจัยเชิงทดลองน�ำมาตรการลงโทษระดับกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำ
ความผิดหญิงในประเทศไทย (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
8. การประเมินผลการด�ำเนินงานของกระบวนการยุตธิ รรมตามพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม)
9. โครงการศึกษาลักษณะรูปแบบ และความคุ้มค่าในการด�ำเนินคดีพิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
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4. โครงการประชุมทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ASEAN FORUM : ACCESS TO JUSTICE
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงปัญหา อุปสรรคการด�ำเนินงานจากผู้แทนในภูมิภาคอาเซียน
และรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
การเสนอแนวคิดการพัฒนางานสิทธิมนุษยชนให้ควบคูไ่ ปกับกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม และเพือ่ เป็นการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมและหาแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ อ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน
โดยจัดท�ำรายงานสรุปผลเสนอผู้บริหารภายหลังการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) คณะกรรมการจัดการประชุม
ทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน 3 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง การเข้าถึงความยุติธรรม (Southeast Asia Regional Conference on Access to Justice)
เมือ่ วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 มีผทู้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมและการคุ้มครองพยานทั้งในและต่างประเทศและ
ได้สรุปประเด็นในการเข้าถึงความยุติธรรมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมโครงการ 300 คน ต่อวัน
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5. โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
การด�ำเนินโครงการจัดท�ำเครื่องมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ และระเบียบ เรื่อง ANSSR :
Developing Regulatory Impact Assessment (RIA) Guidelines as an Anti-Corruption Tool เป็นการพัฒนาเอกสาร
แนะแนวส�ำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมและส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท�ำแผนงานเพื่อก�ำหนดกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการร่วมกัน
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก จ�ำนวน 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดท�ำแนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (RIA
Guidelines) 2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (RIA Guidelines) และ 3) การเผยแพร่แนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย
(RIA Guidelines) พร้อมกับจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถพัฒนาบุคลากรของตนเองได้
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กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และ
ASIA-PACIFIC Economic Cooperation (APEC) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ “Wor kshop on
Thailand RIA Guidelines Development” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจาก
การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการน�ำเครือ่ งมือ
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายมาใช้ในการตรากฎหมายของประเทศต่างๆ ขึน้ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ไพบูลย์  คมุ้ ฉายา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธาน
การประชุม และได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ “Workshop on Thailand RIA Guidelines
Development” ครัง้ ที่ 2 เพือ่ พิจารณาร่างคูม่ อื ประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Draft Regulatory Impact
Analysis Guidelines) ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขมุ วิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมี
นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การเอเปค องค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ส�ำนัก
เลขาธิการอาเซียน และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) รวมทัง้ ประเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการน�ำเครือ่ งมือ
การประเมินผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และมาเลเซีย เป็นวิทยากร
และมีผู้แทนประเทศในกลุ่มเอเปค อาทิ ชิลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม รัสเซีย เม็กซิโก เปรู เข้าร่วม
การประชุม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. การพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมให้มีขีดสมรรถนะสูง มีการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1.1 โครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยรุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครปฐม
มีผู้ผ่านการอบรม 69 คน และรุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี นครนายก
และบุรีรัมย์ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 66 คน
1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ โดยด�ำเนินการ
ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย
ศึกษาดูงาน ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ผ่านการอบรม 28 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน ณ เมืองเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ผ่านการอบรม 84 คน
- รุ่นที่ 3 วันที่ 2 - 12 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน ณ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ผ่านการอบรม 88 คน
1.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 20 ด�ำเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการและ
ประเภททั่วไประดับอาวุโส วันที่ 11 - 26 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดหนองคาย ขอนแก่น และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ผ่านการอบรม 50 คน
1.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 15 ด�ำเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ประเภทอ�ำนวยการระดับต้น
ประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการพิเศษ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 19 มิถุนายน 2558 ณ กรุงเทพฯ จังหวัดนครนายก และ
สุราษฎร์ธานี ผู้ผ่านการอบรม 55 คน
1.5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกระทรวงยุตธิ รรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด�ำเนินการร่วมกับสถาบัน Wall Street ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 โดยมีข้าราชการกระทรวงยุติธรรมส�ำเร็จการฝึกอบรม 225 คน
1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริหารจัดการงานยุตธิ รรม โดยรูปแบบการจัดการความรู้
ภายในองค์กร : Show and Share Knowledge ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ มีข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมโครงการ
457 คน
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2. โครงการจัดท�ำคลังเครื่องมือการบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม
การจัดท�ำคลังข้อมูลเครื่องมือการบริหารจัดการตามหมวด 6 ของการด�ำเนินการ PMQA และเพื่อให้
บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ
โดยด�ำเนินการเมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจการจัดท�ำเครื่องมือการบริหารจัดการ มีแนวทางในการจัดท�ำเครื่องมือฯ และสามารถ
น�ำไปใช้จัดเก็บในคลังเครื่องมือกระทรวงยุติธรรม จ�ำนวน 40 เครื่องมือ
3. โครงการจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ก้าวไปสู่ต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับอ�ำนวยการ หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญขึ้นไป ท�ำให้ข้าราชการมองเห็นทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพของตนเองเกิดขวัญก�ำลังใจและมุง่ ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึง่ ผลการ
ด�ำเนินงานครัง้ ที่ 1 บรรยายให้ความรูก้ ารจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทัง้ แบ่งกลุม่ การจัดท�ำเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพจัดขึน้ ระหว่างวันทีว่ นั ที่ 24 - 26 มิถนุ ายน 2558 ณ ภัทรนาวา รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
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4. โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร
เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แก่บุคลากรในสังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม อันจะเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด
ความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์การในภาพรวม
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
4.1 การจัดโครงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพเพือ่ สร้างรายได้ให้บคุ ลากร รุน่ ที่ 3 หลักสูตรการท�ำกาแฟโบราณ
เครื่องดื่มนมสด ขนมปังสังขยาและขนมปังปิ้ง เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1,
ห้องปฏิบัติการ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
4.2 การจัดโครงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพเสริมเพือ่ เพิม่ รายได้ให้บคุ ลากร รุน่ ที่ 4 การท�ำกระเป๋าญีป่ นุ่
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และการสอนร้อยหิน/คริสตัล

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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4.3 การส่งเสริมการออกก�ำลังกาย ได้แก่ โครงการส่งเสริมการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพทุกวันพฤหัสบดี
(Sport Day) วันที่ 28 สิงหาคม 2557- ธันวาคม 2557 และขอขยายระยะเวลาถึง 31 ธันวาคม 2558 ผลการประเมิน
บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 25 ธันวาคม 2557 บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
วิธีการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และหันมาให้ความส�ำคัญกับการออกก�ำลังกายมากขึ้น

4.4 การจัดโครงการดูแลสุขภาพจิตใจ 360 องศา รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2557
วัดเขานกกระจิบ ต�ำบลน�้ำพุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

4.5 การจัดตลาดนัด (Shop & Share) เป็นโครงการทีจ่ ดั ให้บคุ ลากรได้นำ� สินค้าอุปโภคบริโภคมาจ�ำหน่าย
บริเวณ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยจัดกิจกรรมเดือนละครั้งในวันที่เงินเดือนออก โครงการนี้ได้รับผลตอบรับที่ดี
และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการ บุคลากรเข้าร่วมจ�ำหน่ายสินค้าท�ำให้มีรายได้มากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร
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5. การบูรณาการการใช้พื้นที่และอาคารที่ท�ำการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
คณะกรรมการบูรณาการการใช้พื้นที่และอาคารที่ท�ำการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(กบท.ยธ.) และคณะท�ำงาน ทั้ง 3 คณะ ได้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและได้รวบรวม ประมวลผล
โดยแบ่งประเภทของการใช้พื้นที่และอาคารที่ท�ำการของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
1. นายโกมล  พรมเพ็ง
2. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์
3. นายศราวุธ  คงยืน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ  

ผู้เรียบเรียงและประสานงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาววิภาวี  ลิมปรังษี
นางสาวสิรินพัชร  มณีโชติ
นางสาวจันทร์ทิวา  ทาดีวงศ์
นางสาวนิรมล  ชะโนวรรณะ
นางสาวเพ็ญไพลิน  บุญโพธิ์งาม
นางสาวลักษิกา  พ้นภัย
นางสาววิยาดา  กันยาลัง
นางสาวจริยาพร  ทองยา
นางสาวยุกตะนันท์  สุวรรณเมือง
นางสาวนาตยา  สวัสดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
นักบริหารจัดการงานยุติธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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