
การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

1

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 1. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกําลังใจในพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอ 600,000 กรมราชทัณฑ์

พระราชดําริ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ (สํานักพัฒนา

ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ใช้ในการดําเนินชีวิตผู้ต้องขัง พฤตินิสัย)

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสนองพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจํา

   2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ

กําลังใจในพระราชดําริฯ

   3. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้ง และถ่องแท้ สามารถนําไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ปละไม่หวนมากระทําผิดซ้ําอีก

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ส่วนที่ ๑

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 255๘
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 6 แห่ง ดังนี้

   1. เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด

   2. เรือนจําชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย

   3. เรือนจําชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์

   4. เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท

   5. เรือนจําชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง

   6. เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจาํกลางสุรินทร์

   ตัวชี้วัด

   การจัดฝึกอบรมและสํารวจความพึงพอใจของผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตผู้ต้องขัง ภายใต้

ตามโครงการกําลังใจในพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. จัดทําโครงการเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติ

   2. ดําเนินการจัดสรรงนประมาณให้หน่วยงานเป้าหมาย

   3. ประสานกองคลังในการโอนเงินงบประมาณให้เรือนจํา/ทัณฑสถานเป้าหมาย

   4. เรือนจํา/ทัณฑสถานเป้าหมายดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไว้

   5. ติดตามผลการดําเนินงานการฝึกอบรม

   6. สรุปประเมินและรายงานผลการฝึกอบรมฯ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   1. สามารถสนองพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองคืเจ้าพัชรกิติยาภา ในการ

น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจํา

   2. ผู้ต้องขังได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิต

ประจําวันสามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   ผู้ต้องขังจํานวน 300 คน ผ่านการฝึกอบรมฯ

   ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

   ผู้ต้องขังจํานวน 300 คน มีความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมตาม

หลักสูตร น้ําหนักไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25

   ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

2. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 807,250 กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์ (สํานักพัฒนา

   1. เพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการน้อมนําหลักปรัชญา พฤตินิสัย)

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของข้าราชการกรมราชทัณฑ์

   2. เพื่อสนองพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจํา
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้ง และถ่องแท้

สามารถนําไปขยายผลให้แก่ผู้ต้องขัง และนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้

   4. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรมของ

เรือนจํา/ทัณฑสถานให้มีการพัฒนาก้าวหน้าและสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

   5. เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ เรือนจํา/ทัณฑสถานให้เป็น

บุคคลที่คุณภาพและประสิทธิภาพ

   เป้าหมาย

   เจ้าหน้าที่ จํานวน 60 คน ดังนี้

   - เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จํานวน 10 คน

   - เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 50 คน

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. จัดทําโครงการเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติ

   2. ประสานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมราชทัณฑ์จัดฝึกอบรม

   3. ประสานกองคลังในการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม

   4. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมราชทัณฑ์ดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่

กําหนดไว้

   5. ติดตามผลการดําเนินงานการฝึกอบรม

   6. สรุปประเมินและรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมฯ ทราบ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ผลลัพทธ์ตามเป้าหมาย

   เจ้าหน้าที่จํานวน 60 คน ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร

   ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

3. โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 400,000 กรมราชทัณฑ์

ตามโครงการกําลังใจในพระราชดําริฯ (สํานักพัฒนา

   วัตถุประสงค์ พฤตินิสัย)

   1. เพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดํารงชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

   2. เพื่อสนองพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจําให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ และนําไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ

   3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ต้องขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ดําเนินงานตาม

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 14 แห่ง

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. จัดทําโครงการเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติ

   2. ดําเนินการจัดสรรงนประมาณให้หน่วยงานเป้าหมาย

   3. ประสานกองคลังในการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานเป้าหมาย
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   4. หน่วยงานเป้าหมายดําเนินการ

   5. สรุปประเมินและรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมฯ ทราบ

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   1. เรือนจํา/ทัณฑสถาน สามารถสนองพระราชดําริของพระบามสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2. ผู้ต้องขังสามารถนําความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการดํารงชีวิต

ภายหลังพ้นโทษ และพึ่งตนเองได้ ตามแนวพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลงานของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการกําลังใจใน

พระราชดําริฯ

   ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

6



การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

2

๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 1. โครงการ International Forum : Access to Justice สิทธิมนุษยชนกับ 850,000 กรมคุ้มครอง

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน กระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพ

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับบที่ 3 อย่างเป็นทางการ

   2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและทิศทางการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษชนแห่งชาติ ฉ. 3

   3. เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานด้านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน

   4. เพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในประเทศไทย

   5. เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและ

ระหว่างประเทศ

   เป้าหมาย

  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคอาเซียน 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับประสบการณ์

และแนวคิดสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและให้

ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้พัฒนากระบวนการยุติธรรมและหา

แนวทางปฏิบัติเพื่ออํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ตัวชี้วัด : -

   ผลการดําเนินการ

   จัดประชุมฯ และงานเปิดตัวแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 : สานพลัง 

ส่งเสริมสิทธิสร้างสังคมสู่สันติสุข) ในวันที่ 12 ก.พ. 58 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

2. โครงการพัฒนาวิชาชีพโนตารีในประเทศไทย (งบประมาณ ๒,๗๔๖,๐๐๐ บาท) 155,322.57 สํานักงานกิจการ

   ผลการดําเนินงาน ยุติธรรม

   1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ จํานวน ๒ ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบงาน

ของเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

   2. มีการเช่าบริการพื้นที่ Web Hosting ของ Website OJA-ASEAN และ

กําหนดต่อสัญญาเช่าพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2558

   3. มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ

   4. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. .... 

   5. อยู่ระหว่างคณะทํางานดําเนินการปรับปรุงร่าง พระราชบัญญัติ

   6. มีการจัดประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก China Notary Association 

เกี่ยวกับการผลักดันยุทธศาสตร์การจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ โนตารีในประเทศไทย

พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนการยก

ร่าง พ.ร.บ.โนตารี พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สํานักงานกิจการ

ยุติธรรม
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ มาตรา ๗๗ และ ๗๘ สํานักงาน ป.ป.ง. สํานักงาน ป.ป.ง.

การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้    สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิดมูลฐาน

กฎหมายที่เข้มงวดและการจัดการ ยาเสพติด ดังนี้

ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้    ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 2๗ กุมภาพันธ์ 255๘ มีการออกคําสั่งมอบหมาย

เบ็ดเสร็จ พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

จาํนวน 25 คําสั่ง และมีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด จํานวน 6 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน 1,101,279.40 บาท

โดยมียอดรวมสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 -

27 ก.พ. 58) ดังนี้

   - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 89 คําสั่ง

   - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน

ยาเสพติด จํานวน 33 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน

121,291,280.04 บาท

   สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิดมูลฐาน

ค้ามนุษย์ ดังนี้

   ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่มีการออกคําสั่งมอบหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

และไม่มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินทีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   โดยมียอดรวมสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 -

27 ก.พ. 58 ) ดังนี้

 - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จํานวน 3 คําสั่ง

 - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน

ค้ามนุษย์ จํานวน 1 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 3,023,919.60 บาท

      ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์ (ศูนย์ป้องกันและ

   เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจํา ปราบปราม

   เป้าหมาย ยาเสพติด)

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน ที่ดําเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมราชทัณฑ์ ได้กําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

   1. เข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ของเรือนจําโดยกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานต้อง

รับผิดชอบกวดขันดูแลเรือนจําของตนเอง

   2. ให้หัวหน้าหน่วยงานวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   3. ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่กรมราชทัณฑ์ได้

สั่งการไว้ครบถ้วนแล้ว โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

      3.1 กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พร้อมออกมาตรการการกวาดล้าง จู่โจมตรวจค้นโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดให้หมดไป

อย่างเด็ดขาด ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยสนธิกําลังร่วมกับทหาร ตํารวจ

จังหวัด หากหลังจากนี้ยังตรวจค้นพบฯ จะมีมาตรการ (1) ตรวจพบครั้งที่ 1 ว่ากล่าว

ตักเตือนผู้บริหารทุกระดับ ทุกคน เป็นลายลักษณ์อักษร (2) ตรวจพบครั้งที่ 2 ปรับย้าย

ผู้บริหารทุกระดับ ทุกคน และตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

     3.2 มีหนังสือสั่งการ มาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการใช้เรือนจําฯ 

เป็นฐานค้ายาเสพติด ให้เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการทั่วประเทศ 143 แห่ง 

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 57

2. การจู่โจมตรวจค้นเรือนจํา

   วัตถุประสงค์

   เพื่อป้องกันและปราบปราม และสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ทําการจู่โจมตรวจค้น
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. กรมฯ ได้สั่งการ กําชับ ให้เรือนจํา/ทัณฑสถานจู่โจมตรวจค้นอย่างสม่ําเสมอ

โดยสนธิกําลังกับทหาร ตํารวจ จังหวัด โดยให้รายงานผ่านระบบ drugzero ทุกวัน

(การสกัดกั้นและจู่โจมตรวจค้นประจําวัน) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - 20 ก.พ. 58

มีผลการตรวจค้น ดังนี้

     1.1 โทรศัพท์ สกัดกั้น 203 เครื่อง จู่โจมตรวจค้น 1,107 เครื่อง

     1.2 ซิมการ์ด สกัดกั้น 34 อัน จู่โจมตรวจค้น 495 อัน

     1.3 ยาบ้า สกัดกั้น 607 เม็ด จู่โจมตรวจค้น 4,337 เม็ด

     1.4 ไอซ์ สกัดกั้น 16.76 กรัม จู่โจมตรวจค้น 179.61 กรัม

     1.5 กัญชา ไม่พบทั้งการสกัดกั้นและการจู่โจมตรวจค้น

3. การกําหนดเรือนจําเป้าหมายในการควบคุมผู้ต้องขังรายสําคัญเพื่อการตัด กรมราชทัณฑ์

วงจรการค้ายาเสพติด (สํานักทัณฑปฏิบัติ)

   วัตถุประสงค์

   เพื่อป้องกันและปราบปราม และสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 19 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถานที่สามารถกําหนดเป็นเรือนจําสําหรับผู้ต้องขังรายสําคัญ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมราชทัณฑ์ ดําเนินการได้ 2 แห่ง

   (1) เรือนจํากลางเขาบิน 831 คน

   (2) เรือนจํากลางคลองไผ่ (ตัวยังถูกคุมขังอยู่) 268 คน

4. การสับเปลี่ยนผู้บัญชาการเรือนจํา และโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เข้าไป กรมราชทัณฑ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์ในเรือนจํา ลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่าง (กองการเจ้าหน้าที่)

เฉียบขาด

   วัตถุประสงค์

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจํา

   เป้าหมาย

   ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกรมราชทัณฑ์

   ตัวชี้วัด

   จํานวน

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. สับเปลี่ยนผู้บัญชาการเรือนจํา/ผู้อํานวยการทัณฑสถาน = อํานวยการต้น

และสูงอย่างละ 1 ราย รวม 2 ราย

   2. ย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทรศัพท์ฯ = ต.ค. 11 ราย

 / พ.ย. 4 ราย / ธ.ค. 7 ราย รวม 22 ราย
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   3. การลงโทษทางวินัยและทางอาญา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 16 ราย

 / ไล่ออก 10 ราย ตั้งกรรมการสอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 6 ราย

   4. การลงโทษทางวินัยและทางอาญา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ 8 ราย

/ ไล่ออก 4 ราย ตั้งกรรมการสอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2 ราย

อยู่ระหว่างการสอบสวน 2 ราย

5. การพิจารณาให้บําเหน็จความชอบแก่เจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์

รวมทั้งสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ (ศูนย์ป้องกันและ

   วัตถุประสงค์ ปราบปราม

   เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ยาเสพติด)

   เป้าหมาย

   ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

   ตัวชี้วัด

   จํานวนข้าราชการ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ รอการพิจารณาจัดสรรจํานวนเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อรับบําเหน็จ

ความชอบด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจําปี 2556-2557 จากกระทรวง

ยุติธรรม (งบประมาณ สํานักงาน ป.ป.ส.)

   ในปี 2555 กรมราชทัณฑ์ได้รับจัดสรร จํานวนเจ้าหน้าที่ฯ จํานวน 119 คน
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

6. โครงการการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องงขังติดยาเสพติดในรูปแบบ 23,708,874 กรมราชทัณฑ์

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ (ศูนย์ป้องกันและ

   วัตถุประสงค์ ปราบปราม

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านระเบียบวินัย ยาเสพติด)

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการฝึกวิชาชีพระยะสั้น และ

ด้านเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

   2. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมี

คุณภาพหลังพ้นโทษ โดยไม่กลับมาทําผิดซ้ํา และไม่เสพยาเสพติดซ้ําอีก

   เป้าหมาย

   ผู้ต้องขัง 2,500 คน

   ตัวชี้วัด

   จํานวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน แล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 57

โดยมีเป้าหมายดําเนินการในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 7 แห่ง ได้แก่ 1. ทัณฑสถานบําบัด

พิเศษปทุมธานี 2. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 3. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

4. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 5. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 6. ทัณฑสถาน

บําบัดพิเศษขอนแก่น 7. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง จํานวน 3,745 คน

หลักสูตร 75 วัน 900 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 57 - 6 มี.ค. 58
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

7. โครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด 16,310,000 กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์ (ศูนย์ป้องกันและ

   1. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดได้รับการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ปราบปราม

   2. เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถหยุดยาเพสติดได้ และเพิ่มศักยภาพในการดํารงชีวิต ยาเสพติด)

อย่างปกติในสังคมหลังจบโปรแกรม

   3. เพื่อลดความต้องการ (Demand) ยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจํา และลด

การแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจํา

   เป้าหมาย

   ผู้ต้องขัง 16,310 คน ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 86 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน 86 แห่ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57 

และอยู่ระหว่างอบรมชุมชนบําบัด รุ่นที่ 1 จํานวน 8,155 คน (พ.ย. 57- มี.ค. 58)

8. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 446,116,300 สํานักงาน ป.ป.ส.

   วัตถุประสงค์

   เพื่อดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ตัวชี้วัด

   1. จํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

   2. ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ

   3. คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจํานวนคดียาเสพติดที่ได้รับ

แจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

   4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสําคัญที่มีการขยายผล

   กิจกรรม

   1. การทําลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด

   2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

   ผลการดําเนิน

   1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน 31,944 คดี ผู้ต้องหา

จํานวน 33,893 คน

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จํานวน

3,343,885.05 เม็ด ไอซ์ 31.91 กิโลกรัม เฮโรอีน 13.95 กิโลกรัม

กัญชา 2,350.43 กิโลกรัม

   3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จํานวน 187 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 

จํานวน 37.58 ล้านบาท

   4. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 54 คดี ผู้ต้องหา 154 ราย
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   5. การดําเนินการในเรือนจําโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจําทุกเรือนจํา

อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นยึดยาบ้า 200 เม็ด ไอซ์ - กรัม

โทรศัพท์มือถือ 84 เครื่อง และซิมการ์ด 47 อัน

   6. การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ. 123 และทาง Web Site ของสํานักงาน ป.ป.ส.

พบการร้องเรียน 44 คน

   7. การดําเนินการจับกุมเจ้าหนา้ที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 15 คน

9. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง 396,164,800 สํานักงาน ป.ป.ส.

เกี่ยวกับยาเสพติด

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด

   2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกัน

และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง

   3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   ตัวชี้วัด

   1. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีการดําเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
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งบประมาณ

   2. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

   3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. การรณรงค์ป้องกันและการปรับเปลี่ยนเจตคติ

   2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในทุกระดับ

   ผลการดําเนินงาน

   1. การเข้าไปดําเนินการในพื้นที่เสี่ยง คือ การออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง,

หอพัก/อาคารที่พัก/ที่พักเชิงพาณิชย์, ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต, โต๊ะสนุกเกอร์/

โต๊ะบิลเลียด จํานวน 5,235 ครั้ง พบการกระทําผิดและได้ดําเนินการต่อพื้นที่เสี่ยงที่

กระทําผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม จํานวน 177 ครั้ง และใช้มาตรการทางกฎหมาย

81 ครั้ง

   2. การเข้าไปดําเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติด 7,412 ราย ส่งเข้ารับการบําบัดรักษาด้วยความสมัครใจ 89 ราย

ให้โอกาสเข้าทํางาน 63 ราย การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจัดู

กิจกรรม

To Be Number One และจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มเสี่ยง (แรงงานต่างด้าว)
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 
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ในการดําเนินงานที่สําคัญ
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   3. การบําบัดฟื้นฟู ภาพรวม 18,261 คน ดังนี้

      3.1 ระบบสมัครใจ รวม 5,642 ราย

      3.2 ระบบบังคับบําบัด โดย กรมคุมประพฤติ 9,477 ราย

      3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

3,1428 ราย

   4. การติดตามผู้ผ่านการบําบัด 23,003 คน และการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่าน

การบําบัด 1,478 คน

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง 1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรม สํานักงานปลัด

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม

   วัตถุประสงค์ (สํานักนโยบาย

   1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด และยุทธศาสตร์)

ชายแดนภาคใต้

   2. เพื่อเสริมสร้างการอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม นิติรัฐ) สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย

   เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

   1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็ง

ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จํานวน 9,000 คน)

   2. ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับคําแนะนําปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 
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งบประมาณ

(ร้อยละ 70)

   กิจกรรม/ผลการดําเนิงาน

   1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 1,485,445.03 (สํานักนโยบาย

ภาคใต้ และยุทธศาสตร์)

   - จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงยุติธรรมระดับพื้นที่ (9 ม.ค. 58)

   - ดําเนินโครงการพัฒนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เชิงรุก

เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านชุมชนเข้มแข็ง (17-20 ม.ค. 58)

   - ดําเนินโครงการระบบเยี่ยมญาติผ่านจอภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(Video Conference) ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เรือนจํากลาง

ปัตตานี เรือนจํากลางสงขลา และศูนย์ยุติธรรมชุมชน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

   - จัดประชุมประสานงานประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (23 ม.ค. 58)

   - ดําเนินการพัฒนาศักยภาพประชาชนผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมหลักการทํางานชุมชนและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่าง

รัฐกับประชาชน (4-6 ก.พ. 58)

   - จัดประชุมกลุ่มภารกิจงานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

ครั้งที่ 1/2558 เพื่อขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม (20-21 ก.พ. 58)
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งบประมาณ

   2. ส่งเสริมการอํานวยความยุติธรรมในชุมชนโยศูนย์ยุติธรรมชุมชน 962,075.03 (สํานักนโยบาย

   - ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัด และยุทธศาสตร์)

ชายแดนภาคใต้ จํานวน 8 ครั้ง

   - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จํานวน 95 ศูนย์

   - ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและ

ประชาชน จํานวน 10 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสตูลและนราธิวาส

   - ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกิจกรรมในชมุชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน จํานวน 

19 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา

   - สํานักงานยุติธรรมตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

   3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 510,303 กรมสอบสวน

   - วิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกลุ่มและเครือข่ายที่นําไปจัดทําแผนผัง คดีพิเศษ

ความเชื่อมโยง 6 ผัง และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ จํานวน 147 เรื่อง

   - ดําเนินการรายงานสถานการณค์วามเคลื่อนไหวสําคัญของกลุ่มบุคคลเครือข่าย 

จํานวน 8 ฉบับ จัดทํารายงานสถานการ์/ความเคลื่อนไหวสําคัญของกลุ่มบุคคล

หรือเครือข่าย จํานวน 4 ฉบับ
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แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
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งบประมาณ

   4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้าน 518,628.95 สถาบันนิติ

นิติวิทยาศาสตร์เพื่ออํานวยความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม (ไม่รวมการทํา PO) วิทยาศาสตร์

   - ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ จํานวน 197 เรื่อง 

1,427 รายการ

   5. เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ 4,835,717,96 กรมคุมประพฤติ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   - จัดค่ายแก้ไขฟื้นฟู 18 ครั้ง

   - จัดอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกนัสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) จํานวน 1 ครั้ง

   - จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานชุมชน

   6. เสริมสร้างชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชน "พินิจต้นแบบ" ตามวิถี 1,544,010.07 กรมพินิจและ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงงบประมาณ 2558 คุ้มครองเด็กและ

   - จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เยาวชน

   - อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2 ครั้ง

   - จัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาและวิถีชีวิต

จํานวน 2 ครั้ง

   - จัดกิจกรรมพินิจอาสา โดยให้เยาวชนที่ถูกควบคุมตัวได้ทํางานบริการสังคมเพื่อ

สร้างจิตสํานึกที่ดี จํานวน 7 ครั้ง

   - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกัน บําบัด 

และฟื้นฟูเด็กและเยาวชน จํานวน 1 ครั้ง
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   - อบรมบุคลากรสังกัดกรมพินิจฯ เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมในการทํางาน

   7. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพสําหรับ 421,558 กรมคุ้มครองสิทธิ

เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ

   - จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

 และสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงาน

พลเรือน สํานักงานยุติธรรมจังหวัด และชุมชน จํานวน 40 คน

   - จัดจ้างบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประสานงาน ประจําสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

   8. พัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาและการคุ้มครอง 30,400 กรมคุ้มครองสิทธิ

ผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ

   - เตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคําขอรับการสนับสนุนหลักทรัพย์เป็นหลัก

ประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 11 หนว่ยงาน จํานวน 1 ครั้ง

   9. บังคับคดีพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายบังคับคดีและ 400,000 กรมบังคับคดี

วิทยากรตัวคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่ประชาชน ผู้นําศาสนา 

ผู้นําชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

และสตูล จํานวน 560 คน)

   10. เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 290,000 กรมบังคับคดี

   - จัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผ็นําชุมชน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก
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กองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา (จํานวน 60 คน) 

   - มีเครือข่ายบังคับคดีในหน่วยงาน จํานวน 1 แห่ง

   11. ส่งเสริมการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 46,520 สํานักงาน ป.ป.ท.

   - อบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการป้องกัน

การทุจริตภาครัฐ จํานวน 3 รุ่น

   12. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงนิ 352,392 สํานักงาน ปปง.

แก่การก่อการร้าย

   - เดินทางไปราชการเพื่อสืบสวนสอบสวน

   13. ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,100,000 สภาทนายความ

   ได้รับจัดสรรในงวดที่ 1 จํานวน 3,116,000 บาท

   - จัดทนายความช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ประชาชน

   - จัดรายการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารแก่ประชาชน

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

   1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งใน

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จํานวน 9,000 คน) 

   ผลการดําเนินการ : 5,016 คน

   2. ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับคําแนะนําปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน 

(ร้อยละ 70)
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2. โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ 340,130 กรมคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสรีภาพ

   วัตถุประสงค์ (กองส่งเสริมสิทธิ

   เพื่อพัฒนาสื่อเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการ และเสรีภาพ)

ยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   เป้าหมาย

   สื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสทธิและเสรีภาพ

   ตัวชี้วัด

   1. สื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   2. จัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ

ตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   ผลการดําเนินการ

   1. ดําเนินการจัดจ้างบุคลารในพื้นที่จํานวน 3 คน ประจําการ ณ สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เรียบร้อยแล้ว
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   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 

23 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมไดอิชิ จ.สงขลา

3. โครงการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาและ 30,400 กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่จังหวัดชายแดน และเสรีภาพ 

ภาคใต้ (งบประมาณ 500,000 บาท) (กองพิทักษ์สิทธิ

   กิจกรรม การช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจาก และเสรีภาพ)

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   วัตถุประสงค์

   เพื่อพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา

และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   เป้าหมาย

   จํานวนการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตามพ.ร.บ.

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

จํานวนคําขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรม ทั้งคดีความมั่นคง

และคดีอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคณะอนุกรรมการ

   ตัวชี้วัด

   1. จํานวนการช่วยเลหือทางการเงินผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
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พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   2. จํานวนคําขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรม ทั้งคดี

ความมั่นคง และคดีอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาตใต้ที่ไดรับการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการ

   ผลการดําเนินการ

   จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จํานวน 11 หน่วยงาน ผลการพิจารณาทั้งหมด 5 ราย ดังนี้

   ได้รับอนุมัติ จํานวน 1 ราย, ไม่ได้รับการอนุมัติ จํานวน 3 ราย และชะลอ

การอนุมัติ จํานวน 1 ราย

2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก  - รัฐธรรมนูญแห่ง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 กรมคุ้มครองสิทธิ

ปฏิบตัิ ราชอาณาจักรไทย    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเสรีภาพ

(ฉบับชั่วคราว) หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2557 มาตรา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดใช้แผนสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ มุ่งหวัง "สู่สังคมสันติสุข" และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) มุ่งหวัง "สู่สังคมสันติสุข" โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา

  (พ.ศ. 2555-2559) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู่กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ 

ยุทธศาสตร์สร้าง เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนปลัดกระทรวง 20 กระทรวง

ความเป็นธรรมในสังคม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนภาค

เอกชน ประชาขน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม
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6

6.1 เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ สํานักงานกิจการยุติธรรม 17,439,500

พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่พ้นกําหนด    สํานักงานกิจการยุติธรรมมีการกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน รายการจ้าง

ภายในสิ้นปีนี้โดยติดตามให้มีการเบิกจ่าย ตกแต่งห้องฝึกอบรม และพื้นที่ห้องทํางานเพิ่มเติม ณ ที่ทํางานสํานักงานกิจการยุติธรรม

อย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึง จํานวนเงิน 26,830,000 บาท

ระดับท้องถิ่น

   ผลการดําเนินงาน

   เบิกจ่ายงบประมาณ

   - งวดที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 4,024,500

   - งวดที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 4,024,500

   - งวดที่ 3 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 4,024,500

   - งวดที่ 4 วันที่ 19 มกราคม 2558 5,366,000

   - งวดที่ 5 วันที่ 28 มกราคม 2558 4,024,500

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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10

๑๐.๒ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ 2,000,000 สํานักงาน ป.ป.ท.

ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ    วัตถุประสงค์

   1. เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ

   กลุ่มเป้าหมาย

   เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนไม่

น้อยกว่า 1,000 คน

   ตัวชี้วัด

   จํานวนครั้งในการดําเนินการ 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 

1,000 คน

   ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน

   สัญญาที่ 20/2558 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2557 ทั้งหมด 3 งวดงาน กําหนด

ส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายใน 23 ก.ค. 2558 ขณะนี้ส่งงานงวดที่ 1 ในวันที่ 

9 มกราคม 2558 แล้ว

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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   10.2.1 การให้บริการถุงตัวบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว    ตามที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสํานักงานตํารวจ และเสรีภาพ

(One Stop Service) แห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 

นั้น ได้ดําเนินการ ดังนี้

   1. กระทรวงยุติธรรมได้มีคําสั่งที่ 504/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

มอบอํานาจให้หน่วยงานในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นสํานักงานตาม พ.ร.บ. 

ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ศ. 2544 โดยให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในการ

แจ้งสิทธิและรับคําขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่สถานีตํารวจภูธรและ

นครบาลทั่วประเทศ เป็น One Stop Service ประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียเวลา

เดินทางไปยื่นที่หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมอีก ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

   2. รัฐมนตรีว่าการประทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการประทรวงการคลัง ซึ่ง

เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ ได้ออกประกาศแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตํารวจ

แห่งชาติ/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากบการ/พนักงานสอบสวน เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการ ตาม พ.ร.บ. นี้ ในเขตรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

   3. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะได้มีคําสั่ง/วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน

สังกัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกคําสั่งให้ถือเปน็แนวทางปฏิบัติต่อไป
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   ทั้งนี้ จะสามารถให้บริการ One Stop Service ณ สถานีตํารวจภูธรและ

นครบาลทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Integrity and ได้รับ สํานักงาน ป.ป.ท.

แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ Transparency Assessment : ITA) 10,600,000

   วัตถุประสงค์ เบิกจ่าย 

   1. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 3,180,000

ภาครัฐ

     2. เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินสําหรับ

การปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

   กลุ่มเป้าหมาย

   1. เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

   2. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ 150 หน่วยงาน

   ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน

   โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 5 งวดงาน ตรวจรับงานงวดที่ 1 

เรียบร้อยแล้ว 
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10.4 การใช้มาตรการ

 10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย 1. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ กรมบังคับคดี

การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตรย์สุจริต

และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ    ผลการดําเนินงาน

ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์    1. การรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี

สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการ    2. การประชาสัมพันธ์และจัดทําประกาศข้อความ "หากพบเห็นเจ้าหน้าที่มีการเรียก

ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เก็บทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริตขอให้แจ้ง ผู้อํานวยการ..." โดยติดประกาศ

ไว้ที่ทําการสํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

   3. ปลูกจิตสํานึกให้กับบุคลากรโดยนําหลักธรรมคําสอนตามหลักพระพุทธศาสนา

มาขัดเกลาจิใต มีการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันพระ 

ระหว่างเวลา 07.00 - 08.00 น. และ 17.00 - 18.00 น.

   4. จัดอบรม "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" เพื่อให้การอบรมปลูกจิตสํานึกใน

การน้อมนําคุณธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งป้องกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี จํานวน 120 คน 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

   5. มีหนังสือที่ ยธ 00516/ว2 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2558 แจ้งเวียนกํากับดูแลผู้ใต้

บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติ 

เพื่อมิให้เกิดปัญหาการร้องเรียน
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   6. มีหนังสือแจ้งเวียนที่ ยธ 0516/ว3 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2558 ซักซ้อมแนวทาง

การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง กรณีมีการกล่าวหาหรือกรณีสงสัยว่าเจ้าหน้าที่

กระทําผิดวินัย หรือกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อแนวทางการเสริมสร้างและ

พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย

2. โครงการอบรมสัมมนา "แนวทางปฏิบัติงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อ 300,000 สํานักงาน ป.ป.ท.

เตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤติ"

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบบริหารงานตาม

แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ

   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน

บริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ

   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานใน

สภาวะวิกฤติโดยไม่ให้เกิดความผิดพลาด

   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อ

เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ เพื่อให้

ในการพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ

สํานักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

   กลุ่มเป้าหมาย

   ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 60 คน
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ตัวชี้วัด

   ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 60 คน

   แผนการดําเนินงาน

   ตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปีงบประมาณ 2558 กําหนดจัดโครงการนี้ใน

เดือนมีนาคม 2558

   ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน

   โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จัดทําโครงการ วันที่ 19-21 ก.พ. 58 

ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

   สํานวนด้านการทุจริต จํานวน 21 ราย

   1. ลงโทษไล่ออกจากราชการ จํานวน 11 ราย

   2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง จํานวน 5 ราย

   3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและให้ออกจากราชการ

ไว้ก่อน 5 ราย

๑๐.๕ การป้องกันและปราบปราม 1. โครงการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญาการประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์

การทุจริตประพฤติมิชอบ ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้ครบถ้วนแล้ว (กลุ่มงานคุ้มครอง

   วัตถุประสงค์ จริยธรรม)

   เพื่อกําชับให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน เห็นความสําคัญ และเร่งรัดการดําเนินการตาม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบตามที่กรมราชทัณฑ์ได้สั่งการไว้

ครบถ้วนแล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. กรมราชทัณฑ์ได้ดําเนินการ "แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของกรมราชทัณฑ์" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

   2. กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ไปยีงเรือนจํา/ทัณฑสถาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

   3. กรมราชทัณฑ์ได้เร่งรัดให้เรือนจํา/ทัณฑสาถน 143 แห่ง ดําเนินการตาม

โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา 5 ด้าน โดยได้เดินทางไปติดตาม

ประเมินผล จํานวน 1 ครั้ง ในเรือนจํา 5 แห่ง ได้แก่ 1. เรือนจํากล่งนครพนาม

2. เรีอนจํากลางอุดรธานี 3. เรือนจําจังหวัดสกลนคร 4. เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร

5. เรือนจําอําเภอสว่างแดนดิน

   4. กรมราชทัณฑ์ได้กําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการประเมินมาตรฐาน

ความโปร่งใสของหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดที่เรือนจํา/

ทัณฑสถานนําไปประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาร พ.ศ. 2558

ในรอบการประเมิน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยกรมราชทัณฑ์ออกหนังสอื

แจ้งแนวทางการประเมินให้หน่วยงานปฏิบัติทราบแล้ว
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

2. โครงการติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ในเรือนจํา กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์ (กองแผนงาน)

   เพื่อให้เรือนจํา/ทัณฑสถานมีระบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ที่มีความโปร่งใส

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหารการทุจริต

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน 10 แห่ง

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. ระบบขายสินค้าแลเงินฝากผู้ต้องขังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เปิดใช้งาน

แล้ว 6 แห่ง ได้แก่ 1. เรือนจํากลางราชบุรี 2. เรือนจํากลางชลบุรี 3. ทัณฑสถาน

หญิงกลาง 4. เรือนจําจังหวัดจันทบุรี 5. เรือนจําอําเภอแม่สอด 6. เรือนจําจังหวัด

ปราจีนบุรี

3. โครงการการปฏิบัติตามมาตรการความโปร่งใส 5 ด้าน กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์ (กลุ่มงานคุ้มครอง

   เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จริยธรรม)

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมราชทัณฑ์ ได้เร่งรัดให้เรือนจํา/ทัณฑสภาน 143 แห่ง ดําเนินการตามโครงการ

มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา 5 ด้าน

   1. มาตรฐานด้านข้าวสาร

   2. มาตรฐานด้านอาหร

   3. มาตรฐานด้านการทํางานของผู้ต้องขัง

   4. มาตรฐานด้านร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

   5. มาตรฐานด้านการบริการทั่วไป

   โดยให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน ดําเนินการ ดังนี้

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ เรือนจําละ 1 ชุด

   2. ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการดําเนินงานฯ และรายงานกรมฯ ทุก 3 เดือน

   - คณะกรรมการ ปปช. ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งให้เรือนจําที่มีตําแหน่งเกี่ยวข้องยื่นบัญชีตาม

กฎหมายแล้ว
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   - ตามมาตรฐานความโปร่งสของเรือนจํา 5 ด้าน ได้กําหนดให้ ผู้บัญชาการเรือนจํา 

ผู้อํานวยการทัณฑสถาน ผู้อํานวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าแดน ต้องยื่น

บัญชีทรัพย์สิน โดยให้รายงานมายังกรมฯ ซึ่งมีเรือนจํา/ทัณฑสถาน ยื่นรายงานมา

กรมฯ แล้ว จํานวน 136 แห่ง

   กรมฯ ได้กําหนดแผนการติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของ

เรือนจํา 5 ด้าน 4 ครั้ง ดําเนินการแล้วเสร็จ 2 ครั้ง ดังนี้

   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 5 แห่ง ได้แก่

เรือนจํากลางนครพนม เรือนจําจังหวัดสกลนคร เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร เรือนจํา

อําเภอสว่างแดนดิน และเรือนจํากลางกาฬสินธุ์

   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ เรือนจํา

จังหวัดชุมพร เรือนจําจังหวัดระนอง เรือนจําอําเภอหลังสวน เรือนจําอําเภอทุ่งสง

และเรือนจําอําเภอไชยา

4. โครงการให้ผู้บัญชาการเรือนจําต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์ (กลุ่มงานคุ้มครอง

   เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จริยธรรม)

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

39



การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. คณะกรรมการ ปปช. ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งให้เรือนจําที่มีตําแหน่งเกี่ยวข้อง

ยื่นบัญชีตามกฎหมายแล้ว

   2. ตามมาตรฐานความโปร่งสของเรือนจํา 5 ด้าน ได้กําหนดให้ ผู้บัญชาการ

เรือนจํา ผู้อํานวยการทัณฑสถาน ผู้อํานวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าแดน

ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยให้รายงานมายังกรมฯ ซึ่งมีเรือนจํา/ทัณฑสถาน ยื่น

รายงานมากรมฯ แล้ว จํานวน 136 แห่ง
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย 1. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ 563,386.78 กรมคุ้มครองสิทธิ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International และเสรีภาพ

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง Convention for the Protection of all Persons from Enforced (กองส่งเสริมสิทธิ

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ Disappearance : CED) (งบประมาณ 635,800 บาท) และเสรีภาพ)

การบริหารราชการแผ่นดิน    วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงหลักการและสาระสําคัญ

ของอนุสัญญาฯ รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาการหายสาบสูญ

โดยถูกบังคับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสามารถนําหลักการตามสนธิสัญญาฯ

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๓. เพื่อตรวจทานคําแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล

ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๔.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

   เป้าหมาย

   ๑. ผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญา

   ๒. หน่วยงานรับทราบถึงหลักการและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหา

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๓. ตรวจทานคําแปลอนุสัญญา

   ๔. เตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

   กิจกรรม

   ๑. การผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๒.การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๓.การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจทานคําแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ 1 ในวันที่

12 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถ.สุขุมวิท จ.ชลบุรี

   2. จัดจ้างผลิตสื่อฯ จํานวน 600 เล่ม เป็นเงิน 42,000 บาท

   3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า

ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ

วันที่ 18 ก.พ. 58 โดยเชิญคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวัติตามอนุสัญญาต่อต้านการ

ทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี

42



การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีพันตํารวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ.... และมติที่ประชุมเห็นชอบ

ให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือถึงคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เพื่อขอความเห็นชอบเป็นหนังสือ

อย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2. โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา 580,108.79 กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(CERD) และเสรีภาพ

(งบประมาณ 656,200 บาท) (กลุ่มงาน

   วัตถุประสงค์ สิทธิมนุษยชน

   ๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและผลการดําเนินการความก้าวหน้าตามข้อ ระหว่างประเทศ 

เสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติขององค์การสหประชาชาติ กองส่งเสริมสิทธิ

    ๒. เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบซึ่งเป็นพันธกรณี

ของรัฐภาคี

   เป้าหมาย

   เพื่อรวบรวมประเด็นจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อประกอบการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ 
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   กิจกรรม

   ๑.จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ

ประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง

เชื้อชาติในทุกรูปแบบ ๔ จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร

   ๒.จัดทําร่างรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

   ๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดําเนินงานของ

ประเทศไทยฯ จากทุกภาคส่วน

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด

ทางเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ณ จังหวัดตราด วันที่ 20 พ.ย. 57

   2. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อดําเนินการฯ ครั้งที่ 2 

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 ธ.ค. 57

   3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 31,258.79 บาท

   4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนสุัญญาระหว่างประเทศฯ 

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 57

   5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฯ 

ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดพิษณุโลกช เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 57
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

3. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี

   3.1 เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...)

พ.ศ. ... มาตรา 309 จัตวา

   ผลการดําเนินงาน

   1. เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มาตรา 309 จัตวา เรื่องการยกเว้นไม่นําเรื่องค่าใช้จ่าย

ส่วนกลางที่ค้างชําระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กับ ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของ

กรมบังคับคดี โดยได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่

 3 พฤศจิกายน 2557

   2. ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ วันที่ 6 ม.ค. 58

และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

   3.2 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ลักษณะ 2 ภาค 4

   ผลการดําเนินงาน

   1. เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณา

ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยกรมบังคับคดีได้จัดส่ง

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้กระทรวง

ยุติธรรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   2. ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ วันที่ 6 ม.ค. 58 

และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

   3.3 ศึกษา กําหนดประเด็นสําคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

   ผลการดําเนินงาน

   ศึกษากําหนดประเด็นสําคัญในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เพื่อให้การ

บังคับคดีล้มละลายและการฟิ้นฟูกิจการของลูกหนี้อันเป็นภารกิจของกรมบังคับคดีสอด

คล้องกับผลการวิจัยภายใต้โครงการ Doing Business ของธนาคารโลก คณะทํางาน

ศึกษาประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ประชุมเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เมื่อวันที่ 

18 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอสิติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงวความคิดเห็น จํานวน 76 คน 

เพื่อที่คณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 

จะได้นําความคิดเห็นมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรงร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย และ

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เสนอกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 

 30 ธันวาคม 2557

   3.4 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติ

ผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ผลการดําเนินงาน

   1. คณะทํางานฯได้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและ

การกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ซึ่งการเปิดรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนด

คุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 

และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประชุมสนทนากลุ่มแล้ว และ

ได้จัดทําร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและ

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.... เสนอกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

และอยู่ระหว่างกระทรวงยุติธรรมนําเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   3.5 ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี (ฉบับที่..) และร่างระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ....

   ผลการดําเนินงาน

   ได้เสนอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยกระทรวง

ได้ส่งกลับมาให้กรมบังคับคดีแก้ไข และกรมบังคับคดีได้แก้ไขและนําส่งให้กระทรวง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม

   3.6 ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องกําหนดอัตราจํานวนหลักประกันการเข้าสู้ราคาที่

เหมาะสม, กําหนดราคาขั้นต่ําเพื่อจูงใจผู้ซื้อทรัพย์, กําหนดระยะเวลาการขาย
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ผลการดําเนินงาน

   แต่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและคณะทํางานฯ ชุดนี้มีการประชุมไปแล้วจํานวน 3 ครั้ง

มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการขายทอดตลาด 

โดยการพิจาณาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควร

ขาย และการกําหนดระยะเวลาในการขายทอดตลาดแต่ละนัดให้มีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้นรวมถึงประกาศกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 

ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ ผู้แทนสถาบันการเงิน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด สํานักงานกฎหมายและ

ทนายความ สถาบันการศึกษา รวม154 คน โดยคณะทํางานจะได้นําข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ... ซึ่งเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้กระทรวง

ยุติธรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2558

4. งานการดูแลแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ 217.4731 ล้านบาท กรมคุมประพฤติ

   ผลการดําเนินการ

   1. ผู้กระทําผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู

จํานวน 27,953 ราย แบ่งออกเป็น
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   1.1 คดีสืบเสาะ จํานวน 8,300 ราย

   1.2 คดีสอดส่อง จํานวน 19,653 ราย

   2. จํานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นการคุมความประพฤติ 

จํานวน 20,349 ราย

๑๑.๓ มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน 1. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี

สามารถใช้ติดตามและนําผลไปใช้ใน    ผลการดําเนินงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    เปิดบริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจนการ

และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 23 ก.พ. 58 

จํานวน 1,648 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จํานวน 482 ราย คิดเป้นร้อยละ 

29.24 สอบถามผลการขายทอดตลาด จํานวน 413 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.06

2. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

   ผลการดําเนินงาน

   เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 57 

เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ให้มีความโปร่งใสเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 23 ก.พ. 58 มีผู้เข้า

โหลดแอพพลิเคชั่น รวมจํานวน 676 ครั้ง แยกเป็นระบบ Andriod จํานวน 613 ครั้ง 

ระบบ IOS จํานวน 63 ครั้ง
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 1. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

ทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความเป็น    1.1 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค. 58 

มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 94 เรื่อง ทุนทรัพย์ 38,486,784.61 บาท 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 72 เรื่อง ทุนทรัพย์ 26,813,448.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 

76.60 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 6,13 ก.พ. 58 มีเรื่องเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 58 เรื่อง ทุนทรัพย์ 24,014,600.98 บาท ไกล่เกลี่ย

สําเร็จ จํานวน 45 เรื่อง ทุนทรัพย์ 18,025,336.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.58

ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 58 มีเรื่องเข้าสู่กระบวน

การไกล่เกลี่ย จํานวน 15 เรื่อง ทุนทรัพย์ 6,907,510.88 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ

จํานวน 12 เรื่อง ทุนทรัพย์ 5,335,053.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.58 ของเรื่อง

ที่ไกล่เกลี่ย

   1.2 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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นโยบายรัฐบาล
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นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ผลการดําเนินงาน

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 9,10,13 ธ.ค. 57 มีเรื่องเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 471 เรื่อง ทุนทรัพย์ 273,443,232.76 บาท 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 448 เรื่อง ทุนทรัพย์ 253,882,816.94 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 95.12 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 58 

มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 29 เรื่อง ทุนทรัพย์ 238,797,842.56 บาท 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 23 เรื่อง ทุนทรัพย์ 173,187,312.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 

79.31 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 

23 ม.ค. 58  มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 176 เรื่อง ทุนทรัพย์ 

61,690,000 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 173 เรื่อง ทุนทรัพย์ 60,990,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 98.30 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 58

มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 248 เรื่อง ทุนทรัพย์ 74,000,000.11 บาท 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 240 เรื่อง ทุนทรัพย์ 71,000,000.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 

96.77 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย

   1.3 ร่วมกับบริษัทบัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ผลการดําเนินงาน

   จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 24,31

ม.ค. 58ณ กรมบังคับคดี มีลูกหนี้ตามคําพิพากษาเข้าร่วมไกล่เกลี่ย จํานวน 7,200 ราย

ผลการไกล่เกลี่ยทั้ง 2 วัน ดังนี้ มีลูกหนี้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย จํานวน 455 ราย ทุนทรัพย์ 

108,503,830.69 บาท 

   1.4 ร่วมหารือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

   ผลการดําเนินงาน

   - กรมบังคับคดี ได้ประชุมหารือร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อ

แก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 57 และวันที่ 20 ม.ค. 58

   - ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืม

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 58 มีลูกหนี้ที่มีคําพิพากษา จํานวน 1,958 ราย

   - จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 58 ณ กรม

บังคับคดี มีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย จํานวน 179 ราย ทุนทรัพย์ 24,816,119.61 บาท 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 171 ราย ทุนทรัพย์ 23,337,300.56 บาท
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.๑ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ  มติคณะรัฐมนตรี และเสรีภาพ

ความเป็นธรรมโดยให้เข้าถึงความเป็น    สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0503/23977 ลงวันที่ (กองพิทักษ์สิทธิ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว 28 พ.ย. 57 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 ดังนี้ และเสรีภาพ)

   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... ตามที่กระทรวง

ยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้

ข้อสงัเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายได้กองทุน โดยอาจมาจาก

แหล่งรายได้อื่นๆ เช่น การจัดเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

และกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน 

ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบ

พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

   2. ให้กระทรวงยุติธรรมนําเรื่องการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมการ

กลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ

จัดตั้ง การดําเนินงานและการประเมินปลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 

ข้อ 8 และให้แจ้งผลการดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
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การดําเนินการ
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งบประมาณ

   ผลการดําเนินการ

   1. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพได้จัดส่งข้อมูลการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อ

นําเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนพิจาณา พร้อมทั้งได้

รายงานให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบด้วยแล้ว และวันที่ 26 มกราคม 2558 

คณะกรรมกฤษฎีกา ได้เชิญกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กองทุนยุติธรรม) เข้าร่วม

ประชุมฯ โดยที่ประชุมได้ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไปประชุมปรึกษาหารือ

ร่วมกันกับทาง ก.พ.ร. และสํานักงาน กงพ.ร. ในการดําเนินการจัดตั้งสํานักงาน

กองทุนยุติธรรมขึ้น

   2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับตัวแทน

ทาง ก.พ.ร. และ ก.พ. ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 58 ที่ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการจัดตั้งสํานักงานกองทุน

ยุติธรรม ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม ดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ

ประชุมในครั้งนี้จะนําไปใช้การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ 12 ก.พ. 58

   3. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณารายละเอียด (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม 

พ.ศ.... โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจง แก้ไข/ปรับปรุง ในรายละเอียดรายหมวด คํา

ต่างๆ และจะมีการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาในครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี

ที่ 19 ก.พ. 58
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ
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ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

11.5.3 ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อ 1. มาตรการหลีกเลี่ยงโทษจําคุกโดยใช้เงินกองทุนยุติธรรมในการประกันตัวผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์

คุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส    วัตถุประสงค์

คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ    เพื่อลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจํา

เยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจาก    เป้าหมาย

ความไม่เป็นธรรม    สํารวจผู้ต้องขัง 70,000 คน

   ตัวชี้วัด

   จํานวนผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. กรมฯ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0712.1/34617 ลงวันที่ 10 พ.ย. 57 แจ้ง

หลักเกณฑ์การสํารวจผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเป็น

หลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว

   2. เรือนจํา/ทันฑสถาน ส่งรายชื่อผู้ต้งอขังพร้อมเอกสารประกอบให้กรมฯ 

จํานวน 2,000 คน

   3. กรมฯ ส่งรายชื่อให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้คณะกรรมการ

กลั่นกรองพิจารณา

   4. กรมคุ้มครองสิทธิฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งผลการพิจารณาอนมุัติ

ผู้ต้องขังที่ได้รับเงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันตัวชั่วคราง จํานวน 130 คน 

(ณ 27 พ.ย. 57) ทั้งนี้จะได้เสนอสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาอีกครั้ง
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

2. การสนับสุนเงินกองทุนยุติธรรมแก่ผู้ต้องขังในการประกันปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อ กรมราชทัณฑ์

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2557

   วัตถุประสงค์

   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และ เพื่อลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจํา

   เป้าหมาย

   ผู้ต้องขัง 200 คน

   ตัวชี้วัด

   จํานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
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