
การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

1
๑.๑ การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจที่ 1. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมพินิจและ
ถกูต้องและเป็นจริงเกีย่วกบัสถาบัน    วัตถปุระสงค์ คุ้มครองเด็ก
พระมหากษัตริยแ์ละพระราชกรณียกจิ     1. เพื่อเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ และเยาวชน
เพื่อประชาชน     2. เพื่อให้เจา้หน้าที่ เด็กและเยาวชนแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน

    3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยูใ่นความควบคุมดูแลของกรมพินิจฯ เกดิความ

ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี

   กจิกรรม

    การบนัทึกเทปโทรทัศนถ์วายพระพรเนือ่งในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ และสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 

   ผลการด าเนินงาน

    เด็กและเยาวชนหญิงจากศูนยฝึ์กและอบรมฯ บ้านปรานีบันทึกเทปโทรทัศถวาย

พระพรเนื่องในวโรกาสวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ

ประจ าปี 2558 วันที่ 6 พฤศจกิายน 2558 เวลา 09.30 น. ที่สถานีวิทยโุทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5  และเมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2558 เวลา 09.00 น.ที่สถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ ๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยทุธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์255๙

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

1



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
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2. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ กรมราชทัณฑ์

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง”

   วัตถปุระสงค์

   1. เพื่อปรับทัศนคติผู้ต้องขงัเกีย่วกบัการใช้ชีวิตอยา่งพอเพียง

   2. เพื่อให้ผู้ต้องขงัสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังจากพ้นโทษกลับสู่สังคม

   เปูาหมาย

   ศูนยก์ารเรียนรู้เรือนจ าชั่วคราว จ านวน 6 แห่ง ได้แก ่1) เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า

2) เรือนจ าชั่วคราวดอยราง 3) เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง 4) เรือนจ าชั่วคราวแคน้อย

5) เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน 6) เรือนจ าชั่วคราวเหรียงห้อง

   ผลการด าเนินงาน

     จดัอบรมผู้ต้องขงัตามหลักสูตร การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใช้ใน

ชีวิตของผู้ต้องขงั (หลักสูตร 9 เดือน) โดยเร่ิมด าเนินการอบรมต้ังแต่เดือนธันวาคม

2558 ผู้ต้องขงัเขา้รับการอบรม จ านวน 150 คน

3. หลักสูตรเข้มข้น โดยมูลนิธเิพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก กรมราชทัณฑ์

   ผลการด าเนินงาน

    จดัอบรมผู้ต้องขงัที่เขา้ร่วมโครงการก าลังใจในพระด าริ พระเจา้หลานเธอ

พระองค์เจา้กติิยาภา หลักสูตรเขม้แขง็ โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก จ านวน 3 แห่ง

ได้แก ่เรือนจ าชั่วคราวเหรียงห้อง เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง

ผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 150 คน
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๑.๓ ส่งเสริมให้เจา้หน้าที/่หน่วยงาน โครงการ To BE NUMBER ONE กรมราชทัณฑ์

ของรัฐเรียนรู้เขา้ใจหลักการทรงงาน    วัตถปุระสงค์

    1. เพื่อรณรงค์ปลูกจติส านึกให้รู้จกัการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกนัทางจติและรู้จกัการปฏิเสธยาเสพติดอยา่งถกูต้อง

    3. เพื่อพัฒนา และสร้างเครือขา่ยการปูองกนัปัญหายาเสพติด

   ผลการด าเนินงาน

    1.เรือนจ า/ทัณฑสถาน..ได้น ากจิกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE มาเป็น

กลไกในการขบัเคล่ือนผู้ต้องขงัให้เลิกยุง่เกีย่วกบัยาเสพติดอยา่งเด็ดขาด โดยใน

ปีงบประมาณ 2559 ได้ขยายเครือขา่ยเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 55 แห่ง จากเดิม 50 แห่ง

   2. เรือนจ า/ทัณฑสถาน 12 แห่ง เขา้ร่วมจดับูธในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก

TO BE NUMBER ONE
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๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

กิจกรรม : พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน (งบประมาณ สป.ยธ. 5,150,000 บาท)

1. โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพ่ือ - กรมคุ้มครองสิทธิ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (งบประมาณ 1,300,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรึกษา มีมติจา้งรองศาสตราจารย์ และเสรีภาพ)

ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา  

2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการให้ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ความช่วยเหลือแก่เหยือ่อาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจร : กรณีศึกษา และเสรีภาพ 

ประเทศนอร์เวยแ์ละสวีเดน (งบประมาณ 2,350,000 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   อยูร่ะหว่างการลงนามในสัญญาจดัจา้งที่ปรึกษาระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กบั มหาวิทยาลัยมหดิล (รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์

และมนุษศาสตร์)

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
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3. โครงการเผยแพร่ภารกิจคุ้มครองพยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน - กรมคุ้มครองสิทธิ

(งบประมาณ 1,500,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม) (กองส่งเสริมสิทธิ

   จะด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ตามแผนฯ ที่วางไว้ และเสรีภาพ)

  2.1.1 ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ

การปูองกนัและแกไ้ขโดยการบังคับใช้

กฎหมายที่เขม้งวดและการจดัการปัญหา

อื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ

     2.1.1.1 ปัญหายาเสพติด มาตรา 47 แผนงาน : การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

1. งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 300,862,033.86 กรมคุมประพฤติ

   ผลการด าเนินงาน

   1. ตรวจพิสูจน์ จ านวน 30,971 ราย

   2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

       ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา จ านวน 29,432 ราย 

แบ่งออกเป็น

       - การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 6,980 ราย

       - การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 22,452 ราย

       ผลการฟื้นฟูเสร็จส้ินไป โดยผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ จ านวน 29,182 ราย
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2. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 247,005.72 กรมคุมประพฤติ

กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพ่ือ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

   ผลการด าเนินงาน

   1. จดัท าแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล

   2. จดัประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ต้องพัฒนาอยา่งเร่งด่วน

   3. คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวที่ต้องพัฒนาอยา่งเร่งด่วน ได้ติดตามผลการด าเนินงาน

ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ดังนี้

       3.1 ศูนย์วิวัฒนพ์ลเมอืง กองพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบรีุ วันที่ 6-7 มกราคม 2559

       3.2 ศูนยว์ิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายศรีพัชรินทร จงัหวัดขอนแกน่

วันที่ 18-21 มกราคม 2559

       3.3 สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หนว่ยพัฒนาการเคล่ือนที่ 55

วันที่ 19-21 มกราคม 2559

       3.4 สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน

จงัหวัดพะเยาที่ 2_55 วันที่ 26-28 มกราคม 2559

       3.5 ศูนยว์ิจยัพลเมือง กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกการรบพิเศษแกง่กระจาน

จงัหวัดเพชรบุรี วันที่ 9-11 กมุภาพันธ์ 2559
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

       3.6 สถานที่เพื่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน

จงัหวัดกาฬสิทธุ ์วันที่ 15-17 กมุภาพันธ์ 2559

3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบ าบัด - กรมคุมประพฤติ

กิจกรรม : โครงการปรับปรุงคู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

   ผลการด าเนินงาน

   กรมคุมประพฤติพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ

ควบคุมตัวและแจกจา่ยให้กบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเรียบร้อยแล้ว

4. การบ าบัดผู้เสพยาเสพติดแบบต้องโทษ กรมพินิจและ

   วัตถปุระสงค์ คุ้มครองเด็ก

    การบ าบัด แกไ้ข และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกีย่วขอ้งกบัยาและ และเยาวชน

สารเสพติด ซ่ึงปัญหาที่เกีย่วขอ้งกบัการใช้ยาและสารเสพติดมีสาเหตุมาจากปัจจยั

หลายด้าน เช่น ด้านจติใจ ครอบครัว สังคม เป็นต้น โดยสถานพินิจฯ ที่มีสถานแรกรับ

จ านวน ๓๓ แหง่ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ จ านวน ๑๘ แหง่ ด าเนนิงานในการดูแลบ าบดั 

ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกีย่วขอ้งกบัยาและสารเสพติดตลอดจนการส่งต่อ

ในด้านการบ าบัด และการน าลงขอ้มูลเด็กและเยาวชนในระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้

เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัด แกไ้ข ฟื้นฟูสมรรถภาพ  อยา่งต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

ท าให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปชีวิตอยา่งปกติสุขในสังคมภายหลังได้รับการ

ปล่อยตัว และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   เปูาหมาย

    เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ าบดั แกไ้ข และฟื้นฟูสมรรถภาพ จ านวน ๑๘,๐๐๐ ราย

   ผลการด าเนินงาน

    เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ าบัด แกไ้ข และฟื้นฟูสมรรถภาพ จ านวน 6,300 ราย

แผนงาน : ปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต : การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 910,345,110.55 ส านักงาน ป.ป.ส.

   ผลการด าเนินงาน

   1. แผนงานปูองกันยาเสพติด

        1.1 การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเปูาหมาย ภาพรวม 9,268 

หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 22,537 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก 862 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 2,711

หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 632 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม

1,507 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 1,849 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 

4,268 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.4 หมู่บ้าน/ชมุชน ไม่มีปัญหา 5,914 หมู่บ้าน/ชมุชน (สะสม 14,051

หมู่บ้าน/ชุมชน)
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2. แผนงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

        2.1 การบ าบัดฟื้นฟู ภาพรวม 12,044 คน (สะสม 48,727 คน) ดังนี้

              2.1.1 ระบบสมัครใจ รวม 7,315 คน (สะสม 24,523 คน)

              2.1.2 ระบบบังคับบ าบัด โดย กรมคุมประพฤติ 4,161 คน 

(สะสม 22,109 คน)

              2.1.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

568 คน (สะสม 2,095 คน)

        2.2 การติดตามผู้ผ่านการบ าบดั (ระบบ บสต.) 9,265 คน (สะสม 24,086 คน)

   3. แผนงานปราบปรามยาเสพติด

        1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 30,815 คดี (สะสม 88,589 คดี)

ผู้ต้องหา จ านวน 33,329 คน (สะสม 95,469 คน)

        2. ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน 16,168,217 เม็ด 

(สะสม 34,529,534 เม็ด) ไอซ์ 98.42 กโิลกรัม (สะสม 295.99 กโิลกรัม) 

เฮโรอีน 0.07 กโิลกรัม (สะสม 29.55 กโิลกรัม) กญัชา 3,605.92 กโิลกรัม (สะสม 

5,355 กโิลกรัม)

        3. การยดึและอายดัทรัพยสิ์นคดียาเสพติด 164 ราย (สะสม 813 ราย) มูลค่า

ทรัพยสิ์น 212.57 ล้านบาท (สะสม 485.14 ล้านบาท) การยดึและอายดัทรัพยสิ์น

โดยการบังคับโทษปรับ 40 ราย (สะสม 211 ราย) มูลค่าทรัพยสิ์น 6.27 ล้านบาท

(สะสม 23.21 ล้านบาท)
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

        4. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 75 คดี (สะสม 307 คดี) 

ผู้ต้องหา 178 ราย (สะสม 800 ราย)

        5. การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ า

อยา่งน้อยวันละ 1 คร้ัง สามารถตรวจค้นยดึโทรศัพท์มือถอืได้ - เคร่ือง (สะสม 

120 เคร่ือง) ซิมการ์ด - ใบ (สะสม 123 ใบ) ยดึยาบ้า- เม็ด (สะสม 287 เม็ด) 

ไอซ์ - กรัม (สะสม 3.9 กรัม)

        6. การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่รัฐที่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด

โดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ 123 และทาง WebSite ของส านักงาน ป.ป.ส. 

พบการร้องเรียน 9 คน (สะสม 116 คน)

        7. การด าเนินการจบักมุเจา้หน้าที่รัฐที่เขา้ไปมีส่วนเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด 3 คน

(สะสม 29 คน)

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วันที่ 29 กมุภาพันธ์ 2559

2.2 เร่งแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรง

ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

  2.2.3 สร้างความเชื่อมั่นใน 1. โครงการเสริมสร้างความยตุิธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมคุมประพฤติ
กระบวนการยติุธรรมตามหลักนิติธรรม    ผลการด าเนินงาน

   1. ด าเนินการอบรมเครือขา่ยเยาวชนปูองกนัสังคม (ยวุยติุธรรมชุมชน) 696,600

จ านวน 210 คน (เปูาหมาย 250 คน)
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   2. ด าเนินการจดัค่ายแกไ้ขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด (ค่ายภูมิบุตรา) จ านวน 1,862 คน 3,618,092

(เปูาหมาย 2,500 คน)

   3. ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หน้าที่ผู้ประสานงานในชุมชน เพื่อปฏิบัติงานด้านกจิกรรม 1,169,510.05

ชุมชน ประจ าศูนยย์ติุธรรมชุมชน ช่วยเหลืองานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วขอ้ง

หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 16 คน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดท าข้อมูลสนับสนุนการปูองกัน สถาบันนิติ

อาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง (โครงการ จชต.) วิทยาศาสตร์

   ผลการด าเนินงาน

    2.1 การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจดัการขอ้มูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2559 จ านวน 29 คร้ัง ประกอบด้วย

          2.1.1 จงัหวัดปัตตานี จ านวน 16 คร้ัง

          2.1.2 จงัหวัดยะลา จ านวน 5 คร้ัง

          2.1.3 จงัหวัดนราธิวาส จ านวน 3 คร้ัง

          2.1.4 จงัหวัดสงขลา จ านวน 5 คร้ัง

    2.2 การจดัการขอ้มูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เกดิประสิทธิภาพในการก าหนดหัวขอ้

ขา่วสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการด าเนินคดี ประกอบด้วย

          2.2.1 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกดิเหตุ จ านวน 1 เร่ือง

          2.2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 เร่ือง

          2.2.3 รายงานผลการเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ (DSM) จ านวน 3 เร่ือง
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
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          2.2.4 การออกหัวขอ้ขา่วสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการด าเนิน

คดี จ านวน 2 เร่ือง

          2.2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถรุะเบิดและสารเสพติด

เบื้องต้น จ านวน 21 เร่ือง

          2.2.6 รายงานการตรวจพิสูจน์ด้วยเคร่ืองตรวจสารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน 

(DNA Rapid Hit) จ านวน - เร่ือง

          2.2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกบัฐานขอ้มูล 

(DNA Profile) จ านวน - เร่ือง - คดี

3. การตรวจพิสูจน์สารพันธกุรรม (DNA) เอกลักษณ์บุคคลวัตถุพยานเพ่ือ สถาบันนิติ

การสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษและปูองกันและปราบปราม วิทยาศาสตร์

ยาเสพติด

   ผลการด าเนินงาน

    3.1 วันที ่2 กุมภาพนัธ์ 2559 เจ้าหน้าทีก่องข่าวภยัแทรกซ้อนร่วมกับศูนย์ปฏบิติัการ

คดีพิเศษจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) และชุดนิติวิทยาศาสตร์ กองนิติวิทยาศาสตร์

ส านักอ านวยการขา่วกรอง  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

เขา้ตรวจพิสูจน์ทราบโกดังสินค้า จ านวน 4 เปูาหมาย ในพื้นที่ ซอยอิสละ 1  หมู่ 3

บ้านลูโบ๊ะมง ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส ร่วมตรวจสอบและ

เกบ็วัตถพุยานจากโกดังสินค้าซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัค้าของผิดกฎหมายและหนีภาษี
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งบประมาณ

    ผลการตรวจสอบ : สถานที่เปาูหมายมพีฤติกรรมการค้าของผิดกฎหมายและหนภีาษี

จงึด าเนินการจดัเกบ็วัตถพุยานภายในโกดังสินค้าที่เกดิเหตุ

     3.2 วันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2559 เจา้หน้าที่กองขา่วภัยแทรกซ้อนร่วมกบักองก าลัง

ทหารพรานหน่วยเฉพาะกจิปัตตานี 24  และสถานีต ารวจภูธรหนองจกิ ตรวจพบฐาน

ปฏิบัติการของผู้กอ่เหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ

จงัหวัดปัตตานี  พบฐานของผู้กอ่เหตุรุนแรงประกอบไปด้วยเรือนพักนอน 3 หลัง

หลังที่ 1 เป็นที่ประกอบระเบิด ตรวจพบถงัแกส๊หุงต้มขนาดใหญ่บรรจดิุนระเบิดและ

อุปกรณ์จดุระเบิด จ านวน 2 ถงัใหญ่ น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 60 กโิลกรัม และพบดินระเบิด

ANFO ผสม ball baring และเหล็กเส้นตัดเป็นสะเกด็ระเบิด 1 ล าเรือ และอาวุธ

ยทุโธปกรณ์อีกจ านวนมาก  หลังที่ 2 เป็นโรงนอนและที่ประกอบเล้ียง พบอาวุธปืน

ลูกซองยาวแบบพับฐาน พร้อมกระสุน 20 นัด และพบน้ ามันเบนซินอีกจ านวนมาก

เพื่อเตรียมกอ่เหตุคร้ังใหญ่ หลังที่ 3 เป็นเรือนนอนและห้องประชุมวางแผน ประกอบ

กจิทางศาสนา พบคัมภีร์อัลกรุอาล จ านวนหลายเล่มเส้ือผ้า เปลนอน และอุปกรณ์

จ านวนมาก ซ่ึงคาดว่าฐานนี้ต้ังมาประมาณไม่ต่ ากว่า 2 ปี พื้นที่เหมาะในการซ่อนพราง

ต้ังอยูใ่นปุาโกงกาง ยากล าบากในการเขา้ถงึ ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเขา้ออก

    ผลการตรวจสอบ : สถานที่เปูาหมายมีพฤติกรรมเกีย่วกบัส่ิงผิดกฎหมาย

จงึด าเนินการจดัเกบ็วัตถพุยานและเกบ็ผ้าตัวอยา่งภายในสถานที่เกดิเหตุ
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    3.3 วันที่ 10 กมุภาพันธ์ 2559 ชุดนิติวิทยาศาสตร์สนับสนุนคณะท างานด้าน

การข่าวเพือ่แก้ไขปญัหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ งานข่าวภยัแทรกซ้อนได้ขยายผล

การจบักมุเฮโรอีน จ านวน 1.1 kg ได้พบว่ามีรถยนต์ที่อาจเกีย่วขอ้งคือรถยนต์ BMW 

รุ่น 325i สีบรอนซ์เงินหมายเลขทะเบยีน กน 6948 สงขลา จึงได้เชิญตัวเจ้าของรถยนต์

และน ารถยนต์มาตรวจหาสารระเบิด และควบคุมตัวบุคคลมาท าประวัติ จ านวน 3 คน

    ผลการตรวจสอบ : สถานที่เปาูหมายมพีฤติกรรมค้าของผิดกฎหมายและค้ายาเสพติด

จงึด าเนินการจดัเกบ็วัตถพุยานภายในรถยนต์ต้องสงสัย และบุคคที่เกีย่วขอ้ง

  2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปฏิบัติ ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพงานยตุิธรรมเพ่ือการสร้าง

ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธภิาพการบังคับใช้กฎหมายของ - กรมคุ้มครองสิทธิ

เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 2,000,000 บาท) และเสรีภาพ 
   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559) และเสรีภาพ)

   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภาคประชาชน

ภายใต้บริบทของชุมชน กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วยเยาวชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรศาสนธรรมน าสันติสุขเยาวชนในพื้นที่ ผู้แทน

ศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวัดชายใต้ภาคใต้ ผู้อ านวยการส านักงานคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ ภาค 4 เจา้หน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่ 5 จงัหวัดชายแดน
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ภาคใต้ และเจา้หน้าที่ส่วนกลาง จ านวน 53 คน เมื่อวันที่ 16-18 กมุภาพันธ์ 2559 

ณ โรงแรมไดอิชิ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา

   2. จดัจา้งบริษัทด าเนินการผลิตส่ือเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐ และเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ

การบังคับใช้กฎหมายของเจา้หน้าที่รัฐในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 รายการ

       2.1 Hand Book สิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่ควรทราบส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน

ความมั่นคง

       2.2 บตัรคู่มอืส าหรับผู้ปฏบิติังานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บตัรพกพา Do/Don't)

       2.3 คู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับการ์ตูน

       2.4 แผ่นพับให้ความรู้ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ

การลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรรือที่ย่ ายศัีกด์ิศรี (Convention against 

Torture and Cruel} Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - 

CAT) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถกูบังคับให้สูญหาย (International

Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance

 - CED)

2. ขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (งบประมาณ 7,098,400 บาท) 5,016,049.24 กรมคุ้มครองสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ

   อยูร่ะหว่างการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

และเสรีภาพ)
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    2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่  - รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 1. โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (งบประมาณ 7,098,400 บาท) - กรมคุ้มครองสิทธิ
เลือกปฏิบัติ  พ.ศ. 2557 มาตรา 4    กิจกรรมที่ 1 การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชน และเสรีภาพ 

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ ฉบับที่ 3 (งบประมาณ 286,500 บาท) - (กองส่งเสริมสิทธิ

สังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11    ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม) และเสรีภาพ)

  (พ.ศ. 2555-2559)    จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ตามแผนฯ ที่วางไว้

   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - กรมคุ้มครองสิทธิ

ในระดับจังหวัด (งบประมาณ 6,811,900 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   จดัอบรมหลักสูตร "การขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจงัหวัด" และเสรีภาพ)

วัตถปุระสงค์เพื่อให้หน่วยงานในจงัหวัดมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (เพิ่มจากขอ้มูลเดือนมกราคม 2558) ดังนี้

   9. เขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-4 กมุภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม

แคนทาร่ี แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา) ผู้เขา้ร่วม 93 คน

2. การด าเนินการตามแผนสิทธมินุษยชน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) - กรมคุ้มครองสิทธิ

(ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม) (กองส่งเสริมสิทธิ

   อยูร่ะหว่างการวิเคราะห์แผนฯ ที่ได้จากหน่วยงาน 34 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 40 และเสรีภาพ)

หน่วยงาน) ในมิติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อจดัท ารายงานเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

7

1. โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ - กรมบังคับคดี

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (วงเงิน 2,000,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   (ขอ้มูลอื่น คงเดิมตามเดือนธันวาคม 2558)

   2. จดัอบรมให้ความรู้เกีย่วกบักฎหมายเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2559 

ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาว่า หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา ผู้เขา้อบรมประกอบด้วย

เจา้หน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 100 คน โดยมีหัวขอ้บรรยาย 

(1) กฎหมายเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน 

(2) ความตกลงระหว่างประเทศที่ส าคัญด้านเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ 

(3) กฎหมายที่ส าคัญของไทยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกจิ การค้า และการลงทุน

ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย (4) กา้วทันอาเซียน ในมิติด้าน

เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย - กรมบังคับคดี

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญีปุุ่น และเกาหลีใต้)

(วงเงิน 939,400 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   - ประชุมคณะท างานด้านการบังคับคดีร่วมกบัหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จนี ญีปุุ่น และเกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัประชุม ดังนี้ (1) จดัท าค าส่ัง

แต่งต้ังคณะอนุท างาน (2) ท าหนังสือขออนุมัติให้ UNCITRAL เป็นเจา้ภาพร่วมใน

การประชุม (3) ประสานผู้ที่จะมาเป็นวิทยากร และจดัหาสถานที่ในการประชุม โดย

ก าหนดจดัโครงการในเดือนพฤษภาคม 2559
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้าน

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

       ๑๐.๑.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ 1. การติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์

ให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยมีาใช้แกไ้ข    วัตถปุระสงค์
    เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ และการสรุปผลยอดขายและการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน     เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ และการสรุปผลยอดขายและการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

   ผลการด าเนินงาน

   เรือนจ า/ทัณฑสถานที่เปิดใช้งานระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขงัด้วย

คอมพิวเตอร์ จ านวน 110 แห่ง อยูร่ะหว่างการติดต้ังโปรแกรม จ านวน 18 แห่ง 

และอยูร่ะหว่างจดัหาอุปกรณ์ จ านวนน 2 แห่ง

2. การใช้ระบบ e-market และ e-bidding กรมราชทัณฑ์

   วัตถปุระสงค์

    เพื่อรวบรวมขอ้ขดัขอ้ง/ปัญหา/อุปสรรคในการจดัหาพัสดุด้วยวิธีการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) และด้วยวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   ผลการด าเนินงาน

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมราชทัณฑ์ได้น าระบบ e - Bidding มาใช้ใน

การจดัหาพัสดุ เช่น โครงการกอ่สร้างเรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง โครงการกอ่สร้าง

เรือนจ าชั่วคราวแคน้อย รวมทั้งการจดัหาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3. การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม Integrity pact ในการก่อสร้างเรือนจ า กรมราชทัณฑ์

   วัตถปุระสงค์

    เพื่อรวบรวมขอ้ขดัขอ้ง/ปัญหา/อุปสรรคและรายงานความกา้วหน้าของโครงการ

กอ่สร้างเรือนจ ากลางเพชรบุรีต่อหัวหน้าส่วนราชการ.

   ผลการด าเนินงาน

    แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางการจดัจา้งกอ่สร้างเรือนจ ากลางเพชรบุรี 

พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10.2 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน

ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

     10.2.1 การให้บริการถงึตัวบุคคล - - - กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านศูนยบ์ริการร่วม ณ จดุเดียว    ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแกจ่ าเลยใน และเสรีภาพ 

(One Stop Service) คดีอาญา พ.ศ. 2544 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประสานกบัส านักงานต ารวจ (ส านักงาน

แห่งชาติ มอบหมายให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในการแจง้สิทธิและรับค าขอค่า ช่วยเหลือทาง

ตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็น One Stop Service ณ สถานีต ารวจภูธรและ การเงินแก่

นครบาลทั่วประเทศ จ านวน 1,467 สถานี ผู้เสียหายและ

   (ขอ้มูลคงเดิมเดือนมกราคม 2559) จ าเลยในคดอีาญา)

     10.2.2 การพัฒนาหน่วยงานของรัฐ 1. โครงการสัมมนานโยบาย ทิศทางและยทุธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี ส านักงาน ป.ป.ท.

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ งบประมาณ พ.ศ. 2559

   วัตถปุระสงค์

   1. เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการด าเนนิงานตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 194,800

ในการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

   2. เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมการสัมมนาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั

มาตรการแนวทาง กลไล และเคร่ืองมือในการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท.

   ผลการด าเนินงาน

    จดัโครงการเสร็จส้ินแล้ว ผู้เขา้ร่วม จ านวน 210 คน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. โครงการอบรมสัมมนาแนวทางปฏิบัติงานตามแผนบริหารความต่อเน่ืองเพ่ือ 86,933 ส านักงาน ป.ป.ท.

เตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤติ

   วัตถปุระสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัระเบียบบริหารงานตาม

แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ

    2. เพื่อให้ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจขัน้ตอนการปฏิบัติตามแผนบริหาร

ความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ

    3. เพื่อให้ผู้เขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานใน

สภาวะวิกฤติโดยไม่ให้เกดิความผิดพลาด

    4. เพื่อให้ผู้เขา้รับการอบรมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ และขอ้

เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาที่อาจเกดิขึน้จากการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ เพื่อใช้

ในการพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของ

ส านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

   กลุ่มเปูาหมาย

    ผู้บริหาร ขา้ราชการ และลูกจา้งชั่วคราวของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวสน 50 คน

   ผลการด าเนินงาน

    จดัโครงการเสร็จส้ินแล้ว ผู้เขา้ร่วม จ านวน 70 คน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับบุคลากรส านักงาน ป.ป.ท. 64,800 ส านักงาน ป.ป.ท.

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   วัตถปุระสงค์

    1. เพื่อพัฒนาทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขยีน

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้แกข่า้ราชการและเจา้หน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ท.

    2. เพื่อส่งเสริมให้ขา้ราชการและเจา้หน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ท. ได้ฝึกฝนทักษาะ

ภาษาอังกฤษอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการปฏิบัติงาน และสามารถสนทนากบั

ชาวต่างชาติได้

    3. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กบัขา้ราชการและเจา้หน้าที่ใน

ส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

   กลุ่มเปูาหมาย

    ขา้ราชการและเจา้หน้าที่ส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 30 คน

   ผลการด าเนินงาน

    จดัโครงการเสร็จส้ินแล้ว ผู้เขา้ร่วม จ านวน 70 คน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10.4 การใช้มาตรการ 1. โครงการปลูกจิตส านึกเพ่ือสร้างวินัยให้เกิดคุณธรรมในการอ านวยความสะดวก - กรมคุ้มครองสิทธิ
       10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย แก่ประชาชน (งบประมาณ 144,806 บาท) และเสรีภาพ
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม    ผลการด าเนินงาน
และจติส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ    1. จดักจิกรรมกลยทุธ์การท างานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วน
ความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตย์ ภูมิภาค จ านวน 3 รุ่น โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (พื้นที่จงัหวัดพิษณุโลก
สุจริตควบคู่กบัการบริหารจดัการ บุคลากรส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3 และพื้นที่จงัหวัดสงขลา บุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4) เขา้ร่วม ดังนี้

       รุ่นที่ 1 จงัหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 จ านวน 57 คน

       รุ่นที่ 2 จงัหวัดขอนแกน่ เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 จ านวน 31 คน

       รุ่นที่ 3 จงัหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2559 จ านวน 29 คน

       ผู้เขา้ร่วมทั้งส้ิน 117 ราย โดยบุคลากรกรมที่เขา้ร่วมกจิกรรมได้รับการส่งเสริม

ความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองการกระท าผิดวินัย ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการปูองกนั

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทักษะในการท างานเชิงรุก 

และได้ตระหนักถงึความส าคัญของการให้บริการ เขา้ใจบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงาน

ได้อยา่งมืออาชีพ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ - กรมบังคับคดี

ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตรยส์ุจริต

   ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559)

         - กรมบังคับคดีจดัโครงการอาสาท าดี รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2559

และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ปลูกปุาชายเลน ณ ศูนยอ์นุรักษ์ปุา

ชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปุาชายเลน ดิน น้ า และผืนปุา

         - เมื่อวันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2559 กรมบังคับคดีมอบปฏิทินและไดอาร่ีที่ไม่ใช้แล้ว

โดยการรับบริจาคจากบุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อมอบให้แกผู้่พิการทางสายตา 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการ กรมราชทัณฑ์

   วัตถปุระสงค์

    เพื่อให้ผู้บริหารและเจา้หน้าที่กรมราชทัณฑ์ยดึถอืปฏิบัติและตระหนักรู้ในค่านิยม

ร่วมกรมราชทัณฑ์ จรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนให้

ถกูต้องตามระเบียบแบบแผนและวินัยของทางราชการ

   ผลการด าเนินงาน

     1.จดัอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและวินัยขา้ราชการระดับผู้บังคับบัญชา

ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน เขต 8 และเขต 9

    2.จดัอบรมให้ความรู้หัวขอ้จรรยาบรรณขา้ราชการราชทัณฑ์และวินัยขา้ราชการ

แกข่า้ราชการบรรจใุหม่ จ านวน 110 คน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

10.5 การปูองกนัและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ

     10.5.1 เร่งรัดการด าเนินการต่อ การด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    ผลการด าเนินงาน
ทั้งในด้านวินัยและคดี     1. เร่งรัดการสอบและลงโทษเจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้งกบัการทุจริต

ผลการด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย ( 1 ต.ค.2558 - 31 มกราคม 2559)

       1.) กรณีเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด 1 ราย

             - ไล่ออก จ านวน 1 ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้กอ่น จ านวน - ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน  จ านวน - ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวนไม่ร้ายแรง  จ านวน - ราย

       2.) กรณีเกีย่วขอ้งกบัโทรศัพท์มือถอื 6 ราย

             - ไล่ออก จ านวน 2 ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้กอ่น จ านวน - ราย

              - ต้ัง คกก.สอบสวน  จ านวน 4 ราย

       3.) กรณีกระท าผิดเกีย่วกบัการทุจริต 3 ราย

              - ไล่ออก จ านวน 3 ราย
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

     10.5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี 1. โครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 3,538,825 ส านักงาน ป.ป.ท.
องค์กรภาคเอกชนและเครือขา่ยต่างๆ    วัตถปุระสงค์
ที่จดัต้ังขึน้เพื่อสอดส่อง เฝูาระวัง     1. เพื่อปลุกจติส านึกและความตระหนักรู้ในการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบเจา้หน้าที่ของรัฐหรือต่อต้าน     2. เพื่อสร้างเครือขา่ยและสร้างความร่วมมือระหว่างเจา้หน้าที่ภาครัฐในการเฝูาระวัง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ติดตามตรวจสอบ แจง้เบาะแสการทุจริต

    3. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานปูองกนัและปราบปรามการทุจริต

ระหว่างเจา้หน้าที่ภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน

   กลุ่มเปูาหมาย

    เจา้หน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติงานในจงัหวัดตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงาน

ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต เขตพื้นที่ 1-9 และกรุงเทพมหานคร 4,500 คน

   ผลการด าเนินงาน

    จดัโครงการเสร็จส้ินแล้ว ผู้เขา้ร่วม จ านวน 4,625 คน

2. โครงการส านักงาน ป.ป.ท. สัญจรพบรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 223,669 ส านักงาน ป.ป.ท.

พ.ศ. 2559

   วัตถปุระสงค์

    1. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย ระเบียบ และค าส่ังที่เกีย่วขอ้ง

กบัการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ

ส านักงาน ป.ป.ท. ในการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

    2. เพื่อปลูกและปลุกจติส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปล่ียนฐาน

ความคิดในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน

การทุจริต โดยการเผยแพร่ประสบการณ์ และรูปแบบการกระท าทุจริตที่ส านักงาน

ป.ป.ท. เคยด าเนินการตรวจสอบให้แกเ่จา้หน้าที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิรับรู้และ

ตระหนักถงึผลที่ระบบราชการได้รับจากการกระท าทุจริตในภาครัฐ

    3. เพื่อสร้างกลไกการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตให้เขม้แขง็และมี

ประสิทธิภาพ โดยการรับสมัครเครือขา่ยและแหล่งขา่วในการปูองกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิ

   กลุ่มเปูาหมาย

    พนักงานและเจา้หน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ 210 คน

   ผลการด าเนินงาน

    จดัโครงการเสร็จส้ินแล้ว ผู้เขา้ร่วม จ านวน 236 คน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย การเสนอร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.... กรมคุมประพฤติ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ    สรุปสาระส าคัญ

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกบัความตกลง    1. ก าหนดให้พนักงานคุมประพฤติมีอ านาจในการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อประโยชน์

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ ในการแกไ้ขฟื้นฟูและการปูองกนัอาชญากรรม

การบริหารราชการแผ่นดิน    2. ก าหนดอ านาจพนักงานคุมประพฤติในการตรวจและจบัผู้ผิดเง่ือนไข

   3. ก าหนดให้พนักงานคุมประพฤติเป็นพนักงานฝุาบปกครองตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา

   4. เพิ่มอ านาจให้พนักงานคุมประพฤติในการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

การคุมประพฤติ และสามารถปรับระยะความถีใ่นการรายงานตัว

   5. ให้ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติมีอ านาจในการพ้นคุมความประพฤติกอ่น

ก าหนด และมีอ านาจยติุการคุมความประพฤติตามก าหนดที่ศาลส่ัง

   6. เพิ่มมาตรการเพื่อน าผู้ผิดเง่ือนไขกลับสู่ระบบคุมประพฤติ โดยก าหนดมาตรการ

ลงโทษกบัผู้ผิดเง่ือนไข และก าหนดสภาพบังคับตามกฎหมายกบัผู้ผิดเง่ือนไขและศาล

ออกหมายจบัแล้ว โดยให้พนักงานคุมประพฤติมีอ านาจจบักมุผู้นั้นมารับโทษจ าคุก

   ผลการด าเนินการ

   ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.... อยูร่ะหว่างการพิจารณาของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กรมคุมประพฤติจะด าเนินการ

จดัประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างอนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.... 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยตุิธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ

1. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศ - และเสรีภาพ

ด้านสิทธมินุษยชน (งบประมาณ 630,000 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

    กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR - และเสรีภาพ)

ฉบับที่ 2 ด้วยวาจา (งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด าเนินการเตรียมการจดัท ารายงานประเทศตามกลไก

UPR ฉบับที่ 2 ด้วยวาจาเสร็จส้ินแล้ว โดยร่วมกบักระทรวงต่างประเทศจดัเวทีหารือใน

ระดับภูมิภาค เพื่อรวบรวม ประมวลขอ้มูลพัฒนาการ การด าเนินงานปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะที่ได้รับมา และจดัส่งไปยงักระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อใช้ประกอบการจดัท ารายงานประเทศตามกลไก UPR ฉบับที่ 2 (ยกร่างรายงาน

ประเทศฯ) และน าร่างรายงานประเทศฯ ไปหารือในระดับพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน าไปปรับแกใ้ห้สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพรวม

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ประเทศไทยจดัส่งรายงานประเทศฯ ฉบับที่ 2

ไปยงัสหประชาชาติแล้ว เมื่อวันที่ 5 กมุภาพันธ์ 2559 โดยกระทรวงต่างประเทศ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

    กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศ ICCPR ฉบับที่ 2 ด้วย -

วาจาต่อคณะกรรมการสิทธมินุษยนชนแห่งชาติประจ ากติกา ICCPR 

(งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   1. จา้งผลิตเอกสารรายงานประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองInternational Covenant on Civil and Political Rights หรือ

ICCPR ฉบับที่ 2 (อยูร่ะหว่างผลิตเอกสาร)

   2. เมื่อวันที่ ๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกบัหน่วยงาน

สหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Country Team : UNCT) จดั

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่หลักการและสาระส าคัญของกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง

เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม (Human Rights Dialogue on ICCPR and ICESCR) 

ณ United Nations Conference Center ถ.ราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ การประชุม

ในคร้ังนี้ มีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กบัภาคส่วนต่างๆ เกีย่วกบัหลักการ

และสาระส าคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) และทบทวน

ขอ้เสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการประจ ากติกาฯ ทั้ง ๒ ฉบับ และพิจารณา

แนวทางในการน าขอ้เสนอแนะไปปฏิบัติให้เกดิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

มีการให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนใน

ประเด็นการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน สิทธิในด้านสาธารณสุข สิทธิใน

การศึกษา สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิของกลุ่ม

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การเลือกปฏิบัติต่อสตรีมุสลิม การมีส่วนร่วมทาง

การเมือง การปูองกนัการทรมานฯ สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

และการด าเนินการเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต

2. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วย - กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International และเสรีภาพ

Convention for the Protection of all Persons from Enforced (กองส่งเสริมสิทธิ

Disappearance : CED) (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ)

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจทานค าแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

3. โครงการเผยแพร่และจัดท ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน - กรมคุ้มครองสิทธิ

การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ และเสรีภาพ

ย่ ายศัีกดิ์ศรี (CAT) (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม (กองส่งเสริมสิทธิ

โครงการเผยแพร่หลักการและสาระส าคัญของสนธสิัญญาระหว่างประเทศด้าน และเสรีภาพ)

สิทธมินุษยชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการจดัท ารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้านไร้มนุษยธรรม หรือ ย่ ายศัีกด์ิศรีตาม

อนุสัญญาต่อไป

4. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา - กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และเสรีภาพ

ฉบับที่ 4-7 (งบประมาณ 833,400 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   - จดัประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างรายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน

ทุกรูปแบบ (CERD) ฉบับที่ ๔-๗ กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย เจา้หน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานที่

เกีย่วขอ้งกบัอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน

ทุกรูปแบบ (CERD) ฉบับที่ ๔-๗ กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างฯ ดังกล่าว ดังนี้
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

      ๑. วันที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ จงัหวัดตาก ผู้เขา้ร่วม จ านวน ๘๐ คน

      ๒. วันที่ ๑๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร  ผู้เขา้ร่วม จ านวน ๘๐ คน

      ๓. วันที่ ๑๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ จงัหวัดสงขลา ผู้เขา้ร่วม จ านวน ๗๐ คน

      ๔. วันที่ ๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ จงัหวัดเชียงใหม่  ผู้เขา้ร่วม จ านวน ๕๐ คน

      ๕. วันที่ ๒๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ จงัหวัดกาญจนบุรี ผู้เขา้ร่วม จ านวน ๕๐ คน

      รวมมีผู้เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานผลการด าเนินงานของ

ประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ในทุกรูปแบบ (CERD) ฉบับที่ ๔-๗ ทั้ง ๕ คร้ัง จ านวน ๓๓๐ คน

5. ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ - กรมคุ้มครองสิทธิ

โดยถูกบังคับ พ.ศ. ... (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ด าเนินการประมวลขอ้มูลเพื่อจดัท า ขอ้มูล ดังนี้ และเสรีภาพ)

   ๑. เอกสารสรุปสาระส าคัญของเร่ืองที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทั้งเร่ืองของ

การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ

ถกูบังคับให้สูญหาย และร่างพระราชบัญญัติปูองกนัและปราบปรามการทรมานและ

การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ... 

   ๒. รายงานผลการศึกษาความพร้อมของไทยในการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถกูบังคับให้สูญหาย 
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

   ๓. ร่างพระราชบัญญัติปูองกนัและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดย

ถกูบังคับให้สูญหาย พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   ปัจจบุันอยูร่ะหว่างการจดัท ารูปเล่มให้มีความสมบูรณ์ และจดัท าบันทึกเสนอ

ผู้บริหารลงนาม (จะด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอเร่ืองเขา้สู่การพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙)

6. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดี - กรมบังคับคดี
   6.1 ร่างพระราชบัญญัติที่ประกาศราชกจิจานุเบกษาแล้ว

         (ขอ้มูลคงเดิม เดือนพฤศจกิายน 2558)
   6.2 กฎกระทรวงที่ประกาศราชกจิจานุเบกษาแล้ว

         (ขอ้มูลคงเดิม เดือนมกราคม 2559)
   6.3 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

          6.3.1 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที.่.) พ.ศ. ... (การฟื้นฟูกจิการของ

ลูกหนี้ ที่เป็นวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs)
          ผลการด าเนินงาน

         (ขอ้มูลคงเดิม เดือนมกราคม 2559)
   6.4 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

          6.4.1 ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2
          ผลการด าเนินงาน

          กรมบังคับคดีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 และแจง้ยนืยนัร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยงั

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามก าหนด ภายในวันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2559 แล้ว
   6.5 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของกรมบังคับคดี

          6.5.1 ร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย ์(ฉบับที.่.)
          ผลการด าเนินงาน

         (ขอ้มูลคงเดิม เดือนมกราคม 2559)
   6.6 การเสนอปรับปรุง แกไ้ข กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบังคับคดี

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบังคับคดีพิจารณาเสนอปรับปรุง แกไ้ข 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบังคับคดี ดังนี้

          6.6.1 การปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบัญญัติล้มละลายทั้งฉบับ (ล้มละลายและ

ฟื้นฟูกจิการ)
          ผลการด าเนินงาน

          กรมบังคับคดีมีค าส่ังเร่ืองยกเลิกค าส่ังและแต่งต้ังคณะท างานศึกษาก าหนด

ประเด็นส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ังและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการ

บังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ โดยจดัประชุมวันที่ 23 ก.พ. 59
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

          6.6.2 เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี
          ผลการด าเนินงาน

         (ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558)

          6.6.3 การเสนอร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง เพื่อรองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่น

โทรศัพท์มือถอื เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน
          ผลการด าเนินงาน

         (ขอ้มูลคงเดิม เดือนมกราคม 2559)

7. การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ กรมพินิจและ

วิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที.่.) พ.ศ. ... คุ้มครองเด็ก
   วัตถปุระสงค์ และเยาวชน

    เพื่อปรับปรุงแกไ้ขบทบัญญัติบางมาตราที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
   ผลการด าเนินงาน

    คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยูใ่นระหว่าง

การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

37



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

8. การยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขฟ้ืนฟูบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ กรมพินิจและ

เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ... คุ้มครองเด็ก
   วัตถปุระสงค์ และเยาวชน

    เพื่อให้มีกฎหมายหลักในการแกไ้ขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด และ

สอดคล้องกบัอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
   ผลการด าเนินงาน

    คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยูใ่นระหว่าง

การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑.๒ น าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและ 1. การตรวจสารพันธกุรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียน สถาบันนิติ

ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อ ราษฎร์ วิทยาศาสตร์

เร่งรัดการด าเนินคดีทุกขัน้ตอนให้    ผลการด าเนินงาน

รวดเร็วเกดิความเป็นธรรม    กรมการปกครองแจง้จ านวนผู้ประสงค์ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) กบัสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ด าเนินการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแกป้ัญหาสถานะบุคคล จ านวน 20

จงัหวัด จ านวน 1,314 ราย อยูร่ะหว่างพิจารณาด าเนินการในพื้นที่เร่งด่วนตาม

ความจ าเป็น โดยได้จา่ยจากงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิรนามตาม สถาบันนิติ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย วิทยาศาสตร์

และพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ การด าเนินการบุคคลสูญหาย
   ผลการด าเนินงาน

   1. ได้รับแจง้เร่ืองบุคคลสูญหายจาก สภ.หล่มเกา่ จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 1 ราย,

สภ.เขาคิชกฏู จ.จนัทบุรี จ านวน 1 ราย

   2. ท าหนังสือแจง้ตอบกลับแกผู้่ร้องและ สภ.หล่มเกา่  จ.เพชรบูรณ์  จ านวน 1 ราย, 

สภ.เขาคิชกฏู จ.จนัทบุรี จ านวน 1 ราย และสภ.ศรีนคร  จ.สุโขทัย  จ านวน 1 ราย

เพื่อให้ทราบว่าได้รับเร่ืองแล้ว และอยูร่ะหว่างการด าเนินการตรวจพิสูจน์

   3. จดัท ารายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการตรวจพิสูจน์บุคคล และแจง้แกผู้่ร้อง และ

สภ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา จ านวน 1 ราย
   ผลส าเร็จพิสูจน์บุคคลสูญหาย

    1. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจนพบบุคคลสูญหาย และน าศพคืนญาติได้จาก 

สภ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา จ านวน 1 ราย

3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับระเบียบส านัก สถาบันนิติ
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามบุคคลสูญหายและ วิทยาศาสตร์
พิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘

   ผลการด าเนินงาน

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประชุมหารือร่วมกบักระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์สรุปประเด็นหารือร่วมกนั ดังนี้
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

    3.1 การหาแนวทางความร่วมมือในการแชร์ขอ้มูลของศูนยช์่วยเหลือสังคม

สายด่วน 1300 ซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูล และสถติิของผู้ประสบปัญหาสังคม  เช่น คนไร้

ที่พึ่ง/ขอทาน/บุคคลสูญหาย/คนเร่ร่อน ฯลฯ มายงัสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

    3.2 สนับสนุนการบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของ

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
    3.3 มีการวางแผนที่จะท าบันทึกความเขา้ใจ (MOU) ระหว่างสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์กบักระทรวงพัฒนาสังคมฯ

    3.4 เสนอกลุ่มบุคคลที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ สามารถเขา้มาช่วยได้กอ่น คือ

กลุ่มคนอัลไซเมอร์, เด็ก และผู้หญิงที่เกีย่วขอ้งกบัการค้ามนุษย์

    3.5 เร่ืองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่างๆ จะมีวิธีใดที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

จะสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคลในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกอ่นรับเขา้ เพื่อปูองกนั

การปลอมแปลงเอกสารต่างๆ

    3.6 ควรเสนอให้เพิ่มกระทรวงพัฒนาสังคมฯ (ศูนยช์่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300)

ในอนุกรรมการชุดที่ 4 เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานเร่ืองบุคคลสูญหายอยูแ่ล้ว

4. การจัดเก็บสารพันธกุรรม (DNA) ของผู้ต้องโทษเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลส าหรับ สถาบันนิติ
การควบคุมอาชญากรรม วิทยาศาสตร์
   ผลการด าเนินงาน

    4.1 วันที่ 25 มกราคม 2559 รองผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และ

คณะท างานอบรมการจดัเกบ็ขอ้มูลสารพันธุกรรม เขา้ร่วมประชุมการจดัเกบ็ขอ้มูล

สารพันธุกรรมของผู้ต้องขงัที่ก าบังจะพ้นโทษ ณ อาคารกรมราชทัณฑ์
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วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

    4.2  ร่วมเดินทางส่งมอบชุดเกบ็สารพันธุกรรมในวันที่ 9 กมุภาพันธ์ 2559

ให้กบัเรือนจ าพิเศษมีนบุรี

    4.3  ในวันที่ 12 กมุภาพันธ์ 2559ได้ด าเนินการส่งมอบชุดเกบ็สารพันธุกรรม

จ านวน 5,000 ชุด ให้กบัศูนยป์ูองกนัและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์

(รวมชุดจดัเกบ็สารพันธุกรรมส่งให้กรมราชทัณฑ์ ทั้งส้ิน 10,000 ชุด)

5. การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการปูองกันและปราบปราม สถาบันนิติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ วิทยาศาสตร์
    ผลการด าเนินงาน

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านเอกสาร

เพื่อสนับสนุนการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จ านวนทั้งหมด 4 คดี

    5.1 คดีที่ได้รับจากส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 3 คดี ได้แก่          (1) เลขที่คดี ส.089/2559 ลงวันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2559 กระท าการ
ปลอม

แปลงเอกสารทางราชการ และเป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแกท่างราชการ

          (2) เลขที่คดี ส.076/59 คดีปลอมแปลงเอกสารในส าเนาภาพถา่ยบันทึก

ค าให้การผู้ร้องทุกขผู้์กล่าวโทษหรือพยาน

          (3) เลขคดีที่ ส.044/59 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2559 มีการร้องเรียนว่ามีการ

ปลอมแปลงลายมือชื่อในบันทึกยนิยอมในเอกสารค าขอเพื่อขออนุญาตท าไม้ยางใน

ที่ดินกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครองเพื่อใช้สอยส่วนตัว
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

    5.2 คดีที่ได้รับจากส านักงาน ป.ป.ช จ านวน 1  รายการ ได้แก่

          (1) เลขที่คดี ส.074/2559 ลงวันที่ 8 กมุภาพันธ์ 2559 การปลอมแปลง

เอกสารในการจดัท าสัญญารับเหมากอ่สร้างโครงการต่างๆกบัองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน 57 โครงการ

11.3 มีระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมโยงกนั 1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย ์ - กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและน าผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการด าเนินงาน

และเจา้หน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมได้    (ขอ้มูลคงเดิม เดือนตุลาคม 2558)

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... กรมคุ้มครองสิทธิ

ทางกฎหมายโดยให้เขา้ถงึความเป็น (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมการ

   - จดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2559 ระงับข้อพิพาท)

เมื่อวันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2559 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้

     คณะกรรมการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการจดัท า

กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ส่วนที่ ๑ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทที่ใช้เป็น

การทั่วไป (ก าหนดโครงสร้างและสาระส าคัญ) ส่วนที่ ๒ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชุมชน

(ก าหนดหลักการเกีย่วกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท) โดยให้ฝุายเลขานุการแจง้มติที่ประชุม

ไปยงัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณายกร่างและแจง้ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีต่อไป
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2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี
   ผลการด าเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามขอ้มูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกล่ียข้อพิพาท ฯลฯ มผู้ีใช้บริการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 19 กมุภาพันธ์

2559 จ านวน 7,278 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จ านวน 4,551 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 62.53

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

"LED Property"
   ผลการด าเนินงาน

   - เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ เพื่อค้นหารายละเอียด

ทรัพยสิ์นที่ขายทอดตลาด อ านวยความสะดวกผู้ที่สนใจซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาด

ให้เขา้ถงึขอ้มูลได้ง่ายขึน้ และให้บริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่วันที่

1 ตุลาคม 2558 - 16 กมุภาพันธ์ 2559 มีผู้เขา้โหลดแอพพลิเคชัน่ รวม 2,329 คร้ัง

แยกเป็นระบบ Andriod จ านวน 1,661 คร้ัง ระบบ iOS จ านวน 668 คร้ัง

   - เปิดให้บริการ Application ค้นหาทรัพยสิ์นขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟูา 

"LED Property Plus" เพื่อตอบโจทยผู้์สนใจซ้ือห้องชุดและเป็นการสนับสนุนนโยบาย

รัฐบาลในการสร้างโอกาสเขา้ถงึบริการของรัฐ โดยกรมบังคับคดีเขา้สู่โครงการศูนยก์ลาง

แอพพลิเคชั่นภาครัฐ GAC (Government Application Center) เป็นแหล่งรวบรวม

แอพพลิเคชั่นของภาครัฐทั้งหมด โดยน ารวบรวมไว้ด้วยกนั เพื่อความสะดวกใน

การค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา และเขา้ถงึบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service, m-Service)
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4. การผลักดันทรัพยส์ินออกจากกระบวนการบังคับคดี กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพยสิ์นออกจากกระบวนการ

บังคับคดี โดยน ากลยทุธ์ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช้ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพยสิ์นออกจาก

ระบบได้ จ านวน 36,365,798,483 บาท โดยสามารถแยกผลการด าเนินงานใน

แต่ละเดือน ได้ดังนี้

     - เดือนตุลาคม 2558 สามารถผลักดันทรัพยสิ์นได้ 13,193,447,157 บาท

     - เดือนพฤศจกิายน 2558 สามารถผลักดันทรัพยสิ์นได้ 9,638,389,591 บาท

     - เดือนธันวาคม 2558 สามารถผลักดันทรัพยสิ์นได้ 8,335,543,144 บาท

     - เดือนมกราคม 2559 สามารถผลักดันทรัพยสิ์นได้ 5,193,840,781 บาท

* ข้อมูล ณ วนัที ่19 กุมภาพันธ ์2559

5. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีจดักจิกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นบังคับคดี โดยให้ความส าคัญ

กบัหนี้รายยอ่ย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และหนี้ กยศ. 

เพื่อลดปริมาณคดีที่เขา้สู่กระบวนการบังคับคดี และท าให้เกดิความสมานฉนัท์สามัคคี

ในสังคม โดยมีผลการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทชั้นบังคับคดี ในเดือนตุลาคม - มกราคม 2559

มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 3,624 เร่ือง ทุนทรัพย ์1,513,542,077.74 บาท
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ไกล่เกล่ียส าเร็จ 2,966 เร่ือง ทุนทรัพย ์917,936,225.55 บาท ร้อยละ 81.84  

ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย รายละเอียดดังนี้

     - เดือนตุลาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 965 เร่ือง ทุนทรัพย ์

377,143,587.68 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 782 เร่ือง ทนุทรัพย์ 249,835,895.17 บาท

ร้อยละ 81.04 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     - เดือนพฤศจกิายน 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 1,513 เร่ือง 

ทุนทรัพย ์668,305,123.04 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 1,303 เร่ือง ทุนทรัพย ์

329,340,536.33 บาท ร้อยละ 86.12 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     - เดือนธันวาคม 2558 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 570 เร่ือง ทุนทรัพย์

266,328,115.98 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 449 เร่ือง ทุนทรัพย ์180,858,027.08

บาท ร้อยละ 78.77 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     - เดือนมกราคม 2559 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 576 เร่ือง ทุนทรัพย์

201,765,251.04 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 432 เร่ือง ทุนทรัพย ์157,901,766.97

บาท ร้อยละ 75 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     กรมบังคับคดีมีนโยบายแกป้ัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกา (หนี้ตาม

ค าพิพากษา) โดยน าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้

ความช่วยเหลือ โดยผลการไกล่เกล่ียหนี้สินครูทั่วประเทศ ดังนี้
       เดือนธันวาคม 2558

       ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสงค์ไกล่เกล่ียและมีการต้ังเร่ืองไกล่เกล่ีย 75 เร่ือง

ทุนทรัพย ์22,372,451.24 บาท
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     - ไกล่เกล่ียส าเร็จ 6 เร่ือง ทุนทรัพย ์2,603,716.11 บาท

     - ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 3 เร่ือง ทุนทรัพย ์1,872,840.10 บาท

     - ไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ 2 เร่ือง ทุนทรัพย ์447,900 บาท

     - อยูร่ะหว่างด าเนินการ 64 เร่ือง ทุนทรัพย ์17,447,995.03 บาท

       ไกล่เกล่ียส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 66.66 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย
       เดือนมกราคม 2559

       ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสงค์ไกล่เกล่ียและมีการต้ังเร่ืองไกล่เกล่ีย 89 เร่ือง

ทุนทรัพย ์22,149,169.49 บาท

     - ไกล่เกล่ียส าเร็จ 14 เร่ือง ทุนทรัพย ์3,688,026.58 บาท

     - ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 4 เร่ือง ทุนทรัพย ์554,826.49 บาท

     - ไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ 10 เร่ือง ทุนทรัพย ์1,784,599.52 บาท

     - อยูร่ะหว่างด าเนินการ 61 เร่ือง ทุนทรัพย ์16,121,716.96 บาท

       ไกล่เกล่ียส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 77.77 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

6. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ร่วมมือในการ

ตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยูใ่นชั้นบังคับคดี ซ่ึงเป็นหนี้เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดย

ให้ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศจดัไกล่เกล่ียหนี้เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทาง

กฎหมาย ความรู้ทางการเงินและสนับสนุนการแกไ้ขหนี้สินในการปรับโครงสร้างหนี้ 

(Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในชั้นบังคับคดี จ านวน 2,292 เร่ือง ดังนี้
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     1. อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการไกล่เกล่ีย จ านวน 223 เร่ือง

     2. อยูร่ะหว่างประสาน ธกส./อขก. ให้ความช่วยเหลือ จ านวน 96 เร่ือง

     3. ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 129 เร่ือง

     4. ด าเนินการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ จ านวน 499 เร่ือง

     5. ยงัไม่ได้ต้ังเร่ืองยดึ จ านวน 352 เร่ือง

     6. อยูร่ะหว่างด าเนินการขัน้ตอนอื่นๆ เช่น งดการบังคับคดี ประกาศขาย ฯลฯ 

จ านวน 36 เร่ือง

     7. ด าเนินการขายได้ ถอนการยดึ พ้นระยะเวลาบังคับคดี จ านวน 957 เร่ือง

     ส านักงานบังคับคดีจงัหวัด ประสานกบัสภาเกษตรกรจงัหวัดทุกจงัหวัดในการให้

ความรู้ด้านการบังคับคดีแกเ่กษตรกร โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้

(ขอ้มูล ณ วันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2559)

     1. ประสานและด าเนินการอบรมให้ความรู้แล้ว 57 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัดพัทลุง 

ก าแพงเพชร บุรีรัมย ์พระนครศรีอยธุยา นราธิวาส สุโขทัย ตรัง ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย

สกลนคร ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี สตูล พังงา จนัทบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ยโสธร  มุกดาหาร 

หนองบัวล าภู ระยอง นครนายก ชลบุรี ภูเกต็  สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ สระบุรี อ่างทอง

พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุดรธานี สมุทรปราการ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ปทุมธานี กระบี่

นครสวรรค์  สุราษฎร์ธานี ปัตตานี อุบลราชธานี พะเยา สงขลา หนองคาย น่าน ตราด

ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6 ชัยนาท ยะลา เชียงใหม่ ปราจนีบุรี

สระแกว้ และนครศรีธรรมราช (สาขาทุ่งสง)

     2. ประสานและก าหนดวันในการอบรมให้ความรู้ จ านวน 8 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัด

นนทบุรี พิจติร ราชบุรี เชียงราย อุตรดิตถ ์มหาสารคาม นครปฐม และจงัหวัดบึงกาฬ
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     3. ประสานและอยูร่ะหว่างสภาเกษตรกรจงัหวัดก าหนดวันในการอบรมให้ความรู้ 

จ านวน 20 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัดล าพูน อุทัยธานี สมุทรสงคราม กาฬสินธุ ์สุรินทร์

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตาก ชุมพร ระนอง ลพบุรี นครพนม ล าปาง กาญจนบุรี

สมุทรสาคร เชียงใหม่ (สาขาฮอด) อ านาจเจริญ นครศรีธรรมราช (สาขาปากพนัง) สตูล 

และจงัหวัดแพร่

7. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   การจัดมหกรรมไกล่เกล่ียต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 19 กมุภาพันธ์ 2559 มเีร่ือง

เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 1,613 เร่ือง ทุนทรัพย ์374,180,255.26 บาท 

ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 1,409 เร่ือง ทุนทรัพย ์312,329,415.70 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย รายละเอียดดังนี้

   7.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

   - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดี มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

จ านวน 67 เร่ือง ทุนทรัพย ์30,439,755 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 48 เร่ือง ทุนทรัพย์

20,966,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.64 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   7.2 ร่วมกับธนาคารออมสิน

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558
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   7.3 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนมกราคม 2559

   7.4 ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558

   7.5 ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพยส์ุขุมวิท จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558

   7.6 ร่วมกับบริษัท พัฒนสินลิสซ่ืง จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558

   7.7 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558

    7.8 ร่วมกับบริษัท เอส ที ลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

2 เร่ือง ทุนทรัพย ์96,902.33 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 2 เร่ือง ทุนทรัพย ์96,902.33

บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย
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วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

8. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติ สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธกุรรม เพ่ือให้ประชาชน วิทยาศาสตร์

เข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้

   ผลการด าเนินงาน

    ร่าง พ.ร.บ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ได้อนุมัติหลักการในร่าง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วาระที่ 1) และได้ต้ัง

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างดังกล่าว จ านวน 21 คน กรอบระยะเวลา

ในการด าเนินงาน 60 วัน คือวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้อนุมัติให้คณะกรรมาธิการขยายเวลาในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การให้บริการ

ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ออกไปอีก 60 วัน ซ่ึงจะครบก าหนดการพิจารณา

ในวันที่ 12 มีนาคม 2559  โดยคณะกรรมาธิการนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.การให้บริการ

ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ผู้รับผิดชอบล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.3 ส่งเสริมกองทุนยติุธรรม ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยตุิธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

โอกาส คุ้มครองผู้ถกูล่วงละเมิดสิทธิ    พระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ.2558 ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา (กองพิทักษ์สิทธิ

เสรีภาพและเยยีวยาผู้บริสุทธิห์รือได้รับ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เล่มที่ 132 ตอนที่ 102 ก มีผลบังคับใช้วันที่ และเสรีภาพ)

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม  24 เมษายน 2559

   ปัจจบุันอยูร่ะหว่างการเตรียมการวิพากษ์ร่างอนุบัญญัติ ดังนี้

   - อนุบัญญัติเกีย่วกบัหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการช่วยเหลือจากกองทุน

ยติุธรรม รวมถงึแนวทางปฏิบัติภายหลังจากมีผลการพิจารณา

   - อนุบัญญัติเกีย่วกบัหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนทนายความ

กองทุนยติุธรรม

   - อนุบัญญัติเกีย่วกบัการบริหารและการใช้จา่ยเงินกองทุนยติุธรรม

   - ร่างหลักเกณฑ์การเบิกจา่ยเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

เมื่อวันที่ ๑๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงยติุธรรม เป็นประธานการประชุม

คณะอ านวยการจดัท าร่างอนุบัญญัติและเตรียมการถา่ยโอนงานกองทุนยติุธรรม

ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรมกบักรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พิจารณา

แนวทางการด าเนินงานการจดัท าอนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งเตรียมการปรับปรุงโครงสร้าง และจดัต้ังส านักงานกองทุนยติุธรรม

ในส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาส

สามารถเขา้ถงึความเป็นธรรมได้อยา่งสะดวก และรวดเร็ว
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