
การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

1

๑.๒ การสนับสนุนโครงการอันเนื่อง ๑. โครงการเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 2,000,000 กรมราชทัณฑ์

มาจากพระดําริ    วัตถุประสงค์

   1. เพื่อกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" และทอดพระเนตรกิจกรรมตามแนว

พระราชดําริ ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

   2. เพื่อเป็นโครงการเฉลิมฉลองในปีมหามงคล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   เป้าหมาย

   กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

ทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทรงงานในปี พ.ศ. 2558 

จํานวน 4 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนด

ผู้รับผิดชอบ

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

ส่วนที่ ๑

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจําเดือน 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

   กิจกรรม

   1. กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

ทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" ของเรือนจํา//ทัณฑสถานที่ผ่านการประเมินตาม

เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ. 2556

   2. ทําหนังสือกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา"

   3. ประสานเรือนจํา/ทัณฑสถาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานพิธีเปิด "ห้องสมุด

พร้อมปัญญา"

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   เพื่อเป็นโครงการเฉลิมฉลองในปีมหามงคล 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกําลังใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

และผู้ต้องขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด "ห้องสมุด

พร้อมปัญญา" ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทรงงานในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 4 แห่ง

   ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน ที่เป็นเป้าหมายรับเสด็จฯ สามารถดําเนินการได้บรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์

   ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
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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. โครงการขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี (บาลีศึกษา) ให้กับ งบประมาณ กรมราชทัณฑ์

ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสรรจาก

   วัตถุประสงค์ กรมราชทัณฑ์

   1. เพื่อสนองแนวพระราชดําริ และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ 300,000 บาท

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (2 ปี ปีละ 

ในวันที่ 2 เมษายน 2558 150,000 บาท)

   2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังที่ได้เรียนรู้ภาษาบาลีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

   3. เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าใจไวยากรณ์ภาษาบาลี สามารถอ่าน แปล และสัมพันธ์บาลี

   4. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมผ่านกระบวนการหลักสูตร

   5. เพื่อพัฒนาจิตใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมผู้ต้องขังตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา

   เป้าหมาย

   ผู้ต้องขังชายเรือนจํากลางบางขวาง และผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลาง

   ตัวชี้วัด

   เรือนจํา/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. กรมราชทัณฑ์ ร่วมกัน มหาบาลีวิชชาลัย ร่วมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

   2. กําหนดขอบเขตงาน ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันอย่างชัดเจน

โดยกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบการจัดเตรียมผู้เรียน อาคารสถานที่ การดูแลรักษา

ความปลอดภัย และสนับสนุนงบประมาณ มหาบาลีวิชชาลัย รับผิดชอบงานวิชาการ
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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

หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน หนังสือ ตําราเรียน และการประเมินผล

   3. ประสานงานกับองค์กรชุมชนและบุคคลต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เพื่อร่วม

ขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   1. ผู้ต้องขังที่เรียนจบตามหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์บาลีเป็นอย่างดี

สามารถอ่านแปล และสัมพันธ์บาลีได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

   2. ผู้ต้องขังมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติธรรมตามแนวทางมหาสติปัฏฐานได้

อย่างดี สามารถปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตให้มีความสงบสุข

   3. ผู้ต้องขังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา

   4. เป็นการกระทําความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

ในเดือนเมษายน 2558

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   ผู้ต้องขังชายเรือนจํากลางบางขวาง และผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลาง

ศึกษาจบตามหลักสูตร แห่งละ 1 รุ่น

   ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

   ผู้ต้องขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ด้านภาษบาลี

   ปัญหา/อุปสรรค

   ไม่มี
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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. โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต รับการสนับสนุน กรมราชทัณฑ์

(ศน.บ.) สาขาวิชาพุทธศาสตร์ งบประมาณจาก

   วัตถุประสงค์ มหามกุฏราช

   1. เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช วิทยาลัย

กุมารี ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา (ผู้ต้องขังเป็น

ให้ลึกซึ้งกว้างขวางมากขึ้น ผู้ออกค่าใช้จ่าย

   2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธามั่นคง ในการลงทะเบียน

ในพระพุทธศาสนา และเป็นกัลยาณชนที่ดีของสังคม เรียนเองทั้งหมด)

   3. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สามารถนําหลักพุทธธรรมไปใช้ในชีวิต

ประจําวันได้

   4. เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ พัฒนาพฤตินิสัยและเพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษาให้แก่

ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนําวุฒิการศึกษาไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

   5. เพื่อเป็นการเปิดโอกาส และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร

ภายนอก ให้ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังร่วมกับกรมราชทัณฑ์

   เป้าหมาย

   1. ปีการศึกษา 2557 เปิดห้องเรียนนําร่อง ณ เรือนจํากลางบางขวาง 1 ห้องเรียน

   2. ขยายการจัดการเรียนการสอนไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานอื่นๆที่มีความพร้อมต่อไป

   ตัวชี้วัด

   เรือนจํา/ทัณฑสถานมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต

5



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. ประสานงานความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และจัด

ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการร่วมกัน

   2. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมราชทัณฑ์ และ 

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 

   3. จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และคัดเลือกผู้เรียน

   4. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นต้นไป

   5. วัดผล ประเมินผล เมื่อผู้ต้องขังผ่านเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

และ ตามมาตรฐานของสํานักงานกรรมการอุดมศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญา

ศาสนศาสตรบณัฑิต (ศน.บ.) สาขาพุทธศาสตร์ โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   1. เป็นการสนองพระราชกระแสรับสั่ง และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา

ด้านพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งกว้างขวางมากขึ้น

   2. กรมราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันผลิตบัณฑิต

ทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา และเป็น

กัลยาณชนที่ดีของสังคม

   3. ผู้ต้องขังได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น และมีความเข้าใจหลักธรรมคําสั่งสอน

สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
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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. ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาทางจิตใจ พัฒนาพฤตินิสัย และเพิ่มพูนคุณวุฒิทาง

การศึกษา สามารถนําวุฒิการศึกษาไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

   5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ให้ได้มามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   ผู้ต้องขังผ่านกลุ่มนําร่อง ผ่านหลักสูตรและได้รับวุฒิการศึกษา ปริญญา

ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาวิชาพุทธศาสตร์

   ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

  ผู้ต้องขังเรือนจํากลางบางขวาง ได้รับการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต

   ปัญหา/อุปสรรค

   ไม่มี

4. โครงการห้องเรียนศิลปะสําหรับผู้ต้องขัง งบประมาณ กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์ จัดสรรจาก

   1. เพื่อน้อมนําแนวพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมราชทัณฑ์

สยามบรมราชกุมารี ในด้านการนําศิลปะมาใช้ในการพัฒนาแก้ไข ผู้ต้องขัง เป็นค่าวัสดุ

กําหนดโทษสูง อุปกรณ์และ

   2. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังให้มีความอ่อนโยน ค่าตอบแทน

   3. เพื่อฝึกฝนทักษะ และให้ผู้ต้องขังกําหนดโทษสูง ได้ใช้เวลาขณะต้องโทษ วิทยากร

ให้เป็นประโยชน์
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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

   ผู้ต้องขังกําหนดโทษสูง (ประหารชีวิต/ตลอดชีวิต) ที่ถูกคุมขังภายในเรือนจํากลาง

บางขวาง จํานวน 20 คน ต่อรุ่น

   ตัวชี้วัด

   การจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียน

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. วางแผนจัดทําหลักสูตรห้องเรียนศิลปะสําหรับกลุ่มผู้ต้องขัง โดยประสานงาน

หน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมกันจัดทําหลักสูตรและจัดหาวิทยากร

   2. คัดเลือกตัวผู้เรียน โดยพิจารณาจากพื้นฐานทักษะด้านศิลปะ ความประพฤติ 

และการสัมภาษณ์

   3. ดําเนินโครงการห้องเรียนศิลปะสําหรับผู้ต้องขัง

   4. ประเมินผลสรุปผลโครงการ เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์การดําเนินโครงการ

ในรุ่นต่อๆไป

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   1. ผู้ต้องขังได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์

   2. สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องขังกําหนดโทษสูง

ให้ผ่อนคลายความเครียดจากการถูกคุมขังเป็นเวลานาน

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   จัดฝึกอบรมด้านศิลปะให้กับผู้ต้องขังกําหนดโทษสูงเรือนจํากลางบางขวาง

จํานวน 20 คน ต่อรุ่น
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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

   ปัญหา/อุปสรรค

   ไม่มี

5. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการเทคโนโลยี งบประมาณ กรมราชทัณฑ์

สารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสรรจาก

   วัตถุประสงค์ กรมราชทัณฑ์

   1. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

   2. เพื่อส่งเสริมผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพที่สุจริตภายหลังพ้นโทษ และ ไม่หวน

กลับไปกระทําผิดซ้ําอีก

   เป้าหมาย

   ผู้ต้องขังชาย-หญิง ในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รุ่นละ 15-30 คน 

อย่างน้อยปีละ 3 รุ่น

   ตัวชี้วัด

   เรือนจํา/ทัณฑสถานมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. ประสานงานหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นของแต่ละเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

เพื่อขอรับการสนับสนุนหลักสูตรและวิทยากร

   2. คัดเลือกผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน รุ่นละ 15-30 คน

   3. ดําเนินการจัดการอบรมตามโครงการ

   4. สรุปประเมินผลการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม
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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. ผู้ต้องขังได้รับความรู้ มีความชํานาญและทักษะวิชาชีพ สามารถนําไปประกอบ

อาชีพภายหลังพ้นโทษได้

   2. ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   ผู้ต้องขังผ่านการอบรมตามโครงการ รุ่นละ 15-30 คน อย่างน้อยปีละ 3 รุ่น

   ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

   ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ปัญหา/อุปสรรค

   ไม่มี

6. โครงการกําลังใจในพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา - กรมราชทัณฑ์

 (ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง)

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มที่ก้าวพลาดทําให้ชีวิตต้องเข้า

มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

   2. เพื่อให้ผู้มีจิตกุศลและมีจิตศรัทธาได้รับทราบและสามารถมีส่วนร่วมให้

การช่วยเหลือสนับสนุนแก่กลุ่มผู้ต้องการกําลังใจและผู้ขาดโอกาส

   3. เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกําลังใจ และให้โอกาสแก่ผู้ที่

แม้จะมีชีวิตที่เคยก้าวพลาดแต่ก็พร้อมจะเริ่มชีวิตใหม่ เป็นคนดีของสังคม
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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. เพื่อเผยแพร่พระราชดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เกี่ยวกับ

การประทานกําลังใจให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่อสาธารณชน

   เป้าหมาย

   ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ และเด็กติดผู้ต้องขัง

   ตัวชี้วัด

   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและรักษามาตรฐานการดําเนินงานตามโครงการ

กําลังใจพระราชดําริ พระเจ้าหลานเธอพระองคืเจ้าพัชรกิติยาภา

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. ลงพื้นที่เพื่อนิเทศการขับเคลื่อนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเตรียมความพร้อม

รับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 57 ณ เรือนจําจังหวัดภูเก็ต

   2. การขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง

ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง จํานวน 13 แห่ง แห่งละ 30,000 บาท เป็นเงิน

390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่อนบาทถ้วน)

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   1. เป็นการขยายโครงการกําลังใจฯ ไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานเพิ่มเติม

   2. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ และ

เด็กติดผู้ต้องขัง มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของผู้ต้องขังตั้งครรภ์ และ

เด็กติดผู้ต้องขัง

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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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

   ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

   เป็นการพัฒนาและรักษามาตรฐานการดําเนินงานตามโครงการกําลังใจฯ

   ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
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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

๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน

   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ    สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิดมูลฐาน สํานักงาน ป.ป.ง.

การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้ ยาเสพติด ดังนี้

กฎหมายที่เข้มงวดและการจัดการ    ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่

ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงตอ่เนื่องให้ ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 2 คําสั่ง

เบ็ดเสร็จ และมีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน

2 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน 670,000 บาท

   ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน

เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน

2 คําสั่ง และมกีารออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

จํานวน 6 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน 109,424,272.82 บาท

   ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 มีการออกคําสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่

ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 1 คําสั่ง 

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

 - 28 พ.ย. 57) ดังนี้

 - มกีารออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 15 คําสั่ง

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

 - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน

ยาเสพติด จํานวน 16 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน

110,894,153.82 บาท

   ระหว่างวันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2557 ไม่มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน

เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และ

คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

   ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน

เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน

1 คําสั่ง แต่ไม่มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

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

 - 28 พ.ย. 57 ) ดังนี้

 - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จํานวน 3 คําสั่ง

   ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. โครงการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและส่งของต้องห้าม กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

   เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจํา

   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 ที่ดําเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมราชทัณฑ์ ได้กําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ดังนี้

   1. เข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ของเรือนจําโดยกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานต้อง

รับผิดชอบกวดขันดูแลเรือนจําของตนเอง

   2. ให้หัวหน้าหน่วยงานวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

   3. ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่กรมราชทัณฑ์

ได้สั่งการไว้ครบถ้วนแล้ว

   โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

   1. กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการป้งอกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อม

ออกมาตรการการกวาดล้าง จู่โจมตรวจค้นโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดให้หมดไป

อย่างเด็กขาด ภายในวันที่ 10 พ.ย. 57 โดยสนธิกําลังร่วมกับทหาร ตํารวจจังหวัด

หากหลังจากนี้ ยังตรวจค้นพบฯ จะมีมาตรการ (1) ตรวจพบครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือน

ผู้บริหารทุกระดับทุกคน เป็นลายลักษณ์อักษร (2) ตรวจพบครั้งที่ 2 ปรับย้ายผู้บริหาร

ทุกระดับ ทุกคน และตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
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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. มีหนังสือสั่งการ มาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการใช้เรือนจําฯ 

เป็นฐานค้ายาเสพติด ให้เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการทั่วประเทศ 143 แห่ง

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 57

2. โครงการการจู่โจมตรวจค้นเรือนจํา กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

   เพื่อป้องกันและปราบปราม และสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ทําการจู่โจมตรวจค้น

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมฯ ได้สั่งการ กําชับให้เรือนจํา/ทัณฑสถานจู่โจมตรวจค้นอย่างสม่ําเสมอ โดย

สนธิกําลังกับทหาร ตํารวจ จังหวัด โดยให้รายงานผ่านระบบ grugzero ทุกวัน

(การสกัดกั้นและจู่โจมตรวจค้นประจําวัน)

3. โครงการการกําหนดเรือนจําเป้าหมายในการควบคุมผู้ต้องขังรายสําคัญ กรมราชทัณฑ์

เพื่อการตัดวงจรการค้ายาเสพติด

   วัตถุประสงค์

   เพื่อป้องกันและปราบปราม และสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 9 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/ทัณฑสถานที่สามารถกําหนดเป็นเรือนจําสําหรับผู้ต้องขังรายสําคัญ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมราชทัณฑ์ ดําเนินการได้ 2 แห่ง (1) เรือนจํากลางเขาบิน (2) เรือนจํากลาง

คลองไผ่ (ตัวยังถูกคุมขังอยู่)

   (1) เรือนจํากลางเขาบิน จํานวน 833 คน

   (2) เรือนจํากลางคลองไผ่ 268 คน

4. โครงการการสับเปลี่ยนผู้บัญชาการเรือนจํา และโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มี กรมราชทัณฑ์

พฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์ในเรือนจํา ลงโทษ

ทางวินัยและทางอาญาอย่างเฉียบขาด

   วัตถุประสงค์

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจํา

   เป้าหมาย

   ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมราชทัณฑ์

   ตัวชี้วัด

   จํานวนข้าราชการ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. สับเปลี่ยนผู้บัญชาการเรือนจํา/ผู้อํานวยการทัณฑสถาน : อํานวยการสูง

23 ราย/อํานวยการต้น 5 ราย ให้รักษาราชการแทน 47 ราย (เฉพาะ ก.ย. 

ส่วน ต.ค.-พ.ย. ยังไม่มี) รวม 75 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

   2. ย้ายเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทรศัพท์ : ก.ย. 7 ราย /

ต.ค. 11 ราย / พ.ย. 2 ราย รวม 20 ราย

   3. การลงโทษทางวินัยและทางอาญา 3 ราย (ตั้งกรรมการสอบสวน/ให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน)

5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 29,137,000 สํานักงาน ป.ป.ส.

   วัตถุประสงค์

   เพื่อดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม

   ตัวชี้วัด

   1. จํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

   2. ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ

   3. คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจํานวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้ง

และเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

   4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสําคัญที่มีการขยายผล

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. การทําลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด

   2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

   ผลการดําเนินงาน

   1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน 44,770 คดี ผู้ต้องหา จํานวน

47,679 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

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จํานวน

12,086,262.06 เม็ด ไอซ์ 226.51 กิโลกรัม เฮโรอีน 1.86 กิโลกรัม

กัญชา 3,513.74 กิโลกรัม

   3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จํานวน 298 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 

จํานวน 175.95 ล้านบาท

   4. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 101 คดี ผู้ต้องหา 324 ราย

   5. การดําเนินการในเรือนจําโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจําทุกเรือนจํา

อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นยึดยาบ้า 2,732 เม็ด ไอซ์ 172.05 กรัม

โทรศัพท์มือถือ 613 เครื่อง และซิมการ์ด 253 ใบ

   6. การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

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

พบการร้องเรียน 143 คน

   7. การดําเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 34 คน

6. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาสพติดไดร้ับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง ########## สํานักงาน ป.ป.ส.

เกี่ยวกับยาเสพติด

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด

   2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการ

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง
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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. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   ตัวชี้วัด

   1. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีการดําเนินการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

   2. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

   3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. การรณรงค์ป้องกันและการปรับเปลี่ยนเจตคติ

   2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ

และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในทุกระดับ

   ผลการดําเนินงาน

   1. การเข้าไปดําเนินการในพื้นที่เสี่ยง คือ สถานบริการ/สถานบันเทิง,หอพัก/

อาคารที่พัก/ที่พักเชิงพาณิชย์, ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต, โต๊ะสนุกเกอร์/โต๊ะบิลเลียด

โดยการออกตรวจ 7,597 ครั้ง การดําเนินการทางสังคม 231 แห่ง การดําเนินคดี

ทางกฎหมาย 22 แห่ง

   2. การเข้าไปดําเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ สามารถค้นหาผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพติด 4,051 ราย ส่งเข้ารับการบําบัดรักษาด้วยความสมัครใจ จํานวน

247 ราย ให้โอกาสผู้ผ่านการบําบัด มีการดําเนินกิจกรรมป้องกันในโรงงานและ
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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

สถานประกอบการด้วย การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจัด

กิจกรรมป้องกัน จัดกิจกรรม To Be Number One และจัดกิจกรรมสําหรับ

กลุ่มเสี่ยง (แรงงานต่างด้าว)

   3. การบําบัดฟื้นฟู มีผลดังนี้

   3.1 ระบบสมัครใจ รวม 1,060 ราย โดยแบ่งเป็นระบบสมัครใจของกระทรวง

สาธารณสุข  659 ราย และ ระบบสมัครใจโดยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

กระทรวงมหาดไทย 401 ราย

   3.2 ระบบบังคับบําบัด โดย กรมคุมประพฤติ 1,574 ราย

   3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ จํานวน 1,360 ราย

   4. การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด รวม 9,537 รายประกอบด้วย

กระทรวงสาธารณสุข 1,400 ราย  กระทรวงมหาดไทย 5,344 ราย และ

กรมคุมประพฤติ 2,793 ราย

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง 1. โครงการสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมี กรมคุ้มครองสิทธิ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนร่วมของประชาชน (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗) (กลุ่มงานส่งเสริม

   วัตถุประสงค์ สิทธิเสรีภาพและ

   เพื่อพัฒนาเครื่องมือและกลไกการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน)

และสิทธิมนุษยชนสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาคเอกชน
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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

   ๑. ผลิตสื่อสําหรับภาคประชาชน สําหรับให้เจ้าหน้าที่รัฐ และเครือข่ายระดับพื้นที่

ใช้เผยแพร่ระหว่างการทํากิจกรรมพื้นที่ ได้แก่ 

       - หนังสือสวดมนต์ภาษายาวี 

       - ชุดนิทรรศการ ๒ ภาษา 

       - โปสเตอร์ ๒ ภาษา

       - ปฏิทิน ๒ ภาษา 

   ๒. ผลิตสื่อสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์

ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ได้แก่ 

     -  สื่อความรู้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (บัตรพกพาและ Hand Book) 

     - สารคดีสั้น 

     - Spot วิทยุ

   กลุ่มเป้าหมาย

   ประชาชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา 

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา

อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ และอําเภอนาทวี) และหน่วยงานภาคีที่ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   ขั้นตอน/วิธีการ

  ๑. ประชุมหารือการดําเนินโครงการร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคี
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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. จัดจ้างบุคลากรในพื้นที่ จํานวน ๓ คน ประจําสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส

 ๓. จัดประชุมคณะทํางานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น

ในการผลิตสื่อโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ๔. จัดจ้างบริษัทผลิตสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

   ติดตามประเมินผล

   จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

   ผลลัพธ์

   กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ

   ๑. จัดจ้างบุคลากรในพื้นที่ จํานวน ๓ คน ประจําสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส

   ๒. จัดประชุมคณะทํางานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น

ในการผลิตสื่อโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ๓. ผลิตและส่งมอบสื่อให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้เผยแพร่ระหว่างการทํา

กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

      - หนังสือสวดมนต์ภาษายาวี ๑๐,๐๐๐ เลม่

      - ชุดนิทรรศการ ๒ ภาษา (ไทย-ยาวี) ๑๑๕ ชุด

      - โปสเตอร์ ๒ ภาษา (ไทย-ยาวี) ๖,๐๐๐ แผ่น

      - ปฏิทิน ๒ ภาษา (ไทย-ยาวี) ๖,๐๐๐ ชิ้น
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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

      - สื่อความรู้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (บัตรพกพา ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

Hand Book ๑๐,๐๐๐ เล่ม และ Hand Book ฉบับการ์ตูน ๑๐,๐๐๐ เล่ม) 

      - สารคดีสั้น ๒ ตอน

      - Spot วิทยุ ๕ ตอน

   ซึ่งสารคดีสั้นและ Spot วิทยุอยู่ระหว่างการผลิตโดยบริษัทเอกชนและ

เมื่อผลิตเป็นที่เรียบร้อย จะได้มีการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ

กระจายเสียงต่อไป

  ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการผลิตสื่อส่งเสริม

สิทธิและเสรีภาพในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑ (สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐ)

2. โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิ กรมคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มงานส่งเสริม

(งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘) สิทธิเสรีภาพและ

   วัตถุประสงค์ สิทธิมนุษยชน)

   เพื่อพัฒนาสื่อเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับ

เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   เป้าหมาย

  สื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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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

   กลุ่มเป้าหมาย

   เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การส่งเสริม

สิทธิเสรีภาพ การประขาสัมพันธ์และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน สํานักงานยุติธรรมจังหวัด กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มสื่อมวลชน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา กลุ่มผู้นําในชุมชน เป็นต้น

   ขั้นตอน/วิธีการ

   ๑. จัดจ้างบุคลากรในพื้นที่จํานวน ๓ คน ประจําการ ณ สํานักงานยุติธรรม

จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

   ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้

   ๓. จัดจ้างบริษัทดําเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   ๔. จัดเวทีเผยแพร่ความรู้

   ๕. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

   ผลการดําเนินการ

   1. โครงการฯ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

   2. ดําเนินการจัดจ้างบุคลากรในพื้นที่จํานวน 3 คน ประจําการ ณ สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เรียบร้อยแล้ว
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ
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ราชอาณาจักรไทย
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เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิ

เลือกปฏิบัติ  - กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นําเสนอแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ต่อคณะรัฐมนตรี

พิจารณาและปรกาศใช้อย่างเป็นทางการ ตามหนังสือ กระทรวงยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ยธ 0404/4889 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

 - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเวียนให้ส่วนราชการเสนอความเห็น

เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

26



การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

4

๔.๖ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่าง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกระทรวงยุติธรรมประจําปี 6,240,000 สํานักงานปลัด

ประเทศ วัฒนธรรมของประเทศ พ.ศ. 2557 กระทรวงยุติธรรม

เพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล    วัตถุประสงค์ (สํานักพัฒนา

   1. เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ บุคลากร)

การเขียนให้แก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม โทรศัพท์ 

   2. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม 0 2141 5072

เพื่อรองรับการเข้าประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

   เป้าหมาย

   ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจํานวน 215 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ

   ตัวชี้วัด

   ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด

   กิจกรรม

   ดําเนินโครงการโดยจัดจ้างสถาบันสอนภาษา Wall Street มาดําเนินการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 109.25

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด

จํานวน 102 คน และยังอยู่ระหว่างการอบรม จํานวน 115 คน

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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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. ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด

การอ่าน และการเขียนได้ในระดับที่สูงขึ้น

   2. ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด

จํานวน 215 คน

   ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

   ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 มีผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 102 คน

คิดเป็นร้อยละ 47.00 และ จํานวน 115 คน อยู่ระหว่างการอบรม
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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

๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสํารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลเครื่อง ยังไม่มีผลการ สํานักงานปลัด

พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่พ้น คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เบิกจ่ายกําหนด กระทรวงยุติธรรม

กําหนดภายในสิ้นปีนี้โดยติดตามให้มี    วัตถุประสงค์ ส่งมอบงานวันที่ (ศูนย์เทคโนโลยีฯ)

การเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับ    เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 19-พ.ย.-57 โทร. 

กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการประชาชนรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 0 2141 5472

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเห็นว่าระบบสารสนเทศมีบทบาทที่สําคัญส่วน

หนึ่งในการบริหารงานกระทรวงยุติธรรมและในกรณีที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถ

ให้บริการได้ตามปกติจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเพื่อลดความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงมี

ความจําเป็นต้องจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสํารองข้อมูลและกู้คืน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการระบบสานสนเทศ

   เป้าหมาย

   ใช้สําหรับกลุ่มเป้าหมายระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

   1. ระบบข้อมูลผู้ขอรับบริการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

   2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

   3. ระบบเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม

   4. ระบบเว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัด

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

29



การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ
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   กิจกรรม

   จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์สําหรับจัดทําโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบสํารองข้อมูลและการกู้คืนกระทรวงยุติธรรมจํานวน 1 ระบบ

ซึ่งดําเนินการเบิกจ่ายในครั้งเดียว

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   1. กระทรวงยุติธรรมมีระบบจัดเก็บสํารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

   2. ระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมมีระบบสํารอง ซึ่งสามารถทํางานทดแทน

ในกรณีระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถให้บริการได้ และระบบสารสนเทศสามารถ

ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

   3. สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศได้

   4. ระบบสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   ในการออกแบระบบสํารองข้อมูลและให้บริการข้อมูลอัตโนมัติในกรณีที่ระบบหลัก

ไม่สามารถให้บริการได้ ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะเน้นที่ประสิทธิภาพ

และผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้งานที่น้อยที่สุด กล่าวคือระบบที่ออกแบบไว้ จะ

ทําหน้าที่สลับไปใช้เครื่องสํารอง โดยอัตโนมัติในกรณีเครื่องหลักไม่สามารถให้บริการ

ได้โดยผู้ใช้งานระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Application, Database จะถูกสลับไปใช้งาน

เครื่องสํารองโดยอัตโนมัติ
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   ผลการดําเนินการ

   วันที่ 14 พ.ย. 57 คณะกรรมการตรวจรับมีมติเป็นเอกฉันท์ยังไม่ตรวจรับงาน

เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาลงนามการขอ

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาของคณะกรรมการฯ

(เนื่องจาก เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 57 บริษัท โกทู โซลูชั่น จํากัด คู่สัญญา ได้ขอเปลี่ยน

แปลงรุ่นอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพายี่ห้อ Asus จากรุ่น N46VJ-V3020H

เป็นรุ่น K450JN-WX019D เนื่องจากรุ่น N46VJ-V3020H ได้หยุดสายการผลิต

และรุ่น K450JN-WX019D มีคุณสมบัติดีกว่าข้อกําหนดของสํานักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งมีราคาสูงกว่ารุ่นเดิม

   คณะกรรมการตรวจรับ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรุ่นอุปกรณ์

ดังกล่าวและทําบันทึกขออนุมัติปลัดฯ เปลี่ยนแปลงสัญญา

   และวันที่ 17 พ.ย. 57 บริษัท โกทู โซลูชั่น จํากัด แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรุ่น

อุปกรณ์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade ยี่ห้อ HITACHI รุ่น

CB500 520H A1 เป็น รุ่น CB500 520H (WITH CAN) ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ

ตรวจรับอยู่ระหว่างดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานกิจการยุติธรรม 4,024,500 สกธ.

   สกธ.มีการกันเงินเหลื่อมปี พ.ศ. 2557 งบลงทุน รายการจ้างตกแต่งห้องฝึกอบรม

และพื้นที่ห้องทํางานเพิ่มเติม ณ ที่ทํางานสํานักงานกิจการยุติธรรม จํานวน

26,830,000 บาท โดยเบิกจ่าบงบประมาณ งวดที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
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8

๘.๒ ปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํา    สกธ.ได้มีการจัดทําระเบียบสํานักงานกิจการยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ

งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ เงื่อนไขในการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2550 เพื่อ

ประโยชน์ การบริหารจัดการงบประมาณด้านการวิจัย (งบเงินอุดหนุน) ของหน่วยงานใน

กระทรวงยุติธรรม ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3

พ.ศ. 2555 โดยกําหนดให้มีค่าตอบแทนนักวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้

บุคลากรภายในกระทรวงยุติธรรมจัดทําการวิจัยเองซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

๘.๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ สํานักงานปลัด

มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงยุติธรรม

และภาคเอกชน     กระทรวงยุตธิรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการขยายโอกาสการพัฒนาทรัพยากร (สํานักพัฒนา

บุคคลไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมสามารถ บุคลากร)

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผ่านภาคีเครือข่ายของสถาบัน โทรศัพท์ 

อุดมศึกษาในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ฝึกอบรมจาก 0 2141 5072

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมายังหน่วยงานส่วนกลาง

   ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการลงนาม

บันทึกความเข้าใจ  (MOU : Memorandum Of Understanding) กับสถาบัน

อุดมศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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   สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ประกอบด้วย

   ๑) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   ๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ๕) มหาวิทยาลัยมหิดล

   ๖) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

   ๗) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ๘) มหาวิทยาลัยบูรพา

   ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   ๑๐) มหาวิทยาลัยทักษิณ

   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วย

   ๑) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

   ๒) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อร่วมกันดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านการเผยแพร่ความรู้ การศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม

   ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมและสถาบันอุดมศึกษา และ

การส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงยุติธรรมและสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสศึกษา

หาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม
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   ๓. เพื่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ

   ๔. เพื่อพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของภารกิจของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

    เป้าหมาย

   ให้มีการร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

กฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนรวมถึงสนับสนุนการพัฒนา

งานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

   ตัวชี้วัด

   ร้อยละของจํานวนแผนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

   กิจกรรม

   ๑. ดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)”

รุ่นที่ ๑๔ โดยความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   ๒. ดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)”

รุ่นที่ ๑๕ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ๓. ดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)”

รุ่นที่ ๑๖ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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หรือแผนพัฒนาการ
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ๔. ดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)”

รุ่นที่ ๑๗ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ๕. ดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)” 

รุ่นที่ ๑๘ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

   ๖. ดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)”

รุ่นที่ ๑๙ โดยความร่วมมือกัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

   ๑. กระทรวงยุติธรรมมีหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)

และผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง

กระทรวงยุติธรรมกับสถาบันอุดมศึกษา

   ๒. ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมสามารถพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะในด้านการบริหารจัดการ และการบริหารงานยุติธรรมพร้อมทั้งสามารถเป็น

ผู้นําหน่วยงานหรือองค์กรได้

   ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

   กระทรวงยุติธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ

จัดฝึกอบรมข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้น จํานวน ๖ โครงการ
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   ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

   มีโครงการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการสัมฤทธิ์ผลอย่าง

เป็นรูปธรรม จํานวน ๖ โครงการ โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๖5 คน

สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

   สกธ.ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จึงได้มี

การจัดทําโครงการสนับสนุนผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น ต่อเนื่อง

เป็นประจําทุกปี โดยการมอบทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ สถาบันการศึกษา

ที่มีการเรียนการสอนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

   สกธ.มีการบูรณาการงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จํานวน 8 เรื่อง รวมเป็นเงิน 10,833,100 บาท ซึ่งการดําเนินการวิจัยมี

ทั้งบุคลากรภายในดําเนินการเอง และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
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10

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้าน

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

   ๑๐.๑.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

ให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้    มีการใช้ระบบงานอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความ

แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน โปร่งใสชัดเจนในการปฏิบัติราชการ เช่น ระบบงานการปฏิบัติราชการ/

รักษาราชการแทน ระบบการลา เป็นต้น

   ๑๐.๑.๔ การตอบสนองความ สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

ต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น    มีการจัดทําเว็บไซด์ให้บริการข้อมูลสถิติและงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ศูนย์กลาง แบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ One Stop Service เพื่อให้บริการแบบประชาชน

   ๑๐.๒.๑ การให้บริการถึงตัวบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1,820,450 กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว  - ประสานความร่วมมือกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการให้พนักงานสอบสวน และเสรีภาพ

(One Stop Service) ทั่วประเทศแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และจัดทําบันทึกแจ้งสิทธิข้อเท็จจริง

จากการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้น ให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท เพื่อนําไปยื่นคําขอ

รับการช่วยเหลือทางการเงิน

 - จัดตั้งจุดบริการรับคําขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา (Service Point)

ณ สถานีตํารวจภูธร 45 สถานี และอยู่ระหว่างดําเนินการเพิ่มเติม 31 สถานี

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา มอบหมายให้

พิจารณาหรือปฏิบติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ประจําภูมิภาค จํานวน 10 คณะ

 - บันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ ว่าด้วยการรับคําขอค่าตอบแทนในกรณีที่มีบุคคลได้รับความเสียหายถึงแก่

ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ ตามความในระราชบัญญัติฯ

 - ดําเนินการบันทึกความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย และสํานักงานคณะกรรมกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)

สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

   มีการจัดทําเว็บไซด์ให้บริการข้อมูลสถิติและงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

แบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ One Stop Service เพื่อให้บริการแบบประชาชน

   ๑๐.๒.๒ การพัฒนาหน่วยงานของ สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

รัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    จัดตั้งคณะทํางานด้านการศึกษาวิเคราะห์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/

มอบหมายให้คณะทํางานไปศึกษาโครงสร้างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอต่อคณะทํางานทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานเพื่อนําไปพัฒนาและประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรมต่อไป
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๑๐.๓ เสริมสร้างระบบคุณธรรมใน 1. โครงการสัมมนา "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน ป.ป.ท. 250,000     สํานักงาน ป.ป.ท.

การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ ประจําปังบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559"

    วัตถุประสงค์

    1) เพื่อมอบนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการดําเนินงานของ

สํานักงาน ป.ป.ท. 

    2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาร่วมกันแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับมาตรการแนวทาง กลไก และเครื่องมือในการดําเนินงานของ

สํานักงาน ป.ป.ท.

    กลุ่มเป้าหมาย

    ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ท.จํานวน 220 คน

    ตัวชี้วัด

    ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 220 คน

    ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน

    โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว กําหนดจัดทําโครงการ

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

   ๑๐.๓.๒ ส่งเสริมให้มีระบบพิทักษ์ สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล    มีการจัดทําแผนการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
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แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ๑๐.๔.๑ ใช้มาตรการทางกฎหมาย สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม    - มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ    - มีการรณรงค์ให้ใส้เสื้อสีขาวทุกวันพุธ

ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์

สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการ

ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๑๐.๕ การป้องกันและปราบปราม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ 65,000       สํานักงาน ป.ป.ท.

การทุจริตประพฤติมิชอบ ทักษะในการแสวงหาข่าว/ข้อเท็จจริง/วิเคราะห์ข่าวคดีทุจริตในภาครัฐ

    วัตถุประสงค์

    1) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลสายการข่าว

ในการดําเนินคดีทุจริตในภาครัฐ

    2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติการด้านการข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ของ

สํานักงาน ป.ป.ท.

    3) เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งแหล่งการข่าวของ

สํานักงาน ป.ป.ท. 

    กลุ่มเป้าหมาย

    ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ง. สํานักงาน ป.ป.ช. และ
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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

เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ท. รวมจํานวน 100 คน

    ตัวชี้วัด

    ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 100 คน

    ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน

    โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว กําหนดจัดทําโครงการ

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

    ๑๐.๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี 1. โครงการการเร่งรัดการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์

องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ    วัตถุประสงค์ (กองการเจ้าหน้าที่)

ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง    เพื่อเร่งรัดให้ดําเนินการทางวินัยของข้าราชการให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ    ตัวชี้วัด

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    จํานวนสํานวนที่ดําเนินการเร่งรัดได้สําเร็จ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   สํานวนด้านการทุจริต (ยาเสพติด/โทรศัพท์มือถือ/เงิน) รวม 163 สํานวน

   1. สํานวนคงเหลือ ณ วันที่ 1 ต.ค. 57 จํานวน 149 สํานวน

   - ระหว่างดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวน จํานวน 61 สํานวน

   - ระหว่างพิจารณาดําเนินการ จํานวน 79 สํานวน

   - พิจารณาการลงโทษ จํานวน 9 สํานวน

   (ไล่ออก 4/ยุติเรื่อง 2/ว่ากล่าวตักเตือน 2/ตัดเงินเดือน 1)
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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. สํานวนรับใหม่ ระวห่าง 1 ต.ค. - 28 พ.ย. 57 จํานวน 14 สํานวน

   - ระหว่างดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวน จํานวน 1 สํานวน

   - ระหว่างพิจารณาดําเนินการ จํานวน 13 สํานวน

   ผลการดําเนินการทางวินัยสํานวนด้านการทุจริต ไตรมาส 1 พิจารณา

ลงโทษไล่ออก จํานวน 4 สํานวน

2. โครงการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประพฤติ

มิชอบตามที่กรมราชทัณฑ์ได้สั่งการไว้ครบถ้วนแล้ว กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

   เพื่อกําชับให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน เห็นความสําคัญ และเร่งรัดดําเนินการ

ตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบตามที่กรมราชทัณฑ์

ได้สั่งการไว้ครบถ้วนแล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. กรมราชทัณฑ์ได้ดําเนินการ "แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของกรมราชทัณฑ์" เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57

   2. กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถาน เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57

  3. กรมราชทัณฑ์ ได้เร่งรัดให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง ดําเนินการ

ตามโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา 5 ด้าน โดยได้เดินทางไปติดตาม
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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

ประเมินผล จํานวน 1 ครั้ง ในเรือนจํา 5 แห่ง ได้แก่ 1. เรือนจํากลางนครพนม 

2. เรือนจํากลางอุดรธานี 3. เรือนจําจังหวัด 4. เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร 5. เรือนจํา

อําเภอสว่างแดนดิน

   4. กรมราชทัณฑ์ได้กําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการประเมินมาตรฐาน

ความโปร่งใสขอหงน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดที่เรือนจํา/

ทัณฑสถาน นําไปประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ในรอบการประเมิน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยกรมราชทัณฑ์ออกหนังสือ

แจ้งแนวทางการประเมินให้หน่วยงานปฏิบัติทราบแล้ว

3. โครงการติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ในเรือนจํา กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

   เพื่อให้เรือนจํา/ทัณฑสถานมีระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ที่มีความโปร่งใส 

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน 10 แห่ง

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. ระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ในปีงบประมาณ พศ. 2557 ที่เปิดใช้งาน

แล้ว 53 แห่ง

   2. ระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เปิดใช้งาน
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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 แห่ง ได้แก่ 1. เรือนจํากลางราชบุรี 2. เรือนจํากลางชลบุรี 3. ทัณฑสถานหญิง

กลาง 4. เรือนจําจังหวัดจันทบุรี 5. เรือนจําอําเภอแม่สอด 6. เรียนจําจังหวัดปราจีนบุรี

4. โครงการกําชับการปฏิบัติตามมาตรการความโปร่งใส กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

   เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   กรมราชทัณฑ์ ได้เร่งรัดให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง ดําเนินการตาม

โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา 5 ด้าน

   - มาตรฐานด้านข้าวสาร

   - มาตรฐานด้านอาหาร

   - มาตรฐานด้านการทํางานของผู้ต้องขัง

   - มาตรฐานด้านร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

   - มาตรฐานด้านการบริการทั่วไป

   โดยให้เรือนจํา/ทัณฑสถาน ดําเนินการ ดังนี้

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ เรือนจําละ 1 ชุด
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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. ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการดําเนินงานฯ และรายงานกรมฯ ทุก 3 เดือน

   - คณะกรรมการ ปปช. ได้กําหนดให้เจ้าหนาที่ของรัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

   - ตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา 5 ด้าน ได้กําหนดให้ผู้บัญชาการ

เรือนจํา ผู้อํานวยการทัณฑสถาน ผู้อํานวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย และ

หัวหน้าแดน ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยให้รายงานมายังกรมฯ ซึ่งมีเรือนจํา/

ทัณฑสถาน ยื่นรายงานกรมฯแล้ว จํานวน 136 แห่ง

5. โครงการผู้บัญซาการเรือนจําต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

   เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

   เป้าหมาย

   เรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   ตัวชี้วัด

   จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน 143 แห่ง

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. 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

   2. ตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจํา 5 ด้านได้กําหนดให้ผู้บัญชาการ

เรือนจํา ผู้อํานวยการทัณฑสถาน ผู้อํานวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าแดน 

ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยให้รายงานมายังกรมฯ ซึ่งมีเรือนจํา/ทัณฑสถานยื่นรายงาน

กรมฯแล้ว จํานวน 136 แห่ง

6. โครงการพิจารณาให้บําเหน็จความชอบแก่เจ้าหน้าที่ด้านการปราบปราม

ยาเสพติด รวมทั้งสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

   เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

   เป้าหมาย

   ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

   ตัวชี้วัด : จํานวนข้าราชการ

   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ รอการพิจารณาจัดสรรจํานวนเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อรับบําเหน็จ

ความชอบด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจําปี 2556 - 2557 จากกระทรวง

ยุติธรรม (งบประมาณ ป.ป.ส.)

   อย่างไรก็ตามล่าสุด ในปี 2555 กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรร 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

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน

การคุ้มครองพยานของสํานักงาน ป.ป.ท. 100,000 สํานักงาน ป.ป.ท.

    วัตถุประสงค์

    1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยานของเจ้าหน้าที่

ป.ป.ท. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญาให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

    2) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือในการคุ้มครอง

พยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    กลุ่มเป้าหมาย

    ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 100 คน

    ตัวชี้วัด

    ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 100 คน

    ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินงาน

    จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗  ณ โรงแรมริชมอนด์

ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
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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 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

   ๑๑.๕.๓ ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม 1. โครงการการสนับสนุนเงินกองทุนยิตธรรมแก่ผู้ต้องขังในการประกัน กรมราชทัณฑ์

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อย ปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2557

โอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ    วัตถุประสงค์

เสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพื่อลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจํา

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม    เป้าหมาย

   ผู้ต้องขัง 200 คน

   ตัวชี้วัด : จํานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว

2. โครงการมาตรการหลีกเลี่ยงโทษจําคุกโดยใช้เงินกุนยุติธรรมใน กรมราชทัณฑ์

การประกันตัวผู้ต้องขัง

   วัตถุประสงค์

   เพื่อลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจํา

   เป้าหมาย : สํารวจผู้ต้องขัง 70,000 คน

   ตัวชี้วัด : จํานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว

3. การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... กรมคุ้มครองสิทธิ

   รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการ (นายวิษณู เครืองาม) ได้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... และได้นําเสนอ ครม.

พิจารณาซึ่งได้รับความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... แล้ว 

เมื่อวันที่ 25 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
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