
การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

2

๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน

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

การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้    สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิด

กฎหมายที่เข้มงวดและการจัดการ มูลฐานยาเสพติด ดังนี้

ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้    ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน

เบ็ดเสร็จ เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

จํานวน 20 คําสั่ง และมีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิด จํานวน 1 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน

314,050.00 บาท

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

 - 26 ธ.ค. 57) ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

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 ธันวาคม 2557
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วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 
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   - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด จํานวน 54 คําสั่ง

   - มีการออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

มูลฐานยาเสพติด จํานวน 19 คําสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด จํานวน

111,395,243.14 บาท

   สํานักงาน ป.ป.ง. มีการดําเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทําความผิด

มูลฐานค้ามนุษย์ ดังนี้

   ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 ไม่มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน

เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

และไม่มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินทีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

   โดยมียอดรวมสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ระหว่างวันที่ 

1 ต.ค. - 26 ธ.ค. 57 ) ดังนี้

 - มีการออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ จํานวน 2 คําสั่ง

   ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 197,231,400 สํานักงาน ป.ป.ส.

   วัตถุประสงค์

   เพื่อดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด

ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ
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งบประมาณ

   ตัวชี้วัด

   1. จํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

   2. ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ

   3. คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจํานวนคดียาเสพติดที่

ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

   4. ร้อยละของคดียาเสพติดรายสําคัญที่มีการขยายผล

   กิจกรรม

   1. การทําลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด

   2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

   ผลการดําเนิน

   1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน 26,919 คดี ผู้ต้องหา

จํานวน 28,651 คน

   2. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า จํานวน

4,121,666.05 เม็ด ไอซ์ 187.12 กิโลกรัม เฮโรอีน 5.96 กิโลกรัม

กัญชา 1,870.07 กิโลกรัม

   3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จํานวน 76 ราย มูลค่า

ทรัพย์สิน จํานวน 83 ล้านบาท

   4. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบสนับสนุน 43 คดี ผู้ต้องหา 98 ราย

   5. การดาํเนินการในเรือนจําโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจําทุก

เรือนจํา อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นยึดยาบ้า 1,482 เม็ด
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ไอซ์ 18.94 กรัม โทรศัพท์มือถือ 356 เครื่อง และซิมการ์ด 258 ใบ

   6. การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดโดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ. 123 และทาง Web Site ของ

สํานักงาน ป.ป.ส. พบการร้องเรียน 43 คน

   7. การดําเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 8 คน

2. กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง 206,971,300 สํานักงาน ป.ป.ส.

เกี่ยวกับยาเสพติด

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและ

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

   2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่าย

การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยกันเอง

   3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความ

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   ตัวชี้วัด

   1. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีการดําเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

   2. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

   3. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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   กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

   1. การรณรงค์ป้องกันและการปรับเปลี่ยนเจตคติ

   2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา

สถานประกอบการ และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบ

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ

   ผลการดําเนินงาน

   1. การเข้าไปดําเนินการในพื้นที่เสี่ยง คือ การออกตรวจสถานบริการ/

สถานบันเทิง, หอพัก/อาคารที่พัก/ที่พักเชิงพาณิชย์, ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์

เน็ต, โต๊ะสนุกเกอร์/โต๊ะบิลเลียด พบการกระทําผิดและได้ดําเนินการทาง

สังคม จํานวน 273 แห่ง การดําเนินคดีทางกฎหมาย 115 แห่ง

   2. การเข้าไปดําเนินการในโรงงานและสถานประกอบการ มีการดําเนิน

กิจกรรมป้องกันในโรงงานและสถานประกอบการด้วยการจัดตั้งอาสาสมัคร

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการจัดกจิกรรมป้องกัน จัดกิจกรรม To Be

Number One และ จัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มเสี่ยง (แรงงานต่างด้าว)

   3. การบําบัดฟื้นฟู มีผลดังนี้

       3.1 ระบบสมัครใจ รวม 1,407 ราย

       3.2 ระบบบังคับบําบัด โดย กรมคุมประพฤติ 5,994 ราย

       3.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

454 ราย
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๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง 1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรม สํานักงานปลัด

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม

   วัตถุประสงค์ (สํานักนโยบาย

   1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด และยุทธศาสตร์)

ชายแดนภาคใต้

   2. เพื่อเสริมสร้างการอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม นิติรัฐ) สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย

   เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

   1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็ง

ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จํานวน 9,000 คน)

   2. ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับคําแนะนําปรึกษาและช่วยเหลือตาม

ขั้นตอน (ร้อยละ 70)

   กิจกรรม/ผลการดําเนิงาน

   1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อกําหนดแผน

การส่งเสริมการดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(วันที่ 17-20 ต.ค. 57)
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   - โอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยเบิกจ่ายแทนกันเพื่อดําเนินการตามแผน

การส่งเสริมการดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   - จัดประชุมเพื่อจัดทําแนวทางการใช้งานระบบเยี่ยมญาติผ่านจอภาพในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Video Conference) ร่วมกับสํานักงานยุติธรรม

จังหวัดปัตตานี เรือนจํากลางปัตตานี เรือนจํากลางสงขลา และศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนอําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (วันที่ 20-21 พ.ย. 57)

   - จัดประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทําข้อเสนอเบื้องต้น

เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและ

มีทิศทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นธรรม

ร่วมกับ 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการสร้างระบบที่หลากหลาย เป็นธรรม 

ไม่ซ้ําซ้อน และเข้าถึงง่าย (วันที่ 25 พ.ย. 57)

   - จัดประชุมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงนโยบาย งบประมาณ

และการดําเนินงาน รวมถึงเป็นการกําหนดกรอบการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 2 ธ.ค. 57)

   - จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํางบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม (ระดับปฏิบัติ) (วันที่ 4 ธ.ค. 57)
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   - ติดตามผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(วันที่ 17-19 ธ.ค. 57)

   - ประสานงานและรวบรวมข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้าน

การอํานวยความยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเตรียม

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด

2. ส่งเสริมการอํานวยความยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน 426,658.30 สํานักงานปลัด

   - ดําเนนิโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ (สํานักนโยบาย

พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการดําเนินกิจกรรม และยุทธศาสตร์)

ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรม

   - โอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกันเพื่อดําเนินการตาม

แผนการส่งเสริมการดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   - เตรียมการดําเนินการตามแผนการส่งเสริมยุติธรรมชุมชนและการดําเนิน

งานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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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. พัฒนาศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 120,000 กรมสอบสวน

   - วิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกลุ่มและเครือข่ายภาคใต้ ภารกิจ 4 ด้าน คดีพิเศษ

 คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสืบสวนคดีพิเศษ ด้านการอํานวยความยุติธรรม

และด้านการสนับสนุนหน่วยงานอื่น เพื่อจัดทําข้อมูลผังความเชื่อมโยง 

จํานวน 2 ผัง และส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ จํานวน 244 ฉบับ

   - จัดทํารายงานสถานการณ์/ความเคลื่อนไหวสําคัญของกลุ่มบุคคลหรือ

เครือข่าย จํานวน 4 ฉบับ

4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้าน 57,747.55 สถาบันนิติ

นิติวิทยาศาสตร์เพื่ออํานวยความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม วิทยาศาสตร์

   - ปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

จํานวน ๘๗ เรื่อง ๗๑๐ รายการ

   - จัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจน์/สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน ๔๑ เรื่อง

   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ (จํานวน ๗๒ คน) 

5. โครงการสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมี 2,625,453.90 กรมคุ้มครองสิทธิ

ส่วนร่วมของประชาชน (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗) (กลุ่มงานส่งเสริม

   วัตถุประสงค์ สิทธิเสรีภาพและ

   เพื่อพัฒนาเครื่องมือและกลไกการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน)

และสิทธิมนุษยชนสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน
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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 และเครือข่าย

ระดับพื้นที่ใช้เผยแพร่ระหว่างการทํากิจกรรมพื้นที่ ได้แก่ 

       - หนังสือสวดมนต์ภาษายาวี 

       - ชุดนิทรรศการ ๒ ภาษา 

       - โปสเตอร์ ๒ ภาษา

       - ปฏิทิน ๒ ภาษา 

   ๒. ผลิตสื่อสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

ความสมานฉันท์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ได้แก่ 

สื่อความรู้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (บัตรพกพาและ Hand Book) 

     - สารคดีสั้น 

     - Spot วิทยุ

   กลุ่มเป้าหมาย

   ประชาชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา

อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอจะนะ และอําเภอนาทวี) และหน่วยงานภาคีที่ปฏิบัติ

งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   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 ประจําสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

ยะลา สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส

 ๓. จัดประชุมคณะทํางานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น

ในการผลิตสื่อโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ๔. จัดจ้างบริษัทผลิตสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

   ติดตามประเมินผล

   จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

   ผลการดําเนินการ

   ๑. จัดจ้างบุคลากรในพื้นที่ จํานวน ๓ คน ประจําสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

ยะลา สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส

   ๒. จัดประชุมคณะทํางานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น

ในการผลิตสื่อโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ๓. ผลิตและส่งมอบสื่อให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้เผยแพร่ระหว่างการทํา

   กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

      - หนังสือสวดมนต์ภาษายาวี ๑๐,๐๐๐ เล่ม

      - ชุดนิทรรศการ ๒ ภาษา (ไทย-ยาวี) ๑๑๕ ชุด

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

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

      - สื่อความรู้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (บัตรพกพา ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

Hand Book ๑๐,๐๐๐ เล่ม และ Hand Book ฉบับการ์ตูน ๑๐,๐๐๐ เล่ม) 
11



การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 
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การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

      - สารคดีสั้น ๒ ตอน

      - Spot วิทยุ ๕ ตอน

   ซึ่งสารคดีสั้นและ Spot วิทยุอยู่ระหว่างการผลิตโดยบริษัทเอกชนและ

เมื่อผลิตเป็นที่เรียบร้อย จะได้มีการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ

กระจายเสียงต่อไป

  ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการผลิตสื่อส่งเสริม

สิทธิและเสรีภาพในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑ (สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐ)

   5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการผลิตสื่อส่งเสริม

สิทธิและเสรีภาพในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (สําหรับภาคประชาชน)

6. โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ 90,000 กรมคุ้มครองสิทธิ

สิทธิเสรีภาพสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มงานส่งเสริม

(งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘) สิทธิเสรีภาพและ

   วัตถุประสงค์ สิทธิมนุษยชน)

   เพื่อพัฒนาสื่อเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวน

การยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับ

เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   เป้าหมาย

   สื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ ใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายกระบวน

การยุติธรรม สิทธิเสรีภาพตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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   กลุ่มเป้าหมาย

   เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การส่งเสริม

สิทธิเสรีภาพ การประชาสัมพันธ์และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

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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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
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7. บังคับคดีพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายบังคับคดี 400,000 กรมบังคับคดี

และวิทยากรตัวคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่ประชาชน 

ผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล จํานวน ๕๖๐ คน)

8. เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 290,000 กรมบังคับคดี

   - จัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา (จํานวน ๖๐ คน)

   - มีเครือข่ายบังคับคดีในหน่วยงาน จํานวน ๑ แห่ง

9. เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจ 998,000 กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

   - จัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จํานวน ๔ ครั้ง (จํานวน ๒๐๗ คน) 

   - จ้างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน

10. เสริมพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชน "พินิจต้นแบบ" 184,840 กรมพินิจฯ

ตามวิถี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

   - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตามวิถีจังหวัดชายแดนภาคใต้

   - จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

   - ประชุมเพื่อทําความเข้าใจแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้
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8

๘.๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สํานักงานกิจการยุติธรรม สกธ.

มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ    ๑. สํานักงานกิจการยุติธรรมได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา

และภาคเอกชน นักวิจัยรุ่นใหม่ จึงได้มีการจัดทําโครงการสนับสนุนผลงานวิจัยในระดับ

บัณฑิตศึกษาขึ้น ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยการมอบทุนสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธ์สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

   ผลการดําเนินงาน

   - มีการกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว โดย

คณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนองานวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสํานักงานกิจการยุติธรรม

   - มีการประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดโครงการสนับสนุนผลงานวิจัย

ในระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานกิจการยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ สํานักงานกิจการยุติธรรม

   ๒. สํานักงานกิจการยุติธรรมมีการบูรณาการงานวิจัยของหน่วยงานใน

กระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณจํานวน ๘ เรื่อง รวมเป็นเงิน ๑๐,๘๓๓,๑๐๐ บาท ซึ่ง

การดําเนินการวิจัยมีทั้งบุคลากรภายในดําเนินการเอง และความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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   - มีการโอนงบประมาณเบิกแทนกันให้กับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓,๓๔๖,๖๐๐ บาท

   - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการตามขั้นตอนงานวิจัย
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10

๑๐.๕ การป้องกันและปราบปราม 1. โครงการประสานเครือข่ายภาครัฐร่วมเอกต่อต้านการทุจริตระหว่าง 145,000 สํานักงาน ป.ป.ท.

การทุจริตประพฤติมิชอบ ประเทศ ครั้งที่ 4 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระหว่างสํานักงาน

ป.ป.ท.

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างสํานักงาน ป.ป.ท. กับ หน่วยงานภาคี

เครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุน

และด้านวิชาการสาขาต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

   2.เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสํานักงาน

ป.ป.ท. รวมทั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสําหรับชาวต่างชาติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

   3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย เพื่อนํามา

ปรับปรุงมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ

ต่อไป

   กลุ่มเป้าหมาย

   ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรนอก

ภาครัฐ (NGO) ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตระหว่างประเทศ ด้านการค้าและ

การลงทุน และด้านวิชาการสาขาต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารและบุคลากร

ของสํานักงาน ป.ป.ท. สื่อมวลชน และผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ จํานวน 250 คน

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   ตัวชี้วัด

   ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 250 คน

   แผนการดําเนินงาน

   ตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปีงบประมาณ 2558 กําหนดจัดโครงการ

เดือนมีนาคม 2558

   ผลการดําเนินงาน

   กําหนดจัดโครงการวันที่ 17 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ

2. โครงการอบรมสัมมนา "แนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง" สํานักงาน ป.ป.ท.

   วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การคํานวณต้นทุน

ต่อหน่วย และการจัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติ

ได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

   3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์

และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

   กลุ่มเป้าหมาย

   บุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 120 คน

   ตัวชี้วัด

   ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 120 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

   แผนการดําเนินงาน

   ตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจําปีงบประมาณ 2558 กําหนดจัดโครงการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

   ผลการดําเนินงาน

   จัดโครงการวันที่ 17-19 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพอบรม

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า โครงการเตรียมการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิ

ตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ (กลุ่มงานสิทธิ

ทางการเมือง (International Coveneant on Civil and Political มนุษยชนระหว่าง

Rights : ICCPR) ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประเทศ)

(Human Rights Committee : HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบท

ที่ 28 ภายใต้ ICCPR)

   วัตถุประสงค์

   1. ประมวลเรื่องรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเสนอเข้าสู่การพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน (HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR

   2. เพื่อจัดสัมมนาเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบบทที่ 28 

ภายใต้ ICCPR และร่วมกําหนดท่าทีที่เหมาะสมของประเทศไทยในการนํา

เสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ ต่อไป

   เป้าหมาย

   ประมวลเรื่องรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (HRC) ซึ่งเป็น

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

คณะกรรมการตามข้อบทที่ 28 ภายใต้ ICCPR

   กิจกรรม

   1. ดําเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารจํานวน 

400 เล่ม ได้แก่ 1) รายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ภาษาไทย-อังกฤษ) 

จํานวน 200 เล่ม และ 2) รายงานสรุปสาระสําคัญของการเสนอเรื่องให้

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 200 เล่ม

   2. ประมวลเรื่อง การเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เข้าสู่การพิจารณา

ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

   3. จัดสัมมนาเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชน (HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบทที่ 28 ภายใต้

 ICCPR และร่วมกําหนดท่าทีที่เหมาะสมของประทเศไทยในการนําเสนอ

รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ

   ผลการดําเนินการ

   1. ดําเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารจํานวน 

400 เล่ม ได้แก่ 1) รายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ภาษาไทย-อังกฤษ) 

จํานวน 200 เล่ม และ 2) รายงานสรุปสาระสําคัญของการเสนอเรื่องให้

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 200 เล่ม
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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. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามเห็นชอบการเสนอ

รายงานฯ ต่อ ครม. แล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 57

   3. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2557

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย 1. โครงการเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กรมคุ้มครองสิทธิ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ต่อต้านการทรมานฯ (กลุ่มงาน

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง    วัตถุประสงค์ สิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ    ๑. จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการต่อต้าน ระหว่างประเทศ 

การบริหารราชการแผ่นดิน การทรมานแห่งสหประชาชาติ กองส่งเสริมสิทธิ

   2. เผยแพร่ผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา และเสรีภาพ)

ต่อต้านการทรมานฯ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

   ๓. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนําข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติไปปฏิบัติ

   4. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่ง

สหประชาชาติ

   เป้าหมาย

   ๑. เผยแพร่ผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ในระดับพื้นที่ จํานวน ๕ ภูมิภาค

   2. จัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

แห่งสหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   กิจกรรม

   ๑. การผลิตรายงานผลการนําเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภาย

ใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

   2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการนําเสนอรายงานประเทศไทย

ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ในระดับพื้นที่ จํานวน ๕ 

ภูมิภาค

   ๓. การจัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

แห่งสหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติม เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57 

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

   2. จ้างผลิตเอกสารโครงการเผยแพร่และจัดทํารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานฯ จํานวน 750 ชุด จํานวนเงิน

90,000 บาทถ้วน

   3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฯ จํานวน 14 รายการ เป็นเงิน

 95,645 บาท

   4. จัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 และ 3 แลว้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 ธ.ค. 57

 ณ จังหวัดชลบุรี และในวันที่ 15 ธ.ค. 57 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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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. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (กลุ่มงาน

(International Convention for the Protection of all Persons สิทธิมนุษยชน

from Enforced Disappearance : CED) ระหว่างประเทศ 

   วัตถุประสงค์ กองส่งเสริมสิทธิ

   ๑. เพื่อผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย และเสรีภาพ)

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๒. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงหลักการและสาระ

สําคัญของอนุสัญญาฯ รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาการ

หายสาบสูญโดยถูกบังคับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสามารถนําหลักการ

ตามสนธิสัญญาฯ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๓. เพื่อตรวจทานคําแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๔.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

   เป้าหมาย

   ๑. ผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญา

   ๒. หน่วยงานรับทราบถึงหลักการและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และ

ปัญหาการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๓. ตรวจทานคําแปลอนุสัญญา

   ๔. เตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

   กิจกรรม

   ๑. การผลิตสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๒.การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ๓.การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจทานคําแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

ถ.สุขุมวิท จ.ชลบุรี

   2. จัดจ้างผลิตสื่อฯ จํานวน 600 เล่ม เป็นเงิน 42,000 บาท

3. โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (กลุ่มงาน

   วัตถุประสงค์ สิทธิมนุษยชน

   ๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและผลการดําเนินการความก้าวหน้า ระหว่างประเทศ 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติของ กองส่งเสริมสิทธิ

องค์การสหประชาชาติ และเสรีภาพ)
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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. เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการของประเทศไทยตามอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

ซึ่งเป็นพันธกรณีของรัฐภาคี

   เป้าหมาย

   เพื่อรวบรวมประเด็นจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อประกอบการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ 

   กิจกรรม

   ๑.จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ๔ จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร

   ๒.จัดทําร่างรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

   ๓.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดําเนินงานของ

ประเทศไทยฯ จากทุกภาคส่วน

   ผลการดําเนินการ

   1. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด

ทางเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ณ จังหวัดตราด วันที่ 20 พ.ย. 57

   2. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อดําเนินการฯ ครั้งที่ 2 

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 ธ.ค. 57
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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. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี กรมบังคับคดี

   4.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกําหนด

คุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545

   ผลการดําเนินงาน

   คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาและได้จัดทําร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการ

จดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผู้ทําแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

เสนอกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

   4.2 ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(ฉบับที่...) พ.ศ. ... มาตรา 309 จัตวา

   ผลการดําเนินงาน

   ได้เสนอร่างกฎหมายยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

   4.3 การพิจารณาเสนอความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อร่างพรบ.

แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 ภาค 4

   ผลการดําเนินงาน

   คณะทํางานได้มีการประชุมพิจารณา โดยกําหนดจัดส่งร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 ภาค 4 

การบังคับคดีให้กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
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การดําเนินการ

วันที่ สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ผู้รับผิดชอบลําดับ

นโยบายรัฐบาล

การสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หรือแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย

งบประมาณ

5. งานการดูแลแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ 66,421,777.31 กรมคุมประพฤติ

   ผลการดําเนินการ

   1. ผู้กระทําผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่องและแก้ไข

ฟื้นฟู จํานวน 10,049 ราย แบ่งออกเป็น

       1.1 คดีสืบเสาะ จํานวน 3,128 ราย

       1.2 คดีสอดส่อง จํานวน 6,921 ราย

   2. จํานวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นการคุมความประพฤติ 

จํานวน 8,214 ราย

๑๑.๓ มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน การจัดทําระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจงานด้านการบังคับคดีและ กรมบังคับคดี

สามารถใช้ติดตามและนําผลไปใช้ใน การวางทรัพย์และระบบข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่าย

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน งบประมาณ

และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้    ผลการดําเนินงาน

   มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย์ ดังนี้

   1. ระบบรายงานสถิติการบังคับคดีแพ่ง 6 ช่อง

   2. ระบบรายงานสถิติการขายทอดตลาดคดีแพ่ง 8 ช่อง

   3. โปรแกรมลงสถิติศูนย์ไกล่เกี่ลยเพื่อรวบรวมข้อมูลสถติการไกล่เกลี่ย

   4. โปรแกรมรายงายผลการดําเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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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

   ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการรวบรวมผลและ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน

ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ

๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 1. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

ทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความเป็น    ผลการดําเนินงาน

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 26-28 

พฤศจิกายน 2557 ณ สํานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โดยมี

ลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน 51 ราย ทุนทรัพย์ 

15,779,212.02 บาท ไกล่เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 40 ราย ทุนทรัพย์ 

10,945,639.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.43 ของเรื่องที่ไกลเกลี่ย 

และจัดมหกรรมครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ไกลเกลี่ยน

กรมบังคับคดี

2. จัดโครงการอบรมผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

   ผลการดําเนินงาน

   ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในกระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีและ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีให้กับบุคลากรของ

กรมบังคับคดีได้มากขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมดังกล่าว จํานวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 

จํานวน 60 คน รุ่นที่ 2 จํานวน 58 คน
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