
การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

1
๑.๑ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ 1. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมพินิจและ
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน    ผลการด าเนินงาน คุ้มครองเด็ก
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ    ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และเยาวชน
เพือ่ประชาชน

2. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ กรมราชทัณฑ์

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง”

   วัตถุประสงค์

   1. เพือ่ปรับทัศนคติผู้ต้องขังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

   2. เพือ่ใหผู้้ต้องขังสามารถพึง่พาตนเองได้ภายหลังจากพ้นโทษกลับสู่สังคม

   เปูาหมาย

   ศูนย์การเรียนรู้เรือนจ าชั่วคราว จ านวน 6 แหง่ ได้แก่ 1) เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า

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

5) เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน 6) เรือนจ าชั่วคราวเหรียงหอ้ง

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ส่วนที ่๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ประจ าเดือน มีนาคม 255๙

การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้รับผิดชอบ
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   ผลการด าเนินงาน

     จดัอบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตร การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

ชีวิตของผู้ต้องขัง (หลักสูตร 9 เดือน) โดยเร่ิมด าเนินการอบรมต้ังแต่เดือนธันวาคม

2558 ผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ านวน 300 คน

3. หลักสูตรเข้มข้น โดยมูลนิธเิพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก กรมราชทัณฑ์

   ผลการด าเนินงาน

    จดัอบรมผู้ต้องขังทีเ่ข้าร่วมโครงการก าลังใจในพระด าริ พระเจา้หลานเธอ

พระองค์เจา้กิติยาภา หลักสูตรเข้มแข็ง โดยมูลนิธิเพือ่นพึง่(ภา)ยามยาก จ านวน 6 แหง่

ได้แก่ เรือนจ าชั่วคราวเหรียงหอ้ง เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง

เรือนจ าชั่วคราวแคน้อย เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า และเรือนจ าชั่วคราวดอยราง

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 300 คน

๑.๓ ส่งเสริมใหเ้จา้หน้าที/่หน่วยงาน โครงการ To BE NUMBER ONE กรมราชทัณฑ์

ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน    ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559
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2

๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

กิจกรรม : พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ

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

1. โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพ่ือ - กรมคุ้มครองสิทธิ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (งบประมาณ 1,300,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   1. จดัจา้งรองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย และเสรีภาพ)

ธรรมศาสตร์ เป็นทีป่รึกษา  

   2. อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษาระบบการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมายของประเทศต่างๆ ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดต้ังหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแลระบบการให้ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจร : กรณีศึกษา และเสรีภาพ 

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   1. จดัจา้งทีป่รึกษาระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยมหดิล

(รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์)

การรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ
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   2. อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษากฎหมาย แนวนโยบาย ทีม่าของระบบการให้

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทีต่กเป็นเหย่ืออาชญากรรมของประเทศไทย นอร์เวย์ 

และสวีเดน

3. โครงการเผยแพร่ภารกิจคุ้มครองพยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน - กรมคุ้มครองสิทธิ

(งบประมาณ 1,500,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลคงเดิม) (กองส่งเสริมสิทธิ

   จะด าเนินการในไตรมาสที ่3 ตามแผนฯ ทีว่างไว้ และเสรีภาพ)

  2.1.1 ปัญหาเฉพาะหน้าทีต้่องได้รับ

การปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้

กฎหมายที่เข้มงวดและการจัดการปัญหา

อื่นๆ ทีเ่ชื่อมโยงต่อเนือ่งใหเ้บ็ดเสร็จ

     2.1.1.1 ปัญหายาเสพติด มาตรา 47 แผนงาน : การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

1. งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 326,093,721.87 กรมคุมประพฤติ

   ผลการด าเนินงาน

   1. ตรวจพิสูจน์ จ านวน 36,559 ราย

   2. ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

       ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา จ านวน 34,707 ราย 

แบ่งออกเป็น
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       - การฟืน้ฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 8,012 ราย

       - การฟืน้ฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 26,695 ราย

       ผลการฟืน้ฟูเสร็จส้ินไป โดยผลการฟืน้ฟูเป็นทีพ่อใจ จ านวน 34,534 ราย

2. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 496,297.93 กรมคุมประพฤติ

กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานทีเ่พ่ือ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

   ผลการด าเนินงาน

   3. คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟสูมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวทีต้่องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้ติดตามผลการด าเนินงาน

ของสถานทีเ่พือ่การฟืน้ฟูฯ ดังนี ้(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

       3.7 สถานทีเ่พือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน 

จงัหวัดพิษณุโลกที ่2 วันที ่8-9 มีนาคม 2559

       3.8 ศูนย์วืวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที ่3 จงัหวัดลพบุรี

วันที ่10-11 มีนาคม 2559

       3.9 ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพนัทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่ 

วันที ่22-23 มีนาคม 2559

       3.10 ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์ปูองกันทางอากาศ กองทัพบทประจ าพืน้ที ่1 

(ศปภอ.ทบ.1) จงัหวัดอยุธยา วันที ่29 มีนาคม 2559
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3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบ าบัด - กรมคุมประพฤติ

    กิจกรรม : โครงการปรับปรุงคู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ

ควบคุมตัว

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559

4. พัฒนาบุคลากรด้านการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสังคม - กรมคุมประพฤติ

จิตวิทยา และเทคนิควิธกีารบ าบัดรักษา

    กิจกรรม : โครงการอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้นและเทคนิคการให้

ค าปรึกษาครอบครัว

   ผลการด าเนินงาน

   - จดัท าขอบเขตเนือ้หาวิชาในการอบรมเทคนิคการใหค้ าปรึกษาเบือ้งต้นและเทคนิค

การใหค้ าปรึกษาครอบครัว

5. การปูองกัน บ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนทีเ่ก่ียวข้องกับยาเสพติด กรมพินิจและ

   5.1 โครงการคัดกรองบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจ าแนก 724,222.05 คุ้มครองเด็ก

    วัตถุประสงค์ และเยาวชน

    การบ าบัด แก้ไข ฟืน้ฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนทีเ่กี่ยวข้องกับยา/สารเสพติด

ซ่ึงปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ยาและสารเสพติดมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายด้าน เช่น

ด้านจติใจ ครอบครัว สังคม เป็นต้น โดยสถานพินิจฯ ทีม่ีสถานแรกรับ ๓๓ แหง่ และ

6



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ
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ศูนย์ฝึกและอบรมฯ  ๑๘ แหง่ ด าเนินงานในการดูแลบ าบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพเด็กและ

เยาวชนทีเ่กี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดตลอดจนการส่งต่อในด้านการบ าบัด และน าส่ง

ข้อมูลเด็กและเยาวชนในระบบสารสนเทศ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัดแก้ไข

ฟืน้ฟูสมรรถภาพ อย่างต่อเนือ่งมีประสิทธิภาพ ท าใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้

ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมภายหลังได้รับการปล่อยตัว และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า

   เปูาหมาย

    เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ าบัด แกไ้ข และฟื้นฟสูมรรถภาพ จ านวน ๑๘,๐๐๐ ราย

   ผลการด าเนินงาน

    เด็กและเยาวชนทีไ่ด้รับการบ าบัด แก้ไข และฟืน้ฟูสมรรถภาพ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม

2558 - 31 มีนาคม 2559 จ านวน 7,640 ราย

   5.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่ Hospital 332,729.99 กรมพินิจและ

Accreditation (HA) คุ้มครองเด็ก

   วัตถุประสงค์ และเยาวชน

   1. เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการ

ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสพการณ์ตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน

   2. เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมประชุมน าความรู้ และทักษะทีไ่ด้รับน าไปประยุกต์ใช้ด้านการให้

บริการบ าบัดยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

   ผลการด าเนินงาน

   จดัประชุม เมื่อวันที ่25 – 27 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 

จงัหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากสถานพินิจฯ ทีม่ีสถานแรกรับเด็ก
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และเยาวชน 13 แหง่ๆ ละ 2 ราย  จ านวน 26 ราย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 4 แหง่

แหง่ละ 3 ราย จ านวน 12 ราย และบุคลากรจากส่วนกลาง 8 ราย รวม 46 ราย

   5.3 การเพ่ิมประสิทธภิาพการคัดกรอง ASSIST 189,717.80 กรมพินิจและ

   วัตถุประสงค์ คุ้มครองเด็ก

   1. เพือ่ใหบุ้คลากรทีเ่ข้าร่วมประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช้คู่มือการคัดกรองใน และเยาวชน

เด็กและเยาวชน (WHO-ASSIST)

   2. เพือ่ใหบุ้คลากรทีเ่ข้าร่วมประชุมสามารถน าคู่มือแบบคัดกรองในเด็กและเยาวชน 

(WHO-ASSIST) ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

   ผลการด าเนินงาน

   จัดการประชุม เมือ่วันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากสถานพินิจฯ น าร่องจ านวน 4 แหง่ แหง่ละ 3 ราย 

ได้แก่ สถานพินิจฯ จงัหวัดสุโขทัย พิจติร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ รวม 12 ราย และ

บุคลากรจากส่วนกลาง 20 ราย รวม 32 ราย

แผนงาน : ปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

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

   ผลการด าเนินงาน

   1. แผนงานปูองกันยาเสพติด

        1.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเปูาหมาย ภาพรวม 14,517 

หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 37,054 หมู่บ้าน/ชุมชน)
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              1.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีปัญหามาก 1,277 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 

3,988 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีปัญหาปานกลาง 1,137 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม

2,644 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีปัญหาน้อย 2,893 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 

7,161 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.4 หมูบ่้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา 9,210 หมูบ่้าน/ชุมชน (สะสม 23,261

หมู่บ้าน/ชุมชน)

   2. แผนงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

        2.1 การบ าบัดฟืน้ฟู ภาพรวม 19,027 คน (สะสม 67,754 คน) ดังนี้

              2.1.1 ระบบสมัครใจ รวม 11,425 คน (สะสม 35,948 คน)

              2.1.2 ระบบบังคับบ าบัด โดย กรมคุมประพฤติ 5,513 คน 

(สะสม 27,622 คน)

              2.1.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

2,089 คน (สะสม 4,184 คน)

        2.2 การติดตามผู้ผ่านการบ าบดั (ระบบ บสต.) 13,634 คน (สะสม 37,720 คน)

   3. แผนงานปราบปรามยาเสพติด

        1. การจบักมุคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 14,720 คดี (สะสม 103,309 คดี)

ผู้ต้องหา จ านวน 15,874 คน (สะสม 111,343 คน)

        2. ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน 3,585,153 เม็ด 
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(สะสม 38,114,687 เม็ด) ไอซ์ 370.5 กิโลกรัม (สะสม 666.49 กิโลกรัม) 

เฮโรอีน 3.61 กิโลกรัม (สะสม 33.16 กิโลกรัม) กัญชา 22.43 กิโลกรัม (สะสม 

5377.43 กิโลกรัม)

        3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 204 ราย (สะสม 1,017 ราย) มูลค่า

ทรัพย์สิน 163.82 ล้านบาท (สะสม 648.96 ล้านบาท) การยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยการบังคับโทษปรับ 53 ราย (สะสม 264 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 6.18 ล้านบาท

(สะสม 29.39 ล้านบาท)

        4. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 90 คดี (สะสม 397 คดี) 

ผู้ต้องหา 237 ราย (สะสม 1,037 ราย)

        5. การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ า

อย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง สามารถตรวจค้นยึดโทรศัพท์มือถือได้ - เคร่ือง (สะสม 

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

ไอซ์ - กรัม (สะสม 3.9 กรัม)

        6. การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจา้หน้าทีรั่ฐทีเ่ข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

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

พบการร้องเรียน 36 คน (สะสม 152 คน)

        7. การด าเนินการจับกมุเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัยาเสพติด 14 คน

(สะสม 43 คน)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที ่4 เมษายน 2559
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2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง

ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

  2.2.3 สร้างความเชื่อมั่นใน 1. โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมคุมประพฤติ
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม    ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลแบบสะสม 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

   1. ด าเนินการอบรมเครือข่ายเยาวชนปูองกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) 918,375

จ านวน 283 คน (เปูาหมาย 250 คน)

   2. ด าเนินการนิเทศและติดตามผลผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเยาวชนปูองกันสังคม 86,000

(ยุวยุติธรรมชุมชน) จ านวน 65 คน (จากเปูาหมาย 195 คน)

   3. ด าเนินการจดัค่ายแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าความผิด (ค่ายภูมิบุตรา) จ านวน 2,186 คน 4,231,779

(เปูาหมาย 2,500 คน)

   4. ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หน้าทีผู้่ประสานงานในชุมชน เพือ่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม 1,392,948.07

ชุมชน ประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชน ช่วยเหลืองานทัว่ไป และปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

หรือปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย จ านวน 16 คน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดท าข้อมูลสนับสนุนการปูองกัน สถาบันนิติ

อาชญากรรมพิเศษและคดีความมัน่คง (โครงการ จชต.) วิทยาศาสตร์

   ผลการด าเนินงาน

    2.1 การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจดัการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ประจ าเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 59 คร้ัง ประกอบด้วย

11



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

          2.1.1 จงัหวัดปัตตานี จ านวน 45 คร้ัง

          2.1.2 จงัหวัดยะลา จ านวน 4 คร้ัง

          2.1.3 จงัหวัดนราธิวาส จ านวน 10 คร้ัง

          2.1.4 จงัหวัดสงขลา จ านวน 0 คร้ัง

    2.2 การจดัการข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการก าหนดหวัข้อ

ข่าวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการด าเนินคดี ประกอบด้วย

          2.2.1 รายงานการตรวจสอบสถานทีเ่กิดเหตุ จ านวน 0 เร่ือง

          2.2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 เร่ือง

          2.2.3 รายงานผลการเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ (DSM) จ านวน 7 เร่ือง

          2.2.4 การออกหวัข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการด าเนิน

คดี จ านวน 3 เร่ือง

          2.2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุระเบิดและสารเสพติด

เบือ้งต้น จ านวน 38 เร่ือง

          2.2.6 รายงานการตรวจพิสูจน์ด้วยเคร่ืองตรวจสารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน 

(DNA Rapid Hit) จ านวน - เร่ือง

          2.2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับฐานข้อมูล 

(DNA Profile) จ านวน - เร่ือง - คดี
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3. การตรวจพิสูจน์สารพันธกุรรม (DNA) เอกลักษณ์บุคคลวัตถุพยานเพ่ือ สถาบันนิติ

การสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษและปูองกันและปราบปราม วิทยาศาสตร์

ยาเสพติด

   ผลการด าเนินงาน

    3.1 เมื่อวันที ่2 มีนาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนคณะท างานด้านการข่าวเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อาชญากรรมอื่นภายในเรือจ าจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ เรือนจ าจงัหวัดนราธิวาส

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) และกองนิติวิทยาศาสตร์ 

ส านักอ านวยการข่าวกรอง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

ด าเนินการตรวจพิสูจน์และเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการด าเนินการตรวจค้น

จู่โจมภายในเรือนนอนผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดนราธิวาสจากการหาข่าวทราบว่าผู้ต้องขัง

ได้ลักลอบซุกซ่อนโทรศัพท์มือถือไว้ภายในหอ้ง 1/5 บริเวณในท่อน้ าทิง้ โดยใช้

ถุงพลาสติกหอ่หุม้หลายชั้นผูกติดกับสายไฟมีตะขอเกี่ยวซ่อนลึกลงไป ภายในเรือนนอน

ผู้ต้องขังเรือนจ านราธิวาส

    ผลการตรวจสอบ : การตรวจพบโทรศัพท์มือถอืและอปุกรณ์ต่อพว่ง จ านวน 3 เคร่ือง

ด าเนินการจดัเก็บข้อมูลบุคคลทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 ราย และ จดัเก็บพยาน

หลักฐานเพือ่ตรวจพิสูจน์ยืนยันบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการลักลอบ หรือใช้โทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในเรือนจ า เบือ้งต้นพบว่าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วง

ทีลั่กลอบและใช้ภายในเรือนจ า เป็นโทรศัพท์มือถือ ย่ีหอ้ SAMSUNG ทัง้ 3 เคร่ือง

ข้อมูลการใช้ รายชื่อผู้ติดต่อ เหตุผลการใช้ และการยืนยันการใช้โทรศัพท์ พบความ
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เชื่อมโยงกับการกระท าความผิดอื่นๆอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบ (DSI)

     3.2 เมื่อวันที ่4 มีนาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจส านักอ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกบัเจา้หน้าที่กองข่าวภัยแทรกซ้อน ศูนย์ปฏิบติัการ

คดีพิเศษจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23 หน่วยเฉพาะกิจ

ปัตตานี 24 และกองนิติวิทยาศาสตร์ ส านักอ านวยการข่าวกรอง  กองอ านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ด าเนินการตรวจพิสูจน์พืน้ทีต้่องสงสัยเกี่ยวข้องกับ

สถานทีเ่ล่นพนันบอล สินค้าหนีภาษี และอู่ซ่อมรถต้องสงสัยว่าใหก้ารสนับสนุนในการ

ดัดแปลงใช้ประกอบวัตถุระเบิดหรือใช้ในการก่อเหตุความไม่สงบในพืน้ที ่จ านวน 7 

เปูาหมาย ในพืน้ที ่อ.หนองจกิ และ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ร่วมตรวจพิสูจน์และ

เก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากพืน้ทีเ่ปูาหมายซ่ึงเบือ้งต้นแจง้ว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง

กับสถานทีเ่ล่นพนันบอล สินค้าหนีภาษี และอู่ซ่อมรถต้องสงสัยว่าใหก้ารสนับสนุนใน

การดัดแปลงใช้ประกอบวัตถุระเบิดหรือใช้ในการก่อเหตุความไม่สงบในพืน้ที่

    ผลการตรวจสอบ : ตรวจพบโพยบอล บิลเงินสด เอกสารรายการบัญชีบิลเงินสด

บุหร่ีต่างประเทศหนีภาษี รถยนต์/รถจกัรยานยนต์ ต้องสงสัยจะดัดแปลงใช้ประกอบ

วัตถุระเบิดหรือใช้ในการก่อเหตุความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้    3.3 วันที ่7 มีนาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จงัหวัดชายแดน
ภาคใต้

(ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านักอ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ เจา้หน้าทีก่องข่าวภัยแทรกซ้อน ศูนย์ปฏิบัติการคดี

พิเศษจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) และกองนิติวิทยาศาสตร์ ส านักอ านวยการข่าวกรอง
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กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ด าเนินการตรวจพิสูจน์

ตรวจพิสูจน์ทราบสถานที ่บริเวณบ่อเล้ียงปลา ต.ทุง่พลา อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ซ่ึงตรวจ

พบวัตถุต้องสงสัยสีขาว (เชื่อว่าเป็นเฮโรอีน) จ านวน 13 หอ่ และวัตถุต้องสงสัยเป็น

แท่งสีด า จ านวน 3 แท่ง บรรจใุนถุงปุย๋ แล้วซุกซ่อนในท่อซีเมนต์

    ผลการตรวจสอบ : การตรวจพบวัตถุต้องสงสัยสีขาว (เชื่อว่าเป็นเฮโรอีน) จ านวน

13 หอ่ บรรจใุนถุงปุย๋แล้วซุกซ่อนในท่อซีเมนต์ และพบวัตถุต้องสงสัยเป็นแท่งสีด า 

จ านวน 3 แท่ง บรรจใุนถุงปุย๋ แล้วซุกซ่อนในท่อซีเมนต์

    3.4 เมื่อวันที ่8 มีนาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนสนับสนุนภารกิจ ส านักอ านวยการข่าว กองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ เจา้หน้าทีก่องข่าวภัยแทรกซ้อน 

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) และกองนิติวิทยาศาสตร์ 

ส านักอ านวยการข่าวกรอง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

ด าเนินการตรวจพิสูจน์และเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีเจา้หน้าทีชุ่ดจบักุมได้ท า

การจบักุมตัว นายอับดุลรอแม มะสาแมง ทีบ่ริเวณริมถนนสาย 43 (หาดใหญ-่ปัตตาน)ี

บริเวณปากทางเข้าปอเนาะบา้นใหม่ ม.9 ต.บอ่ทอง อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี พร้อมของกลาง

คือยาบ้า จ านวน 10 มัด มัดละ 2,000 เม็ด แต่ละมัดพนัด้วยเทปกาวสีด า ภายในบรรจุ

ถุงพลาสติกสีฟูาชนิดปากรีดแบบกดปิด จ านวน 10 ถุง โดยในแต่ละถุงบรรจยุาบ้า

ชนิดเม็ดสีแดง มีตัวอักษร WY ประทับบนตัวยาด้านหนึง่ ถุงละ 198 เม็ด และยาบ้า

ชนิดเม็ดสีเขียวมีตัวอักษร WY ประทับบนตัวยาด้านหนึง่ ถุงละ 2 เม็ด รวมเป็นยาบ้า

ถุงละ 200 เม็ด รวมทัง้หมด จ านวน 20,000 เม็ด พบซุกซ่อนอยู่ทีฝ่ากระโปรงหน้า 
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และภายในหม้อกรองอากาศดีเข้าเคร่ืองยนต์ของรถคันทีผู้่ต้องหานีข้ับมาขณะถูกจบักุม

    ผลการตรวจสอบ : การตรวจพบยาบ้า จ านวน 10 มัด มัดละ 2,000 เม็ด แต่ละมัด

พนัด้วยเทปกาวสีด า ภายในบรรจุถุงพลาสติกสีฟาูชนิดปากรีดแบบกดปิด จ านวน 10 ถุง

โดยในแต่ละถุงบรรจยุาบ้าชนิดเม็ดสีแดง มีตัวอักษร WY ประทับบนตัวยาด้านหนึง่ 

ถุงละ 198 เม็ด และยาบ้าชนิดเม็ดสีเขียวมีตัวอักษร WY ประทับบนตัวยาด้านหนึง่ 

ถุงละ 2 เม็ด รวมเป็นยาบ้าถุงละ 200 เม็ด รวมยาบาทัง้หมด จ านวน 20,000 เม็ด 

พบซุกซ่อนอยู่ทีฝ่ากระโปรงหน้า และภายในหม้อกรองอากาศดีเข้าเคร่ืองยนต์ของรถ

คันทีผู้่ต้องหานีข้ับมาขณะถูกจบักุม

    3.5 เมื่อวันที ่8 มีนาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนสนับสนุนภารกิจ ส านักอ านวยการข่าว กองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ เจา้หน้าทีก่องข่าวภัยแทรกซ้อน 

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) และกองนิติวิทยาศาสตร์ 

ส านักอ านวยการข่าวกรอง  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

ด าเนินการตรวจพิสูจน์และเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีการด าเนินการตรวจพิสูจน์

ทราบยุ้งข้าว บ้านเลขที ่50 ม.5 ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ซ่ึงเป็นบ้านมารดา

ของนายมูหามัดมูดือตา มะดีเยาะ ผลการตรวจค้นพบนายมูหามัดมูดือตา มะดีเยาะ 

พร้อมด้วยยาบ้าจ านวนประมาณ 38,000 เม็ด ใส่กระสอบไว้ภายในยุ้งข้าวของบ้าน 

จงึด าเนินการตรวจเก็บพยานหลักฐานจากวัตถุพยาน และตรวจเก็บข้อมูลบุคคลทาง

นิติวิทยาศาสตร์จากบุคคลดังกล่าว และตรวจเก็บพยานหลักฐานจากปืนลูกซองส้ัน

ไทยประดิษฐ์พร้อมด้วยซองปืน และกระสุนปืนเบอร์ 12 จ านวน 2 นัด ทีเ่จา้หน้าที่
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ได้มาจากบ้านเลขที ่22/1 ม.3 ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

    ผลการตรวจสอบ : การตรวจค้นพบนายมูหามัดมูดือตา มะดีเยาะ พร้อมด้วยยาบ้า

จ านวนประมาณ 38,000 เม็ด ใส่กระสอบไว้ภายในยุ้งข้าวของบ้าน และตรวจเก็บ

พยานหลักฐานจากปืนลูกซองส้ันไทยประดิษฐ์พร้อมด้วยซองปืนและกระสุนปืนเบอร์ 12

จ านวน 2 นัด ที่ได้มาจากบ้านเลขที่ 22/1 ม.3 ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ถกูจับกมุ

  2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปฏิบัติ ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพงานยุติธรรมเพ่ือการสร้าง

ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธภิาพการบังคับใช้กฎหมายของ - กรมคุ้มครองสิทธิ

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

   (ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559) และเสรีภาพ)

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ

   อยู่ระหว่างการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

และเสรีภาพ)
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการขับเคลือ่นแผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ (งบประมาณ 7,098,400 บาท) - กรมคุ้มครองสิทธิ

   กิจกรรมที ่1 การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชน และเสรีภาพ 

ฉบับที ่3 (งบประมาณ 286,500 บาท) - (กองส่งเสริมสิทธิ

   ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลคงเดิม) และเสรีภาพ)

   จะด าเนินการในไตรมาสที ่4 ตามแผนฯ ทีว่างไว้

   กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที ่3 - กรมคุ้มครองสิทธิ

ในระดับจังหวัด (งบประมาณ 6,811,900 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   (ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559) และเสรีภาพ)

   อยู่ระหว่างการจดัท ารายงานสรุปผลการจดัอบรมหลักสูตร "การขับเคล่ือนแผน

สิทธิมนุษยชนแหง่ชาติในระดับจงัหวัด" ในพืน้ที ่9 ภูมิภาค

4. การด าเนินการตามแผนสิทธมินุษยชน ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2557 - 2561) - กรมคุ้มครองสิทธิ

(ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลคงเดิม) (กองส่งเสริมสิทธิ

 และเสรีภาพ)
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3
3.2 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น กรมพินิจและ
จริยธรรมใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรัฐและ    วัตถุประสงค์ คุ้มครองเด็ก
ประชาชนทัว่ไปโดยใช้หลักค่านิยม    เพือ่บริการใหค้ าปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหาด้านครอบครัว และ และเยาวชน
12 ประการ ปัญหากฏหมายทีเ่กี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

เด็กและเยาวชนรวมทัง้ประชาชนทัว่ไป นอกจากนัน้ยังท าใหเ้ด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียง

ได้รับการปรึกษาแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้น ท าใหค้รอบครัวมีความเข้าใจและมีแนวทาง

ในการปูองกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียงทีจ่ะกระท าผิด
   ผลการด าเนินงานสะสม (1 ตุลาคม 2558 – 20 มีนาคม 2559)

   ผู้มาขอรับบริการทัง้ส้ิน จ านวน 304  ราย แบ่งเป็น

     1. ขอรับบริการด้วยตนเองทีค่ลินิก    256  ราย

     2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์              24  ราย

     3. อื่นๆ ( เฟสบุค๊)                            24  ราย

   ผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 2559 (20 กุมภาพันธ์- 20 มีนาคม 2559)

   ผู้มาขอรับบริการทัง้ส้ิน จ านวน 142  ราย แบ่งเป็น

     1. ขอรับบริการด้วยตนเองทีค่ลินิก             121  ราย

     2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์                       10  ราย

     3. อื่นๆ ( เฟสบุค๊ 10 ราย ญาติเด็ก 1 ราย)    11  ราย

   จ านวนปัญหาทีม่าขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

     1. ปัญหาพฤติกรรม     2. ปัญหาครอบครัว     3. ปัญหาการเรียน

     

การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
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ผู้รับผิดชอบ

7

1. โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ - กรมบังคับคดี

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (วงเงิน 2,000,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   (ข้อมูลอื่น คงเดิมตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

   - จดัอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพือ่

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที ่3 เมื่อวันที ่24-26 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ โรงแรมพรรณราย จงัหวัดอุดรธานี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจา้หน้าทีจ่ากส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค จ านวน 100 คน

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย - กรมบังคับคดี

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญ่ีปุุน และเกาหลีใต้)

(วงเงิน 939,400 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   (ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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10
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้าน

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

       ๑๐.๑.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ 1. การติดต้ังระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์

ใหท้ันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไข    วัตถุประสงค์
    เพือ่การรายงาน วิเคราะห ์และการสรุปผลยอดขายและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพกฎระเบียบใหโ้ปร่งใส ชัดเจน     เพือ่การรายงาน วิเคราะห ์และการสรุปผลยอดขายและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559

2. การใช้ระบบ e-market และ e-bidding กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

    เพือ่รวบรวมข้อขัดข้อง/ปัญหา/อุปสรรคในการจดัหาพัสดุด้วยวิธีการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) และด้วยวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ต่อหวัหน้าส่วนราชการ 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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3. การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม Integrity pact ในการก่อสร้างเรือนจ า กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

    เพือ่รวบรวมข้อขัดข้อง/ปัญหา/อุปสรรคและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

ก่อสร้างเรือนจ ากลางเพชรบุรีต่อหวัหน้าส่วนราชการ.

   ผลการด าเนินงาน

   กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างแต่งต้ังคณะกรรมด าเนินการจดัจา้งก่อสร้างเรือนจ ากลาง

เพชรบุรีแทนชุดเดิม

10.2 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน

ของรัฐใหม้ีประสิทธิภาพ

     10.2.1 การใหบ้ริการถึงตัวบุคคล - - - กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านศูนย์บริการร่วม ณ จดุเดียว    ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยใน และเสรีภาพ 

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

แหง่ชาติ มอบหมายใหพ้นักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าทีใ่นการแจง้สิทธิและรับค าขอค่า ช่วยเหลือทาง

ตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็น One Stop Service ณ สถานีต ารวจภูธรและ การเงินแก่

นครบาลทัว่ประเทศ จ านวน 1,467 สถานี ผู้เสียหายและ

   (ข้อมูลคงเดิมเดือนมกราคม 2559) จ าเลยในคดีอาญา)
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     10.2.2 การพัฒนาหน่วยงานของรัฐ 1. โครงการสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี 194,800 ส านักงาน ป.ป.ท.

ใหเ้ป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ งบประมาณ พ.ศ. 2559

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559

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

เตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤติ

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559

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

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559
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10.4 การใช้มาตรการ 1. โครงการปลูกจิตส านึกเพ่ือสร้างวินัยให้เกิดคุณธรรมในการอ านวยความสะดวก - กรมคุ้มครองสิทธิ
       10.4.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย แก่ประชาชน (งบประมาณ 144,806 บาท) และเสรีภาพ
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม    ผลการด าเนินงาน
และจติส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ    1. จดักิจกรรมกลยุทธ์การท างานเชิงรุก เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วน
ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์ ภูมิภาค จ านวน 3 รุ่น โดยมีบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (พืน้ทีจ่งัหวัดพิษณุโลก
สุจริตควบคู่กับการบริหารจดัการ บุคลากรส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3 และพืน้ทีจ่งัหวัดสงขลา บุคลากร
ภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4) เข้าร่วม ดังนี้

       รุ่นที ่1 จงัหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที ่14-15 ธันวาคม 2558 จ านวน 57 คน

       รุ่นที ่2 จงัหวัดขอนแก่น เมื่อวันที ่23-24 ธันวาคม 2558 จ านวน 31 คน

       รุ่นที ่3 จงัหวัดสงขลา เมื่อวันที ่18-19 มกราคม 2559 จ านวน 29 คน

       ผู้เข้าร่วมทัง้ส้ิน 117 ราย โดยบุคลากรกรมทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองการกระท าผิดวินัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทักษะในการท างานเชิงรุก 

และได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใหบ้ริการ เข้าใจบทบาทหน้าที ่และปฏิบัติงาน

ได้อย่างมืออาชีพ
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2. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของ - กรมบังคับคดี

ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตรย์สุจริต

   ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

   - วันที ่21 มีนาคม 2559 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการลงนามข้อตกลงความร่วมมือใน

การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ กับองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านการส่ือสารมวลชน รวม

ทัง้ส้ิน 16 องค์กร ประกอบด้วย 1. ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหง่ชาติ 2. กรมประชาสัมพันธ์ 3. มูลนิธิเพือ่คนไทย 4. สถาบันอิศรามูลนิธิ

พัฒนาส่ือมวลชนแหง่ประเทศไทย 5. สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจาย

เสียง (แหง่ประเทศไทย) 6. สมาคมนักข่าวช่างภาพกีแหง่ประเทศไทย 7. สมาคมผู้ส่ือ

ข่าวบันเทิงแหง่ประเทศไทย 8. สมาคมผู้ส่ือข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแหง่

ประเทศไทย 9. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแหง่ประเทศไทย 10. สมาคมส่ือช่อ

สะอาด 11. สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย 12. สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจติอล 

(ประเทศไทย) 13. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แหง่ประเทศไทย 14. สมาพันธ์สมาคม

ภาพยนตร์แหง่ชาติ 15. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 16. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
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3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการ กรมราชทัณฑ์

   วัตถุประสงค์

    เพือ่ใหผู้้บริหารและเจา้หน้าทีก่รมราชทัณฑ์ยึดถือปฏิบัติและตระหนักรู้ในค่านิยม

ร่วมกรมราชทัณฑ์ จรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนให้

ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและวินัยของทางราชการ

   ผลการด าเนินงาน

   ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559

10.5 การปูองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ

     10.5.1 เร่งรัดการด าเนินการต่อ การด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    ผลการด าเนินงาน
ทัง้ในด้านวินัยและคดี     1. เร่งรัดการสอบและลงโทษเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องกับการทุจริต

ผลการด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย ( 1 ต.ค.2558 - 25 มีนาคม 2559)

       1.) กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1 ราย

             - ไล่ออก จ านวน 1 ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน/ใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน จ านวน - ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน  จ านวน - ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวนไม่ร้ายแรง  จ านวน - ราย
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       2.) กรณีเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ 6 ราย

             - ไล่ออก จ านวน 2 ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน/ใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน จ านวน - ราย

              - ต้ัง คกก.สอบสวน  จ านวน 4 ราย

       3.) กรณีกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริต 3 ราย

              - ไล่ออก จ านวน 3 ราย

     10.5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี 1. โครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 3,538,825 ส านักงาน ป.ป.ท.
องค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ    ผลการด าเนินงาน
ทีจ่ดัต้ังขึ้นเพือ่สอดส่อง เฝูาระวัง    ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ตรวจสอบเจา้หน้าทีข่องรัฐหรือต่อต้าน

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

พ.ศ. 2559

   ผลการด าเนินงาน
   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย การเสนอร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.... กรมคุมประพฤติ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ    ผลการด าเนินงาน

ทีล้่าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง    ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ

การบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ

1. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศ - และเสรีภาพ

ด้านสิทธมินุษยชน (งบประมาณ 630,000 บาท) (กองส่งเสรมิสิทธิ

    กิจกรรมที ่1 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR - และเสรีภาพ)

ฉบับที ่2 ด้วยวาจา (งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   1. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่รับฟังความคิดเหน็ต่อร่างรายงานสถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนภายใต้กลไก UPR ฉบับที ่2 จ านวน 4 คร้ัง โดยมีผู้เข้าร่วม 281 คน

       คร้ังที ่1 วันที ่14 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จงัหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วม 68 คน

       คร้ังที ่2 วันที ่23 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็น แอนด์

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จงัหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วม 69 คน

       คร้ังที ่3 วันที ่27 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ จงัหวัด

ตาก ผู้เข้าร่วม 64 คน

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

       คร้ังที ่4 วันที ่30 พฤศจกิายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จงัหวัด

สงขลา ผู้เข้าร่วม 80 คน

   2. จดัประชุมเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามกลไก 

Universal Periodic Review (UPR) รอบที ่2 วันที ่22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยประเทศไทยจดัส่งรายงานประเทศฯ

ฉบับแรกไปยังสหประชาชาติแล้ว วันที ่4 กรกฎาคม 2558

   3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เตรียมจดัท ารายงานประเทศตามกลไก UPR 

ฉบับที ่2 ด้วยวาจาเสร็จส้ินแล้ว โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจดัเวทีหารือใน

ระดับภูมิภาค และส่งรายงานประเทศฯ ฉบับที ่2 ไปยังสหประชาชาติแล้ว วันที ่5 

กุมภาพันธ์ 2559 โดยกระทรวงการต่างประเทศ

    กิจกรรมที ่2 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศ ICCPR ฉบับที ่2 ด้วย -

วาจาต่อคณะกรรมการสิทธมินุษยนชนแห่งชาติประจ ากติกา ICCPR 

(งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว โดยจดัจา้งผลิตเอกสารรายงานประเทศตามกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Covenant on 

Civil and Political Rights หรือ ICCR ฉบับที ่2 จ านวน 200 เล่ม เพือ่เตรียมการ

น าเสนอรายงานประเทศ ICCPR ฉบับที ่2 ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหง่สหประชาชาติ ประจ ากติกา ICCPR
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นภาคอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วย - กรมคุ้มครองสิทธิ

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International และเสรีภาพ

Convention for the Protection of all Persons from Enforced (กองส่งเสรมิสิทธิ

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

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจทานค าแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับต่อไป

3. โครงการเผยแพร่และจัดท ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน - กรมคุ้มครองสิทธิ

การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ และเสรีภาพ

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

โครงการเผยแพร่หลักการและสาระส าคัญของสนธสิัญญาระหว่างประเทศด้าน และเสรีภาพ)

สิทธมินุษยชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการจดัท ารายงานเพิม่เติมเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นทีโ่หดร้านไร้มนุษยธรรม หรือ ย่ ายีศักด์ิศรีตาม

อนุสัญญาต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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แห่งชาติ ฉบับที ่11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา - กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และเสรีภาพ

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   (ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

   - วันที ่24 มีนาคม 2559 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจดัประชุมจดัท าค าแปล

รายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การขจดัการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ฉบับที ่4-7 ซ่ึงมติทีป่ระชุม

คณะกรรมการขจดัการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ใหป้รับปรุงข้อมูลเพิม่เติม

ก่อนน าเสนอทีป่ระชุมในคร้ังต่อไป

5. ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ - กรมคุ้มครองสิทธิ

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

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ด าเนินการประมวลข้อมูลเพือ่จดัท า ข้อมูล ดังนี ้ และเสรีภาพ)

   ๑. เอกสารสรุปสาระส าคัญของเร่ืองทีเ่สนอใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาทัง้เร่ืองของ

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ

ถูกบังคับใหสู้ญหาย และร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและ

การบังคับบุคคลใหสู้ญหาย พ.ศ. ... 
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การด าเนินการ
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

   ๒. รายงานผลการศึกษาความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับใหสู้ญหาย 

   ๓. ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดย

ถูกบังคับใหสู้ญหาย พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   ปัจจบุันอยู่ระหว่างการจดัท ารูปเล่มใหม้ีความสมบูรณ์ และจดัท าบันทึกเสนอ

ผู้บริหารลงนาม (จะด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จและเสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙)

6. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับการบังคับคดี - กรมบังคับคดี
   6.1 ร่างพระราชบัญญัติทีป่ระกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

         (ข้อมูลคงเดิม เดือนพฤศจกิายน 2558)
   6.2 กฎกระทรวงทีป่ระกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

         ผลการด าเนินงาน

         (ข้อมูลอื่น คงเดิมตามเดือนมกราคม 2559)

         กรมบังคับดีออกประกาศคณะกรรมการก าหนักหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคา

เร่ิมต้น และราคาทีส่มควรขายในการขายทอดตลาด เพือ่ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม้ีความ

เหมาะสม และจดัโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 เพือ่ใหก้ารปฏิบัติ

หน้าทีข่องเจา้พนักงานบังคับคดี และเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับ

การขายทอดตลาดใหเ้ป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น
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   6.3 ร่างกฎหมายทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

          6.3.1 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (การฟืน้ฟูกิจการของ

ลูกหนี ้ทีเ่ป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs)
          ผลการด าเนินงาน

          คณะกรรมาธิการการวิสามัญฯ พิจารณาร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจบุันสภานิติ

บัญญัติแหง่ชาติมีมติเหน็ชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย การฟืน้ฟูกิจการธุรกิจ 

SMEs ในวาระที ่2 และ 3 โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติเข้าร่วมประชุม จ านวน 

155 คน เหน็ด้วย 152 คน และงดออกเสียง จ านวน 3 คน
   6.4 ร่างกฎหมายทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

          6.4.1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2
          ผลการด าเนินงาน

         (ข้อมูลคงเดิม เดือนกุมภาพันธ์ 2559)
   6.5 ร่างกฎหมายทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบังคับคดี

          6.5.1 ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับที่..)
          ผลการด าเนินงาน

         (ข้อมูลคงเดิม เดือนมกราคม 2559)
   6.6 การเสนอปรับปรุง แก้ไข กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการบังคับคดี

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบังคับคดีพิจารณาเสนอปรับปรุง แก้ไข 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการบังคับคดี ดังนี้
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

          6.6.1 การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลายทัง้ฉบับ (ล้มละลายและ

ฟืน้ฟูกิจการ)
          ผลการด าเนินงาน

          กรมบังคับคดีมีค าส่ังเร่ืองยกเลิกค าส่ังและแต่งต้ังคณะท างานศึกษาก าหนด

ประเด็นส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ังและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บังคับคดีล้มละลายและการฟืน้ฟูกิจการของลูกหนี ้โดยจดัประชุมคณะท างานศึกษา

ก าหนดประเด็นส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าส่ัง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การบังคับคดีล้มละลาย และการฟืน้ฟูกิจการของลูกหนี ้วันที ่23 กุมภาพันธ์ 2559 

และวันที ่10 มีนาคม 2559

          6.6.2 เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี
          ผลการด าเนินงาน

         (ข้อมูลคงเดิม เดือนธันวาคม 2558)

          6.6.3 การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง เพือ่รองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่น

โทรศัพท์มือถือ เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
          ผลการด าเนินงาน

         (ข้อมูลคงเดิม เดือนมกราคม 2559)
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

7. การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ กรมพินิจและ

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

   บทบัญญัติหลายมาตราภายใต้ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2553 ทีม่ีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที ่ 22 พฤษภาคม 2553 ได้เปล่ียนแปลงแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

ท าใหเ้กิดปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินงาน ดังนี้

   1. การปฏิบัตินอกเขตอ านาจของพนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคมสงเคราะห์

ไม่สามารถกระท านอกเขตจงัหวัดของตนได้ จะต้องส่งเร่ืองใหส้ถานพินิจฯ เจา้ของพืน้ที่

เป็นผู้ด าเนินการ ส่งผลใหง้านล่าช้า การวิเคราะหแ์ละเสนอความเหน็ขาดประสิทธิภาพ

เนือ่งจากผู้เสนอความเหน็ไม่ได้ประจกัษ์ข้อมูลด้วยตนเองเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติทีต้่อง

ประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชนหรือชุมชนเพือ่ใหไ้ด้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการแก้ไขบ าบัดฟืน้ฟู ไม่ว่าเด็ก/เยาวชนจะอยู่ในสถานทีค่วบคุม/ได้รับการปล่อยตัว

ชั่วคราวก็ตาม เพือ่แก้ไขปัญหาจ าเป็นต้องบัญญัติใหอ้ านาจพนักงานคุมประพฤติและ

นักสังคมสงเคราะหม์ีอ านาจปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมายนีน้อกเขตจงัหวัดของตนเองได้

   2. การจบักุมและการปฏิบัติภายหลังการจบักุม เมื่อมีการจบักุมเด็กและเยาวชน

ศาลจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าการจบัเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส าหรับประเด็น

ทีเ่ป็นปัญหา คือ เมื่อจบักุมแล้วใหน้ าตัวเด็กหรือเยาวชนไปส่งพนักงานสอบสวนแหง่

ท้องทีท่ีถู่กจบักุม เพือ่น าส่งใหพ้นักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบพาไปศาลเพือ่ใหต้รวจสอบ

การจบักุม ดังนัน้ การตรวจสอบการจบักุมจงึมิได้ตรวจสอบจากผู้จบักุม แต่ตรวจสอบ

จากผู้รับตัวเด็กหรือเยาวชนคนสุดท้าย ปัญหาทีส่ าคัญ คือ กฎหมายบัญญัติไว้ว่าก่อน

น าตัวไปตรวจสอบการจบักุม พนักงานสอบสวนท าได้เพียงการสอบถามเบือ้งต้นเท่านัน้
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หา้มถามค าใหก้าร เมื่อตรวจสอบการจบักุมแล้ว ศาลอาจปล่อยตัวชั่วคราว หรือส่งตัว

ไปควบคุมทีส่ถานพินิจฯ หากศาลปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนก็อาจไม่กลับไปพบ

พนักงานสอบสวนหรือหากส่ังใหค้วบคุมตัว พนักงานสอบสวนจะต้องขอใหส้ถานพินิจฯ

เบิกตัวมา เพือ่ท าการสอบสวนหรือต้องเดินทางไปสอบสวนยังสถานทีค่วบคุมซ่ึงอยู่ใน

จงัหวัดหา่งไกลออกไป

   3. ปัญหาเกี่ยวกับทีป่รึกษากฏหมายในชั้นสอบสวน เกิดประเด็นปัญหาทีว่่าทีป่รึกษา

กฎหมายในชั้นสอบสวนจะต้องมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับทีป่รึกษากฏหมายในชั้นศาล

หรือไม่ ใครเป็นผู้จดัใหม้ีทีป่รึกษากฎหมายและใครเป็นผู้จา่ยค่าตอบแทนทีป่รึกษา

กฏหมาย ซ่ึงทีป่รึกษากฏหมายไม่ใช่ทนายความ จงึไม่เข้าเง่ือนไขทีก่รมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพจะจา่ยใหไ้ด้ หากพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็กและเยาวชนมิได้มุ่งพิสูนจค์วามผิดเป็นหลัก แม้ว่าเด็กหรือเยาวชนจะ

กระท าความผิดจริง พนักงานอัยการอาจส่ังไม่ฟูองได้ หรือหากศาลพิจารณาแล้วเหน็ว่า

ไม่ผิดจ าเป็นต้องปล่อยตัวไป ศาลอาจวางเง่ือนไขคุมประพฤติก็ได้ หรือกระท าความผิด

ด้วยกันแต่ลงโทษต่างกันได้ ลงโทษแล้วเปล่ียนแปลงโทษทีล่งก็ได้ ดังนัน้ ถ้ายังไม่พร้อม

ในการจดัหาทีป่รึกษากฎหมายใหเ้ด็กหรือเยาวชน ควรปรับปรุงกฎหมายใหอ้ยู่ในวิสัยที่

สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางทีเ่หมาะสม

   4. การใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ประเด็นปัญหา คือความจ าเป็น

ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย หากคดีทีไ่ม่มีผู้เสียหายหรือผู้เสียหายเป็นรัฐจะน า

มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาใช้ได้หรือไม่ กรณีนีศ้าลก็ยังมีความเหน็ที่

แตกต่างกันในบางจงัหวัดด าเนินการได้ แต่บางจงัหวัดไม่สามารถด าเนินการได้ หาก

พิจารณาข้อบังคับประธานศาลฎีกาในเร่ืองความยินยอมของผู้เสียหายแล้ว กรณีทีไ่ม่มี
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ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายเป็นรัฐจงึด าเนินการไม่ได้ ทีผ่่านมามีการใช้มาตรการพิเศษแทน

การด าเนินคดีอาญาน้อยมาก ปัญหาคือควรมีมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา

หรือไม่ หากยังคงใช้แนวทางเดิมต้องปรับปรุงใหใ้ช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มิใช่เป็น

เพียงบทบัญญัติในกฎหมายเท่านัน้
   ผลการด าเนินงาน

    คณะรัฐมนตรีได้ใหค้วามเหน็ชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวแล้ว ขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

8. การยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขฟ้ืนฟูบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ กรมพินิจและ

เยาวชนทีก่ระท าผิด พ.ศ. ... คุ้มครองเด็ก
   วัตถุประสงค์ และเยาวชน

   เนือ่งจากกระบวนการในการแก้ไขฟืน้ฟูเด็กและเยาวชนทีก่ระท าผิดยังไม่มีกฎหมาย

หลักเพือ่ใช้ด าเนินการอย่างจริงจงั มีหลายหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการ แต่

ขาดการบูรณาการ ดังนัน้ เพือ่ใหก้ารแก้ไขบ าบัดฟืน้ฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับอนุสัญญว่าด้วยสิทธิเด็ก จงึจ าเป็นต้องยกร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ดังนี้

   1. เพือ่ใหม้ีกฎหมายหลักในการแก้ไขบ าบัดฟืน้ฟูเด็กและเยาวชนทีก่ระท าผิด

   2. เพือ่ใหม้ีการก าหนดนโยบายทีช่ัดเจนส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปูองกันเด็ก

และเยาวชนทีอ่ยู่ในภาวะเส่ียงต่อการกระท าผิด
   ผลการด าเนินงาน

    คณะรัฐมนตรีได้ใหค้วามเหน็ชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวแล้ว ขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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ผู้รับผิดชอบ

การเสนอร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.... กรมราชทัณฑ์
   ผลการด าเนินงาน

   ร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีการอบสุดท้ายและ

ก าลังรอเข้ารับการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ (สนช.)

๑๑.๒ น าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและ 1. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไรส้ถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร์ สถาบันนิติ

ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพือ่    ผลการด าเนินงาน วิทยาศาสตร์

เร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้    1.1 กรมการปกครองแจง้จ านวนผู้ประสงค์ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) กับสถาบัน

รวดเร็วเกิดความเป็นธรรม นิติวิทยาศาสตร์ด าเนินการตรวจสารพันธุกรรมเพือ่แก้ปัญหาสถานะบุคคล จ านวน 53

จงัหวัด จ านวน 1,314 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาด าเนินการในพืน้ทีเ่ร่งด่วนตาม

ความจ าเป็น โดยได้จา่ยจากงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   1.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานงานกับกรมการปกครอง ด าเนินการตรวจ

สารพันธุกรรมในพืน้ทีจ่ าเป็น เร่งด่วนและมีความพร้อม ในจงัหวัดจนัทบุรี ระหว่างวันที่
13-14 มีนาคม 2559 โดยงบประมาณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีบุคคลตกหล่น

จ านวน 114 ราย บุคคลอ้างอิง 91 ราย รวม 205 ราย ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการตรวจ

ทางหอ้งปฏิบัติการ
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2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิรนามตาม สถาบันนิติ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย วิทยาศาสตร์

และพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ การด าเนินการบุคคลสูญหาย
   การด าเนินการเร่ืองบุคคลสูญหาย

   1. ได้รับแจง้เร่ืองบุคคลสูญหายจาก สภ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย  จ านวน 1 ราย และ

สภ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จ านวน 1 ราย

   2. ท าหนังสือแจง้ตอบกลับแก่ผู้ร้อง สภ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย  จ านวน 1 ราย และ 

สภ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จ านวน 1 ราย

   3. จดัท ารายงานการวิเคราะหข์้อมูลผลการตรวจพิสูจน์บุคคล และแจง้แก่ผู้ร้อง 

สภ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จ านวน 1 ราย
   การด าเนินการเร่ืองศพนิรนาม

   1. ได้รับแจง้เร่ืองศพนิรนามจาก สภ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  จ านวน 1 ราย

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

    3.1 ด าเนินการจดัส่งชุดเก็บสารพันธุกรรม จ านวน 5,000 ชุดใหก้ับศูนย์ปูองกัน

และปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ในวันที ่4 มีนาคม 2559 จ านวนรายการ

จดัส่งชุดเก็บสารพันธุกรรมใหก้รมราชทัณฑ์แล้ว รวมทัง้ส้ิน 15,000 ชุด

    3.2 ศูนย์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ได้จดัส่งชุดจดัเก็บ

สารพันธุกรรมผู้ต้องขัง เพือ่ด าเนินจดัเก็บลงในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบัน
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นิติวิทยาศาสตร์ โดยจดัส่งเมื่อวันที ่1 มีนาคม 2559 จ านวน 86 รายการ รวมทัง้ส้ิน

 198 รายการ

   ปัญหาและอุปสรรค

    1. เจ้าหน้าที่ฝุายทัณฑวิทยาไม่ลงนามรับรองการเกบ็ตัวอย่างในเอกสารแบบรายงาน

    2. เจา้หน้าทีพ่ยาบาล (ผู้เก็บตัวอย่าง) ไม่ลงนามการเปิดซองอลูมิเนียม

    3. ผู้ต้องขังไม่ลงนามลงบนกระดาษเก็บตัวอย่าง

    4. เจา้หน้าทีพ่ยาบาล(ผู้เก็บตัวอย่าง) ไม่ลงนามเจา้หน้าทีเ่ก็บสารพันธุกรรม

    5. เจา้หน้าทีพ่ยาบาล(ผู้เก็บตัวอย่าง) ไม่ได้ลอกพลาสติกทีใ่ช้ปิดแผ่นกระดาษเก็บ

ตัวอย่างกอ่นน าไปใช้เกบ็ตัวอย่างสารพนัธุกรรมส่งผลให้สารพนัธุกรรมไม่ติดบนกระดาษ

    6. เจา้หน้าทีฝุ่ายฑัณวิทยา และเจา้หน้าทีพ่ยาบาลไม่ลงนามรับรองการเก็บตัวอย่าง

ในเอกสารแบบรายงานฯ ไม่มีชื่อผู้ต้องขังหน้าซองอลูมิเนียม/ไม่มีวันทีแ่ละลงนามการ

ปิดซองอลูมิเนียม

4. การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการปูองกันและปราบปราม สถาบันนิติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ วิทยาศาสตร์
    ผลการด าเนินงาน

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และวิเคราะหด้์านเอกสาร

เพือ่สนับสนุนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จ านวนทัง้หมด 3 คดี

    4.1 คดีทีไ่ด้รับจากส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 1 คดี ได้แก่

          (1) เลขคดีที ่ส 267/58 ลงวันที ่14 กันยายน 2558การตรวจลายมือชื่อ

เจา้ของบ้านเช่า ซ่ึงเจา้หน้าทีรั่ฐอ้างว่ามีการเช่าบ้านแล้วน าไปเบิกค่าเช่าบ้านกับ
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ทางราชการ
    4.2 คดีทีไ่ด้รับจากส านักงาน ป.ป.ช จ านวน 2 คดี ได้แก่

          (1) เลขที่คดี ส 054/59 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 การตรวจพสูิจน์ลายมือชือ่

สายข่าว ณ จดัหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามีการลงลายมือชื่อเบิกค่าตอบแทนเท็จหรือไม่

          (2) เลขทีค่ดี ส 052/59 ลงวันที ่8 มกราคม 2559 การตรวจพิสูจน์

ใบเสร็จรับเงิน ค่าตอบแทน ชุดเจา้หน้าทีป่ฏิบัติงาน สามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามี

การลงลายมือชื่อเท็จ เพือ่เบิกค่าตอบแทนหรือไม่

11.3 มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยงกัน 1. จัดท าระบบฐานข้อมูลทีเ่ช่ือมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์ - กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและน าผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการด าเนินงาน

และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้    (ข้อมูลคงเดิม เดือนตุลาคม 2558)

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

ทางกฎหมายโดยใหเ้ข้าถึงความเป็น (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมการ

   - วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าร่วมชี้แจงการประชุม ระงับข้อพิพาท)

พิจารณาแนวทางการจดัท ากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกล่ียและการประนอม

ข้อพิพาทเพือ่ใหเ้ป็นกฎหมายกลาง โดยสรุปประเด็นส าคัญในการประชุม ดังนี้

     ๑. การประชุมคร้ังนีเ้ป็นการประชุมรับฟังความคิดเหน็เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท

ทางแพ่งประกอบการยกร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้เข้าร่วม
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ได้แก่ รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

(ส านักงานกิจการยุติธรรม) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม 

ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   ๒. แนวทางการร่างกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) มีค าส่ังมอบ

ใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักในการตรากฎหมายเกี่ยวกับ

กระบวนการไกล่เกล่ียและการประนอมข้อพิพาทเพือ่ใหเ้ป็นกฎหมายกลาง โดย

พิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
(กระทรวงยุติธรรมน าเร่ืองเสนอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม

แหง่ชาติของกระทรวง และใหเ้สนอความเหน็ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป) และคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร

งานยุติธรรมแหง่ชาติ ได้พิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกล่ียและ

การประนอมข้อพิพาท ไว้เป็น ๒ ประเด็น

       2.1 ประเด็นการไกล่เกล่ียระงับข้อพพิาททางอาญา (สนับสนุนร่างพระราชบัญญติั

มาตรการแทนการฟูองคดีอาญา พ.ศ. .... )

       ๒.2 ประเด็นการระงับข้อพิพาททางแพ่ง (เหน็ชอบแนวทางการจดัท ากฎหมาย

ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่ง ส่วนที ่๑ การไกล่เกล่ียข้อพิพาททีใ่ช้เป็นการ

ทัว่ไป ส่วนที ่๒ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชุมชน) โดยได้ส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาพิจารณาด าเนินการแล้ว

   ๓. ทีป่ระชุมมีความเหน็ร่วมกันในการจดัท ากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกล่ีย
และการประนอมข้อพิพาทใหเ้ป็นกฎหมายกลาง ดังนี้
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       3.1 ข้อพิพาททีส่ามารถไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชุมชน ควรใหม้ีการไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาททางแพ่ง โดยไม่ควรจ ากัดทุนทรัพย์และข้อพิพาททางอาญา ในคดีอาญาอัน

ยอมความได้ คดีลหโุทษ (เฉพาะคดีทีเ่ป็นความผิดเล็กน้อย และรัฐไม่ใช่ผู้เสียหาย

โดยอาจจดัท าบัญชีคดีลหโุทษทีส่ามารถไกล่เกล่ียได้เป็นบัญชีแนบท้าย)

       3.2 การจดัต้ังคณะกรรมการเพือ่ก ากับดูแลและการด าเนินงานไกล่เกล่ียข้อพิพาท
หากมีกฎหมายกลางแล้ว อาจไม่จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการเพือ่ก ากับดูแลและ

การด าเนินงานไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ปัจจบุันมีคณธกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุติธรรมแหง่ชาติ และอนุกรรมการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมี

ส่วนร่วมในงานยุติธรรม ก ากับ ติดตาม)

       3.3 กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาททีใ่ช้บังคับในปัจจบุัน 

(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง

ว่าด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓) กฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติไม่ควรก าหนดเร่ืองเดียวกันไว้หลายฉบับ

2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี
   ผลการด าเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกล่ียข้อพิพาท ฯลฯ มีผู้ใช้บริการ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2558 - 18 มีนาคม

2559 จ านวน 8,916 ราย โดยสอบถามผลคดีมากทีสุ่ด จ านวน 5,700 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 63.43
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3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่ กรมบังคับคดี

"LED Property"
   ผลการด าเนินงาน

   - เปิดใหบ้ริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที ่เพือ่ค้นหารายละเอียด

ทรัพย์สินทีข่ายทอดตลาด อ านวยความสะดวกผู้ทีส่นใจซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาด

ใหเ้ข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และใหบ้ริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่วันที่

1 ตุลาคม 2558 - 22 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคชั่น รวม 3,398 คร้ัง

แยกเป็นระบบ Andriod จ านวน 2,245 คร้ัง ระบบ iOS จ านวน 1,153 คร้ัง

   - เปิดใหบ้ริการ Application ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟูา 

"LED Property Plus" เพือ่ตอบโจทย์ผู้สนใจซ้ือหอ้งชุดและเป็นการสนับสนุนนโยบาย

รัฐบาลในการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยกรมบังคับคดีเข้าสู่โครงการศูนย์กลาง

แอพพลิเคชั่นภาครัฐ GAC (Government Application Center) ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวม

แอพพลิเคชั่นของภาครัฐทัง้หมด มีผู้เข้าดาวน์โหลด จ านวน 463 คร้ัง คะแนนเฉล่ีย

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.6

4. การผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการ

บังคับคดี โดยน ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลใหก้รมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินออกจาก

ระบบได้ จ านวน 43,800,875,362 บาท โดยสามารถแยกผลการด าเนินงาน ดังนี้
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     - เดือนตุลาคม 2558 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 13,193,447,157 บาท

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

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

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

     - เดือนกุมภาพันธ์ 2559 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 7,435,076,879

    ทั้งนี ้ผลการผลักดันทรัพย์สิน กรมบังคับคดีจัดเกบ็ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ของแต่ละเดือน

* ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559

5. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีจดักิจกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี โดยใหค้วามส าคัญ

กับหนีร้ายย่อย หนีค้รัวเรือน หนีวิ้สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหนี ้กยศ. 

เพือ่ลดปริมาณคดีทีเ่ข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และท าใหเ้กิดความสมานฉันท์สามัคคี

ในสังคม ผลการไกล่เกล่ียขอ้พพิาทชัน้บังคับคดีเดือนตุลาคม 2558 - กมุภาพนัธ์ 2559

มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 4,969 เร่ือง ทุนทรัพย์ 1,880,755,795.75 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 4,113 เร่ือง ทุนทรัพย์ 1,207,905,289.74 บาท ร้อยละ 82.77

ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย รายละเอียดดังนี้

     - เดือนตุลาคม 2558 มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 965 เร่ือง ทุนทรัพย์ 

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

ร้อยละ 81.04 ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย
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     - เดือนพฤศจกิายน 2558 มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 1,513 เร่ือง 

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

329,340,536.33 บาท ร้อยละ 86.12 ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     - เดือนธันวาคม 2558 มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 570 เร่ือง ทุนทรัพย์

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

บาท ร้อยละ 78.77 ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     - เดือนมกราคม 2559 มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 576 เร่ือง ทุนทรัพย์

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

บาท ร้อยละ 75 ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     - เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 1,345 เร่ือง ทุนทรัพย์

367,213,718.01 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 1,147 เร่ือง ทุนทรัพย์ 289,969,064.19

บาท ร้อยละ 85.28 ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     กรมบังคับคดีมีนโยบายแก้ปัญหาหนีสิ้นครูและบุคลากรทางการศึกา (หนีต้าม

ค าพิพากษา) โดยน าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้

ความช่วยเหลือ โดยผลการไกล่เกล่ียหนีสิ้นครูทัว่ประเทศ ดังนี้
       เดือนธันวาคม 2558

       ลูกหนีต้ามค าพิพากษาทีป่ระสงค์ไกล่เกล่ียและมีการต้ังเร่ืองไกล่เกล่ีย 75 เร่ือง

ทุนทรัพย์ 22,372,451.24 บาท

     - ไกล่เกล่ียส าเร็จ 6 เร่ือง ทุนทรัพย์ 2,603,716.11 บาท

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

     - ไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ 2 เร่ือง ทุนทรัพย์ 447,900 บาท
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     - อยู่ระหว่างด าเนินการ 64 เร่ือง ทุนทรัพย์ 17,447,995.03 บาท

       ไกล่เกล่ียส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 66.66 ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย
       เดือนมกราคม 2559

       ลูกหนีต้ามค าพิพากษาทีป่ระสงค์ไกล่เกล่ียและมีการต้ังเร่ืองไกล่เกล่ีย 89 เร่ือง

ทุนทรัพย์ 22,149,169.49 บาท

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

     - ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 4 เร่ือง ทุนทรัพย์ 554,826.49 บาท

     - ไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ 10 เร่ือง ทุนทรัพย์ 1,784,599.52 บาท

     - อยู่ระหว่างด าเนินการ 61 เร่ือง ทุนทรัพย์ 16,121,716.96 บาท

       ไกล่เกล่ียส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 77.77 ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย
       เดือนกุมภาพันธ์ 2559

       ลูกหนีต้ามค าพิพากษาทีป่ระสงค์ไกล่เกล่ียและมีการต้ังเร่ืองไกล่เกล่ีย 85 เร่ือง

ทุนทรัพย์ 22,149,169.49 บาท

     - ไกล่เกล่ียส าเร็จ 16 เร่ือง ทุนทรัพย์ 4,346,156.83 บาท

     - ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 3 เร่ือง ทุนทรัพย์ 1,252,293.48 บาท

     - ไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ 12 เร่ือง ทุนทรัพย์ 3,666,854.89 บาท

     - อยู่ระหว่างด าเนินการ 54 เร่ือง ทุนทรัพย์ 15,885,754.48 บาท

       ไกล่เกล่ียส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 84.21 ของเร่ืองทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

    ทั้งนี้ ผลการไกล่เกล่ียข้อพพิาท กรมบงัคับคดีจดัเกบ็ข้อมูล ณ วันที่ 30 ของแต่ละเดือน

* ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559
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6. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ร่วมมือในการ

ตรวจสอบหนีเ้กษตรกรทีม่ีอยู่ในชั้นบังคับคดี ซ่ึงเป็นหนีเ้ร่งด่วนทีต้่องด าเนินการ โดย

ใหส้ านักงานบังคับคดีทัว่ประเทศจดัไกล่เกล่ียหนีเ้กษตรกร ตลอดจนใหค้วามรู้ทาง

กฎหมาย ความรู้ทางการเงินและสนับสนุนการแก้ไขหนีสิ้นในการปรับโครงสร้างหนี ้

(Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในชั้นบังคับคดี จ านวน 2,292 เร่ือง ดังนี้

     1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการไกล่เกล่ีย จ านวน 215 เร่ือง

     2. อยู่ระหว่างประสาน ธกส./อขก. ใหค้วามช่วยเหลือ จ านวน 95 เร่ือง

     3. ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 130 เร่ือง

     4. ด าเนินการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ จ านวน 491 เร่ือง

     5. ยังไม่ได้ต้ังเร่ืองยึด จ านวน 358 เร่ือง

     6. อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนอื่นๆ เช่น งดการบังคับคดี ประกาศขาย ฯลฯ 

จ านวน 40 เร่ือง

     7. ด าเนินการขายได้ ถอนการยึด พ้นระยะเวลาบังคับคดี จ านวน 963 เร่ือง

* ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559
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     ส านักงานบังคับคดีจงัหวัด ประสานกับสภาเกษตรกรจงัหวัดทุกจงัหวัดในการให้

ความรู้ด้านการบังคับคดีแก่เกษตรกร โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้

     1. ประสานและด าเนินการอบรมใหค้วามรู้แล้ว 57 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดพัทลุง 

ก าแพงเพชร บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส สุโขทัย ตรัง ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย

สกลนคร ฉะเชิงเทรา สิงหบ์ุรี สตูล พังงา จนัทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ยโสธร  มุกดาหาร 

หนองบัวล าภู ระยอง นครนายก ชลบุรี ภูเก็ต  สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ สระบุรี อ่างทอง

พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุดรธานี สมุทรปราการ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ปทุมธานี กระบี่

นครสวรรค์  สุราษฎร์ธานี ปัตตานี อุบลราชธานี พะเยา สงขลา หนองคาย น่าน ตราด

ชัยนาท ยะลา เชียงใหม่ ปราจนีบุรี สระแก้ว นครศรีธรรมราช (สาขาทุง่สง)  และ

ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6

     2. ประสานและก าหนดวันในการอบรมใหค้วามรู้ จ านวน 8 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัด

นนทบุรี พิจติร ราชบุรี เชียงราย อุตรดิตถ์ มหาสารคาม นครปฐม และจงัหวัดบึงกาฬ

     3. ประสานและอยู่ระหว่างสภาเกษตรกรจงัหวัดก าหนดวันในการอบรมใหค้วามรู้ 

จ านวน 19 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดล าพูน อุทัยธานี สมุทรสงคราม กาฬสินธ์ุ สุรินทร์

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตาก ชุมพร ระนอง ลพบุรี นครพนม ล าปาง กาญจนบุรี

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

จงัหวัดแพร่
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7. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี กรมบังคับคดี

   การจดัมหกรรมไกล่เกล่ียต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2558 - 23 มีนาคม 2559 มีเร่ือง

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 2,495 เร่ือง ทุนทรัพย์ 595,352,917.38 บาท 

ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 2,224 เร่ือง ทุนทรัพย์ 501,927,910.92 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 84.22 ของเร่ืองทีไ่กล่เกล่ีย รายละเอียดดังนี้

   7.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ส านักงานบังคับคดีจงัหวัด

นครนายก จงัหวัดล าปาง จงัหวัดบุรีรัมย์ จงัหวัดกาญจนบุรี จงัหวัดยะลา จงัหวัดภูเก็ต

มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 88 เร่ือง ทุนทรัพย์ 53,444,926 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 79 เร่ือง ทุนทรัพย์ 34,375,525 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.77 ของ

เร่ืองทีไ่กล่เกล่ีย

   7.2 ร่วมกับธนาคารออมสิน

    ผลการด าเนินงาน

    ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558

   7.3 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559
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   7.4 ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดเชียงใหม่และศูนย์ไกล่เกล่ีย

ข้อพพิาท มีเร่ืองเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 1,602 เร่ือง ทนุทรัพย์ 273,585,573.73

บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 1,471 เร่ือง ทุนทรัพย์ 247,005,492.86 บาท คิดเป็นร้อยละ

90.20 ของเร่ืองทีไ่กล่เกล่ีย

   7.5 ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558

   7.6 ร่วมกับบริษัท พัฒนสินลิสซ่ืง จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558

   7.7 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558

    7.8 ร่วมกับบริษัท เอส ที ลอว์ แอนด์ คอลเลคช่ัน จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559
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    7.9 ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

    ผลการด าเนินงาน

    - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเร่ืองเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกล่ีย 18 เร่ือง ทุนทรัพย์ 23,423,681 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 18

เร่ือง ทุนทรัพย์ 23,423,681 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเร่ืองทีไ่กล่เกล่ีย

8. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติ สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธกุรรม เพ่ือให้ประชาชน วิทยาศาสตร์

เข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้

   ผลการด าเนินงาน

   คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการใหบ้ริการด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จดัท ารายงานการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญติัดังกล่าว เสนอประธานสภานิติบัญญติัแห่งชาติแล้ว เมือ่วันที่ 8 ม.ีค. 59

ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเข้าการพจิารณาของสภานิติบัญญติัแห่งชาติ ในวาระที่ 2 ต่อไป
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รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.3 ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

โอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ    พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา (กองพิทักษ์สิทธิ

เสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับ เมื่อวันอังคารที ่27 ตุลาคม 2558 เล่มที ่132 ตอนที ่102 ก มีผลบังคับใช้วันที ่ และเสรีภาพ)

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม  24 เมษายน 2559

   ผลการด าเนินงานต่อเนือ่ง

   1. วันที ่2 มีนาคม 2559 ประชุมคณะท างานจดัท าข้อมูลโครงสร้างและจดัต้ัง

ส านักงานกองทุนยุติธรรม เพือ่พิจารณาร่างเนือ้หาตามแนวทางการจดัต้ังส านักงาน

ตามที ่ก.พ.ร. ก าหนด โดยมีประเด็นทีฝุ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ยุติธรรมได้น าเสนอต่อส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี ้การวิเคราะหภ์ารกิจ/เหตุผลความจ าเป็น

ในการขอจดัต้ัง/ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ/นโยบาย แผนงานส าคัญของ

รัฐบาลทีส่่วนราชการต้องรับผิดชอบ/ปริมาณงาน/ค่าใช้จา่ย/อัตราก าลังเจา้หน้าที่/

ศึกษาเปรียบเทียบ/ความคุ้มค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รับ/ตัวชี้วัดแสดงผลสัมฤทธ์ิการ

จดัส่วนราชการ

   2. วันที ่28 - 29 มีนาคม 2559 จดัประชุมวิพากษ์ร่างอนุบัญญัติหลักรองรับ

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม เมื่อส าหรับการจดังานในคร้ังนี ้มีการวิพากษ์พร้อม

รับฟังความคิดเหน็เกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติในประเด็นต่างๆ และการน าเสนอสาระส าคัญ

ในร่างอนุบัญญัติหลักรองรับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จ านวน ๗ เร่ือง คือ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานทีส่ าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

       2.๑ หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

       ๒.2 หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

       2.๓ หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

       2.๔ หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

       2.๕ หลักเกณฑ์วิธีการและอัตราในการจา่ยค่าตอบแทนกับทนายความกองทุน

ยุติธรรม 

       2.๖ การรับเงินการจา่ยเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนยุติธรรม 

       2.๗ การเบิกจา่ยเบีย้ประชุม เพือ่น าข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงเพือ่ให้

ร่างอนุบัญญัติฯ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ต่อไป

   3. วันที ่๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการด าเนินงาน

กองทุนยุติธรรม : เพือ่พัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่รับฟังสภาพปัญหาการด าเนินงานทีผ่่านมาและข้อเสนอแนะจากจงัหวัดต่างๆ 

ทัว่ประเทศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของกองทุนยุติธรรม เพือ่ใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรม 

อีกทัง้ยังมีการถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคทีผ่่านมา จากการด าเนินงานภายหลังทีม่ี

การกระจายอ านาจกองทุนยุติธรรมทัง้ ๗๖ จงัหวัด รวมถึงการแนะน าช่องทางในการ

ย่ืนค าขอกองทุนยุติธรรมทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพือ่ใหม้ีผู้ย่ืนค าขอมากย่ิงขึ้น
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