
การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

1
๑.๑ การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจที่ 1. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - กรมพินิจและ
ถกูต้องและเป็นจริงเกีย่วกบัสถาบัน    ผลการด าเนินงาน คุ้มครองเด็ก
พระมหากษัตริยแ์ละพระราชกรณียกจิ    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559 และเยาวชน
เพื่อประชาชน

2. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ - กรมราชทัณฑ์

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง”

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559
3. หลักสูตรเข้มข้น โดยมูลนิธเิพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก - กรมราชทัณฑ์

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559
๑.๓ ส่งเสริมให้เจา้หน้าที/่หน่วยงาน โครงการ To BE NUMBER ONE - กรมราชทัณฑ์

ของรัฐเรียนรู้เขา้ใจหลักการทรงงาน    ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ส่วนที่ ๑
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยทุธ ์จันทร์โอชา
กระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ประจ าเดือน เมษายน 255๙

การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้รับผิดชอบ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

กิจกรรม : พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ

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

1. โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพ่ือ - กรมคุ้มครองสิทธิ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (งบประมาณ 1,300,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 และเสรีภาพ)

2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการให้ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ความช่วยเหลือแก่เหยือ่อาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจร : กรณีศึกษา และเสรีภาพ 

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

3. โครงการเผยแพร่ภารกิจคุ้มครองพยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน - กรมคุ้มครองสิทธิ

(งบประมาณ 1,500,000 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม) (กองส่งเสริมสิทธิ

   จะด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ตามแผนฯ ที่วางไว้ และเสรีภาพ)

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

2



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

  2.1.1 ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ

การป้องกนัและแกไ้ขโดยการบังคับใช้

กฎหมายที่เขม้งวดและการจดัการปัญหา

อื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ

     2.1.1.1 ปัญหายาเสพติด มาตรา 47 1. งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 370,783,519.45 กรมคุมประพฤติ

   ผลการด าเนินงาน

   1. ตรวจพิสูจน์ จ านวน 40,943 ราย

   2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา จ านวน 39,504 ราย 

แบ่งออกเป็น

       - การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 9,410 ราย

       - การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 30,094 ราย

       ผลการฟื้นฟูเสร็จส้ินไป โดยผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ จ านวน 37,618 ราย

2. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 598,035.93 กรมคุมประพฤติ

กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพ่ือ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

   ผลการด าเนินงาน

   (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559)

   3. คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวที่ต้องพัฒนาอยา่งเร่งด่วน ได้ติดตามผลการด าเนินงาน

ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ดังนี้
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

       3.11 ศูนยว์ืวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจกัรพงษ์ จงัหวัดปราจนีบุรี

วันที่ 19-20 เมษายน 2559

       3.12 สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หน่วยพัฒนาการเคล่ือนที่ 

53 จงัหวัดศรีสะเกษ วันที่ 26-27 เมษายน 2559

3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบ าบัด - กรมคุมประพฤติ

    กิจกรรม : โครงการปรับปรุงคู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ

ควบคุมตัว

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกมุภาพันธ์ 2559

4. พัฒนาบุคลากรด้านการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูให้ความรู ้ความเข้าใจด้านสังคม - กรมคุมประพฤติ

จิตวิทยา และเทคนิควิธกีารบ าบัดรักษา

    กิจกรรม : โครงการอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและเทคนิคการให้

ค าปรึกษาครอบครัว

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559
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วันที่ สาระส าคัญ
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5. การปูองกัน บ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็และเยาวชนที่เก่ียวขอ้งกับยาเสพตดิ กรมพินิจและ

   5.1 โครงการคัดกรองบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจ าแนก 864,272.05 คุ้มครองเด็ก

   ผลการด าเนินงาน และเยาวชน

    เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ าบัด แกไ้ข และฟื้นฟูสมรรถภาพ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม

2558 - 20 เมษายน 2559 จ านวน 9,345 ราย

   5.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่ Hospital 332,729.99 กรมพินิจและ

Accreditation (HA) คุ้มครองเด็ก

   ผลการด าเนินงาน และเยาวชน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

   5.3 การเพ่ิมประสิทธภิาพการคัดกรอง ASSIST 189,717.80 กรมพินิจและ

   ผลการด าเนินงาน คุ้มครองเด็ก

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 และเยาวชน

6. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด - กรมราชทัณฑ์

   ผลการด าเนินงาน

    ด าเนนิการจูโ่จมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ (1 ต.ค.58 – 25 เม.ย.59)

    - การจูโ่จมตรวจค้นกรณีปกติ 10,428 คร้ัง

    - การจูโ่จมตรวจค้นกรณีพิเศษ 455 คร้ัง
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ
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ผู้รับผิดชอบ

    ผลการสกดักัน้และจูโ่จม รายละเอียด ดังนี้

7. การบ าบัดฟ้ืนฟู - กรมราชทัณฑ์

    7.1 โครงการชุมชนบ าบัด

    วัตถปุระสงค์

    1) เพื่อให้ผู้ต้องขงัที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

   2) เพื่อใหผู้้ต้องขังติดยาเสพติดสามารถหยุดยาเสพติดได้และเพิ่มศักยภาพในการด ารง

ชีวิตอยา่งปกติในสังคมหลังจบโปรแกรม

    3) เพื่อลด Demand ยาเสพติดของผู้ต้องขงัในเรือนจ าและลดการแพร่ระบาด

ยาเสพติดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน

                        
         
(       ) 

48 521 569 

        
(   ) 

18 551 569 

     
(    ) 

2,185.5 458 2,643.5 

      
(    ) 

0.4 169.27 169.67 
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
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แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

    ผลการด าเนินงาน

    เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 77 แห่ง จดัท าโครงการบ าบัดฟื้นฟูในรูปแบบชุมชน

บ าบัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเขา้รับการบ าบัด จ านวน 12,500 คน ด าเนินการระหว่าง

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559

    7.2 การจดัระบบวงจรและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขงัคดียาเสพติด

    วัตถปุระสงค์

    1) เพื่อพัฒนาการจดัระบบวงจรและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขงัคดียาเสพติดอยา่งครบ

วงจรและมีประสิทธิภาพ

    2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขงัติดยาเสพติดในการคัดกรอง

และได้รับการบ าบัดฟื้นฟูฯ ตามสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของการใช้ยาเสพติด

เป็นรายบุคคล (Case management) และได้รับการติดตามฯที่เหมาะสมตาม 

Discharge Plan เป็นรายบุคคล

    ผลการด าเนินงาน

    จดัท าหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบธรรมารักษา เน้นพัฒนา 

5 ด้าน ได้แก ่ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม จติวิญญาณ และพัฒนาทักษะชีวิต 

โดยด าเนินการน าร่อง ณ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจงัหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 

มีนาคม – 26 กรกฎาคม 2559 ผู้ต้องขงัเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 500 คน
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แผนงาน : ปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต : การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1,371,472,171.86 ส านักงาน ป.ป.ส.

   ผลการด าเนินงาน

   1. แผนงานปูองกันยาเสพติด

        1.1 การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ภาพรวม 4,398 

หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 41,452 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก 334 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 

4,322 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 364 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม

3,008 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 1,345 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 

8,506 หมู่บ้าน/ชุมชน)

              1.1.4 หมู่บ้าน/ชมุชน ไม่มีปัญหา 2,355 หมู่บ้าน/ชมุชน (สะสม 25,616

หมู่บ้าน/ชุมชน)

   2. แผนงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

        2.1 การบ าบัดฟื้นฟู ภาพรวม 12,859 คน (สะสม 80,613 คน) ดังนี้

              2.1.1 ระบบสมัครใจ รวม 7,863คน (สะสม 43,811 คน)

              2.1.2 ระบบบังคับบ าบัด โดย กรมคุมประพฤติ 4,127 คน (สะสม 31,749 คน)

              2.1.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ 

869 คน (สะสม 5,053 คน)
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        2.2 การติดตามผู้ผ่านการบ าบดั (ระบบ บสต.) 8,184 คน (สะสม 45,904 คน)

   3. แผนงานปราบปรามยาเสพติด

        1. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 9,388 คดี (สะสม 112,697 คดี)

ผู้ต้องหา จ านวน 10,159 คน (สะสม 121,502 คน)

        2. ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน 2,480,853.42 เม็ด 

(สะสม 40,595,540.42 เม็ด) ไอซ์ 37.93 กโิลกรัม (สะสม 704.42 กโิลกรัม) 

เฮโรอีน 20.26 กโิลกรัม (สะสม 53.42 กโิลกรัม) กญัชา 779.73 กโิลกรัม (สะสม 

6,153.16 กโิลกรัม)

        3. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 144 ราย (สะสม 1,161 ราย) มลูค่า

ทรัพยสิ์น 98.34 ล้านบาท (สะสม 947.30 ล้านบาท) การยดึและอายดัทรัพยสิ์น

โดยการบังคับโทษปรับ 50 ราย (สะสม 314 ราย) มูลค่าทรัพยสิ์น 8.69 ล้านบาท

(สะสม 38.08 ล้านบาท)

        4. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 74 คดี (สะสม 471 คดี) 

ผู้ต้องหา 193 ราย (สะสม 1,230 ราย)

        5. การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ า

อยา่งน้อยวันละ 1 คร้ัง สามารถตรวจค้นยดึโทรศัพท์มือถอืได้ 449 เคร่ือง (สะสม 

569 เคร่ือง) ซิมการ์ด 446 ใบ (สะสม 569 ใบ) ยดึยาบ้า 2,356.5 เม็ด (สะสม 

2,643.5 เม็ด) ไอซ์ 165.77 กรัม (สะสม 169.67 กรัม)

        6. การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่รัฐที่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด

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

9



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ
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พบการร้องเรียน 32 คน (สะสม 184 คน)

        7. การด าเนินการจบักมุเจา้หน้าที่รัฐที่เขา้ไปมีส่วนเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด 1 คน

(สะสม 44 คน)

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

2.2 เร่งแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรง

ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

  2.2.3 สร้างความเชื่อมั่นใน 1. โครงการเสริมสร้างความยตุิธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมคุมประพฤติ
กระบวนการยติุธรรมตามหลักนิติธรรม    ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลแบบสะสม 1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษายน 2559)

   1. ด าเนินการอบรมเครือขา่ยเยาวชนป้องกนัสังคม (ยวุยติุธรรมชุมชน) 918,375

จ านวน 283 คน (เป้าหมาย 250 คน)

   2. ด าเนินการนิเทศและติดตามผลผู้ผ่านการอบรมเครือขา่ยเยาวชนป้องกนัสังคม 152,422

(ยวุยติุธรรมชุมชน) จ านวน 112 คน (จากเป้าหมาย 195 คน)

   3. ด าเนินการจดัค่ายแกไ้ขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด (ค่ายภูมิบุตรา) จ านวน 2,466 คน 4,787,476

(เป้าหมาย 2,500 คน)

   4. ด าเนินการจา้งเหมาเจา้หน้าที่ผู้ประสานงานในชุมชน เพื่อปฏิบัติงานด้านกจิกรรม 1,624,222.26

ชุมชน ประจ าศูนยย์ติุธรรมชุมชน ช่วยเหลืองานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วขอ้ง

หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 16 คน
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดท าข้อมูลสนับสนุนการปูองกัน - สถาบันนิติ

อาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง (โครงการ จชต.) วิทยาศาสตร์

   ผลการด าเนินงาน

    2.1 การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจดัการขอ้มูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ประจ าเดือนเมษายน 2559 จ านวน 24 คร้ัง ประกอบด้วย

          2.1.1 จงัหวัดปัตตานี จ านวน 18 คร้ัง

          2.1.2 จงัหวัดยะลา จ านวน 2 คร้ัง

          2.1.3 จงัหวัดนราธิวาส จ านวน 2 คร้ัง

          2.1.4 จงัหวัดสงขลา จ านวน 2 คร้ัง

    2.2 การจดัการขอ้มูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เกดิประสิทธิภาพในการก าหนดหัวขอ้

ขา่วสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการด าเนินคดี ประกอบด้วย

          2.2.1 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกดิเหตุ จ านวน - เร่ือง

          2.2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 เร่ือง

          2.2.3 รายงานผลการเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ (DSM) จ านวน 4 เร่ือง

          2.2.4 การออกหัวขอ้ขา่วสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการด าเนินคดี

จ านวน 18 เร่ือง

          2.2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถรุะเบิดและสารเสพติด

เบื้องต้น จ านวน 18 เร่ือง

          2.2.6 รายงานการตรวจพิสูจน์ด้วยเคร่ืองตรวจสารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน 

(DNA Rapid Hit) จ านวน 7 เร่ือง
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          2.2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกบัฐานขอ้มูล 

(DNA Profile) จ านวน - เร่ือง - คดี

3. การตรวจพิสูจน์สารพันธกุรรม (DNA) เอกลักษณ์บุคคลวัตถุพยานเพ่ือ สถาบันนิติ

การสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษและปูองกันและปราบปราม วิทยาศาสตร์

ยาเสพติด

    3.1 วันที่ 5 เมษายน 2559 ศูนย์ปฏบิติัการนติิวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกจิส านักอ านวยการขา่ว กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกบักองขา่วภัยแทรกซ้อน สขว.กอ.รมน.ภาค 4

สน. ศูนยป์ฏิบัติการคดีพิเศษจงัหวัดชายแดนภาคใต้(DSI) หน่วยเฉพาะกจิกรมทหาร

ราบที่ 5 เขา้ตรวจสอบพื้นที่บ้านเลขที่ 11/15 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ ์อ าเภอสะเดา

จงัหวัดสงขลา ร้าน อ.สามเสือ ต้ังอยูท่ี่อาคารพาณิชย ์2 ชั้น เลขที่ 1911 หมู่ที่ 3 

ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา (เส้นทางเขา้สนามบิน หาดใหญ)่ และ

ติดตามไปขยายผลที่บ้านเจา้ของอู่ 808/61 ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    ผลการตรวจสอบ

    - บ้านเลขที่ 11/15 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ ์อ.สะเดา จ.สงขลา พบเพิงพักเกบ็น้ ามัน

เชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลน าเขา้โดยไม่เสียภาษีสรรพสามิต พบรถยนต์ดัดแปลงสภาพ

เพื่อขนส่งน้ ามัน จ านวน 2 คัน

    - รถยนต์ได้เขา้ดัดแปลงที่ร้าน อ.สามเสือ ต้ังอยูท่ี่อาคารพาณิชย ์2 ชัน้ เลขที่ 1911

ม. 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบเอกสารและรถยนต์ดัดแปลงสภาพภายในร้าน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

    - การติดตามไปขยายผลที่บ้านเจา้ของอู่ 808/61 หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา พบเอกสารจ านวนหนึ่ง

     3.2 วันที่ 7 เมษายน 2559 ศูนย์ปฏบิติัการนติิวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกจิส านักอ านวยการขา่ว กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกบัเจา้หน้าที่กองขา่วภัยแทรกซ้อน ศูนยป์ฏิบัติการคดีพิเศษ

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) ร้อย สห. มทบ. 42 และเจา้หน้าที่สรรพสามิต ภาค 9

ร่วมเขา้ท าการจบักมุร้านขายบุหร่ีหนีภาษี ต้ังอยูท่ี่บ้านเลขที่ 38 ถ.เพชรเกษม ซอย 32

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    ผลการตรวจสอบ : ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และเกบ็รวบรวมพยานหลักฐานพื้นที่

เป้าหมาย ซ่ึงมีพฤติกรรมเกีย่วกบัสินค้าหนีภาษี

    3.3 วันที่ 7 เมษายน 2559 ศูนย์ปฏบิติัการนติิวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกจิส านักอ านวยการขา่ว กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหนา้ร่วมกบัเจ้าหนา้ที่กองข่าวภยัแทรกซ้อน  ศูนย์ปฏบิติัการคดีพิเศษ

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) และกองนิติวิทยาศาสตร์ ส านักอ านวยการขา่วกรอง

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ด าเนินการตรวจสอบและ

เกบ็วัตถพุยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในร้านชนิษา shop เลขที่ 117 ม.2 ต.ยามู

อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

    ผลการตรวจสอบ : ด าเนินการตรวจพิสูจน์และเกบ็รวบรวมพยานหลักฐานจาก

บริเวณร้านชนิษา shop เลขที่ 117 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

    3.4 วันที่ 8 เมษายน 2559 ศูนย์ปฏบิติัการนติิวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกจิส านักอ านวยการขา่ว กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกบัเจา้หน้าที่กองขา่วภัยแทรกซ้อน ศูนยป์ฏิบัติการคดีพิเศษ

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) และกองนิติวิทยาศาสตร์ ส านักอ านวยการขา่วกรอง

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจพิสูจน์และเกบ็รวบรวม

พยานหลักฐานบ้านเลขที่ 286/345 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี แต่ไม่พบเจา้

ของบ้าน จงึเชิญผู้ใหญ่บ้านเขา้น าตรวจค้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบนายนภ

ยวุธนากร เขา้มาภายในบ้านหลังดังกล่าว และน า CPU คอมพิวเตอร์ออกไป จงึขยายผล

เขา้บ้านของนายนภ ยวุธนากร เลขที่ 286/197 ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

    ผลการตรวจสอบ

    - ด าเนินการตรวจพิสูจน์และเกบ็รวบรวมพยานหลักฐานบ้านเลขที่ 286/345 

ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี และบ้านของนายนภ ยวุธนากร เลขที่ 286/197 

ม.11 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

    - ด าเนินการตรวจพิสูจน์และเกบ็รวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงเป็น CPU คอมพิวเตอร์ 

และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเอกสารจ านวนหนึ่ง
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

    3.5 วนัที ่10 เมษายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวทิยาศาสตร์ จังหวดัชายแดนภาคใต้

(ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกจิส านักอ านวยการขา่ว กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกบัเจา้หน้าที่กองขา่วภัยแทรกซ้อน ศูนยป์ฏิบัติการคดีพิเศษ

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 41 และกองนิติ

วิทยาศาสตร์ ส านักอ านวยการขา่วกรอง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

ส่วนหน้า ตรวจพิสูจน์ทราบสถานที่ประกอบกจิการเปิดเล่นการพนันในพื้นที่ อ.เมือง 

จ.ยะลา ผลการปฏิบัติตรวจพบสถานที่เล่นการพนันบอลจ านวน 2 แห่ง ได้แก ่(1) บ้าน

เลขที่ 95 ถ.เทศบาล 9 อ.เมือง จ.ยะลา และ (2) บ้านเลขที่ 13 ถ.คชเสนีย ์ต.สะเตง

อ.เมือง จ.ยะลา ตรวจพบสถานที่เล่นไพ่และหวยใต้ดิน/หวยมาเลย ์1 แห่ง ได้แก ่บ้าน

เลขที่ 67-69 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ซ่ึงเจา้หน้าที่ตรวจยดึอุปกรณ์

การเล่นและผู้เล่นส่งเจา้หน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองยะลา เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป

    ผลการตรวจสอบ

    - ด าเนินการตรวจพิสูจน์ทราบสถานที่ประกอบกจิการเปิดเล่นการพนันในพื้นที่

อ.เมือง จ.ยะลา ผลการปฏิบัติตรวจพบสถานที่เล่นการพนันบอลจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) บ้านเลขที่ 95 ถ.เทศบาล 9 อ.เมือง จ.ยะลา และ (2) บ้านเลขที่ 13 ถ.คชเสนีย์
 2

ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

    - ตรวจพบสถานที่เล่นไพ่และหวยใต้ดิน/หวยมาเลย ์จ านวน 1 แห่ง ได้แกบ่้านเลขที่

67-69 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เจา้หน้าที่ได้ตรวจยดึอปุกรณ์การเล่น

และผู้ร่วมเล่นไพ่ส่งเจา้หน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองยะลา
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

    3.6 วนัที ่11 เมษายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวทิยาศาสตร์ จังหวดัชายแดนภาคใต้

(ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกจิส านักอ านวยการขา่ว กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้าร่วมกบัเจา้หน้าที่กองขา่วภัยแทรกซ้อน ศูนยป์ฏิบัติการคดีพิเศษ

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (DSI) หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที่ 42 และกองนิติ

วิทยาศาสตร์ ส านักอ านวยการขา่วกรอง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

ส่วนหน้า ตรวจพิสูจน์ทราบตรวจสอบเป้าหมายภัยแทรกซ้อน บ้านไม่มีเลขที่ ในพื้นที่

ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี พิกดั QH 705504 ผลการปฏิบัติ ตรวจพบยาบ้า

จ านวน 67 เมด็ รถ จยย. ยีห่อ้ Honda รุ่น wave 100 สีเทา-ด า ซ่ึงเปน็รถทีได้แจ้งหาย

ไว้ที่ สภ.บ้านโสร่ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และโทรศัพท์มือถอื

7 เคร่ือง พร้อมจบักมุบุคคลภายในบ้าน จ านวน 2 ราย ได้แก ่1. นายเดะย ีแวแลแม

และ 2. นายมันซูร์ โตะเหม จากนั้น จนท.ตร. และทหารได้ประสานชุดนิติวิทยาศาสตร์

ร่วมตรวจพิสูจน์และเกบ็รวบรวมพยานหลักฐานจากบุคคลและภายในบ้าน เพื่อตรวจ

หาผู้ร่วมกระท าความผิดและตรวจการปนเปื้อนสารประกอบวัตถรุะเบิดและสารเสพติด

    ผลการตรวจสอบ

    - การด าเนินการตรวจพิสูจน์ทราบตรวจสอบเป้าหมายภัยแทรกซ้อน บ้านไม่มีเลขที่ 

ในพื้นที่ ม.2 ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี พิกดั QH 705504 

    - ตรวจพบยาบ้าจ านวน 67 เม็ด รถ จยย. ยีห่้อ Honda รุ่น wave 100 สีเทา-ด า 

ซ่ึงเป็นรถที่ได้แจง้หายไว้ที่ สภ.บ้านโสร่ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี วันที่ 3 เมษายน 2556 

และโทรศัพท์มือถอื จ านวน 7 เคร่ือง

    - จบักมุบุคคลภายในบ้าน 2 ราย ได้แก ่นายเดะย ีแวแลแม และ นายมันซูร์ โตะเหม
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

  2.2.4 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปฏิบัติ ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพงานยตุิธรรมเพ่ือการสร้าง

ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธภิาพการบังคับใช้กฎหมายของ - กรมคุ้มครองสิทธิ

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

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559
3. โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (งบประมาณ 7,098,400 บาท) - กรมคุ้มครองสิทธิ

   กิจกรรมที่ 1 การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธมินุษยชน และเสรีภาพ 

ฉบับที่ 3 (งบประมาณ 286,500 บาท) -

   ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลคงเดิม)

   จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ตามแผนฯ ที่วางไว้
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - กรมคุ้มครองสิทธิ

ในระดับจังหวัด (งบประมาณ 6,811,900 บาท) และเสรีภาพ 

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3
3.2 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น กรมพินิจและ
จริยธรรมให้แกเ่จา้หน้าที่ของรัฐและ    วัตถปุระสงค์ คุ้มครองเด็ก
ประชาชนทั่วไปโดยใช้หลักค่านิยม    เพื่อบริการให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหาด้านครอบครัว และ และเยาวชน
12 ประการ ปัญหากฏหมายที่เกีย่วขอ้งกบัเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์แกบ่ิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยงัท าให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียง

ได้รับการปรึกษาแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ ท าให้ครอบครัวมีความเขา้ใจและมีแนวทาง

ในการป้องกนัเด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียงที่จะกระท าผิด
   ผลการด าเนินงานสะสม (1 ตุลาคม 2558 – 20 เมษายน 2559)

   ผู้มาขอรับบริการทั้งส้ิน จ านวน 417 ราย แบ่งเป็น

     1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก    350  ราย

     2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์              31  ราย

     3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค)                            36  ราย

   ผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 2559 (20 กมุภาพันธ-์ 20 เมษายน 2559)

   ผู้มาขอรับบริการทั้งส้ิน จ านวน 113  ราย แบ่งเป็น

     1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก               94  ราย

     2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์                         7  ราย

     3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค 10 ราย ญาติเด็ก 1 ราย)    12  ราย

   จ านวนปัญหาที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

     1. ปัญหาพฤติกรรม     2. ปัญหาครอบครัว     3. ปัญหาทางกฎหมาย

     

การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

7

1. โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ - กรมบังคับคดี

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (วงเงิน 2,000,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย - กรมบังคับคดี

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญีปุุ่น และเกาหลีใต้)

(วงเงิน 939,400 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 
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ราชอาณาจักรไทย
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ผู้รับผิดชอบ

10
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้าน

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

       ๑๐.๑.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ 1. การติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์

ให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยมีาใช้แกไ้ข    ผลการด าเนินงาน

กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559

2. การใช้ระบบ e-market และ e-bidding กรมราชทัณฑ์

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559

3. การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม Integrity pact ในการก่อสร้างเรือนจ า กรมราชทัณฑ์

   ผลการด าเนินงาน

   กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดราคากลางและก าหนดรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะของ

เรือนจ ากลางเพชรบุรี

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
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ผู้รับผิดชอบ

10.2 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน

ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

     10.2.1 การให้บริการถงึตัวบุคคล - - - กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ - กรมคุ้มครองสิทธิ

ผ่านศูนยบ์ริการร่วม ณ จดุเดียว    ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแกจ่ าเลยใน และเสรีภาพ 

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

แห่งชาติ มอบหมายให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในการแจง้สิทธิและรับค าขอค่า ช่วยเหลือทาง

ตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็น One Stop Service ณ สถานีต ารวจภูธรและ การเงินแก่

นครบาลทั่วประเทศ จ านวน 1,467 สถานี ผู้เสียหายและ

   (ขอ้มูลคงเดิมเดือนมกราคม 2559) จ าเลยในคดอีาญา)

     10.2.2 การพัฒนาหน่วยงานของรัฐ 1. โครงการสัมมนานโยบาย ทิศทางและยทุธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี 194,800 ส านักงาน ป.ป.ท.

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ งบประมาณ พ.ศ. 2559

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกมุภาพันธ์ 2559

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

เตรียมความพร้อมในสภาวะวิกฤติ

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกมุภาพันธ์ 2559
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ผู้รับผิดชอบ

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

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกมุภาพันธ์ 2559

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    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559
ความเป็นขา้ราชการและความซ่ือสัตย์

สุจริตควบคู่กบัการบริหารจดัการ 2. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ - กรมบังคับคดี
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตรยส์ุจริต

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการ กรมราชทัณฑ์

   ผลการด าเนินงาน (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559)

   3. ขบัเคล่ือนคุณธรรม จริยธรรมให้แกผู้่บริหารและขา้ราชการ พร้อมทั้งจดัอบรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กบัเจา้หน้าที่ราชทัณฑ์ ในหัวขอ้ “ราชธรรม 

ราชทัณฑ์” ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 8 แห่ง
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10.5 การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ

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

ผลการด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย ( 1 ตุลาคม 2558 - 25 เมายน 2559)

       1.) กรณีเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด 10 ราย

             - ไล่ออก จ านวน 2 ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้กอ่น จ านวน 3 ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวนไม่ร้ายแรง  จ านวน 3 ราย

             - ปลดออก 1 ราย

       2.) กรณีเกีย่วขอ้งกบัโทรศัพท์มือถอื 11 ราย

             - ไล่ออก จ านวน 3 ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้กอ่น จ านวน 1 ราย

             - ต้ัง คกก.สอบสวน  จ านวน 6 ราย

             - ปลดออก 1 ราย

       3.) กรณีกระท าผิดเกีย่วกบัการทุจริต 3 ราย

              - ไล่ออก จ านวน 3 ราย

23



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

     10.5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี 1. โครงการอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 3,538,825 ส านักงาน ป.ป.ท.
องค์กรภาคเอกชนและเครือขา่ยต่างๆ    ผลการด าเนินงาน
ที่จดัต้ังขึน้เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง    ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกมุภาพันธ์ 2559

ตรวจสอบเจา้หน้าที่ของรัฐหรือต่อต้าน

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

พ.ศ. 2559

   ผลการด าเนินงาน
   ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว เดือนกมุภาพันธ์ 2559
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
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11

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า

   ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมาย การเสนอร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.... กรมคุมประพฤติ

หลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ    ผลการด าเนินงาน

ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกบัความตกลง    คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ... เสร็จ

ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างไปยงัส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป

การบริหารราชการแผ่นดิน

แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยตุิธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ

1. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 586,197.32 และเสรีภาพ

ด้านสิทธมินุษยชน (งบประมาณ 630,000 บาท) (กองส่งเสริมสิทธิ

    กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR 566,197.32 และเสรีภาพ)

ฉบับที่ 2 ด้วยวาจา (งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

    กิจกรรมที่ 2 การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศ ICCPR ฉบับที่ 2 ด้วย 20,000

วาจาต่อคณะกรรมการสิทธมินุษยนชนแห่งชาติประจ ากติกา ICCPR 

(งบประมาณ 315,000 บาท)

   ผลการด าเนินงาน

   ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว เดือนมีนาคม 2559

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม
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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 (กองส่งเสริมสิทธิ

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

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจทานค าแปลอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถกูบังคับต่อไป

3. โครงการเผยแพร่และจัดท ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้าน - กรมคุ้มครองสิทธิ

การทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ และเสรีภาพ

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

โครงการเผยแพร่หลักการและสาระส าคัญของสนธสิัญญาระหว่างประเทศด้าน และเสรีภาพ)

สิทธมินุษยชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

   ผลการด าเนินงาน

   จะด าเนินการจดัท ารายงานเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน

และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้านไร้มนุษยธรรม หรือ ย่ ายศัีกด์ิศรีตาม

อนุสัญญาต่อไป
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
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ผู้รับผิดชอบ

4. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญา - กรมคุ้มครองสิทธิ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และเสรีภาพ

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

   ผลการด าเนินงาน และเสรีภาพ)

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

5. ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญ - กรมคุ้มครองสิทธิ

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

   ผลการด าเนินงาน (กองส่งเสริมสิทธิ

   ร่างพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการทนมานและการหายสาบสูญโดยถกู และเสรีภาพ)

บงัคับใหสู้ญหาย พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

มีขอ้เสนอให้เพิ่มเติมอนุบัญญัติ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ดังนี้

   - ระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการบันทึกขอ้มูลเกีย่วกบัผู้ถกูจ ากดัเสรีภาพ

   - ระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจดัให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ แพทย ์

หรือจติแพทยแ์ละวิธีการสืบสวนสอบสวน

   - ระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน พนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบเจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินคดี และที่ปรึกษาคดีทรมาน

หรือคดีบังคับให้สูญหาย

   โดยคาดว่าจะน าเขา้คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 นี้
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วันที่ สาระส าคัญ
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ผู้รับผิดชอบ

6. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดี - กรมบังคับคดี
   6.1 ร่างพระราชบัญญัติที่ประกาศราชกจิจานุเบกษาแล้ว

         ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนพฤศจกิายน 2558
   6.2 กฎกระทรวงที่ประกาศราชกจิจานุเบกษาแล้ว

         ผลการด าเนินงาน

         (ขอ้มูลอื่น คงเดิมตามเดือนมีนาคม 2559)

         - จดัโครงการอบรมซักซ้อมความเขา้ใจเกีย่วกบักฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์

วิธีการและเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 จ านวน 4 รุ่น ดังนี้
            รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องขายทอดตลาด ส านักงานบังคับคดี

จงัหวัดเชียงใหม่ ผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 58 คน
            รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ

กรมบังคับคดี ผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 144 คน
            รุ่นที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องขายทอดตลาด ส านักงานบังคับคดี

จงัหวัดนครราชสีมา ผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 95 คน
            รุ่นที่ 4 วันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องขายทอดตลาด ส านักงานบังคับคดี

จงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 54 คน
   6.3 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

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

ลูกหนี้ ที่เป็นวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs)
          ผลการด าเนินงาน

          อยู่ระหว่างน าขึ้นทลูเกล้าฯ เพือ่ทรงลงพระปรมาธิไธย ใหป้ระกาศใช้เปน็กฎหมาย
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   6.4 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

          6.4.1 ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2
          ผลการด าเนินงาน

          กรมบังคับคดีมีความเห็นต่างจากร่างที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา ขณะนี้

จงึอยูร่ะหว่างหารือกบัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหาขอ้ยติุกอ่นเสนอ

คณะรัฐมนตรีต่อไป
   6.5 ร่างกฎหมายที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาของกรมบังคับคดี

          6.5.1 ร่างระเบียบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย ์(ฉบับที.่.)
          ผลการด าเนินงาน

         ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559
   6.6 การเสนอปรับปรุง แกไ้ข กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบังคับคดี

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมบังคับคดีพิจารณาเสนอปรับปรุง แกไ้ข 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการบังคับคดี ดังนี้

          6.6.1 การปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบัญญัติล้มละลายทั้งฉบับ (ล้มละลายและ

ฟื้นฟูกจิการ)
          ผลการด าเนินงาน

         ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

          6.6.2 เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี
          ผลการด าเนินงาน

         ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558
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          6.6.3 การเสนอร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง เพื่อรองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่น

โทรศัพท์มือถอื เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน
          ผลการด าเนินงาน

         ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559

7. การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ กรมพินิจและ

วิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที.่.) พ.ศ. ... คุ้มครองเด็ก
   ผลการด าเนินงาน และเยาวชน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

8. การยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขฟ้ืนฟูบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ กรมพินิจและ

เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ... คุ้มครองเด็ก
   ผลการด าเนินงาน และเยาวชน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

การเสนอร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.... กรมราชทัณฑ์
   ผลการด าเนินงาน

   ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559
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๑๑.๒ น าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและ 1. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร์ สถาบันนิติ

ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อ    ผลการด าเนินงาน วิทยาศาสตร์

เร่งรัดการด าเนินคดีทุกขัน้ตอนให้    1.1 ด าเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมซ่ึงตรวจเสร็จส้ินแล้ว และจดัส่งผล

รวดเร็วเกดิความเป็นธรรม การตรวจพิสูจน์ไปยงักรมการปกครองแล้ว ผลการตรวจสารพันธุกรรม กรณี

ความสัมพันธ์ จ านวน 103 ราย (47 ครอบครัว) ประกอบด้วยบุคคลตกหล่น 56 ราย 

และบุคคลอ้างอิง 47 ราย
   1.2 กรมการปกครองแจง้จ านวนผู้ประสงค์ขอตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแกป้ัญหา

สถานะบุคคล จ านวน 53 จงัหวัด รวม 1,314 ราย
   1.3 วันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะ

เดินทางหารือแนวทางด าเนินงานร่วมกบัอธิบดีกรมการปกครอง

2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิรนามตาม สถาบันนิติ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย วิทยาศาสตร์

และพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ การด าเนินการบุคคลสูญหาย
   การด าเนินการเร่ืองบุคคลสูญหาย

   2.1 ได้รับแจง้เร่ืองบุคคลสูญหายจาก สภ.เขาคิชกฏู จ.จนัทบุรี จ านวน 1 ราย และ

สภ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จ านวน 1 ราย และ สภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี จ านวน 1 ราย

   2.2 ท าหนังสือแจง้ตอบกลับแกผู้่ร้อง สภ.เขาคิชกฏูย จ.จนัทบุรี จ านวน 1 ราย และ 

สภ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย จ านวน 1 ราย

   2.3 จดัท ารายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการตรวจพิสูจน์บุคคล และแจง้แกผู้่ร้อง 

สภ.หล่มเกา่ จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 1 ราย
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    2.4 มีการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการแจง้ 

การจดัเกบ็ การรวบรวมและการประสานขอ้มูลเกีย่วกบัคนหายและศพนิรนาม โดย 

นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยติุธรรม เป็นประธาน ผลการประชุมดังนี้

        (1) ก าหนดแบบฟอร์มกลาง วางแนวทางการปฏิบัติงาน 3 ส่วน และมอบหมาย

หน่วยงานหลักในการปรับแบบฟอร์มให้เป็นแบบฟอร์มกลาง

        (2) คนหาย มี 3 หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง สตช. , สถาบันฯ, มูลนิธิกระจกเงา มอบ 

สตช. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

        (3)  ศพนิรนาม มี 3 หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันนิติเวช

วิทยามอบสถาบันนิติเวชวิทยา ผู้รับผิดชอบหลัก

        (4)  คนนิรนาม มีกระทรวงพัฒนาสังคมฯเป็นหน่วยงานหลัก มอบกระทรวง

พัฒนาสังคมฯ ผู้รับผิดชอบหลัก

    2.5 มีการเสนอชื่อเป็นผู้มีความรู้ความช านาญสาขานิติเวชศาสตร์  จ านวนไม่เกนิ 
5 คน ดังนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ค.พ.ศ. แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการฯ

        (1) พญ.คุณหญิงพรทิพย ์ โรจนสุนันท์

        (2) พญ.ปุยเมฆ  เกษมถาวรศิลป์

        (3) ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ หุ่นวิจติร

        (4) นพ.วิระชัย สมัย

        (5) นพ.ธีรพร เหลืองรังษิยากลุ

    2.6 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สามารถเขา้ถงึขอ้มูลในฐานขอ้มูลคนหายของมูลนิธิ

กระจกเงา และขอ้มูลในฐานขอ้มูลศพนิรนามของสถาบันนิติเวชวิทยาได้แล้ว
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    2.7 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมภาคประชาสังคม โดยนางขวญัวงศ์

พิกลุทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน สรุปการประชุมดังนี้

        (1) จดัท าแบบส ารวจขอ้มูล ภาคประชาสังคม เพื่อรวบรวมขอ้มูลคนหาย

คนนิรนามศพนิรนาม (จ านวน การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค)

        (2)  จดัท าขอ้เสนอโครงการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาคนหาย คนนิรนาม

และศพนิรนาม ภาคประชาสังคม เพื่อจดัท าขอ้เสนอทางนโยบายและกฎหมายต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

(ค.พ.ศ.)

        (3) เสนอผู้แทนมูลนิธิสมาคม หรือองค์กรเอกชนเป็นอนุกรรมการ 5 ราย

ผู้แทนจากส านักจฬุาราชมนตรี มูลนิธิปอเต็กต๊ึง มูลนิธิกระจกเงา ขา่วสามมิติ และ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

        (4) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ค.พ.ศ. ขอเพิ่มอนุกรรมการผู้แทนมูลนิธิ

สมาคม หรือองค์กรเอกชน อีกจ านวน 3 ต าแหน่ง

    2.8 ได้มกีารคัดเลือกผู้มคีวามรู้ความช านาญสาขานติิเวชศาสตร์ จ านวนไมเ่กนิ 5 คน
เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ค.พ.ศ. แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการ ดังนี้

        (1) นพ.ณัฐวุฒิ  ชอุ่มกฤษ

        (2) ผศ.พ.ต.ท.นพ.สุรสิทธิ ์โรจนกจิอ านวย

        (3) ศ.นพ.ไพฑูรย ์ณรงค์ชัย

        (4) นพ.วิศาล   วรสุวรรณรักษ์

        (5) พ.ท.นพ.นรุฏฐ์  ทองสอน
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3. การจัดเก็บสารพันธกุรรม (DNA) ของผู้ต้องโทษเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลส าหรับ สถาบันนิติ
การควบคุมอาชญากรรม วิทยาศาสตร์
   ผลการด าเนินงาน

    ศูนยป์้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ จดัส่งชุดจดัเกบ็สารพันธุกรรม

ผู้ต้องขงัจาก 11 แห่ง เพื่อด าเนินการจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มูลสารพันธุกรรมของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดังนี้

    3.1 ได้ด าเนินการตรวจสารพันธุกรรมและจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มูลสารพันธุกรรม

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จจ านวน 362 ราย

    3.2 อยูร่ะหว่างด าเนินการตรวจสารพันธุกรรมและจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มูล

สารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จจ านวน 362 ราย

4. การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ/ สถาบันนิติ
ผู้ต้องขัง/เด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วิทยาศาสตร์
   ผลการด าเนินงาน

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการร่วมกบักรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 ในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจากเด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชน โดยเร่ิมด าเนินการต้ังแต่เดือนมกราคม–กนัยายน 2559  ซ่ึงปัจจบุัน

ได้รับวัตถพุยานเส้นผมจากศูนยฝึ์กฯ 4 แห่ง จ านวน 61 ตัวอยา่ง ดังนี้

     คร้ังที่ 1 ได้รับตัวอยา่งวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 9 จงัหวัดสงขลา จ านวน 15 ราย

     คร้ังที่ 2 ได้รับตัวอยา่งวันที่ 25 มีนาคม 2559 จาก ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี จ านวน 15 ราย
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     คร้ังที่ 3 ได้รับตัวอยา่งวันที่ 30 มีนาคม 2559 จาก ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 2 ราชบุรี จ านวน 15 ราย

     คร้ังที่ 4 ได้รับตัวอยา่งวันที่ 7 เมษายน 2559 จาก ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 9 จงัหวัดสงขลา จ านวน 16 ราย โดยได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และจดัท า

รายงานการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ จ านวน 32 รายการ

5. การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการปูองกันและปราบปราม สถาบันนิติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ วิทยาศาสตร์
    ผลการด าเนินงาน

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านเอกสาร

เพื่อสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จ านวนทั้งหมด 4 คดี

    5.1 คดีที่ได้รับจากส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 2 คดี ได้แก่          (1) เลขคดีที่ ส.429/2558 ลงวันที่ 24 พฤศจกิายน 2558 การแกไ้ข
เอกสาร

จา่ยค่าล่วงเวลา และลงนามกบัการแกไ้ขเอกสารแทนเจา้ของลายนิ้วมือชื่อที่แท้จริง

          (2) เลขคดีที่ ส.111/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เจา้หน้าที่การเงิน

และบัญชี 5 กระท าความผิดฐานเป็นเจา้พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบฯ ปลอมลายนิ้วมือในเช็ค เพื่อส่ังจา่ยเงินและยกัยอกเงินทางราชการ จ านวน

338,100 บาท และน าใบเสร็จไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
    5.2 คดีที่ได้รับจากส านักงาน ป.ป.ช จ านวน 1 คดี ได้แก่

          (1) เลขคดีที่ ส.037/2558 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 การตรวจพิสูจน์
การปลอมแปลงลายมือชื่อ ในการปลอมแปลงเอกสารทางราชการในการลงลายมือชื่อ

ในใบตรวจรับงานจา้ง
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    5.3 คดีที่ได้รับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1 คดี ได้แก่

          (1) เลขที่คดี ส 119/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 ผู้กระท าความผิด

มีพฤติการณ์ ร่วมกนัในการเขา้มาในราชอาณาจกัร หรืออาจเป็นได้มาโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย หรืออาจเกีย่วเนื่องและเกีย่วขอ้งกบักรณีขบวนการน ารถยนต์ที่ใช้แล้ว เขา้มา

ในราชอาณาจกัร เพื่อจดทะเบียนประกอบเป็นรถยนต์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

11.3 มีระบบฐานขอ้มูลที่เชื่อมโยงกนั 1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย ์ - กรมบังคับคดี

และสามารถใช้ติดตามและน าผลไปใช้ใน และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน    ผลการด าเนินงาน

และเจา้หน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมได้    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนตุลาคม 2558

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

ทางกฎหมายโดยให้เขา้ถงึความเป็น (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว    ผลการด าเนินงาน (กองสง่เสริมการ

   (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559) ระงับข้อพิพาท)

   - เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาเกีย่วกบัหลักเกณฑ์กลางของผู้ไกล่เกล่ีย 

กระบวนการไกล่เกล่ีย ผลของการไกล่เกล่ีย และกระบวนการตรวจสอบกระบวนการ

ไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

36



การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 กรมบังคับคดี
   ผลการด าเนินงาน

   เปิดบริการสอบถามขอ้มูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดี ตลอดจน

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท มีผู้ใชบ้ริการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 18 มีนาคม 2559

จ านวน 8,916 ราย สอบถามผลคดีมากที่สุด 5,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.43

3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

"LED Property"
   ผลการด าเนินงาน

   - เปิดให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ เพื่อค้นหารายละเอียด

ทรัพยสิ์นที่ขายทอดตลาด อ านวยความสะดวกผู้ที่สนใจซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาด

ให้เขา้ถงึขอ้มูลได้ง่ายขึน้ และให้บริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่วันที่

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

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

4. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรมบังคับคดี

"LED Property Plus"

   - เปิดให้บริการ Application ค้นหาทรัพยสิ์นขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า เพื่อ

ตอบโจทยผู้์สนใจซ้ือห้องชุดและเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาส

เข้าถึงบริการของรัฐ โดยกรมบงัคับคดีเข้าสู่โครงการศูนย์กลางแอพพลิเคชัน่ภาครัฐ GAC

(Government Application Center) ผู้เขา้ดาวน์โหลด 468 คร้ัง
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5. การผลักดันทรัพยส์ินออกจากกระบวนการบังคับคดี กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพยสิ์นออกจากกระบวนการ

บังคับคดี โดยน ากลยทุธ์ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช้ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพยสิ์นออกจาก

ระบบได้ จ านวน 51,289,353,584 บาท ดังนี้

     (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559)

     - เดือนมีนาคม 2559 สามารถผลักดันทรัพยสิ์นได้ 7,488,478,222 บาท

    ทั้งนี ้ผลการผลักดันทรัพย์สิน กรมบงัคับคดีจัดเกบ็ข้อมลู ณ วันที่ 30 ของแต่ละเดือน

* ข้อมูล ณ วนัที ่8 เมษายน 2559

6. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีจดักจิกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นบังคับคดี โดยให้ความส าคัญ

กบัหนี้รายยอ่ย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และหนี้ กยศ. 

เพื่อลดปริมาณคดีที่เขา้สู่กระบวนการบังคับคดี และท าให้เกดิความสมานฉนัท์สามัคคี

ในสังคม ผลการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทชั้นบังคับคดีเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559

มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 5,792 เร่ือง ทุนทรัพย ์2,340,698,851.85 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 4,748 เร่ือง ทุนทรัพย ์1,528,619,126.04 บาท ร้อยละ 82.98

ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย รายละเอียดดังนี้
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     (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559)

     - เดือนมีนาคม 2559 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 827 เร่ือง ทุนทรัพย์

461,737,869.18 บาท ไกล่เกล่ียส าเร็จ 634 เร่ือง ทุนทรัพย ์319,785,742.29

บาท ร้อยละ 76.66 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

     กรมบังคับคดีมีนโยบายแกป้ัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนี้ตาม

ค าพิพากษา) โดยน าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้

ความช่วยเหลือ โดยผลการไกล่เกล่ียหนี้สินครูทั่วประเทศ ดังนี้

     (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559)
       เดือนมีนาคม 2559

       ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสงค์ไกล่เกล่ียและมีการต้ังเร่ืองไกล่เกล่ีย 48 เร่ือง

ทุนทรัพย ์20,536,411.91 บาท

     - ไกล่เกล่ียส าเร็จ 15 เร่ือง ทุนทรัพย ์5,303,963.78 บาท

     - ไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ 6 เร่ือง ทุนทรัพย ์3,662,165.32 บาท

     - ไม่สามารถไกล่เกล่ียได้ 7 เร่ือง ทุนทรัพย ์2,111,777.02 บาท

     - อยูร่ะหว่างด าเนินการ 20 เร่ือง ทุนทรัพย ์9,458,505.79 บาท

       ไกล่เกล่ียส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเร่ืองที่เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย

    ทั้งนี้ ผลการไกล่เกล่ียข้อพิพาท กรมบังคับคดีจดัเกบ็ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ของแต่ละเดือน

* ข้อมูล ณ วนัที ่22 เมษายน 2559
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ผู้รับผิดชอบ

7. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร กรมบังคับคดี
     ผลการด าเนินงาน

     กรมบังคับคดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ร่วมมือในการ

ตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยูใ่นชั้นบังคับคดี ซ่ึงเป็นหนี้เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดย

ให้ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศจดัไกล่เกล่ียหนี้เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทาง

กฎหมาย ความรู้ทางการเงินและสนับสนุนการแกไ้ขหนี้สินในการปรับโครงสร้างหนี้ 

(Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในชั้นบังคับคดี จ านวน 2,292 เร่ือง ดังนี้

     1. อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการไกล่เกล่ีย จ านวน 204 เร่ือง

     2. อยูร่ะหว่างประสาน ธกส./อขก. ให้ความช่วยเหลือ จ านวน 95 เร่ือง

     3. ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 130 เร่ือง

     4. ด าเนินการไกล่เกล่ียไม่ส าเร็จ จ านวน 494 เร่ือง

     5. ยงัไม่ได้ต้ังเร่ืองยดึ จ านวน 359 เร่ือง

     6. อยูร่ะหว่างด าเนินการขัน้ตอนอื่นๆ เช่น งดการบังคับคดี ประกาศขาย ฯลฯ 

จ านวน 37 เร่ือง

     7. ด าเนินการขายได้ ถอนการยดึ พ้นระยะเวลาบังคับคดี จ านวน 973 เร่ือง

* ข้อมูล ณ วนัที ่4 เมษายน 2559
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     ส านักงานบังคับคดีจงัหวัด ประสานกบัสภาเกษตรกรจงัหวัดทุกจงัหวัดในการให้

ความรู้ด้านการบังคับคดีแกเ่กษตรกร โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้

     1. ประสานและด าเนินการอบรมให้ความรู้แล้ว 59 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัดพัทลุง 

ก าแพงเพชร บุรีรัมย ์พระนครศรีอยธุยา นราธิวาส สุโขทัย ตรัง ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย

สกลนคร ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี สตูล พังงา จนัทบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ยโสธร  ศรีสะเกษ

มุกดาหาร ระยอง นครนายก ชลบุรี ภูเกต็ หนองบัวล าภู สุพรรณบุรี พิษณุโลก สระบุรี 

แม่ฮ่องสอน อา่งทอง อดุรธานี สมุทรปราการ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี

กระบี่ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี อุบลราชธานี พะเยา สงขลา หนองคาย น่าน ตราด

ชัยนาท ยะลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (สาขาทุ่งสง) สระแกว้ ปราจนีบุรี พิจติร

ราชบุรี และส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6

     2. ประสานและก าหนดวันในการอบรมให้ความรู้ จ านวน 6 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัด

นนทบุรี เชียงราย อุตรดิตถ ์มหาสารคาม นครปฐม และจงัหวัดบึงกาฬ

     3. ประสานและอยูร่ะหว่างสภาเกษตรกรจงัหวัดก าหนดวันในการอบรมให้ความรู้ 

จ านวน 19 จงัหวัด ได้แก ่จงัหวัดล าพูน อุทัยธานี สมุทรสงคราม กาฬสินธุ ์สุรินทร์

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตาก ชุมพร ระนอง ลพบุรี นครพนม ล าปาง กาญจนบุรี

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

จงัหวัดแพร่
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ผู้รับผิดชอบ

8. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี

   การจดัมหกรรมไกล่เกล่ียต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 22 เมษายน 2559 มีเร่ือง

เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย จ านวน 2,588 เร่ือง ทุนทรัพย ์663,925,334.74 บาท 

ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ จ านวน 2,294 เร่ือง ทุนทรัพย ์550,846,820.92 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 88.64 ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย รายละเอียดดังนี้

   8.1 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดชลบุรี

จงัหวัดนครนายก จงัหวัดล าปาง จงัหวัดบุรีรัมย ์จงัหวัดกาญจนบุรี จงัหวัดยะลา จงัหวัด

ภูเกต็ มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 359 เร่ือง ทุนทรัพย ์26,437,961 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 47 เร่ือง ทุนทรัพย ์20,635,183 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.09 ของ

เร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   8.2 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ในเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม

2559 มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 21 เร่ือง ทุนทรัพย ์191,373.62 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 20 เร่ือง ทุนทรัพย ์191,373.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของ

เร่ืองที่ไกล่เกล่ีย
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   8.3 ร่วมกับธนาคารออมสิน

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558

   8.4 ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

   8.5 ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพยส์ุขุมวิท จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    - จดัมหกรรมไกล่เกล่ีย ณ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดอุดรธานีและจงัหวัดเชียงใหม่

มีเร่ืองเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 29 เร่ือง ทุนทรัพย ์44,271,979.60 บาท

ไกล่เกล่ียส าเร็จ 17 เร่ือง ทุนทรัพย ์28,947,620.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.62 

ของเร่ืองที่ไกล่เกล่ีย

   8.6 ร่วมกับบริษัท พัฒนสินลิสซ่ืง จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558

   8.7 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558
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    8.8 ร่วมกับบริษัท เอส ที ลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จ ากัด

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนกมุภาพันธ์ 2559

    8.9 ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

    ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559

9. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติ สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธกุรรม เพ่ือให้ประชาชน วิทยาศาสตร์

เข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้

   ผลการด าเนินงาน

    ขอ้มูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559
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๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ

  ๑๑.๕.3 ส่งเสริมกองทุนยติุธรรม ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยตุิธรรม พ.ศ.... กรมคุ้มครองสิทธิ

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อย (ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเสรีภาพ

โอกาส คุ้มครองผู้ถกูล่วงละเมิดสิทธิ    พระราชบัญญัติกองทุนยติุธรรม พ.ศ.2558 ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา (กองพิทักษ์สิทธิ

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

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม  24 เมษายน 2559

   ผลการด าเนินงานต่อเนื่อง

   (ขอ้มูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559)

   - ประชมุเชงิปฏบิัติการถอดบทเรียนการด าเนินงานกองทุนยติุธรรม เพื่อพัฒนากา้วไป

ขา้งหน้าอยา่งมั่นคงและยัง่ยนื โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการด าเนินงาน

ที่ผ่านมาและขอ้เสนอแนะจากจงัหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเกีย่วกบัหลักเกณฑ์การพิจารณา

ของกองทุนยติุธรรม เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตาม

เจตนาของกองทุนยติุธรรม อีกทั้งยงัมีการถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาจาก

การด าเนินงานภายหลังที่มีการกระจายอ านาจกองทุนยติุธรรมทั้ง 76 จงัหวัด รวมถงึ

การแนะน าช่องทางในการยืน่ค าขอกองทุนยติุธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

     คร้ังที่ 1 พื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า

จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

     คร้ังที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จงัหวัด

เชียงใหม่
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การด าเนินการ

วันที่ สาระส าคัญ
แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ

ล าดับ

นโยบายรัฐบาล
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

มติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

     คร้ังที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรม

เจริญธานี จงัหวัดขอนแกน่

     คร้ังที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์

กรุงเทพมหานคร

     คร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรมที.เค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร

   - จดัแถลงขา่วโอนงานกองทุนยติุธรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องรับรอง

กระทรวงยติุธรรม ชั้น 2

* หมายเหตุ กองทุนยติุธรรมได้ถกูโอนไปยงัส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม ตาม

พระราชบัญญติักองทุนยติุธรรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2559 
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