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 15. โครงการศกึษาวเิคราะห์เพือ่พฒันา ระบบงานสบืสวนสอบสวนการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์ 

	 	 การจดัท�าเอกสารรายงานการศกึษาเรือ่งการศกึษาวเิคราะห์รปูแบบการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์

เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	จ�านวน	1	เรื่อง	เพื่อใช้เผยแพร่ผลการศึกษาในรูปของเอกสารเผยแพร่	

จัดประชุมเพื่อน�าเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะและเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันจะน�าไปสู่การพัฒนาระบบ

การสบืสวนสอบสวนการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์แบบบรูณาการในเชงิรกุร่วมกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	

เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากการอยู่ในบัญชีกลุ่ม Tier	3	โดยเร่งด่วน

 16. โครงการพัฒนาความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน

ปราบปรามคดีพิเศษและอาชญากรรมข้ามชาติในประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

	 	 16.1	 ประชมุหารอืทวภิาคด้ีานการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ข้ามชาติระหว่างไทย	-	เวียดนาม	วันที่	15	-	18	ธันวาคม	2557	

	 	 16.2	 ประชุม	การประชุมหารือทวิภาคีด้านการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทย	-	ฟิลิปปินส์	วันที่	21	-	24	กรกฎาคม	2558

	 	 16.3	 ประชมุหารอืทวภิาคด้ีานการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ข้ามชาติระหว่างไทย	-	สิงคโปร์	วันที่	8	-	11	กันยายน	2558

	 	 ผลจากการประชุมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการน�าไปสู่การปฏิบัติงาน

ร่วมกัน	และท�าให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์อันเป็นภัยคุกคาม

ระหว่างประเทศได้ด�าเนินไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 17. วางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการส�าคัญตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน 

(วางระบบและประสานความร่วมมือ)

	 	 17.1	 ก�าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	(ชาวนา)	 โดยศูนย์

อ�านวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต	ิ(ศอตช.)	และส�านกังาน	ป.ป.ท.	กระทรวงยตุธิรรม	ได้ลงพืน้ทีสุ่ม่ตรวจ	14	จงัหวดั

	 	 17.2	 ป้องกันการทุจริตการใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง	 	ส่วนท้องถิ่น	(งบอุดหนุน	 :	solar cell 

หรอื	futsal)	การตรวจสอบกรณกีารใช้งบอดุหนนุเฉพาะกจิ	ระบบส่องสว่างพลงังานแสงอาทติย์	Sola cell	ศนูย์อ�านวยการ

ต่อต้านการทจุรติ	(ศอตช.)	และส�านกังาน	ป.ป.ท.กระทรวงยตุธิรรม	ได้ลงพืน้ทีสุ่ม่ตรวจสอบการใช้งบประมาณอดุหนนุ

เฉพาะกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยอาศยัอ�านาจตามค�าสัง่คณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติที่	69/2557	ลงวันที่	18	มิถุนายน	2557		

	 18.	 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เขตพื้นที่	1-9

	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ท.	กระทรวงยุติธรรม	มุ่งเสริมสร้างจิตส�านึกและความตระหนักรู้ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติในภาครฐัให้แก่ทกุภาคส่วน	และเพือ่เป็นการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในรูปแบบของการเฝ้าระวัง	ติดตาม	ตรวจสอบ	แจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐด้วยการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย	

ผลการด�าเนินงานมีเครือข่าย	5,894	คน

44 รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม  

003  ������������� ��������������� 2558.indd   50 9/7/2559   15:54:12



PB

	 19.	 โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 and	

Transparency	Assessment	:	ITA)		

	 	 การจดัท�าการประเมนิคณุธรรมความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	ในความรบัผดิชอบ

ของ	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	เพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานที่มี

ความโปร่งใส	ยดึหลกัคณุธรรม	และความซือ่สตัย์สจุรติ	โดยผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	

จะช่วยให้หน่วยงานภาครฐัมข้ีอมลูผลการด�าเนนิงานด้านความโปร่งใส	ความรบัผดิชอบ	การทจุรติคอร์รปัชัน่ขององค์กร	

และทราบถึงประเด็นในการพัฒนา	ปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานที่น�าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานให้สูงยิ่งขึ้นโดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ได้ด�าเนินการประเมิน	ITA	หน่วยงานภาครัฐ	656	หน่วยงาน	

ประกอบด้วย

 

 20. การไต่สวนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ท	กระทรวงยุติธรรม	มีหน้าที่ด�าเนินการไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐที่เจ ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการหรือเกี่ยวข้องกับการกระท�าการทุจริตในภาครัฐ	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

การด�าเนินการ

การไต่สวนข้อเท็จจริง

การตรวจสอบข้อเท็จจริง

962

4,048

จ�านวน (เรื่อง)

หน่วยงานระดับจังหวัด 
(ส�านักงานจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 

228 หน่วยงาน

ระดับกรม  

146 หน่วยงาน
เทศบาลเมือง

 174 หน่วยงาน

ท้องถิ่น อบจ.  

76 หน่วยงาน

เทศบาลเมืองพัทยา

และกรุงเทพมหานคร 

 2 หน่วยงาน

เทศบาลนคร 

 30 หน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำระบบกำรปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด

 1. โครงการพัฒนาเรือนจ�าสู่มาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย 

	 	 กรมราชทัณฑ์	 กระทรวงยุติธรรม	ก�าหนดตัวชี้วัดของเรือนจ�า	 131	แห่ง	 ให้ด�าเนินการตามมาตรฐาน

ด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย	และได้ส�ารวจความต้องการระบบเสริมความมั่นคงและระบบการป้องกัน

การติดต่อสื่อสารที่ใช้ในการกระท�าความผิด	 นอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ�า

ให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารพเิศษในเรอืนจ�าความมัน่คงสงู	9	แห่ง	(เรอืนจ�ากลางบางขวาง	เรอืนจ�ากลางคลองเปรม	เรอืนจ�ากลาง

คลองไผ่		เรือนจ�ากลางเขาบิน	เรือนจ�ากลางระยอง	ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง	เรือนจ�ากลางพิษณุโลก	เรือนจ�ากลาง

นครศรธีรรมราช	เรอืนจ�ากลางสงขลา)	และศนูย์ปฏบิตักิารพเิศษกรมราชทณัฑ์เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภัย	การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชน

 2. น�าโปรแกรมการแก้ไขมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง

	 	 น�าโปรแกรมการแก้ไขมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภท	 ได้แก่	 โปรแกรมเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อย	 โปรแกรมบ�าบัดยาเสพติด	 โปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังกระท�าผิดทางเพศ	 และโปรแกรมราชทัณฑ์

เชิงสมานฉันท์		ดังนี้

โปรแกรม

1.	 เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

2.	 ปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่		

3.	 การสร้างความเข้มแข็งทางใจ			

4.	 การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง

5.	 กจิกรรมชมุชนบ�าบดัให้กบัผูต้้องขงัทีต่ดิยาเสพตดิ

106

137

20

52

86

35,000

12,330

1,200

3,120

14,310

จ�านวนเรือนจ�า
(แห่ง)

จ�านวนผู้ต้องขัง
(คน)
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 3. การบริหารความจุผู้ต้องขังกับการใช้มาตรการทางเลือก

	 	 กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	 ได้ใช้มาตรการทางเลือกต่าง	ๆ	 ในการบริหารความจุผู้ต้องขังเพื่อลด

ความแออดัภายในเรอืนจ�าโดยได้ด�าเนนิการเกลีย่ย้ายผูต้้องขงัจากเรอืนจ�าแออดัมากไปสูเ่รอืนจ�าแออดัน้อยทัว่ประเทศ	

20,975	ราย	

	 	 การย้ายระบายผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจ�าชายที่เกินอัตราควบคุมเต็มที่	 100	 รายขึ้นไป	 จ�านวน	

3,720	คน	ไปยังเรือนจ�า/ทัณฑสถานหญิง	7	แห่ง	ดังนี้

 

	 	 3.3	 การพฒันาเรอืนจ�าความมัน่คงต�า่ให้รองรบัผูต้้องขงัเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย	โดยกรมราชทณัฑ์	

กระทรวงยุติธรรม	 ได้มีหนังสือกรมราชทัณฑ์	ที่	 ยธ	0706.7/10089	ลงวันที่	 21	มีนาคม	2556	แจ้งเรือนจ�ากลาง

ประธานเขต	เรอืนจ�า/ทณัฑสถานภายในเขตและเรอืนจ�าเขตอสิระ	ให้ด�าเนนิการคดัเลอืกและย้ายผูต้้องขงัทีม่คีณุสมบตัิ

ตรงตามหลกัเกณฑ์ทีก่รมราชทณัฑ์ก�าหนดไปยงั	ทส.ป./รจ.ช.	ทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดันัน้ๆ	หรอืใกล้เคยีงให้เตม็อตัราความจุ

ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์	 และเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบต่อไป	ซึ่งมีผลการด�าเนินการ

คัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนดไปยัง	ทส.ป./รจ.ช.	ทั่วประเทศแล้ว

ตามนโยบาย	2,150	คน

ทัณฑสถานหญิงกลาง

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

ทัณฑสถานหญิงสงขลา

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ทัณฑสถานหญิง

นครราชสีมา
   

1,748

ทัณฑสถานหญิง

สงขลา
   

697

ทัณฑสถานหญิง

ชลบุรี
   

316

ทัณฑสถานบ�าบัด

พิเศษหญิง
   

303

ทัณฑสถานหญิง

เชียงใหม่
   

262

ทัณฑสถานหญิง

กลาง
   

56

ทัณฑสถานหญิง

พิษณุโลก
   

338จ�านวนผู้ต้องขัง

การย้ายระบายผู้ต้องขังหญิง
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	 	 3.4	 การบริหารโทษ	ปล่อยพักการลงโทษ	ลดวันต้องโทษ	ผลการด�าเนินงานมีการบริหารโทษ	ปล่อยพัก

การลงโทษ	ลดวันต้องโทษรวม	29,263	คน	จ�าแนกรายโครงการ	ดังนี้

 

	 	 3.5	 มาตรการหลีกเลี่ยงโทษจ�าคุกโดยใช้เงินกองทุนยุติธรรมในการประกันตัวผู้ต้องขังระหว่าง	 (คดียัง

ไม่ถึงที่สุด)	โดยกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	ยธ	0712.1/34617	ลงวันที่	10	ตุลาคม	2557	

แจ้งเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 ให้ทราบหลักเกณฑ์และส�ารวจผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม

เป็นหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว	ซึ่งเรือนจ�า/ทัณฑสถานได้ด�าเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ต้องขังพร้อมเอกสารประกอบ

ที่เกี่ยวข้องให้กรมราชทัณฑ์	904	คน	และกรมราชทัณฑ์ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและ

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ	เพื่อพิจารณา	ผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์และมีสิทธิได้รับเงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกัน

ปล่อยตัวชั่วคราว	ผู้ต้องขังได้รับการอนุมัติให้ได้รับเงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว	215	คน		

	 	 3.6	 เร่งรดัการด�าเนนิการโอนตวัผูต้้องขงักลบัประเทศทีม่สีนธสิญัญาต่อกนั	โดยการโอนตวันกัโทษเดด็ขาด

ระหว่างประเทศเป็นการด�าเนินการโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายทั้งนักโทษประเทศผู้รับโอน	และประเทศผู้โอน	

นอกจากนี	้นกัโทษชาวต่างประเทศทีม่คีวามประสงค์จะโอนตวัต้องมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด	เช่น	ระยะเวลาจ�าคุกขั้นต�่าในประเทศไทย	เป็นต้น	ซึ่งผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ประเทศ

ผูโ้อนกบัคณะกรรมการโอนตวัผูต้้องขงัเหน็ชอบให้มกีารโอนตวัของผูต้้องขงัต่างชาตไิด้จ�านวน	27	คน	จาก	10	ประเทศ	

(ประเทศอิหร่าน	ปากีสถาน	อังกฤษ	เกาหลี	อเมริกัน	ออสเตรีย	ฮ่องกง	สวิสเซอร์แลนด์	สหรัฐอเมริกา	และกัมพูชา)	

พักการลงโทษกรณีพิเศษเฉพาะราย (คดีความมั่นคง)

โครงการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง...

โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่เจ็บป่วย...

โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ...

โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ...

โครงการพักการลงโทษกรณีปกติ

การลดวันต้องโทษจ�าคุก
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 4. โครงการตดิตามผลโครงการน�าร่องพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์/สร้างมลูค่าเพิม่สนิค้าในทณัฑสถานหญงิ 

	 	 กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	ด�าเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าที่เกิดจากฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง	

และเพิม่ศกัยภาพในการผลติทัง้ในด้านรปูแบบผลติภณัฑ์	บรรจภุณัฑ์	มาตรฐานการผลติ	ความต่อเนือ่งยัง่ยนื	โดยพฒันา

ผลติภณัฑ์เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่สนิค้าทีเ่กดิจากการฝึกวชิาชพีผูต้้องขงั	(Productivity)	ซึง่ในปี	พ.ศ.	2558	ได้ตดิตาม

ผลโครงการและคัดเลือกสินค้าโดดเด่นเพื่อสร้างรายได้ของทัณฑสถานหญิง	8	แห่ง	ดังนี้

	 	 	 1.	 ทัณฑสถานหญิงกลาง	ประเภทอาหาร	ครัวชวนชม

	 	 	 2.	 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี	ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์	ท�าจากทิชชู

	 	 	 3.	 ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง	ประเภทชุดสังฆภัณฑ์

	 	 	 4.	 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่	ประเภทเครื่องใช้ในการท�าสปา	และบริการนวดแผนไทย

	 	 	 5.	 ทัณฑสถานหญิงสงขลา	ประเภทผ้าทอมือ	 (ผ้าทอเกาะยอ	ผ้าขาวม้า	ผ้าฝ้าย	 รวมทั้งผ้าบาติก	

	 	 	 	 มัดย้อม	มัดแต้ม)

	 	 	 6.	 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	ประเภท	กิ๊ฟช็อปงานไม้

	 	 	 7.	 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก	ประเภทงานปั้น	ดินหอม	ดินญี่ปุ่น

	 	 	 8.	 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา	ประเภทเครื่องนอน
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  6.  การน�ายทุธศาสตร์ต้นแบบ และมาตรการทางปฏบิตัขิองสหประชาชาตว่ิาด้วย

การขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา ไปสู่การปฏิบัติ

	 	 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 เสด็จเป็นประธานเปิดงาน	

การน�ายุทธศาสตร์ต้นแบบ	 และมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย

การขจัดความรุนแรงต ่อเด็กในสาขาการป ้องกันอาชญากรรมและ

ความยตุธิรรมทางอาญาไปสูก่ารปฏบิตั	ิซึง่จดังานขึน้โดยกระทรวงยตุธิรรม	

และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 เมื่อวันที่	 21	ส.ค.	2558	

ณ	 โรงแรมพลาซ่า	 แอทธินี	 รอยัล	 เมอริเดียน	 ในโอกาสนี้มี	

พลเอก	 ไพบูลย์	 คุ ้มฉายา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

นายเอกชยั	ชนิณพงศ์	ประธานศาลอทุธรณ์	นายชาญเชาวน์	ไชยานกุจิ	

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	พร้อมข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

 5. การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ญ.หญิงมิใช่ เหยื่อ : 

ก้าวข้ามความเชื่อ..สู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง”

	 	 พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	ทรงเป็นประธาน

เปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง	 “ญ.หญิงมิใช่	 เหยื่อ	 :	 ก้าวข้าม

ความเชื่อ..สู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง”	เนื่องในโอกาสครบรอบ	8	ปี	โครงการ

ก�าลงัใจในพระด�ารฯิ	และครบรอบ	5	ปี	ข้อก�าหนดกรงุเทพฯ	โดยทรงมพีระด�ารสั

เปิดการประชมุ	และร่วมรบัฟังการอภปิรายเรือ่ง	“ผูห้ญงิ	:	อาชญากร	ตวัประกนั	

หรอืเหยือ่	ในกระบวนการยตุธิรรม	ภายใต้วาทกรรมยาเสพตดิ”	จากผูท้รงคณุวฒุิ	

เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2557	ณ	โรงแรมแชงกรีลา	กรุงเทพมหานคร
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 7. การเปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนทั่วประเทศ 

	 	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม	 โดยที่ครอบครัว

มีความเข้าใจและมีแนวทางในการป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะกระท�าผิด	 โดยเริ่มเปิดด�าเนินการคลินิกให้ค�าปรึกษาเด็ก

และครอบครัวอบอุ่นพร้อมกันทั่วประเทศ	รวม	95	แห่ง	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2557	ผลการด�าเนินงาน	จ�านวนผู้มา

ขอรับบริการทั้งสิ้น	1,237	ราย	ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก	1,100	ราย	ขอรับบริการทางโทรศัพท์	135	ราย	และ

ขอรับบริการผ่านทางช่องทางอื่น	ๆ	เช่น	เฟสบุ๊ค	2	ราย

 

 8. การด�าเนินงานสืบเสาะและสอดส่อง มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ผู้ถูกคุมประพฤติ

พ้นการควบคุม

ความประพฤติ 

311,678 คน

(การติดตามดูแล

สงเคราะห์ 83,600 คน)

ด�าเนินการสืบเสาะและ

พินิจ 103,288 คน

ด�าเนินการควบคุมและ

สอดส่อง 203,062 คน
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 9. โครงการเปิดท�าการสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนทีม่สีถานแรกรบัเดก็และเยาวชนให้ครบ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

	 	 วัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในการได้รับความเป็นธรรมและได้รับ

การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพที่เท่าเทียมกันทุกจังหวัด	 เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการดูแล

แก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็กและเยาวชน	บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง	และ

ทุกภาคส่วน	เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข	บ�าบัด	ฟื้นฟู	เด็กและเยาวชน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	สามารถเปิด

ด�าเนินการได้	17	แห่ง	ได้แก่	

	 	 -	 ภาคเหนือ	6	จังหวัด	คือ	จังหวัดเลย	พะเยา	แม่ฮ่องสอน	แพร่	พิจิตร	และล�าพูน

	 	 -	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	5	จงัหวดั	คอื	จงัหวดัหนองคาย	บงึกาฬ	มกุดาหาร	หนองบวัล�าภ	ูและกาฬสนิธุ์

	 	 -	 ภาคกลาง	3	จังหวัด	คือ	จังหวัดระนอง	สมุทรสาคร	และสมุทรสงคราม

	 	 -	 ภาคใต้	3	จังหวัด	คือ	จังหวัดกระบี่	ชุมพร	และพัทลุง
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 10. โครงการเตรียมความพร้อมในการน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ

	 	 กรมคมุประพฤต	ิกระทรวงยตุธิรรม	ได้ด�าเนนิโครงการเตรยีมความพร้อมในการน�าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุ

งานคมุประพฤต	ิโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยกีารคมุประพฤตจิากสาธารณรฐัเกาหล	ีและนกัวชิาการด้านเทคโนโลยี

จากสถาบันการศึกษาชั้นน�าของประเทศไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ	โดยเทคโนโลยีในงานคุมประพฤติที่เป็นไปได้และมีความคุ้มค่า	อาทิ

	 	 10.1	 ระบบตดิตามตวัผ่านโทรศพัท์มอืถอื	(Smartphone Monitoring)	ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถระบุ

พกิดัของผูก้ระท�าผดิได้จากโทรศพัท์มอืถอืโดยท�างานผ่าน	Application	ทีอ่อกแบบส�าหรบัการรายงานตวัและควบคมุตวั

ผูก้ระท�าผดิ	ซึง่ผูก้ระท�าผดิสามารถรายงานตวัผ่านโทรศพัท์มอืถอืโดยไม่ต้องเดนิทางมารายงานตวัทีส่�านกังานคมุประพฤติ

	 	 10.2	 ระบบเทคโนโลยกีารระบตุ�าแหน่ง	พกิดั	สถานทีแ่ละเส้นทาง	ซึง่สามารถน�ามาพฒันาและประยกุต์ใช้

กบังานคมุประพฤต	ิเพิม่ประสทิธภิาพการสบืเสาะและการเยีย่มบ้านรวมทัง้อ�านวยความสะดวกในการตดิตาม	ดแูลผูถ้กู

คุมความประพฤติ

	 	 10.3	 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้กระท�าผิดให้เป็นระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล	 ซึ่งจะอ�านวย

ความสะดวกในการติดตาม	ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ

	 	 10.4	 ระบบบรหิารจดัการข้อมลูผูก้ระท�าผดิให้เป็นระบบฐานข้อมลูแบบดจิทิลั	ซึง่จะอ�านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานและค้นหาข้อมูลผู้กระท�าผิดอย่างรวดเร็ว

	 	 10.5	 ระบบเทคโนโลยีไบโอเมตริก	 (Biometric)	 เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุหรือยืนยันตัวบุคคล

ด้วยลักษณะทางชีวภาพ	เช่น	ใบหน้า	ลายพิมพ์นิ้วมือ	เสียง	ม่านตา	เหงื่อ	เส้นผม	เป็นต้น	จึงใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น	ๆ	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยี	 เช่น	 การตรวจสอบคลื่นเสียง,	Electronic Monitoring (EM)	 และระบบ

การรายงานตัวผ่านเครื่องรายงาน

	 	 10.6	 ระบบการรายงานตัวผ่านเครื่องรายงาน	ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการรายงานตัวกับกลุ่มผู้กระท�าผิด

ทีม่คีวามเสีย่งต�า่	ประหยดัเวลาและเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานคมุประพฤตใินการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ

	 	 10.7	 ระบบ	Web Conference	 สามารถน�ามาใช้ในการรายงานตัวและสอบปากค�าทางไกลรวมถึง

การประชุมระหว่างส�านักงานได้	ซึ่งความปลอดภัยในข้อมูลมีสูงและระบบด�าเนินการโดยรัฐ	จึงมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
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 11. โครงการน�าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท�าผิดในระบบงานคุมประพฤติ

	 	 กรมคุมประพฤติ	 กระทรวงยุติธรรม	ด�าเนินการเพื่อลดความแออัดในเรือนจ�า	สถานที่ควบคุมตัวเด็ก

และเยาวชนและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ	 ป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจาก

การกระท�าผดิซ�า้	และเสรมิประสทิธภิาพโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ	โดยได้พฒันาการน�าระบบควบคมุโดยเครือ่งมอื

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบคุมประพฤติ	 โดยได้ด�าเนินการในพื้นที่	22	จังหวัด	 ได้แก่	จังหวัดนนทบุรี	สมุทรปราการ	

ปทมุธาน	ีสมทุรสาคร	พระนครศรอียธุยา	ลพบรุ	ีชลบรุ	ีฉะเชงิเทรา	นครราชสมีา		อบุลราชธาน	ีขอนแก่น	อดุรธาน	ีสกลนคร	

เชียงใหม่	 เชียงราย	นครสวรรค์	พิษณุโลก	นครปฐม	 เพชรบุรี	 สุราษฎร์ธานี	ภูเก็ต	และสงขลา	ซึ่งมีผู้ถูกคุมประพฤติ

ทั้งเด็กและเยาวชน	ผู้ใหญ่	ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ	หรือลดวันต้องโทษจ�าคุก	และผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	เข้ารับ

การคุมประพฤติโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	 จ�านวน	6,000	คน	ซึ่งผู้ได้รับการคุมประพฤติได้รับโอกาสที่จะไม่ต้อง

เข้าไปอยู่ในเรือนจ�า	ได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัว

 12. โครงการคืนคนดีสู่สังคม

	 	 โครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืให้ผูพ้้นโทษ	ผูพ้้นจากการคมุประพฤต	ิและผูท้ีพ้่นจากการพนิจิ

และคุม้ครองเดก็และเยาวชนได้มโีอกาสเข้าถงึแหล่งงาน	โดยได้รบัการจ้างงาน	เพือ่ให้มรีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติ	

และปรบัตวัเข้าสูส่งัคมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ	ผูพ้้นโทษสามารถกลบัคนืสูส่งัคมและสามารถด�ารงชวีติได้อย่าง

ปรกตสิขุ	ไม่หวนกลบัไปกระท�าผดิซ�า้	และเพือ่กระตุน้ให้สงัคมได้ปรบัทศันคต	ิภาพลกัษณ์	และความรงัเกยีจทีม่ต่ีอผูพ้้นโทษ

รวมทั้งการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมปกติได้มากขึ้น	โดยมีอัตราการจ้างงานรวม	676	ดังนี้

 ผู้ที่พ้นการพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

(กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)

ผู้พ้นโทษ (กรมราชทัณฑ์)

ผู้พ้นการคุมประพฤติ (กรมคุมประพฤติ)

0 50 100 150 200 250 300

252 คน

242 คน

182 คน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
พัฒนำกฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม และส่งเสริมควำมร่วมมือ

กับทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ

 1. การพฒันากฎหมายทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็	โดยมพีระราชบญัญตัทิีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	แล้วเสรจ็	

7	ฉบับ	ดังนี้

	 	 1.	 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	2558

	 	 2.	 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่	29)	พ.ศ.	2558	

	 	 3.	 พระราชบัญญัติล้มละลาย	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2558

	 	 4.	 พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2558

	 	 5.	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2558

	 	 6.	 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	15)	พ.ศ.	2558

	 	 7.	 พระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	10)	พ.ศ.	2557

 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างงานวิจัย

	 	 ภายใต้โครงการดังกล่าวมีการด�าเนินงานบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	 และการอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย	ดังนี้

	 	 2.1	 จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	2	ครั้ง	 โดยจัดประชุมครั้งที่	1	 เมื่อวันที่	24-27	

พฤศจิกายน	2558	ณ	ส�านักงานกิจการยุติธรรม	และจังหวัดภูเก็ต	ผู้เข้าร่วมโครงการ	40	คน	และจัดประชุมครั้งที่	2	

เมื่อวันที่	14	-	16	มิถุนายน	2558	ณ	จังหวัดสมุทรสงคราม	ผู้เข้าร่วมโครงการ	36	คน

	 	 2.2	 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	วันที่	3	-	21	พฤศจิกายน	2557	ผู้ผ่านการอบรม	30	คน

	 	 2.3	 สนับสนุนการวิจัย	 (ด้านกระบวนการยุติธรรม)	 ในระดับบัณฑิตศึกษา	 ในมหาวิทยาลัย	

จ�านวน	11	ทุน	ดังนี้

	 	 	 -	 ระดับปริญญาเอก	จ�านวน	1	ทุน	ได้แก่	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 	 	 -	 ระดับปริญญาโท	จ�านวน	10	ทุน	 ได้แก่	 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	จ�านวน	4	ทุน	มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์	2	ทุน	มหาวิทยาลัยมหิดล	2	ทุน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	ทุน	และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	1	ทุน
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	 	 2.4	 การด�าเนินงานตามตัวชี้วัด	 :	 จ�านวนข้อเสนองานวิจัยที่เสนอของบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	2559	

จ�านวน	19	เรื่อง	ได้แก่	

	 	 	 1.	 โครงการส�ารวจข้อมลูสถติอิาชญากรรมภาคประชาชน	ปี	พ.ศ.	2559	(ส�านกังานกจิการยตุธิรรม)

	 	 	 2.	 การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง	ปัญหาและความจ�าเป็นในการจ�าแนกผู้กระท�าผิดในงาน

คุมประพฤติ	(กรมคุมประพฤติ)

	 	 	 3.	 รูปแบบการกระท�าความผิดและแนวทางการป้องกันการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การเล่นแชร์และฉ้อโกงประชาชน	(กรมสอบสวนคดีพิเศษ)

	 	 	 4.	 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป ้องกันปราบปราม

การมีส่วนร่วมในองค์กรข้ามชาติ	พ.ศ.	2556	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)

	 	 	 5.	 การส�ารวจและศึกษาค่าผลผลิตฝิ่นของประเทศไทย	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	(ส�านักงาน	ป.ป.ส.)

	 	 	 6.	 การจัดท�าสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	(กรมราชทัณฑ์)

	 	 	 7.	 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและสงเคราะห์

ผู้พ้นโทษด้านการประกอบอาชีพ	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)

	 	 	 8.	 การพัฒนากลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูก

คุมความประพฤติเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผลของการคุมประพฤติ	(กรมคุมประพฤติ)

	 	 	 9.	 ดชันวีดัความเข้มแขง็ของชมุชนเพือ่การมส่ีวนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ	(กรมคมุประพฤต)ิ

	 	 	 10.	 การพฒันาสายอากาศแบบหลายความถีส่�าหรบัเครือ่งดกัฟังโทรศพัท์เคลือ่นที	่(กรมสอบสวน

คดีพิเศษ)

	 	 	 11.	 การน�ากระบวนการสานเสวนามาใช้ในงานราชทัณฑ์	(กรมราชทัณฑ์)

	 	 	 12.	 โครงการวิจัยสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช�าระหนี้ในคดีล้มละลาย	(กรมบังคับคดี)

	 	 	 13.	 การศึกษาแนวทางการเพิ่มจ�านวนล่ามภาษาอังกฤษและภาษาประจ�าชาติอาเซียนโดยการ

ขึน้ทะเบยีนกลางทีใ่ช้ร่วมกนัหลายหน่วยงานและพฒันาก�าหนดมาตรฐานบรกิารล่ามแปลภาษาเพือ่ช่วยเหลอืการด�าเนนิ

คดีอาญา	(ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)

	 	 	 14.	 มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านความยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชน	

เพื่อน�าไปสู่การสร้างระบบยุติธรรมของประเทศ	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)

	 	 	 15.	 โครงการจัดท�ามาตรฐานกลางของโทษทางอาญาในกฎหมายพาณิชย์ส�าหรับประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียน	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)
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	 	 	 16.	 การศกึษาวเิคราะห์หลกักฎหมายและแนวปฏบิตัติามกรอบประชาคมการเมอืงและความมัน่คง

อาเซียนและผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมและระบบกฎหมายไทย	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)

	 	 	 17.	 ปัจจัยความส�าเร็จของการบริหารงานเรือนจ�า	(กรมราชทัณฑ์)

	 	 	 18.	 การรบัรูป้ระสทิธภิาพการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษของกรมสอบสวนคดพีเิศษ	(กรมสอบสวน

คดีพิเศษ)

	 	 	 19.	 การศึกษาวิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

และกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและอาเซียน	(ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)

 3. โครงการวิจัยด้านกฎหมาย 

	 	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม	 	กระทรวงยุติธรรม	มีงานวิจัยที่ได้ด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	

จ�านวน	9	เรื่อง	ดังนี้

	 	 1.	 การพัฒนาสายอากาศแถบกว้างขนาดเล็กส�าหรับตรวจจับความถี่	(กรมสอบสวนคดีพิเศษ)

	 	 2.	 การพัฒนาเครื่องมือทางอณูชีววิทยาเพื่อประมาณระยะเวลาหลังการตาย	กรณีโครงกระดูกฝังดิน

ในสุสาน	(สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

	 	 3.	 โครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

และการค้ามนุษย์	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)

	 	 4.	 ประสทิธผิลการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบงัคบับ�าบดักบัการมส่ีวนร่วมของครอบครวั	

(กรมคุมประพฤติ)

	 	 5.	 การบูรณาการงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท�าผิดระหว่างกรมราชทัณฑ์	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน	และกรมคุมประพฤติ	(กรมราชทัณฑ์)

	 	 6.	 การจัดท�าประมวลกฎหมายสารบัญญัติด้านยาเสพติดของประเทศไทย	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)

	 	 7.	 โครงการวิจัยเชิงทดลองน�ามาตรการลงโทษระดับกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติต่อผู้กระท�า

ความผิดหญิงในประเทศไทย	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)	

	 	 8.	 การประเมนิผลการด�าเนนิงานของกระบวนการยตุธิรรมตามพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวั

และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	(ส�านักงานกิจการยุติธรรม)

	 	 9.	 โครงการศึกษาลักษณะรูปแบบ	และความคุ้มค่าในการด�าเนินคดีพิเศษ	(กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
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 4. โครงการประชุมทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ASEAN	FORUM	:	ACCESS	TO	JUSTICE 

	 	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงปัญหา	อุปสรรคการด�าเนินงานจากผู้แทนในภูมิภาคอาเซียน	

และรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 นักวิชาการ	 ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ

การเสนอแนวคดิการพฒันางานสทิธมินษุยชนให้ควบคูไ่ปกบักระบวนการยตุธิรรม	เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในกระบวนการ

ยตุธิรรม	และเพือ่เป็นการพฒันากระบวนการยตุธิรรมและหาแนวทางการปฏบิตัเิพือ่อ�านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน	

โดยจัดท�ารายงานสรุปผลเสนอผู้บริหารภายหลังการจัดประชุมกลุ่มย่อย	(Focus Group)	คณะกรรมการจัดการประชุม

ทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน	 3	 ครั้ง	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เรื่อง	การเข้าถึงความยุติธรรม	(Southeast Asia Regional Conference on Access to Justice) 

เมือ่วนัที	่13	-	14	สงิหาคม	2558	มผีูท้รงคณุวฒุ	ิผูเ้ชีย่วชาญ	นกัวชิาการ	และผูแ้ทนจากหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วข้องกบั

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมและการคุ้มครองพยานทั้งในและต่างประเทศและ

ได้สรุปประเด็นในการเข้าถึงความยุติธรรมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เข้าร่วมโครงการ	300	คน	ต่อวัน
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 5. โครงการพฒันาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

	 	 การด�าเนินโครงการจัดท�าเครื่องมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย	กฎ	และระเบียบ	 เรื่อง ANSSR : 

Developing Regulatory Impact Assessment (RIA) Guidelines as an Anti-Corruption Tool	เป็นการพฒันาเอกสาร

แนะแนวส�าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งกระทรวงยุติธรรมและส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท�าแผนงานเพื่อก�าหนดกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการร่วมกัน

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก	จ�านวน	3	กิจกรรม	คือ	1)	การจัดท�าแนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย	(RIA 

Guidelines)	 2)	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงแนวทาง

การประเมนิผลกระทบทางกฎหมาย	(RIA Guidelines)	และ	3)	การเผยแพร่แนวทางการประเมนิผลกระทบทางกฎหมาย	

(RIA Guidelines)	พร้อมกับจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย	เพื่อให้

หน่วยงานต่างๆ	สามารถพัฒนาบุคลากรของตนเองได้

59รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม  

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

003  ������������� ��������������� 2558.indd   65 9/7/2559   15:54:56



PB

	 กระทรวงยุติธรรม	 ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และ	

ASIA-PACIFIC Economic Cooperation (APEC)	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ	“Wor kshop on 

Thailand RIA Guidelines Development”	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจาก

การพฒันากระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย	และแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการน�าเครือ่งมอื

การวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายมาใช้ในการตรากฎหมายของประเทศต่าง 	ๆขึน้	ระหว่างวนัที	่8	-	9	กรกฎาคม	2558	

ณ	โรงแรม	เดอะ	สโุกศล	กรงุเทพมหานคร	โดยม	ีพลเอก	ไพบลูย์		คุม้ฉายา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	เป็นประธาน

การประชุม	และได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ	“Workshop on Thailand RIA Guidelines 

Development”	ครัง้ที	่2	เพือ่พจิารณาร่างคูม่อืประเมนิผลกระทบทางกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	(Draft Regulatory Impact 

Analysis Guidelines)	ระหว่างวนัที	่8	-	9	กนัยายน	2558	ณ	โรงแรมฮอลเิดย์	อนิน์	สขุมุวทิ	22	กรงุเทพมหานคร	โดยมี	

นายชาญเชาวน์		ไชยานุกิจ	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานการประชุม	ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย	ผู้เชี่ยวชาญ

จากองค์กรระหว่างประเทศ	 ได้แก่	 องค์การเอเปค	องค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ	(OECD)	 ส�านัก

เลขาธกิารอาเซยีน	และธนาคารพฒันาเอเชยี	(ADB)	รวมทัง้ประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการน�าเครือ่งมอื

การประเมินผลกระทบทางกฎหมายมาใช้	ได้แก่	ออสเตรเลีย	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	เม็กซิโก	และมาเลเซีย	เป็นวิทยากร	

และมีผู้แทนประเทศในกลุ่มเอเปค	อาทิ	ชิลี	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	จีน	เวียดนาม	รัสเซีย	เม็กซิโก	เปรู	เข้าร่วม

การประชุม
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

 1. การพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมให้มีขีดสมรรถนะสูง	มีการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.1	 โครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	หลักสูตร	“การเป็น

ข้าราชการที่ดี”	 รุ่นที่	 13	และรุ่นที่	 14	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ที่อยู่ระหว่าง

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	โดยรุ่นที่	13	ระหว่างวันที่	27	พฤศจิกายน	-	6	ธันวาคม	2558	ณ	จังหวัดนครปฐม	

มีผู้ผ่านการอบรม	69	คน	และรุ่นที่	14	ระหว่างวันที่	23	เมษายน	-	1	พฤษภาคม	2558	ณ	จังหวัดนนทบุรี	นครนายก	

และบุรีรัมย์	มีผู้ผ่านการฝึกอบรม	66	คน

	 	 1.2	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่	 โดยด�าเนินการ

ร่วมกับคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3	รุ่น	ดังนี้

	 	 	 -	 รุ่นที่	 1	 วันที่	 24	พฤศจิกายน	-	4	 ธันวาคม	2557	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	 อุดรธานี	หนองคาย	

ศึกษาดูงาน	ณ	เมืองเวียงจันทร์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ผู้ผ่านการอบรม	28	คน

	 	 	 -	 รุ่นที่	2	วันที่	26	มกราคม	-	5	กุมภาพันธ์	2558	ณ	จังหวัดนนทบุรี	ศึกษาดูงาน	ณ	เมืองเวียงจันทร์	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ผู้ผ่านการอบรม	84	คน

	 	 	 -	 รุ่นที่	3	วันที่	2	-	12	มีนาคม	2558	ณ	จังหวัดนนทบุรี	ศึกษาดูงาน	ณ	เมืองเวียงจันทร์	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ผู้ผ่านการอบรม	88	คน

	 	 1.3	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น	 (บธต.)	 รุ่นที่	 20	ด�าเนินการร่วมกับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการกระทรวงยุติธรรม	ประเภทวิชาการ	ระดับช�านาญการและ

ประเภททั่วไประดับอาวุโส	วันที่	11	-	26	ธันวาคม	2557	ณ	จังหวัดหนองคาย	ขอนแก่น	และศึกษาดูงาน	ณ	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ผู้ผ่านการอบรม	50	คน

	 	 1.4	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง	(บธก.)	รุ่นที่	 15	ด�าเนินการร่วมกับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงยุติธรรม	ประเภทอ�านวยการระดับต้น	

ประเภทวิชาการ	ระดับช�านาญการพิเศษ	วันที่	2	กุมภาพันธ์	-	19	มิถุนายน	2558	ณ	กรุงเทพฯ	จังหวัดนครนายก	และ

สุราษฎร์ธานี	ผู้ผ่านการอบรม	55	คน

	 	 1.5	 โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของบคุลากรกระทรวงยตุธิรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

ด�าเนินการร่วมกับสถาบัน	Wall Street	ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม	ระยะเวลาด�าเนินการ

ระหว่างเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2557	โดยมีข้าราชการกระทรวงยุติธรรมส�าเร็จการฝึกอบรม	225	คน	

	 	 1.6	 โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรในการบรหิารจดัการงานยตุธิรรม	โดยรปูแบบการจดัการความรู้

ภายในองค์กร	 :	 Show and Share Knowledge	 ในวันที่	 28	 กันยายน	 2558	 ณ	 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	กรุงเทพฯ	มีข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	พนักงานราชการ	และลูกจ้างชั่วคราว	เข้าร่วมโครงการ	

457	คน
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 2. โครงการจัดท�าคลังเครื่องมือการบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม 

	 	 การจัดท�าคลังข้อมูลเครื่องมือการบริหารจัดการตามหมวด	6	ของการด�าเนินการ	PMQA	 และเพื่อให้

บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้	ประสบการณ์	 จากการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ	

โดยด�าเนินการเมื่อวันที่	23	-	24	พฤษภาคม	2558	ณ	โรงแรมคลาสสิค	คามิโอ้	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้เข้าร่วม

สัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจการจัดท�าเครื่องมือการบริหารจัดการ	มีแนวทางในการจัดท�าเครื่องมือฯ	และสามารถ

น�าไปใช้จัดเก็บในคลังเครื่องมือกระทรวงยุติธรรม	จ�านวน	40	เครื่องมือ

 3. โครงการจัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career	Path)	 

	 	 การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ

ก้าวไปสู่ต�าแหน่งตั้งแต่ระดับอ�านวยการ	หรือเชี่ยวชาญ	หรือเชี่ยวชาญขึ้นไป	ท�าให้ข้าราชการมองเห็นทางก้าวหน้า

ในสายอาชพีของตนเองเกดิขวญัก�าลงัใจและมุง่ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพเกดิความก้าวหน้าในสายอาชพี	ซึง่ผลการ

ด�าเนนิงานครัง้ที	่1	บรรยายให้ความรูก้ารจดัท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี	พร้อมทัง้แบ่งกลุม่การจดัท�าเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชพีจดัขึน้ระหว่างวนัทีว่นัที	่24	-	26	มถินุายน	2558	ณ	ภทัรนาวา	รสีอร์ท	เขาใหญ่	จ.นครราชสมีา
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 4. โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร

	 	 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย	สุขภาพใจให้แก่บุคลากรในสังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและส�านักงานรัฐมนตรี	 กระทรวงยุติธรรม	อันจะเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด

ความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจของบุคลากรในหน่วยงาน	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์การในภาพรวม	

ผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 4.1	 การจดัโครงการให้ความรูเ้กีย่วกบัอาชพีเพือ่สร้างรายได้ให้บคุลากร	รุน่ที	่3	หลกัสตูรการท�ากาแฟโบราณ	

เครื่องดื่มนมสด	ขนมปังสังขยาและขนมปังปิ้ง	เมื่อวันที่	29	-	30	เมษายน	2558	ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม	อาคาร	1,	

ห้องปฏิบัติการ	อาคาร	2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(บางเขน)	

	 	 4.2	 การจดัโครงการให้ความรูเ้กีย่วกบัอาชพีเสรมิเพือ่เพิม่รายได้ให้บคุลากร	รุน่ที	่4	การท�ากระเป๋าญีปุ่น่	

เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2558	และการสอนร้อยหิน/คริสตัล	
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	 	 4.3	 การส่งเสรมิการออกก�าลงักาย	ได้แก่	โครงการส่งเสรมิการออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพทกุวนัพฤหสับดี	

(Sport Day)	วันที่	28	สิงหาคม	2557-	ธันวาคม	2557	และขอขยายระยะเวลาถึง	31	ธันวาคม	2558	ผลการประเมิน

บคุลากรทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมระหว่างวนัที	่28	สงิหาคม	ถงึ	25	ธนัวาคม	2557	บคุลากรทีเ่ข้าร่วมมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

วิธีการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง	และหันมาให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกายมากขึ้น	

	 	 4.4	 การจัดโครงการดูแลสุขภาพจิตใจ	360	องศา	 รุ่นที่	 1	 เมื่อวันที่	 10	 -	 12	พฤศจิกายน	2557	

วัดเขานกกระจิบ	ต�าบลน�้าพุ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	

	 	 4.5	 การจดัตลาดนดั	(SHOp	&	SHARE)	เป็นโครงการทีจ่ดัให้บคุลากรได้น�าสนิค้าอปุโภคบรโิภคมาจ�าหน่าย

บริเวณ	ชั้น	2	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	โดยจัดกิจกรรมเดือนละครั้งในวันที่เงินเดือนออก	โครงการนี้ได้รับผลตอบรับที่ดี

และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ	บุคลากรเข้าร่วมจ�าหน่ายสินค้าท�าให้มีรายได้มากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของบุคลากร
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 5. การบูรณาการการใช้พื้นที่และอาคารที่ท�าการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

	 	 คณะกรรมการบูรณาการการใช้พื้นที่และอาคารที่ท�าการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	

(กบท.ยธ.)	และคณะท�างาน	ทั้ง	3	คณะ	ได้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและได้รวบรวม	ประมวลผล	

โดยแบ่งประเภทของการใช้พื้นที่และอาคารที่ท�าการของหน่วยงานในสังกัด	ดังนี้

65รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม  

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

003  ������������� ��������������� 2558.indd   71 9/7/2559   15:55:22



PB

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา

	 1.	 นายโกมล		พรมเพ็ง	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	

	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

	 2.	 ดร.อภิรัชศักดิ์		รัชนีวงศ์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ	

	 3.	 นายศราวุธ		คงยืน	 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ		

ผู้เรียบเรียงและประสานงาน

	 1.	 นางสาววิภาวี		ลิมปรังษี	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

	 2.	 นางสาวสิรินพัชร		มณีโชติ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

	 3.	 นางสาวจันทร์ทิวา		ทาดีวงศ์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

	 4.	 นางสาวนิรมล		ชะโนวรรณะ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

	 5.	 นางสาวเพ็ญไพลิน		บุญโพธิ์งาม	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

	 6.	 นางสาวลักษิกา		พ้นภัย	 นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

	 7.	 นางสาววิยาดา		กันยาลัง	 นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

	 8.	 นางสาวจริยาพร		ทองยา	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 9.	 นางสาวยุกตะนันท์		สุวรรณเมือง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 10.	 นางสาวนาตยา		สวัสดี	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล

	 1.	 กรมคุมประพฤติ

	 2.	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

	 3.	 กรมบังคับคดี

	 4.	 กรมราชทัณฑ์

	 5.	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

	 6.	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 7.	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

	 8.	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม

	 9.	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

	 10.	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

	 11.	 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 12.	 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

	 13.	 สถาบันอนุญาโตตุลาการ

	 14.	 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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