
ส่วนที่ ๑ 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที ่  1 ตุลาคม 2558   ถึง   31 พฤษภาคม 2559   . 

รายงานประจ าทุก ๑ เดือน 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑.๑ การเผยแพร่ความรู้ความ

เข้า ใจที่ถูกต้องและเป็นจริ ง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณี ยกิ จ เพื่ อ
ประชาชน 

   1. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมพินิจและ 
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

2. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตรการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

3. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจหลักสูตร
เข้มข้น โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

4. โครงการ To BE NUMBER ONE 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมราชทัณฑ ์



แบบ F-PS-EV-10  

๒ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒ การรกัษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 

   1. โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(งบประมาณ 1,300,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดต้ังหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลระบบการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะ
และครบวงจร : กรณีศึกษาประเทศนอร์เวย์และสวีเดน 
(งบประมาณ 2,350,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

3. โครงการเผยแพร่ภารกิจคุ้มครองพยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
จะด าเนินการจัดประชุมการเผยแพร่ภารกิจด้านการคุ้มครอง

พยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่  ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์นพลัส วันดาแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 
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๓ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

    ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โดยการบ ังค ับใช ้กฎหมายที่
เข้มงวดและการจัดการปัญหา
อื ่นๆ ที ่เ ชื ่อมโยงต ่อ เนื ่องให้
เบ็ดเสร็จ 
     ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 

   1. งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
ผลการด าเนินงาน 
1. ตรวจพิสูจน์ จ านวน 46,019 ราย 
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา จ านวน 

44,585 ราย แบ่งออกเป็น 
- การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 11,280 ราย 
- การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 33,305 ราย 
ผลการฟื้นฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ จ านวน 

42,477 ราย 

431,378,165.79 กรมคุมประพฤติ 

2. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559) 
3. คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานที่เพื่อ

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวที่ต้องพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน ได้ติดตามผลการด าเนินงานของสถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูฯ ดังนี ้

3.13 ศูนย์วืวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ที่ 6 กรุงเทพมหานคร วันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2559 

713,178.93 กรมคุมประพฤติ 

3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดระบบ
บังคับบ าบัด 
กิจกรรม : โครงการปรับปรุงคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัว 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมคุมประพฤติ 



แบบ F-PS-EV-10  

๔ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     4. พัฒนาบุคลากรด้านการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูให้ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสังคม จิตวิทยา และเทคนิควิธีการบ าบัดรักษา 
กิจกรรม : โครงการอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษาครอบครัว 

ผลการด าเนินงาน 
- จัดอบรมเมื่อวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านผู้หว่าน    

อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 43 คน 
เป็นพนักงานคุมประพฤติ จ านวน 18 คน จากส านักงานคุมประพฤติ 
14 แห่ง และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 
สังกัดกองทัพบก จ านวน 25 คน จากสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ 9 แห่ง 

- กรมคุมประพฤติ 

5. การป้องกัน บ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน    
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

5.1 โครงการคัดกรองบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน
ตามผลการจ าแนก 

ผลการด าเนินงาน 
เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ าบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 58 - 20 พ.ค. 59 จ านวน 10,732 ราย 
5.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่ 

Hospital Accreditation (HA) 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนพฤศจิกายน 2558 
5.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง ASSIST 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมกราคม 2559 

1,972,995.69 
 

414,007.05 
 
 
 
 

332,729.99 
 
 
 

189,717.80 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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๕ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 
(1 ต.ค.58 – 31 พ.ค. 59) 
- การจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ 13,564 ครั้ง 
- การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ 577 ครั้ง 
ผลการสกัดกั้นและจู่โจม มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท ภายนอก ภายใน รวม 
โทรศัพท ์
(เครื่อง) 

48 569 617 

ซิมการ์ด
(อัน) 

11 590 601 

ยาบ้า
(เม็ด) 

1,145.5 1689 2,834.5 

ยาไอซ์
(กรัม) 

0.94 170.42 171.36 

 
 
 
 
 

- กรมราชทัณฑ ์
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๖ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     7. การบ าบัดฟ้ืนฟผูู้ติดยาเสพติด 
7.1 โครงการชุมชนบ าบัด 
ผลการด าเนินงาน 
เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 77 แห่ง จัดท าโครงการบ าบัดฟื้นฟู

ในรูปแบบชุมชนบ าบัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการบ าบัด จ านวน 
12,500 คน ขณะนี้ได้ด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูฯ ผู้ต้องขังแล้ว จ านวน 
4,991 คน จากเรือนจ า/  ทัณฑสถาน จ านวน 49 แห่ง 

7.2 การจัดระบบวงจรและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดียาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
จัดหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบธรรมารักษา 

เน้นพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิต
วิญญาณ และพัฒนาทักษะชีวิต โดยด าเนินการน าร่อง ณ ทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 26 ก.ค. 59 
ผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ จ านวน 500 คน 

- กรมราชทัณฑ ์

     8. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลผลิต : การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
1. แผนงานป้องกันยาเสพติด 
1.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 

ภาพรวม 6,283 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 47,735 หมู่บ้าน/ชุมชน) 
1.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก 661 หมู่บ้าน/

ชุมชน (สะสม 4,983 หมู่บ้าน/ชุมชน) 
1.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหาปานกลาง 476 หมู่บ้าน/

ชุมชน (สะสม 3,484 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

1,494,638,695.77 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 



แบบ F-PS-EV-10  

๗ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

1.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 1,247 หมู่บ้าน/
ชุมชน (สะสม 9,753 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

1.1.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา 3,899 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(สะสม 29,515 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

2. แผนงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
2.1 การบ าบัดฟื้นฟูภาพรวม 13,646 คน (สะสม 94,259 คน) 

2.1.1 ระบบสมัครใจ รวม 7,955 คน (สะสม 51,766 คน) 
2.1.2 ระบบบังคับบ าบัด โดย กรมคุมประพฤติ 4,047 คน 

(สะสม 35,796 คน) 
2.1.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 

โดยกรมราชทัณฑ์ 1,644 คน (สะสม 6,697 คน) 
2.2 การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด (ระบบ บสต.) 12,817 คน 

(สะสม 58,721 คน) 
3. แผนงานปราบปรามยาเสพติด 

3.1 การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 25,338 คดี 
(สะสม 138,035 คดี) ผู้ต้องหา จ านวน 26,979 คน (สะสม 
148,841 คน) 

3.2 ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน 
7,361,587.58 เม็ ด (สะสม 47,957,128 เม็ ด ) ไอซ์  38.76 
กิโลกรัม (สะสม 743.18 กิโลกรัม) เฮโรอีน 15.6 กิโลกรัม (สะสม 
69.02 กิ โลกรั ม ) กัญชา 86.37 กิ โลกรั ม (สะสม 6,239.86 
กิโลกรัม) 

 
 



แบบ F-PS-EV-10  

๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

3.3 การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 152 ราย 
(สะสม 1,313 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 47.56 ล้านบาท (สะสม 
794.86 ล้านบาท) การยึดและอายัดทรัพย์สินโดยการบังคับโทษ
ปรับ 51 ราย (สะสม 365 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 2.21 ล้านบาท 
(สะสม 40.29 ล้านบาท) 

3.4 การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 74 คดี 
(สะสม 544 คดี) ผู้ต้องหา 269 ราย (สะสม 1,499 ราย) 

3.5 การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นใน
เรือนจ าทุกเรือนจ าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นยึด
โทรศัพท ์   มือถือได้ 13 เครื่อง (สะสม 582 เครื่อง) ซิมการ์ด 6 ใบ 
(สะสม 575 ใบ) ยึดยาบ้า - เม็ด (สะสม 2,643.5 เม็ด) ไอซ์ - กรัม 
(สะสม 169.67 กรัม) 

3.6 การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ 123 และทาง 
WebSite ของส านักงาน ป.ป.ส. พบการร้องเรียน 15 คน (สะสม 
199 คน) 

3.7 การด าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่ เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2 คน (สะสม 46 คน) 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 



แบบ F-PS-EV-10  

๙ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ๑. โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ 

ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลสะสม 1 ต.ค. 58 – 31 พ.ค. 59) 
1. ด าเนินการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรม

ชุมชน) จ านวน 283 คน (จากเป้าหมาย 250 คน) 
2. ด าเนินการนิเทศและติดตามผลผู้ผ่านการอบรมเครือข่าย

เยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 178 คน (จากเป้าหมาย 195 คน) 

3. ด าเนินการจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด (ค่ายภูมิบุตรา) 
จ านวน 2,734 คน (จากเป้าหมาย 2,500 คน) 

4. ด าเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในชุมชน เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมชุมชน ประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชน ช่วยเหลือ
งานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน 16 คน 

- 
 
 

918,375 
 

238,422 
 
 

5,337,195 
 

1,860,735.45 

กรมคมุประพฤต ิ

     ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดท าข้อมูลสนับสนุน
การป้องกันอาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง (โครงการ จชต.) 

ผลการด าเนินงาน 
2.1 การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม จ านวน 37 ครั้ง ประกอบด้วย 
2.1.1 จังหวัดปัตตานี จ านวน 15 ครั้ง 
2.1.2 จังหวัดยะลา จ านวน 2 ครั้ง 
2.1.3 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 20 ครั้ง 
2.1.4 จังหวัดสงขลา 0 ครั้ง 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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๑๐ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

2.2 การจัดการข้อมูลทางนิติวิยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ ใน
การก าหนดหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการ
ด าเนินคดีประกอบด้วย 

2.2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จ านวน - เรื่อง 
2.2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน - 

เรื่อง 
2.2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ (DSM) 

จ านวน 2 เรื่อง 
2.2.4 การออกหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการ

สนับสนุนการด าเนินคดี จ านวน 2 เรื่อง 
2.2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุระเบิด

และสารเสพติดเบื้องต้น จ านวน 36 เรื่อง 
2.2.6 รายการตรวจพิสูจน์ด้วยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม

แบบเร่งด่วน (DNA Rapid Hit) จ านวน 18 เรื่อง 
2.2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ

ฐานข้อมูล (DNA profle ) จ านวน – เรื่อง  - คดี 
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๑๑ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     ๓. การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เอกลักษณ์บุคคลวัตถุ
พยานเพ่ือการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ
และป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ผลงานการด าเนินงาน 
3.1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติ

วิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ 
ส านักอ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
ส่วนหน้า ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ตรวจพิสูจน์ทราบ
วัตถุพยานจาก 

(1) บ้านเลขที่ 60 ม.9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
พิกัด 47N QG 8235599656 

(2) บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
พิกัด 47N QG8227199701 (บ้านน้าชายของนายอับดุลอาแซ  
ซิกะ) 

(3) บ้านเลขที่ 56/2 ม.9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
พิกัด 47 N QG 8237799676 (บ้านภรรยาของนายอับดุลอาแซ 
ซิกะ) และ4.บ้านเลขที่ 71 ม.9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
พิกัด 47N QG 8230799424 

(4) บ้านเลขที่ 60 ม.9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
พิกัด 47N QG 8235599656 ด าเนินการเก็บสารพันธุกรรมบุคคล 
และด าเนินการเก็บผ้าเก็บตัวตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสาร
ระเบิดและสารเสพติดจากวัตถุต้องสงสัยภายในบ้าน 

(5) บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
พิกัด 47 N QG 8227199701 ด าเนนิการเก็บสารพันธุกรรมบุคคล 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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๑๒ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

และด าเนินการเก็บผ้าเก็บตัวตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสาร
ระเบิดและสารเสพติดจากวัตถุต้องสงสัยภายในบ้าน 

(6) บ้านเลขที่ 56/2 ม.9 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส พิกัด 47  N QG 8237799676 (บ้านภรรยาของนาย
อับดุลอาแซ ซิกะ) พิกัด 47N QG 8230799424 ด าเนินการเก็บ
สารพันธุกรรมบุคคล และด าเนินการเก็บผ้าเก็บตัวตัวอย่างเพื่อตรวจหา
การปนเปื้อนของสารระเบิดและสารเสพติดจากวัตถุต้องสงสัยภายใน
บ้านพบเอกสารจ านวนหนึ่ง 

3.2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติ
วิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ 
ส านักอ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
ส่วนหน้าร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 ด าเนินการตรวจ
พิสูจน์ทราบ บ้านเลขที่ 37/1 ม.5, บ้านเลขที่ 25 บ้านศาลา ม.4 
และบ้านเลขที่  238 ม.2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
เนื่องจากต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องเหตุโจมตีฐาน ทพ.ร้อย 4816 และ 
รพ.เจาะไอร้อง  เมื่อวันท่ี 13 ม.ีค.59 

3.3 ด าเนินการเก็บสารพันธุกรรมบุคคล และด าเนินการเก็บผ้า
เก็บตัวตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารระเบิดและสารเสพ
ติดจากวัตถุต้องสงสัยจาก 

(1) บ้านเลขที่ 25 บ้านศาลา ม.4 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง  
จ.นราธิวาส ด าเนินการเก็บสารพันธุกรรมบุคคล และด าเนินการเก็บ
ผ้าเก็บตัวตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารระเบิดและสาร
เสพติดจากวัตถุต้องสงสัยภายในบ้าน 
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

(2) บ้านเลขท่ี 238 ม.2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 
ด าเนินการเก็บสารพันธุกรรมบุคคล และด าเนินการเก็บผ้าเก็บตัว
ตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารระเบิดและสารเสพติดจาก
วัตถุต้องสงสัยภายในบ้าน 

3.4 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน
หน้า ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 31 ด าเนินการตรวจพิสูจน์
ทราบ วัตถุพยานจาก 

(1) บ้านเลขที่ 93 ม.7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
พิกัด 48N SM 7484789569 

(2) บ้านเลขที่ 66 ม.4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
พิกัด 48N SM 7518089685 

(3) บ้านเลขที ่93 ม.7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
พิกัด 48N SM 7484789569 ด าเนินการเก็บสารพันธุกรรม
บุคคล และด าเนินการเก็บผ้าเก็บตัวตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อน
ของสารระเบิดและสารเสพติดจากวัตถุต้องสงสัยภายในบ้าน 

(4) บ้านเลขที่ 66 ม.4  ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
พิกัด 48  N SM 7518089685  ด าเนินการเก็บสารพันธุกรรม
บุคคล และด าเนินการเก็บผ้าเก็บตัวตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อน
ของสารระเบิดและสารเสพติดจากวัตถุต้องสงสัยภายในบ้าน 

3.5 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติ
วิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ 
ส านักอ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ส่วนหน้า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองข่าวภัยแทรกซ้อน เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 
2559 ชุดกองข่าวภัยแทรกซ้อน เพื่อด าเนินการตรวจสอบและเก็บ
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ วัตถุพยานที่น ามาจาก บ.กูยิ ม.4 ต.
ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พิกัด 47N RG08348-71133 
ด าเนินการตรวจสอบและเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ วัตถุ
พยานที่น ามาจาก บ.กูยิ ม.4 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พิกัด 
47N RG08348-71133 ซึ่งคาดว่ามีการปนเปื้อนดีเอนเอบุคคลและ
หาการปนเปื้อนของสารระเบิดและสารเสพติดจากวัตถุพยานดังกล่าว 

    ๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

   1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(งบประมาณ 2,000,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

๑,๗๙๕,๔๓๖.๒๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     2. ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(งบประมาณ ๗,๐๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผน
สิทธิมนุษยชน ฉบับท่ี ๓ (งบประมาณ ๒๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินการจัดประชุมหารือหน่วยงานน าร่อง ๕ กระทรวง 

(กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) เพื่อให้
เกิดความร่วมมือระดับกระทรวงและต่อยอดให้มีการพัฒนางานแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของทุกหน่วยงานในระดับกระทรวงต่อไป 

 

๕,๐๑๑,๒๖๘.๒๔ 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๕ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
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ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
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มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของ
กระทรวงยุติธรรม" เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และ
ต่อยอดให้มีการพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้ าน
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทักษะในการป้องกัน
จัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงาน และมีการเสวนาในหัวข้อ"ทิศทางและเป้าหมาย
การท างานเพื่อมุ่งสู่กระทรวงต้นแบบการพัฒนางานสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม" 
 

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฉบับที่ ๓ ในระดับจังหวัด (งบประมาณ ๖,๘๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๑๑,๒๖๘.๒๔ 
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รัฐธรรมนูญแห่ง
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มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สร้างมาตรฐานด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่เจ้า
หน้าทีของรับและประชาชน
ทั่วไปโดยใช้หลักค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ 

   คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
ผลการด าเนินงานสะสม (1 ตลุาคม 2558 – 20 เมษายน 2559) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น         417  ราย 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินกิ    350  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท ์            31  ราย 
3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค)                        36  ราย 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 2559 
(20 มีนาคม 2559 - 20 เมษายน 2559) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น         113  ราย 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินกิ      94  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท ์              7  ราย 
3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค 12 ราย )              12  ราย 

จ านวนปัญหาที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่  
1. ปัญหาพฤติกรรม 
2. ปัญหาครอบครัว 
3. ปัญหาทางกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  

 
 
 

   1. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมบังคับคดี 

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการ
บังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีก าหนดจัดโครงการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย

การล้มละลายข้ามชาติ (International Conference on Cross-
border Insolvency) ร่วมกับคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ระหว่างวันที่ 22-25 
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการใน

ด้ านองค์ ก รหรื อหน่ วย งาน
ภาครัฐ 
 

   ๑. การ ติด ต้ังร ะบบขายสินค้ าและ เ งิ นฝาก ผู้ ต้องขั ง ด้วย
คอมพิวเตอร์ในเรือนจ า 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

    ๑๐.๑.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ร า ชกา ร ให้ ทั นสมั ย โ ดยน า
เทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน 

   ๒. การใช้ระบบ e-market และ e-biddin 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

     ๓. การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม integrity pact ในการก่อสร้าง
เรือนจ า 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

     ๔. การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

ด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ จ านวนทั้งหมด 4 คดี ประกอบด้วย 

4.1 คดีทีไ่ด้รับจากส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 1 คดี ได้แก่ 
(1) เลขคดีที่ ส.055/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 

การกล่าวหาคณะกกรมการฝ่ายตรวจสอบและรับรับรองความถูกต้อง
ข้อมูลผู้ประสบภัย ตามค าสั่ง 337/2554 ลงวันที่ 16 กันยายน 
2554 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๙ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

4.2 คดีที่ได้รับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 2 คดี ได้แก่ 
(1) เลขคดีที่ ส.87/2559 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2559 

การแอบอ้างผู้มีช่ือในโฉนดที่ดิน โดยแอบอ้างต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า
ได้ครอบครองและท าประโยชน์มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(2) เลขคดีที่ ส.135/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2559 การตรวจสอบลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน และประกันตัว
ผู้ต้องหาในส่วนช่องผู้รับเงินสด ว่ามีผู้รับเงินสดจริง หรือเป็นการ
ปลอมแปลงลายมือช่ือผู้รับเงิน โดยเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐเอง 

4.3 คดีที่ได้รับจากส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน  1 คดี ได้แก่ 
(1) เลขคดีที่ ส.132/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 

2559 ตรวจสอบบัญชี และรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ของบริษัทต่างๆ จ านวน 8 บริษัทว่ามีการฮั้วประมูล
กันหรือเปล่า 

4.4 บูรณาการปราบปรามการบุกรุกอุทยานสิรินาถ ร่วมกับกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
ค าสั่ง คสช.ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายของรัฐบาลที่จะทวงคืนผืนป่าให้
กลับมาเป็นของรัฐ โดยสถาบันนิติวิทยาสาสตร์ได้ด าเนินการตรวจ
พิสูจน์พยานเอกสาร จนศาลจังหวัดภูเก็ตได้มีค าพิพากษา ดังนี้ 

(1) จ าคุก น.ส.อโนมา ฝางเสน เป็นเวลา 14 ปี ปรับ 9 
ล้านบาทเศษ ไม่รอลงอาญา ซึ่งได้บุกรุกอุทยานฯและป่าสงวนฯเป็น
เนื้อท่ี 96-2-86.3 ไร่ (อ้าง ส.ค.1เลขท่ี 23) 

(2) จ าคุก นายประภาส แซ่อ๋อง เป็นเวลา 12ปี ปรับ 9 
ล้านบาทเศษ ไม่รอลงอาญา ซึ่งได้บุกรุกอุทยานฯ และป่าสงวนฯ เป็น



แบบ F-PS-EV-10  

๒๐ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เนื้อท่ี 74-3-4 ไร่ (อ้าง ส.ค.1 เลขท่ี 44) 
(3) จ าคุก นายประภาส แซ่อ๋อง เป็นเวลา 14 ปีปรับ 9 

ล้านบาทเศษ ซึ่งได้บุกรุกอุทยานฯ และป่าสงวนฯเป็นเนื้อที่ 96-3-
45 ไร่(อ้าง ส.ค.1 เลขท่ี 45) 

(4) จ าคุก นายนคร วงษ์สีทอง เป็นเวลา 13 ปี ปรับ 
9,873,726 บาท ซึ่งได้บุกรุกอุทยานฯ และป่าสงวนฯ เป็นเนื้อที่ 
80-2-73.4ไร่ (อ้าง ส.ค.1 เลขท่ี 32) 

(5) จ าคุก นายจันทร์ พงษ์พา เป็นเวลา 8 ปี 8 เดือน ปรับ 
9,969,344 บาท ซึ่งได้บุกรุกอุทยานฯและป่าสงวนฯ เป็นเนื้อที่ 
80-0-72.8 ไร่ (อ้าง ส.ค.1 เลขท่ี 110) 

 ๑๐.๔ การใช้มาตรการ 
   ๑๐.๔.๑ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก 

   1. โครงการปลกุจิตส านึกเพ่ือสร้างวินัยให้เกิดคุณธรรมในการอ านวย 
ความสะดวกแกป่ระชาชน (งบประมาณ ๑,๔๔๘,๐๖๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

 ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

   2. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรขีองความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตยส์จุริต 

ผลการด าเนินงาน (ข้อมลูอื่นคงเดมิ ตามเดือนมีนาคม 2559) 
- เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 กรมบังคับคดีจัดโครงการ
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานในด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพจิต ด้านวินัยทางการเงิน ด้าน
การด าเนินชีวิตในสังคม และการบรรยายตามหลักค าสอนทาง
พุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 135 คน 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๑ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่ผู้บริหารและ
ข้าราชการราชทณัฑ ์

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

 ๑๐.๕ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
   ๑๐.๕.๑ เร่งรัดการ
ด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในด้าน
วินัยและคด ี

 
 
 

  การด าเนินการต่อผู้กระท าการทจุริตและประพฤติมิชอบของกรม
ราชทัณฑ ์

ผลการด าเนินงาน 
ผลกาด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย 
( 1 ต.ค.2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ) 
1.) กรณเีกี่ยวข้องกับยาเสพติด 12 ราย 

 - ไล่ออก จ านวน 3 ราย 
 - ตั้ง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จ านวน 4 ราย 
  - ตั้ง คกก.สอบสวนไม่รา้ยแรง  จ านวน 4 ราย 
  - ปลอออก 1 ราย 

2.) กรณเีกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ 13 ราย 
 - ไล่ออก จ านวน 4 ราย 
 - ตั้ง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการ 
   ไว้ก่อน จ านวน 2 ราย 
 - ตั้ง คกก.สอบสวน  จ านวน 6 ราย 
 - ปลดออก 1 ราย 

3.) กรณีกระท าผิดเกีย่วกับการทจุริต 5 ราย 
 - ไล่ออก จ านวน 4 ราย 
 - ปลดออก จ านวน 1 ราย 

 

- กรมราชทัณฑ ์
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๒๒ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑๑ การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า       
    ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวล

กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัยไม่
สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน 

   1. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ 

พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องเสร็จที่ 519/2559 และได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อด าเนินการต่อไป ซึ่งได้มีการด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

1) วันที่ 19 พ.ค. 59 น าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่งรัด ติดตามร่างกฎหมายใน
กระบวนการนิติบัญญัติในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (ปนช.) ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ 
พ.ศ. .... 

2) วันที่ 23 พ.ค. 59 น าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป 
ปนช.) ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 

3) วันที่ 24 พ.ค. 59 น าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 

4) วันที่ 2 มิ.ย. 59 จะน าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....  
เข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. .... ในวาระที ่1 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติ
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ... ในวาระที่ 1 แล้ว 
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ... จะเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างฯ ต่อไป 

- กรมคมุประพฤต ิ



แบบ F-PS-EV-10  

๒๓ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     2. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศภายใต้กลไก 
UPR ฉบับที่ 2 ด้วยวาจา (งบประมาณ 315,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
- เมื่อวันท่ี ๑1 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงยุติธรรมและ

คณะเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน 
เข้าร่วมประชุมน าเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR ฉบับที่ ๒ 
ด้วยวาจา ต่อสหประชาชาติที่ กรุงเจนนิวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด ์

ผลการประชุม คณะท างาน UPR ได้รับรองสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนของไทย ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะจ านวน ๒๔๙ ข้อ 
ซึ่งไทยตอบรับทันที ๑๘๑ ข้อ และขอน ากลับมาพิจารณา ๖๘ ข้อ 
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ จะร่วมกันจัด
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งผลการทบทวนรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของไทย ตามกลไก UPR รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะ 
จ านวน ๖๘ ข้อ และขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้ 
ที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓๓ ได้
ทราบถึงข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับเพิ่มเติม ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 

591,622.32 
 

571,622.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๔ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     กิจกรรมที่ 2 : การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง 
International Covenant on Civil and Political Right : ICCPR 
ฉบับที่ ๒ ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ประจ ากติกา ICCPR  (งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ผลิตเอกสารรายงานประเทศตามกติกา
ระหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมื องและสิทธิ ทางการเมื อง 
International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR 
ฉบับท่ี ๒ จ านวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศ 
ICCPR ฉบับที่ ๒ ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ ประจ ากติกา ICCPR ซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงประมาณเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ และในระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จะมีการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๑๑๗ เพื่อออก
ค าถามเพิ่มเติมต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง International Covenant on Civil and Political Rights 
หรือ ICCPR ฉบับที่ ๒ ในประเทศไทย 

20,000  

     3. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ฉบับท่ี ๔-๗ 
(งบประมาณ ๘๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 
 

๘๖๗,๖๑๔.๔๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๕ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     4. โครงการ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ... 

ผลการด าเนินงาน 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการหาย

สาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจะน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฏีกาต่อไป 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     5. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ พระราชบัญญัติที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนพฤศจิกายน 2558) 
๕.๑.๑ ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. 2559 (ฟื้นฟูกิจการ) 

ผลการด าเนินงาน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 

46 ก หน้า 24 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
๕.๒ กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 
 
 
 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๖ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๕.๓ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๕.๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 

ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการปรับปรุง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้ประชุมพิจารณา
ตรวจร่างกฎหมายเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  
โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือแจ้งมายัง
กรมบังคับคดีให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 
ในการแจ้งยืนยันร่างพระราชับญญัติฯ ไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากกรมบังคับคดีมีความเห็นต่างจากร่าง
ที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างหารือกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหาข้อยุติก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

๕.๔ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
๕.๔.๑ เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558 

๕.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย
ทั้งฉบับ (ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๗ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     ๕.๔.๓ ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมนิ
ราคาทรัพย์ (ฉบับท่ี..) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559 

๕.๔.๔ การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559 

  

     6. ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ..... 

ผลการด าเนินงาน 
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แล้ว ขณะนี้อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

     7. การยกร่าง พ.ร.บ. การบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ..... 

ผลการด าเนินงาน 
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แล้ว ขณะนี้อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

     8. เสนอร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 
ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 เข้าประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และผ่านวาระรับหลักการแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่าง
พระราชบัญญัติ ดังกล่าว และในวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 จะประชุม
กรรมาธิการวิสามัญเป็นครั้งแรก 

- กรมราชทัณฑ ์



แบบ F-PS-EV-10  

๒๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     9. ปรับปรุง แก้ไข ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย 
ผลการด าเนินงาน 
9.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมายไทย 
9.2 ศึกษากฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมของประเทศ
อาเซียน และจัดท า flow chart โครงสร้างกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศอาเซียน ๑๑ ประเทศ 
9.3 โครงการน าเครื่องมือการวเิคราะหผ์ลกระทบทาง
กฎหมายมาใช้ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายที่พัฒนาโดย
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ให้สามารถน ามาใช้ในประเทศไทยได้
อย่างเหมาะสม (RIA) 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     10. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
10.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการรกัษาผลประโยชน์ของรัฐ 
10.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการท างานเชิงนโยบายด้าน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 
10.3 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “สถานีปลายทาง : 
The Last Station” 
10.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง น าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการวิจัยของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

 
 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 
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๒๙ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     11. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่ประชาชน 

ผลการด าเนินงาน 
11.1 จัดท า INDEX กฎหมายไทย 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
12.1 ข้อเสนอสร้างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีกลไกการ
บังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 
12.2 ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. .... 
12.3 ความเห็นเกี่ยวกับร่างประเด็นที่ควรให้ความส าคัญเป็น
ล าดับต้นภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย     
12.4 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

 ๑๑.๒ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็น
ธรรม 

   1. การตรวจสารพันธุกรรมแกร่าษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา
ทางทะเบียนราษฎร ์

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม เดือนเมษายน 2559 
 
 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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๓๐ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     2. การสนับสนุนการปฏบิัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิร
นามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงาน 
2.1 ได้รับแจ้งเรื่องบุคคลสูญหายจาก สภ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ 

จ านวน 1 ราย  
2.2 ท าหนังสือแจ้ งตอบกลับแก่ผู้ ร้อง  และสภ .ไชยวาน  

จ.อุดรธานี จ านวน 1 ราย  สภ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ จ านวน 1 ราย 
2.3 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์บุคคล 

และแจ้งแก่ผู้ร้อง และสภ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  จ านวน 1 ราย 
2.4 ได้รับแจ้งเรื่องศพนิรนามจาก สภ.แกลง จ.ระยอง จ านวน 1 ราย 
2.5 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าระบบมาตรฐานและฐานข้อมูล

การตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม โดย นายแพทย์พรเพชร  
ปัญจปิยะกุล นายแพทย์เช่ียวชาญ ส านักบริหารการสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 

2.6 เสนอช่ือผู้มีความรู้ความช านาญสาขานิติเวชศาสตร์ ที่ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการ จ านวน 4 คน ดังนี ้

(1) นพ. กันต์ ทองแถม ณ อยุธยา 
(2) พ.ต.ท. พงศกร ฐิตโชติ 
(3) นพ. อนิรุต วรวาท 
(4) ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 
 
 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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๓๑ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     2.7 เสนอรายชื่ออนุกรรมการเพิ่มเติมอีก จ านวน 6 คน 
(1) ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้แทน 
(2) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ ์
(3) อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน 
(4) อธิบดีกรมการกงสุล หรือผู้แทน 
(5) คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน 

(6) ผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศกลาง สตช. หรือผู้แทน 

  

     3. การรับเรื่องราวร้องทุกข ์
ผลการด าเนินงาน 
งานท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 รายการ 
3.1 (TCU 590426-005) ผู้ร้องติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต

ของน้องชายจึงประสงค์ให้สถาบันฯ ตรวจพิสูจน์ศพอีกครั้ง 
3.2 (TCU 590511-007) ผู้ร้องให้สถาบันฯให้ความเห็น

ทางการแพทย์จากประวัติการรักษา เนื่องจากติดใจสงสัยในสาเหตุ
การเสียชีวิตของพี่สาวว่าเสียชีวิตจากการฆาตกรรมหรือไม่ 

3.3 (TCU 590516-008) ผู้ร้องติดใจสงสัยในสาเหตุการ
เสียชีวิตของสามี ว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากบาดแผลจาก
อุบัติเหตุร่วมด้วย จึงประสงค์ให้สถาบันฯชุนสูตรพลิกศพอีกครั้ง 

งานท่ีอยู่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
3.4 (TCU 590426-005)ผูร้้องร้องผ่านส านักปลัดประทรวง

ยุติธรรมกรณีประสงค์ให้คณุหญิงพรทิพย์ฯ ร่วมชันสตูรพลิกศพ 
 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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๓๒ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     4. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องโทษเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลส าหรับการควบคุมอาชญากรรม 

ผลการด าเนินงาน 
4.1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ได้

จัดส่งชุดจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 27 แห่ง เพื่อด าเนิน
จัดเก็บลงในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดย
จัดส่งเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 รวม 584 รายการ 

4.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ได้
จัดส่งชุดจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจากเรือนจ า 20 แห่ง เพื่อ
ด า เนินจัด เก็บลงในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์โดยจัดส่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รวม 643 
รายการ และตัวอย่างที่รับเข้าตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและลงใน
ฐานข้อมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้ว ทั้งสิ้น 1,951 รายการ 
จ านวน 41 เรือนจ า 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     5. การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุม
ประพฤต/ิผู้ต้องขัง/เด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ 

ผลการด าเนินงาน 
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ได้ด ำเนินกำรร่วมกับกรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยำวชน ในกำรตรวจพิสูจน์สำรเสพติดในเส้นผมจำก
เด็กและเยำวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน 

ครั้งท่ี 1 ได้รับตัวอย่างวันท่ี 4 มีนาคม 2559 จาก ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา จ านวน 15 ราย 

ครั้งที่ 2 ได้รับตัวอย่างวันที่ 25 มีนาคม 2559 จาก ศูนย์ฝึก

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

และอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ านวน 15 ราย 
ครั้งท่ี 3 ไดร้ับตัวอย่างวันท่ี 30 มนีาคม 2559 จาก ศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 ราชบุรี จ านวน 15 ราย 
ครั้งท่ี 4 ได้รับตัวอย่างวันท่ี 7 เมษายน 2559 จาก ศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา จ านวน 16 ราย 
ครั้งท่ี 5 ได้รับตัวอย่าง วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559จากศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 ตัวอย่าง 
ครั้งท่ี 6 ได้รับตัวอย่าง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 จากศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนสิริธร จ.นครปฐม จ านวน 15 ตัวอย่าง 
โดยได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และจัดท ารายงานการตรวจ

วิเคราะห์แล้วเสร็จ จ านวน 61 รายการ 
 ๑๑.๓ มรีะบบฐานข้อมลูที่

เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตาม
และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 

   1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดี
และการวางทรัพย์และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนตลุาคม 2558 

- กรมบังคับคดี 

 ยุติธรรมได ้    2. โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวน การยุติธรรม 
Data Exchange Center (DXC) 

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนตำมงวดงำน 
 
 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๔ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     3. โครงการน าร่องกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ National 
Single Window on Justice (NSWJ) 

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนตำมงวดงำน 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

 ๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายโดยให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย 
รวดเร็ว 

   1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. ... (งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 

๙๔,๒๐๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด 

ความคืบหน้าของคดี ตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู้ใช้บริการ 
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2558 - 19 พฤษภาคม 2559 จ านวน 
11,415 ราย โดยสอบถามผลคดีมากที่สุด จ านวน 7,156 ราย คิด
เป็นร้อยละ 62.69 

- กรมบังคับคดี 

     3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
"LED Property" 

ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ Application เพื่อค้นหารายละเอียด

ทรัพย์สินท่ีขายทอดตลาด อ านวยความสะดวกผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์จาก
การขายทอดตลาดให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 
2559 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคช่ัน รวม 3,398 ครั้ง 

 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๕ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     4. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
"LED Property Plus" 

ผลการด าเนินงาน 
- กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ Application เพื่อค้นหาทรัพย์สินขาย

ทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ผู้สนใจซื้อห้องชุดและเป็น
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดย
กรมบังคับคดีเข้าสู่ โครงการศูนย์กลางแอพพลิเคช่ันภาครัฐ GAC 
(Government Application Center) ผู้เข้าดาวน์โหลด 707 ครั้ง 

- กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 16” 
ระหว่างวันท่ี 12 – 15 พฤษภาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภายใต้แนวคิด “Digital Life Digital Money ชีวิตดิจิทัล การเงิน
ดิจิทัล” ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมงานดังกล่าว มีประชาชนสนใจ
ดาวน์โหลด Application จ านวน 532 ราย และสืบค้นทรัพย์รอการ
ขายตลาด จ านวน 939 ราย รวม 1,471 ราย ดังนี ้

1. ประชาชนสนใจดาวน์โหลด Application “LED Property” 
จ านวน 392 ราย สืบค้นรายการทรัพย์รอการขายทอดตลาด จ านวน 
740 ราย 

2. ประชาชนสนใจดาวน์โหลด Application “LED Property 
Plus” จ านวน 140 ราย สืบค้นรายการทรัพย์รอการขายทอดตลาด 
จ านวน 199 ราย 

 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๖ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     5. การผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพย์สินออกจาก

กระบวนการบังคับคดี โดยน ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้
กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบได้ จ านวน 
58,279,725,995 บาท ดังนี ้

(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559) 
- เดือนเมษายน 2559 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 

6,883,179,195 บาท 
ทั้งนี้ ผลการผลักดันทรัพย์สิน กรมบังคับคดีจัดเก็บข้อมูล ณ วันท่ี 

30 ของแต่ละเดือน 
* ข้อมูล ณ วันที ่19 พฤษภาคม 2559 

- กรมบังคับคดี 

     6. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี 

โดยให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และหนี้  กยศ. เพื่อลดปริมาณคดีที่ เข้าสู่
กระบวนการบังคับคดี และท าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในสังคม 
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดีเดือนตุลาคม 2558 – 
เมษายน 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 6,287 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 2,642,867,268.89 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 5,147 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 1,738,479,070.79 บาท ร้อยละ 81.87 ของเรื่อง   
ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รายละเอียดดังนี้ 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๗ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559) 
- เดือนเมษายน 25559 เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 504 เรื่อง 

ทุนทรัพย์ 300,869,317.28 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 399 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 207,762,401.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.17 ของ
เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

กรมบังคับคดีมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (หนี้ตามค าพิพากษา) โดยน าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ัน
บังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยผลการไกล่เกลี่ย
หนี้สินครูทั่วประเทศ ดังนี้ 

(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559) 
เดือนเมษายน 2559 ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสงค์  

ไกล่ เกลี่ย  และมีการตั้ ง เ รื่ องไกล่ เกลี่ย  31 เรื่ อง  ทุนทรัพย์ 
17,531,715.91 บาท 

- ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 12 เรื่อง ทุนทรัพย์ 6,906,180.60 บา 
- ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ 3 เรื่อง ทุนทรัพย์ 3,662,165.32 บาท 
- ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ 10 เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,111,777.02 บาท 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 เรื่อง ทุนทรัพย์ 9,458,505.79 บาท 
ไกล่เกลี่ยส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 80 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ

ไกล่เกลี่ย 
 
 
 
 
 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     7. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)      

ได้ร่วมมือในการตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยู่ในช้ันบังคับคดี ซึ่งเป็น
หนี้เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยให้ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ    
จัดไกล่เกลี่ยหนี้เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทางกฎหมาย ความรู้ทาง
การเงินและสนับสนุนการแก้ไขหนี้สินในการปรับโครงสร้างหนี้ 
(Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี จ านวน 2,292 เรื่อง ดังนี ้

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการไกล่เกลี่ย จ านวน 204 เรื่อง 
2. อยู่ระหว่างประสาน ธกส./อขก. ให้ความช่วยเหลือ จ านวน 95 

เรื่อง 
3. ด าเนินการไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 125 เรื่อง 
4. ด าเนินการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 457 เรื่อง 
5. ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด จ านวน 392 เรื่อง 
6. อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนอื่นๆ เช่น งดการบังคับคดี 

ประกาศขาย ฯลฯ จ านวน 52 เรื่อง 
7. ด าเนินการขายได้ ถอนการยึด พ้นระยะเวลาบังคับคดี จ านวน 

967 เรื่อง 
* ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 
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     8. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 19 

พฤษภาคม 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน 3,984 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,061,333,315.31 บาท ด าเนินการไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ จ านวน 3,548 เรื่อง ทุนทรัพย์ 931,965,073.59 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 86.8 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย รายละเอียดดังนี ้

8.1 ร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 

8.2 ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
-  จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงใหม่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทและงาน MONEY EXPO ครั้งที่ 16 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ย 2,467 เรื่อง ทุนทรัพย์ 416,600,685.48 บาท ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ 2,319 เรื่อง ทุนทรัพย์ 384,793,518.71 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 94 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.3 ร่วมกับธนาคารออมสิน 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่ เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน ศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทและงาน MONEY EXPO ครั้งที่ 16 มีเรื่องเข้าสู่
กระบวนการ ไกล่เกลี่ย 295 เรื่อง ทุนทรัพย์ 80,473,155.63 บาท 

- กรมบังคับคดี 
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ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 247  เรื่อง ทุนทรัพย์ 64,093,695.68 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 83.73 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงาน

บังคับคดีจังหวัดนครนายก ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าปาง ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
577 เรื่อง ทุนทรัพย์ 265,999,516.95 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 481 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 202,204,682.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.36 

8.5 ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

อุดรธานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ย 29 เรื่อง ทุนทรัพย์ 44,271,979.60 บาท ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ 17 เรื่อง ทุนทรัพย์ 28,947,620.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 
58.62 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.6 ร่วมกับบริษัท พัฒนสินลิสซื่ง (ซีพีแอล) จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงใหม่ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 39 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
3,369,503 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 35 เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,800,382 
บาท คิดเป็นร้อยละ 89.74 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 
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8.7 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงาน

บังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี งาน 
MONEY EXPO ครั้งที่ 16 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
459 เรื่อง ทุนทรัพย์ 182,032,180.09 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 335 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 125,282,590.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.99  
ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.8 ร่วมกับบริษัท เอส ที ลอว์ แอนด์ คอลเลคช่ัน จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีเรื่อง 

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2 เรื่อง ทุนทรัพย์ 96,902.33 บาท  
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 2 เรื่อง ทุนทรัพย์ 96,902.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.9 ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 18 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 23,423,681 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 18 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
23,423,681 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 
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     8.10 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่ เกลี่ย ณ ศูนย์ ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท  

งาน MONEY EXPO ครั้งที่ 16 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ย 77 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 44,874,337.61 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 74 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 43,380,243.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.11 ของเรื่อง 
ที่ไกล่เกลี่ย 

  

     9. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสรมิการ
ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสาร
พันธุกรรม เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้ 

บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท า
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เสนอประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งจะเข้า
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันศุกร์
ที ่10 มิถุนายน 2559 ต่อไป 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 


