
ส่วนที่ ๑ 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที ่  1 ตุลาคม 2558   ถึง   31 สิงหาคม 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 
จัดอบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตของผู้ต้องขัง (หลักสูตร 9 เดือน) ผู้ต้องขัง
ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 259 คน ดังนี ้

1.เรือนจ าช่ัวคราวดอยราง 40 คน 
2.เรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า 36 คน 
3.เรือนจ าช่ัวคราวแคน้อย 50 คน 
4.เรือนจ าช่ัวคราวเขาพอง 50 คน 
5.เรือนจ าช่ัวคราวโคกตาบัน 46 คน 
6.เรือนจ าช่ัวคราวเหรียญห้อง 37 คน 

- 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 

   3. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจหลักสูตร
เข้มข้น โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 

ผลการด าเนินงาน 
จัดอบรมผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการก าลังใจในพระด าริ พระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้ากิติยาภา หลักสูตรเข้มข้น โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง
(ภา) ยามยาก จ านวน 6แห่ง แห่งละ 50 คน ผู้ต้องขังผ่านการอบรม
ทั้งสิ้น 300 คน ดังนี ้

1.เรือนจ าช่ัวคราวดอยราง 50 คน 
2.เรือนจ าช่ัวคราวเขาระก า 50 คน 
3.เรือนจ าช่ัวคราวแคน้อย 50 คน 
4.เรือนจ าช่ัวคราวเขาพอง 50 คน 
5.เรือนจ าช่ัวคราวโคกตาบัน 50 คน 
6.เรือนจ าช่ัวคราวเหรียญห้อง 50 คน 

- กรมราชทัณฑ ์

4. โครงการ To BE NUMBER ONE 
ผลการด าเนินงาน 
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 58,204 คน แบ่งเป็น ชาย 40,682 คน 

หญิง 17,522 คน 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมราชทัณฑ ์



แบบ F-PS-EV-10  

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 การรกัษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 

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

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
- ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม
เดินทาง จ านวน ๑๕ คน 

910,000 กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

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

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
- อยู่ระหว่างการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวีเดน และนอร์เวย์

วันท่ี 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 
 
 
 
 
 

1,502,336 กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



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 

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

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
- จัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการให้ความ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองพยาน เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองพยานจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางความร่วมมือในการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
คุ้มครองพยานในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

449,656.80 กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

    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 (ข้อมูลสะสม 1 ต.ค. 58 – 31 ส.ค. 59) 
1. ตรวจพิสูจน์ จ านวน 63,915 ราย 
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา จ านวน 

61,347  ราย แบ่งออกเป็น 
- การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 16,527 ราย 
- การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 44,847 ราย 

การฟื้นฟูเสร็จสิ้นไป มผีลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ จ านวน 57,934 ราย 

756,680,064.70 กรมคุมประพฤติ 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

     2. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
- ด าเนินการตรวจรับรองคุณภาพสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด โดยในเดือนสิงหาคม ด าเนินการเพิ่มอีก 4 แห่ง ดังนี ้
(๑) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่าย

จักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันท่ี 22-23 สิงหาคม 2559 
(๒) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 

รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 59 
(๓) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ 

ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
(๔) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 

รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 

975,444.33 กรมคุมประพฤติ 

     3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดระบบ
บังคับบ าบัด 
กิจกรรม : โครงการปรับปรุงคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัว 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 
 

- กรมคุมประพฤติ 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

656,445.28 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 ส.ค. 59 จ านวน 15,004 ราย 
กิจกรรม 

5.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หาสาร
เสพติดจากเส้นผม 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 

3,928,490.33 
 

684,522.05 
 
 
 
 
 

52,117.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 



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 

5.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานการบ าบัด 
ฟ้ืนฟูมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด 

กิจกรรม 
5.2.1 การพัฒนาการบ าบัดฯ หน่วยงานต้นแบบ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการให้บริการบ าบัดยา

เสพติดแก่เด็กและเยาวชน 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559 
5.2.2 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการ

พัฒนาหน่วยงาน Hospital Accreditation (HA) 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559 
5.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

เข้าสู่ Hospital Accreditation (HA) 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559 
5.2.4 โครงการติดตามประเมินผลหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ 

การรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559 
5.2.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง ASSIST 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559 

3,243,968.28 
 
 

540,000 
 
 
 
 
 

141,916.05 
 
 
 

332,729.99 
 
 
 

124,624.80 
 
 
 

457,853.20 
 
 



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 

     5.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและ
เยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559 

147,394  

     6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 
(1 ต.ค.58 – 31 ส.ค. 59) 
- การจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ 21,908 ครั้ง 
- การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ 857 ครั้ง 
ผลการสกัดกั้นและจู่โจม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท ภายนอก ภายใน รวม 
โทรศัพท ์
(เครื่อง) 

55 610 665 

ซิมการ์ด
(อัน) 

15 659 674 

ยาบ้า
(เม็ด) 

1,202 2,135 3,337 

ยาไอซ์
(กรัม) 

2.94 170.48 173.42 

- กรมราชทัณฑ ์



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 

     7. การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
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 จัดโครงการแบ่งปัน 2 รุ่น รุ่นละ 4 เดือน ขณะนี้มี
ผู้ต้องขังได้รับการบ าบัดฟื้นฟูตามโครงการแล้ว จ านวน 13,597 ราย 

7.2 การจัดระบบวงจรและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดียาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

     8. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลผลิต : การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
8.1 แผนงานป้องกันยาเสพติด 

๕.๔.๑ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมาย ภาพรวม 10,555 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 69,576 
หมู่บ้าน/ชุมชน) 

(๑) หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหามาก 837 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(สะสม 6,929 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

(๒) หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 745 หมู่บ้าน/
ชุมชน (สะสม 5,222 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

(๓) หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 2,067 หมู่บ้าน/
ชุมชน (สะสม 14,228 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

 

2,165,284,378 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

(๔) หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา 6,906 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(สะสม 43,197 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

8.2 แผนงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๘.๒.๑ การบ าบัดฟื้นฟูภาพรวม 25,062 คน (สะสม 

156,756 คน) 
(๑) ระบบสมัครใจ รวม 14,855 คน (สะสม 89,965 คน) 
(๒) ระบบบังคับบ าบัด โดย กรมคุมประพฤติ 5,494 คน 

(สะสม 50,771 คน) 
(๓) ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดย

กรมราชทัณฑ์ 4,713 คน (สะสม 16,020 คน) 
๘.๒.๒ การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด (ระบบ บสต.) 22,383 

คน (สะสม 109,751 คน) 
8.3 แผนงานปราบปรามยาเสพติด 

๘.๓.๑ การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 19,706 
คดี (สะสม 206,456 คดี) ผู้ต้องหา จ านวน 22,030 คน (สะสม 
230,592 คน) 

๘.๓.๒ ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน 
13,363,095.93 เม็ด (สะสม 88,597,018 เม็ด) ไอซ์ 1,516.39 
กิโลกรัม (สะสม 2,540.98 กิโลกรัม) เฮโรอีน 0.36 กิโลกรัม (สะสม 
110.53 กิโลกรัม) กัญชา 2,001.55 กิโลกรัม (สะสม 9,523.95 
กิโลกรัม) 
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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 

๘.๓.๓ การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 226 ราย 
(สะสม 1,956 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 140.7 ล้านบาท (สะสม 
1,234.36 ล้านบาท) การยึดและอายัดทรัพย์สินโดยการบังคับโทษ
ปรับ 163 ราย (สะสม 772 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 4.62 ล้านบาท 
(สะสม 57.07 ล้านบาท) 

๘.๓.๔ การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 94 
คดี (สะสม 789 คดี) ผู้ต้องหา 242 ราย (สะสม 2,156 ราย) 

๘.๓.๕ การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้น
ในเรือนจ าทุกเรือนจ าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นยึด
โทรศัพท์มือถือได้ 11 เครื่อง (สะสม 659 เครื่อง) ซิมการ์ด 10 ใบ 
(สะสม 669 ใบ) ยึดยาบ้า 6 เม็ด (สะสม 2,846 เม็ด) ไอซ์ - กรัม 
(สะสม 171.42 กรัม) 

๘.๓.๖ การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ 123 และทาง 
WebSite ของส านักงาน ป.ป.ส. พบการร้องเรียน 40 คน (สะสม 
284 คน) 

๘.๓.๗ การด าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 4 คน (สะสม 68 คน) 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2559 
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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 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ๑. โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ 

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

ชุมชน) จ านวน 288 คน (จากเป้าหมาย 250 คน) 
2. ด าเนินการนิเทศและติดตามผลผู้ผ่านการอบรมเครือข่าย

เยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 214 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 

5. ด าเนินการจัดโครงการ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559  
ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 52 คน 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

918,375 
 

293,150 
 
 

5,337,195 
 

2,337,783.84 
 
 
 

174,659 

กรมคมุประพฤต ิ



แบบ F-PS-EV-10  

๑๓ 

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. การวิเคราะห์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดท าข้อมูลสนับสนุน
การป้องกันอาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง (โครงการ จชต.) 

ผลการด าเนินงาน 
2.1 การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลดา้นนติิ

วิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน 31 ครั้ง ประกอบด้วย 
2.1.๑ จังหวัดปัตตานี จ านวน 26 ครั้ง 
2.1.๒ จังหวัดยะลา จ านวน 1 ครั้ง 
2.1.๓ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 3 ครั้ง 
2.1.๔ จังหวัดสงขลา 1 ครั้ง 

2.2 การจัดการข้อมูลทางนิติวิยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ ใน
การก าหนดหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการ
ด าเนินคดีประกอบด้วย 

๒.๒.๑ รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จ านวน 1 เรื่อง 
๒.๒.๒ รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 

จ านวน 1 เรื่อง 
๒.๒.๓ รายงานผลการเ ช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ 

(DSM) จ านวน 4 เรื่อง 
๒.๒.๔ การออกหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการ

สนับสนุนการด าเนินคดี จ านวน 6 เรื่อง 
๒.๒.๕ รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุระเบิด

และสารเสพติดเบื้องต้น จ านวน 3 เรื่อง 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๔ 

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 

     ๒.๒.๖ รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 193 รายการ 
(๑) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ 

จ านวน 18๙ รายการ 
(๒) รายการตรวจด้วยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม

แบบเร่งด่วน (DNA Rapid Hit) จ านวน ๕ รายการ 
๒.๒.๗ ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ

ฐานข้อมูล (DNA profle ) จ านวน 4 profile 

  

    ๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

๑,903,436.๒๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

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

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

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม เดือนพฤษภาคม 2559) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชน ๔ 

กระทรวง ดังนี้ 
(๑) กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  

ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔๐ คน 

๕,297,648.๒๔ 
 

286,380 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๕ 

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) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๕๕ คน 

(๓) กระทรวงแรงงาน จะด า เนินการจัดประชุมเ ชิง
ปฏิบัติการในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปริ๊นส์ต้น พาร์ค 
สวีท ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

(๔) กระทรวงศึกษาธิการ จะด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฮเท็ล เดอ มอค 
พระนคร กรุงเทพมหานคร 

 
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติฉบับที่ ๓ ในระดับจังหวัด (งบประมาณ ๖,๘๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,011,268.24 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๖ 

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 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สร้างมาตรฐานด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่เจ้า
หน้าทีของรับและประชาชน
ทั่วไปโดยใช้หลักค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ 

   คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
ผลการด าเนินงานสะสม 
(1 ตุลาคม 2558 – 20 สิงหาคม 2559) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น             781  ราย 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินกิ     584  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท ์             57  ราย 
3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค)                        140  ราย 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
(20 มิถุนายน 2559 - 20 สิงหาคม 2559) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น            73  ราย 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินกิ    50  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท ์            7  ราย 
3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค 12 ราย )            16  ราย 

จ านวนปัญหาที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก ่
1. ปัญหาพฤติกรรม 
2. ปัญหาอื่นๆ (บิดาใช้เด็กประกอบอาชีพชกมวย , การจัดการงาน

กับเยาวชน , แผนอนาคตหลังปลอ่ย ) 
3. ปัญหาครอบครัว 
 
 
 
 
 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๗ 

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 

๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  

 
 
 

   1. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมบังคับคดี 

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการ
บังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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-bidding 
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 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 

 

- 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 

 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 ตามเดือนมิถุนายน 2559 

1,074,131.43 กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

 ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

   2. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรขีองความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตยส์จุริต 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
- เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กรมบังคับคดีจัดโครงการ 

“ปลูกต้นกล้าความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อปลูกจิตส านึก
และสร้างเสริมให้เยาวชนมีความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้น าต้นกล้าซึ่ง
ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ต้นขนุน ต้นขี้เหล็ก และต้นแค จ านวน 165 ราย  
ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดีจัดโครงการ
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ในหัวข้อ “ธรรมะ
อารมณ์ดี” โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 141 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพจิต ด้าน
วินัยทางการเงิน ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม และบรรยายตามหลัก
ค าสอนทางพุทธศาสนา สร้างจิตส านึกแกเ่จ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 

- กรมบังคับคดี 



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 

     3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่ผู้บริหารและ
ข้าราชการราชทณัฑ ์

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

 ๑๐.๕ การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
   ๑๐.๕.๑ เร่งรัดการ
ด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในด้าน
วินัยและคด ี

 
 
 

  การด าเนินการต่อผู้กระท าการทจุริตและประพฤติมิชอบของกรม
ราชทัณฑ ์

ผลการด าเนินงาน 
ผลกาด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย 
( 1 ต.ค.2558 – 31 สงิหาคม 2559 ) 
1.) กรณเีกี่ยวข้องกับยาเสพติด 21 ราย 

- ไล่ออก จ านวน 5 ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จ านวน 10 ราย 
- ตั้ง คกก. สอบสวนร้ายแรง จ านวน 1 ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวนไมร่้ายแรง  จ านวน 4 ราย 
- ปลดออก 1 ราย 

2.) กรณเีกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ 15 ราย 
- ไล่ออก จ านวน 6 ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไวก้่อน จ านวน 1 ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน จ านวน 6 ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวนข้อเท็จจริง 1 ราย 
- ปลดออก 1 ราย 

3.) กรณีกระท าผิดเกีย่วกับการทจุริต 8 ราย 
- ไล่ออก จ านวน 5 ราย 
- ปลดออก จ านวน 3 ราย 

- กรมราชทัณฑ ์



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 

๑๑ การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า       
    ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวล

กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัยไม่
สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน 

   1. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายอนุบัญญัติ จ านวน 20 ฉบับ 

ซึ่งยกร่างกฎหมายอนุบัญญัติเสร็จแล้ว 18 ฉบับ และจะมีการน าร่าง
กฎหมายดังกล่าวเข้าสู่โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติ
ออกตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... ในวันที่ ๒๓–๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศาล
ยุติธรรม ศาลทหาร อัยการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา ผู้บริหาร
กรมคุมประพฤติ ได้แก่ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  ผู้ตรวจราชการ 
ผู้เ ช่ียวชาญ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองในส่วนกลาง 
ผู้อ านวยการส านักงาน หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานคุมประพฤติ
อาวุโส วิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่ม และเจ้าหน้าที่รวมจ านวน ๗๘ 
คน และคาดว่าจะสามารถเสนอร่างกฎหมายอนุบัญญัติทั้งหมดเสนอ
กระทรวงยุติธรรมได้ภายใน เดือนกันยายน 2559 

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
คุมประพฤติ พ.ศ. .... ซึ่งข้ันตอนต่อไปจะมีการน าร่างพระราชบัญญัติ
ขึ้นทูลเกล้า เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนจะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

 

- กรมคมุประพฤต ิ



แบบ F-PS-EV-10  

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 

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม เดือนมิถุนายน 2559 

กิจกรรมที่ 2 : การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International 
Covenant on Civil and Political Right : ICCPR ฉบับที่ ๒ ด้วย
วาจาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ ากติกา 
ICCPR  (งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2559 

591,622.32 
 

571,622.32 
 
 
 

20,000 

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     3. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ฉบับท่ี ๔-๗ 
(งบประมาณ ๘๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท01) 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมีนาคม 2559 
 
 
 
 
 

๘๖๗,๖๑๔.๔๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



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 

     4. โครงการ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ... 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการเข้าช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
- ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     5. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ พระราชบัญญัติที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 
๕.๒ กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 
๕.๓ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 
๕.๔ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบังคับคดี 

๕.๔.๑ เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558) 
- เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559 ที่ประชุมคณะท างาน

พิจารณาร่าง พรบ.การบังคับคดีแล้วเสร็จในบางมาตรา 

- กรมบังคับคดี 



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 

     ๕.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย
ทั้งฉบับ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
- เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดี

เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยังกระทรวงยุติธรรม 
๕.๔.๓ ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี

เจ้าพนักงานบังคับคดี  (ฉบับที่ ..) และร่างระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ (ฉบับท่ี..) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559 

๕.๔.๔ การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อรองรับการขายทอดตลาดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559 

  

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 



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 

     8. เสนอร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 
ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 

- กรมราชทัณฑ ์

     9. ปรับปรุง แก้ไข ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     10. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
10.1 ประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย) 

10.2 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

10.3 ประชุมศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการ
จัดตั้งทรัสต์ในประเทศไทย 

10.4 ประชุมการรับรองและจัดท าหลักฐานแห่งสิทธิและนิติ
กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

10.5 ประชุมหารือร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี..)พ.ศ... 

10.6 ประชุมคณะอนุกรรมการนิติวิทยาศาสตร์ 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 



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 

     11. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่ประชาชน 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
12.1 การพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานสภา

ความมั่นคงแห่งราชอาญาจักรไทยและส านักงานสภาความมั่นคงแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย 

12.2 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. .... 

12.3 ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษประเภท ๒ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 



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 

 ๑๑.๒ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็น
ธรรม 

   1. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา
ทางทะเบียนราษฎร์ 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม เดือนกรกฎาคม 2559) 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการลงพื้นที่ตรวจสารพันธุกรรม

บุคคลใน 56 จังหวัด (ตามขอ้มูลกรมการปกครอง) ประกอบด้วย 
(๑) สถาบันฯ ได้ลงพื้นที่เก็บสารพันธุกรรมในโซนภาคเหนือใน

วันท่ี 21 – 25 สิงหาคม 2559 จ านวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน , จังหวัด
ล าปาง , จังหวัดแพร่ , จังหวัดน่าน , จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัด
พิษณุโลก , จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดพิจิตร , จังหวัดก าแพงเพชร, 
จังหวัดนครสวรรค์ , จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(๒) สถาบันฯ ได้ลงพื้นที่ เก็บสารพันธุกรรมในโซนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 30 สิงหาคม - 1กันยายน 2559  
จ านวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 

(๓) สถาบันฯ ได้ลงพื้นที่ เก็บสารพันธุกรรมในโซนภาค
ตะวันออกในวันที่  5 – 6 กันยายน 2559 จ าวน 3 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ,จังหวัดระยอง และตราด 

ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



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 

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

ผลการด าเนินงาน 
2.1 การด าเนินการบุคคลสูญหาย 

(๑) ได้รับแจ้งเรื่องบุคคลสูญหายจาก สภ.แม่พริก จ.
ล าปาง จ านวน 1 ราย 

(๒) จัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์
บุคคล และแจ้งแก่ผู้ร้อง และ สภ.ลอง จ.แพร่ จ านวน 1 ราย 

2.2 การด าเนินการศพนิรนาม 
(๑) ได้รับแจ้งเรื่องศพนิรนามจาก สภ.พระพุทธบาท จ.

สระบุรี จ านวน 1 ราย และ สภ.แม่พริก จ.ล าปาง จ านวน 1 ราย 
(๒) ท าหนังสือแจ้งตอบกลับแก่ สภ.หนองมะโมงจ.

ชัยนาท  จ านวน 1 ราย, สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จ านวน 1 ราย 
และ สภ.แม่พริก จ.ล าปาง  จ านวน 1 ราย  เพื่อให้ทราบว่าได้รับ
เรื่องแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจพิสูจน์ห้องปฏิบัติการ 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 
3.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมการ
จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามคนหาย คนนิรนาม 
และศพนิรนาม 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

     3.2 สถาบั นนิ ติ วิ ทยาศาสตร์ ได้ ด า เนิ นการจั ดประ ชุ ม
คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ ในการแจ้ง การ
จัดเก็บ การรวบรวม และการประสานข้อมูลเกี่ยวกับคนหายและศพนิร
นาม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ช้ัน ๓ อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ เป็นประธาน และสรุปได้ดังนี ้

(๑) ได้พิจารณาแบบฟอร์มและระเบียบวิธีปฏิบัติกรณีคน
หาย คนนิรนาม และศพนิรนาม 

(๒) ได้เพิ่มนิยามของคนนิรนามลงในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านติดตามคนหาย
และพิสูจน์ศพนิรนาม 

3.3 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับ
กรมการปกครองเพื่อเตรียมการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การติดตมคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม 

  

     4. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องโทษเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลส าหรับการควบคุมอาชญากรรม 

ผลการด าเนินงาน 
4.1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ 

(ศปส.) จัดส่งสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 14 แห่ง เพื่อด าเนินจัดเก็บ
ลงในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 2559 รวม 734 รายการ 
 
 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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4.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ จัดส่ง
สารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 23 แห่ง เพื่อด าเนินจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์โดยจัดส่งเมื่อ
วันท่ี 2 สิงหาคม 2559 รวม 448 รายการ 

4.3 เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อบรมการจัดเก็บ สาร
พันธุกรรม ที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ 
ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลจากเรือนจ าบาง ขวางเพิ่มเติมจ านวน 5 
ราย เพื่อการจัดเก็บสาร พันธุกรรมให้มีคุณภาพ และอบรมเจ้าหน้าที่ 
(ศปส.) จ านวน 2 ราย เพื่อทราบข้อมูลและวิธีการเก็บสาร 
พันธุกรรมอย่างถูกต้องเพื่อช่วยตอบข้อค าถามเบื้องต้น บางประการ
ให้กับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ 

4.4 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมราชทัณฑ์ ได้ส่ง
จัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 16 แห่ง เพื่อด าเนินจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยจัดส่งเมื่ อ
วันท่ี 5 สิงหาคม 2559 รวม 458 รายการ 

4.5 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ได้ส่ง
จัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 14 แห่ง เพื่อด าเนินจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์โดยจัดส่งเมื่อ
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 รวม 425 รายการ 

4.6 ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ได้ส่ง
จัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 12 แห่ง เพื่อด าเนินจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์โดยจัดส่งเมื่อ
วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 รวม 426 รายการ 
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4.7 เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อบรมการเก็บสาร พันธุกรรม
ที่ศูนย์ป้องและปราบปรามยาเสพติดให้กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง จ านวน 4 ราย เพื่อท าการจัดเก็บสาร
พันธุกรรมให้มีคุณภาพได้ครบตามเป้าหมาย 

4.8 ตามแนวทางการท างานของผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ให้ขยายจ านวนเป้าหมายโครงการเป็น 20,000 ราย นั้น โดยการ
เพิ่มจาก 18,000 ราย เพิ่ม ขยายอีกจ านวน 2,000 ราย ทางกลุ่ม
งานตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาได้ด า เนินการซื้อน้ ายาและวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม และท าการตรวจรับ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2,000 ราย จากงบ
ด าเนินงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2559 

4.9 ได้รับการร้องขอชุดเก็บตัวอย่างเพิ่มจากเรือนจ า/ทัณสถาน
บางแห่ง โดยผ่านทางผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ศูนย์
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด เรือนจ าบางแห่ง จึงจัดส่งชุดเก็บ
สารพันธุกรรม เพิ่มเติมอีก 1,200 ชุด ให้กับศูนย์ป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนทั้งสิ้น 21,200 ชุด 

4.10 ได้ด า เนินการท าสัญญาการจัดซื้ อน้ า ยาและวัสดุ
วิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม จากงบด าเนินงาน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2559 จ านวนเงิน 3,593,916 
บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) และ
นัดส่งของเพือ่การตรวจรับต่อไป 

รวมทั้งสิ้นตัวอย่างที่รับเข้าตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและลงใน
ฐานข้อมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้ว จ านวน 6,408 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 30.23 
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ปัญหาที่พบจากการด าเนินการประสานกับเรือนจ า/ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศในเรื่องของการจัดเก็บและส่งชุดเก็บสารพันธุกรรม 

(๑) การสั่งการจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยท าหนังสือค าสั่งให้
จัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ต้องขังที่ก าลังจะพ้นโทษเมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมานี้ เจ้าหน้าที่ (ศปส.) กรมราชทัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา ผู้อ านวยการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ได้รับการติดต่อเพื่อขอชุดเก็บสารพันธุกรรมเพิ่ม และ
ขอให้อบรมการจัดเก็บสารพันธุกรรม เพิ่มเติมจากเรือนจ าบางแห่ง
ดังนั้นการสั่งการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน
ของกรมราชทัณฑ์ 

(๒) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ(ศปส.) กรมราชทัณฑ์มี ชุด
เก็บสารพันธุกรรมจ ากัด มีเพียง ๒๑,๒๐๐ ชุด ไมสามารถสนับสนุน
ให้ครบตามจ านวนผู้ต้องขังที่ก าลังจะพ้นโทษได้ครบทุกรายจึงได้แจ้ง
ทางเรือนจ าทัณฑสถาน 

(๓) (ศปส.)ได้รับการติดต่อจากผู้อ านวยการเรือนจ าและ 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บสารพันธุกรรมจากเรือนจ าบางแห่งแจ้งว่าต้องการ
ชุดเก็บสารพันธุกรรมเพิ่มเติม ซึ่งทาง(ศปส.)ไมสามารถจัดส่งเพิ่มได้
เนื่องจาก (ศปส.)ได้จัดส่งกระจายไปตามเรือนจ าต่างๆ 

(๔) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) 
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เกรงว่าตนเองจะมีความผิดในฐานที่ไม่ 
สามารถจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษได้เท่ากับจ านวน
ผู้ต้องขังที่ก าลังจะพ้นโทษตามค าสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
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     (๕) ผู้บัญชาการ/ผู้อ านวยการฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ บางเรือนจ า/
ทัณฑสถาน สอบถามและแจ้งทางเจ้าหน้าที่ (ศปส.) และสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ หากทางเรือนจ า/ ทัณฑสถาน ต้องการสั่งซื้อชุดเก็บ
ตัวอย่างเอง เพื่อให้สามารถจัดเก็บตัวอย่างผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัย
โทษในเดือนสิงหาคม เนื่องจากชุดเก็บตัวอย่างที่ได้รับไม่เพียงพอกับ
จ านวนผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ต้องการทราบข้อมูลบริษัทที่ขายชุดเก็บ
สารพันธุกรรมโดยจะจัดซื้อให้ทันการอภัยโทษในเดือนสิงหาคมนี ้
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และตาม
ค าสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้แจ้ง
ชุดเก็บตัวอย่างทางบริษัทต้องท าการสั่งจากต่างประเทศ และคาดว่า
การสั่งซื้อจะใช้เวลานานเนื่องจากต้องสั่งจากต่างประเทศ 

(๖) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เก็บตัวอย่างว่าชุดเก็บ
ตัวอย่างสารพันธุกรรมบางชุดไมสามารถน ามาส่ง เพื่อตรวจพิสูจน์
เนื่องจากมีปริมาณน้อยมาก เจ้าหน้าที่ จึงท าใช้ชุดเก็บตัวอย่างชุด
ใหม ่เพื่อเก็บตัวอย่างอีกครั้ง ทาง(ศปส.)และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แจ้งกลับไปยัง เรือนจ าบางแห่งให้รายงานจ านวนชุดเก็บฯที่เสียนี้ด้วย 

(๗) จากสถิติการการส่งชุดเก็บฯ และสถิติรับตัวอย่างโดย 
(ศปส.) และ สนว. พบว่ามีบางเรือนจ า/ทัณฑสถานยังไม่ส่งตัวอย่าง
กลับเข้ามาตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 

(๘) มีผู้ต้องขังไม่ยินยอมให้จัดเก็บสารพันธุกรรม 
(๙) การตรวจพบเชื้อราที่ตัวอย่างสารพันธุกรรมจ านวนมากจาก

สถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีและได้แจ้งกลับไปทาง(ศปส.)และ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ (ศปส.)ประสานงานและแนะน าการจัดเก็บสาร
พันธุกรรมให้ต่อไป 
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     (๑๐) การน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสารพันธุกรรมสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ยังน าเข้าได้การพิมพ์ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่สถาบันฯหากมี
การเช่ือมโดยระบบข้อมูลบุคคลผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ และ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะท าให้ข้อมูลผู้ต้องถูกต้อง และหากมีการ
พัฒนาร่วมกันสามารถทราบได้ว่าผู้ต้องขังบุคคลได้มีการเก็บตัวอย่าง
สารพันธุกรรมแล้ว 

(๑๑) การตรวจพบเช้ือราที่ตัวอย่างสารพันธุกรรมจ านวนมาก
อาจส่งผลให้เกิดความยากล าบากในการด าเนินการตรวจพิสูจน์และ
จัดเก็บสารพันธุกรรมเข้าฐานข้อมูลได้ ซึ่งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรมบุคคล จ าเป็นต้องท าการตรวจพิสูจน์ซ้ าหลายครั้ง อาจ
ส่งผลท าให้น้ ายาตรวจพิสูจน์นั้นมีแนวโน้มไม่เพียงพอ คาดว่าสามารถ
ท าการตรวจพิสูจน์ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(๑๒) เจ้าหน้าที่พยาบาลกรมราชทัณฑ์บางแห่งจัดเก็บสาร
พันธุกรรมมาน้อยเกินไป เป็นผลให้ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรม บุคคลจ าเป็นต้องท าการตรวจพิสูจน์ซ้ าหลายครั้งอาจ
ส่งผลท าให้น้ ายาตรวจพิสูจน์นั้นมีแนวโน้มไม่เพียงพอ 

  

     5. การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุม
ประพฤต/ิผู้ต้องขัง/เด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 255๙ 
 
 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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หรือแผนพัฒนาการ
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 ๑๑.๓ มรีะบบฐานข้อมลูที่
เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตาม
และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมได ้

   1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดี
และการวางทรัพย์และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนตุลาคม 2558) 
- ในเดือนสิงหาคม 2559 เริ่มด าเนินการพัฒนาโปรแกรม

ระบบเก็บข้อมูลส านวนคดีนายประกันและทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ใน
ส านวนคดีนายประกัน เพื่อให้ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศได้บันทึก
ข้อมูลและสามารถออกรายงานสรุปผลการด าเนินงานส านวนบังคับคดี
นายประกันประจ าเดือนได้ จะเริ่มใช้โปรแกรมวันที่ 1 ตุลาคม 2559 

- กรมบังคับคดี 

     2. โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวน การยุติธรรม 
Data Exchange Center (DXC) 

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินงานตามงวดงาน 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

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

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินงานตามงวดงาน 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

 ๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายโดยให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย 
รวดเร็ว 

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

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอืน่คงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างกฎหมาย

กลางเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอบข้อพิพาท 

๙๔,๒๐๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 
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     2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด 

ความคืบหน้าของคดี ตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู้ใช้บริการ 
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2559 จ านวน 
14,577 ราย โดยสอบถามผลคดีมากท่ีสุด จ านวน 9,009 ราย คิด
เป็นร้อยละ 61.80 ของรายการสอบถามทั้งหมด 

- กรมบังคับคดี 

     3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่
"LED Property" 

ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ Application เพื่อค้นหารายละเอียด

ทรัพย์สินท่ีขายทอดตลาด อ านวยความสะดวกผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์จาก
การขายทอดตลาดให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 23 สิงหาคม 
2559 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคช่ัน รวม 5,362 ครั้ง 

- กรมบังคับคดี 

     4. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่
"LED Property Plus" 

ผลการด าเนินงาน 
- กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ Application เพื่อค้นหาทรัพย์สินขาย

ทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ผู้สนใจซื้อห้องชุดและเป็น
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดย
กรมบังคับคดีเข้าสู่ โครงการศูนย์กลางแอพพลิเคช่ันภาครัฐ GAC 
(Government Application Center) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 
23 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคช่ัน รวม 1,128 ครั้ง 

- กรมบังคับคดี 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     5. การผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพย์สินออกจาก

กระบวนการบังคับคดี โดยน ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้
กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบได้ จ านวน 
90,049,190,620 บาท ดังนี ้

(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
- เดือนกรกฎาคม 2559 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้จ านวน 

11,963,215,433 บาท 
- วันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 

4,472,628,628 บาท  
ทั้งนี้ ผลการผลักดันทรัพย์สิน กรมบังคับคดีจัดเก็บข้อมูล ณ วันท่ี 

1 และ 15 ของแต่ละเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559) 

- กรมบังคับคดี 

     6. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
6.1 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับ

คดี โดยให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และหนี้ กยศ. เพื่อลดปริมาณคดีที่เข้าสู่
กระบวนการบังคับคดี ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี เดือน
ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
11,917 เรื่อง ทุนทรัพย์ 4,972,256,145.16 บาท ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ 9,857 เรื่อง ทุนทรัพย์ 3,441,183,935.96 บาท ร้อยละ 
82.71 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

- กรมบังคับคดี 
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     (ข้อมูลอืน่คงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
- เดือนกรกฎาคม 2559 เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

2,191 เรื่อง ทุนทรัพย์ 716,993,927.24 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
1,838 เรื่อง ทุนทรัพย์ 475,889,277.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 
83.89 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

*ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 

  

     6.2 กรมบังคับคดีมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หนี้ตามค าพิพากษา) โดยน าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ช้ันบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยผลการไกล่
เกลี่ยหนี้สินครูทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – เดือน
กรกฎาคม 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 114 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 45,988,278.28 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 88 เรื่อง ทุน
ทรัพย์ 30,819,453.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.19 ของเรื่องที่
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย แยกรายละเอียดได้ดังนี ้

(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกรกฎาคม 2559) 
เดือนกรกฎาคม 2559 ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสงค์ 

ไกล่ เกลี่ ย  และมีการตั้ ง เ รื่ องไกล่ เกลี่ ย  24 เรื่ อง ทุนทรัพย์ 
15,502,917.20 บาท 

- ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 10 เรื่อง ทุนทรัพย์ 4,073,086.64 บาท 
- ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ 2 เรื่อง ทุนทรัพย์ 201,393.92 บาท 
- ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ 3 เรื่อง ทุนทรัพย์ 4,131,404.61 บาท 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 เรื่อง ทุนทรัพย์ 7,097,032.03 บาท 
ไกล่ เกลี่ยส า เร็ จคิด เป็นร้อยละ 83.33 ของเรื่ องที่ เข้ าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ย 
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๓๙ 

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
การเงินและสนับสนุนการแก้ไขหนี้ สินในการปรับโครงสร้างหนี้ 
(Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี จ านวน 2,292 เรื่อง ดังนี ้

(๑) อยู่ระหว่างขั้นตอนการไกล่เกลี่ย จ านวน 176 เรื่อง 
(๒) อยู่ระหว่างประสาน ธกส./อขก. ให้ความช่วยเหลือ จ านวน 

94 เรื่อง 
(๓) ด าเนินการไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 125 เรื่อง 
(๔) ด าเนินการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 476 เรื่อง 
(๕) ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด จ านวน 390 เรื่อง 
(๖) อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนอื่นๆ เช่น งดการบังคับคดี 

ประกาศขาย ฯลฯ จ านวน 52 เรื่อง 
(๗) ด าเนินการขายได้ ถอนการยึด พ้นระยะเวลาบังคับคดี 

จ านวน 979 เรื่อง 
* ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 
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๔๐ 

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 

     8. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 24 

สิงหาคม 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน 8,096 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,403,353,307.47 บาท ด าเนินการไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ จ านวน 7,079 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,795,662,212.15 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.43 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย รายละเอียดดังนี ้

8.1 ร่วมกับบริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

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

เชียงใหม่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท งาน MONEY EXPO ครั้งที่ 16 ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
สงขลา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ งานตลาดลองผดุงกรุงเกษม 
มี เรื่ องเข้าสู่กระบวนการไกล่ เกลี่ ย  3,345 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
540,956,325.39 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 3,153 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
501,458,607.11 บาทคิดเป็นร้อยละ 94.26ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 
 
 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 
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๔๑ 

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 

8.3 ร่วมกับธนาคารออมสิน 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งาน MONEY EXPO ครั้งที่ 16 ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ งาน
ตลาดลองผดุงกรุงเกษม มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 662 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 193,471,450.74 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 548 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 157,530,601.986 บาทคิดเป็นร้อยละ 82.77 
ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่ เกลี่ย  ณ ศูนย์ ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท 

ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าปาง 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
กาญจนบุรี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดภูเก็ต ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดร้อยเอ็ด ส านกังานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดแพร่ และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ งานตลาดลองผดุง 
กรุงเกษม มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 870 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
423,414,196.27 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 725 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
332,447,875.72 บาทคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 
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๔๒ 

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 

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

อุดรธานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดล าพูน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
ขอนแก่น และส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี มีเรื่องเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย 127 เรื่อง ทุนทรัพย์ 330,126,806.96 บาท 
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 50 เรื่อง ทุนทรัพย์ 78,858,437.09 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.37 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.6 ร่วมกับบริษัท พัฒนสินลิสซื่ง (ซีพีแอล) จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

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 ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
นครสวรรค์ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าปาง ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี และ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ งานตลาดลองผดุงกรุงเกษม มีเรื่องเข้าสู่
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๔๓ 

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 

กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,665 เรื่อง ทุนทรัพย์ 774,408,738.63 
บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 2,239 เรื่อง ทุนทรัพย์ 603,417,369.17 
บาท คิดเป็นร้อยละ 84.01 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.8 ร่วมกับบริษัท เอส ที ลอว์ แอนด์ คอลเลคช่ัน จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

8.9 ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

8.10 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งาน 

MONEY EXPO ครั้งที่ 16 และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 196 เรื่อง ทุน
ทรัพย์ 84,826,282.05 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 187 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
80,730,363.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.50 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.11 ร่วมกับธนาคารซิตี้แบงค์ 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มีเรื่องเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย 142 เรื่อง ทุนทรัพย์ 29,008,237.30 บาท 
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 93 เรื่อง ทุนทรัพย์ 14,646,808.71 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 65.49 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 
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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 

     9. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสรมิการ
ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสาร
พันธุกรรม เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
ร่างพระราชบัญญัติประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา 

ในวันที่ ๕ ส.ค. 5๙ อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายล าดับรอง ประกอบด้วย 
9.1 ประกาศคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

เรื่องการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
9.2 ประกาศคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

เรื่องก าหนดขอบเขตของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในขอรับ
บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

9.3 ระเบียบคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

9.4 ระเบียบคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
ว่าด้วยค่าตอบแทนวิชาชีพในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

9.5 ประกาศคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการงดหรือ
ลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

9.6 ประกาศคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา การท าลายข้อมูล
และการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

9.7 ระเบียบคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและลงมติของคณะกรรมการ พ.ศ. .... 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๔๕ 

 


