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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

วันท่ี 25 มกราคม 2560  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๑.๑ การเผยแพรความรูความ

เข า ใ จ ท่ี ถู กต อ งและ เป น จริ ง
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ เ พ่ื อ
ประชาชน 
๑.๒  การส นับส นุนโครงการ     
อันเน่ืองมาจากพระดําริ 

   1.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ
พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ า พัชรกิ ติยาภา หลักสูตร       
“การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตของผูตองขัง” 
วัตถุประสงค 
  1.1 เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
เรือนจํา 
  1.2 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยา
ภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบ
อาชีพไดภายหลังพนโทษ 
  1.3 เพ่ือเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําท่ีดําเนินงาน 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

 กรมราชทัณฑ 
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      1.4 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟูใหกับผูตองขัง 
  1.5 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
  เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจในพระราชดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติ 
ยาภา จํานวน 9 แหง 
  1.เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
  2.เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
  3.เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
  4.เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
  5.เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
  6.เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
  7.เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 

 กรมราชทัณฑ 
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     8.เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
  9.ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางการดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือเขารวม  
ในโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหวางเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 

2.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจหลักสูตร
เขมขน โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือสนองพระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชร 
กิติยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง
ในเรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
  2.2 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
  2.3 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 

 กรมราชทัณฑ 
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       เปาหมาย 
  เรือนจําช่ัวคราวศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหง 
  1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางชียงราย 
  2 .เรือนจําช่ัวคราวแคนอยสังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
  3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
  4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
   5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
   6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
   7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
   8.เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลานครศรีธรรมราช 
   9.ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางการดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือเขารวมใน
โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหวางเดือน 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 
   
 

 กรมราชทัณฑ 
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     3. โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหกับผูตองขัง 
  2. เพ่ือใหบริการดานขอมูลขาวสาร ความรูท่ีเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ ท้ังในดานการ
ควบคุมและแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 
  3. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผูตองขังใหเปน
พลเมืองดีของสังคม 
  4. เพ่ือสรางเสริมนิสัยรักการอาน เสริมทักษะการเรียนรูการ
แสวงหาความรู รวมท้ังนันทนาการแกผูตองขัง และเจาหนาท่ี 
เปาหมาย 
   ใหเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ มีหองสมุดท่ีมีมาตรฐานเปน
แหลงการศึกษาเรียนรูของผูตองขัง 
ผลการดําเนินงาน 
   1. วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองสมุดพรอม
ปญญา ณ เรือนจําพิเศษมีนบุรี 
   2. วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด หองสมุด 

 กรมราชทัณฑ 
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     พรอมปญญา ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน 
  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
  ขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคในการขยายผลการดําเนินงานหองสมุด
เรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  1. สื่อทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด ขาดความหลากหลาย 
ไมสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูรับบริการ 
  2. วัสดุ อุปกรณสําหรับการดําเนินงานหองสมุดขาดความ
ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรในการสืบคนและการจัดการความรูของ
หองสมุดไมเพียงพอ 
  3. เรือนจํา/ทัณฑสถานหลายแหงไมมีอาคารท่ีทําหารหองสมุด 
ท่ีเปนเอกเทศ/ไมเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑ
สถาน 
  4. บุคคลากรปฏิบัติงานหองสมุดไมไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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 ๑.๓ สงเสริมใหเจาหนาท่ี/
หนวยงานของรัฐเรียนรูเขาใจ
หลักการทรงงาน 
 

       การจัดกิจกรรมรณรงคเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ
และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใตโครงการ    
“ดีเอสไอ นอมดวงใจ เทิดไทองคราชันย” ในวันท่ี 4 ธันวาคม 
2558 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ครบ 88 พรรษา โดยมี
กิจกรรมดังน้ี 
    1.การจัดบอรดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสงเสริมการเรียนรู
เรื่อง หลักการทรงงาน ณ บริ เวณโถงกลาง ช้ัน G อาคาร       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และจัดบอรดรณรงคเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
    2.จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายสัตยปฏิญาณ 
       2.1 จัดสมุดลงนามถวายพระพร เพ่ือใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณโถงกลางช้ัน G 
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ2.2 ตกแตงอาคาร สถานท่ี ประดับ
ธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย 
       2.3 ติดตั้งแถบสัญลักษณ (banner) “ลงนามถวายสัตย
ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน”บนหนาเว็บไซตของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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          2.4 จัดพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และถวาย
สัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน การกลาว
คําปฏิญาณตน “บุคลากรดีเอสไอ ไรทุจริต”/รองเพลงชาติ/
สักการะพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ/รองเพลงพอของแผนดิน 
เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมโีดยพรอมเพรียง
กัน ณ บริเวณลานหนาหอพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ อาคาร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
     2.5 การประกาศเจตนารมณของนโยบายการกํากับดูแล
องคกรท่ีดี ประจําปงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบดวยนโยบาย
หลัก 4 ดาน สําหรับเปนกรอบแนวทางการดําเนินการบริหาร
จัดการองคกร กรมสอบสวนคดีพิเศษของอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษโดยมผีูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนท้ังสิ้น 771 คน 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การเตร ียมความพร อมสู

ประชาคมการเม ืองและความ

มั่นคงอาเซียน 

 

   โครงการ ฝกอบรมการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ระหวางหนวยงานความมั่นคงไทยและสหรัฐอเมริกา 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือแลกเปลี่ยนเทคนิค ความรู ความเช่ียวชาญดานการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธวิธี และการประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานความมั่นคงภาคเหนือกับหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายตางประเทศเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามคดี
อาชญากรรมขามชาติ 
    ๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถานการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตของอาชญากรรมขามชาติ  รวมกับ
หนวยงานความมั่นคงภาคเหนือ และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
ของตางประเทศท่ีตั้งอยูในประเทศไทย   
    เปาหมาย บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หนวยงานความ
มั่นคงใน พ้ืน ท่ีภาค เห นือ  และหน วยงานความมั่ นคงจาก
ตางประเทศ รวม ๕๐ ราย 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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    ๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การคามนุษย 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรม 
ขามชาติ 
   ๒.๑.๑.๔ ปญหาสถานะ 
และสิทธิบุคคล 

   ตัวชี้วัด ระดับความสําเ ร็จของการดําเนินโครงการฝกอบรม  
การแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางหนวยงานความ
ม่ันคงไทยและสหรัฐอเมริกา กิจกรรม จัดการฝกอบรมรวมกับ
หนวยงานความ ม่ันคงภาคเหนือและหนวยงานความ ม่ันคง
ตางประเทศ  
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ผูเขารับการฝกอบรมมีการพัฒนาทักษะ
การตอสู การปองกันตัว ความเชี่ยวชาญในการใชอาวุธ สามารถ
วิเคราะหขอมูล การเชื่อมโยงของกลุมองคกรอาชญากรรมและนําผล
การวิเคราะหมาสนับสนุนคดีพิเศษ เสริมสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายภายในประเทศและ
ตางประเทศ อันจะเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามคดี
อาชญากรรมขามชาติ 
 ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ๑. สามารถสรางเครือขายและกระชับความสัมพันธกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายทั้งในและตางประเทศ 
   ๒. เปนการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ดานสืบสวน
สอบสวนและปราบปราม 
    ๓. สามารถพัฒนาขอมูลและการขาวเปนฐานขอมูล เพื่อปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม 
 ผลลัพธตามตัวชี้วัด การดําเนินโครงการฝกอบรม การแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณระหวางหนวยงานความม่ันคงไทยและ
สหรัฐอเมริกาดําเนินการแลวเสร็จ 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง
ร าชอ าณาจั ก ร ไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตรสรางความ
เปนธรรมในสังคม 

  1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดานนิติ
วิทยาศาสตรประจําเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 45 ครั้ง
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน 28 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน 5 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๑0 ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน 2 ครั้ง 
 
    
 

11,885,000 
บาท 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ  
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
       2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จํานวน 1 เรื่อง 
       2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 1 
เรื่อง 
       2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  0 เรื่อง 
       2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 4 เรื่อง  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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      2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิดและสาร
เสพติดเบ้ืองตน จํานวน 48 เรื่อง 
        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 59 
รายการ 
                 (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
59 รายการ  
                 (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม
แบบเรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 0 รายการ  
        2.7  ขอตรวจ เปรี ยบ เ ทียบรูปแบบสาร พัน ธุกรรม 
กับฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 5 profle   
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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 ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ีตอง
ไดรับการปองกันและแกไขโดย
การบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด
และการจัดการปญหาอ่ืนๆ  
ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสรจ็ 
๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑.ตรวจพิสูจน 
ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 22,130 ราย 
 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิ 
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิในระบบบังคับ

รักษา จํานวน 13,012 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 6,018 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคมุตัว จํานวน 12,831 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 11,381 ราย 

ไดรับ 
535,055,100 

ใชจายไป 
153,391,055.15 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     - การถายโอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดใหกับสาธารณสุข 
    1. โครงการเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับภารกิจการถาย
โอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ผลการดําเนินงาน 

- ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
(เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ไดรับผิดชอบในการ 

 
 

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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     ดําเนินการภารกิจดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แบบไม
ควบคุมตัวแลวตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 โดยรับเฉพาะ 
ผูเขารับการฟนฟูฯ รายใหม สวนผูเขารับการฟนฟูฯ รายเกาท่ียัง
คางในระบบ กรมคุมประพฤติก็ยังคงดูแลตอไปจนกวาจะเสร็จสิ้น
กระบวนการฟนฟูฯ สวนวิธีการฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว กระทรวง
สาธารณสุขจะเขาไปควบคุมดูแลเรื่องมาตรฐานการฟนฟูฯ โดยจะ
เริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป ท้ังน้ี  
ในสวนภารกิจดานการตรวจพิสูจน  กรมคุมประพฤติยังคง
รับผิดชอบ โดยใหมีการเพ่ิมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเขา
มามีบทบาทในคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
ในตําแหนงแพทย และตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรวมกําหนดแนว
ทางการฟนฟูฯ ใหเหมาะสมกับการเสพติดและขอมูลภูมิหลังทาง
สังคม ท้ังน้ีใหทยอยปรับเปลี่ยนอนุกรรมการเมื่อผูทรงคุณวุฒิครบ
วาระ และภารกิจดานกฎหมาย ดานเลขานุการคณะกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ดานคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติยังคงรับผิดชอบดําเนินการ
ตอไป 

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

         การดําเนินการในการถายโอนภารกิจ 
 1. ดานกฎหมาย 
 มีการดําเนินการปรับแกระเบียบคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด วาดวยการตรวจพิสูจน การฟนฟู  

 
 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติด การควบคุมตัวและการปฏิบัติตอผูเขา
รับการตรวจพิสูจน และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา 
เสพติด พ.ศ. 2545 ในบางขอ และจัดทําประกาศกระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผู ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยกําหนดให
ผู ปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร  
เปนพนักงานเจาหนาท่ี รวมท้ังจัดทําประกาศกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง กําหนดสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  
ซึ่ ง กํ า หนด ให หน ว ย ง าน ในสั ง กั ดก ร ะทรว งส า ธา รณสุ ข  
และกรุงเทพมหานคร เปนสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ตามมาตรา 23 (3) 
 2. ดานคณะอนุกรรมการ 

ดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ ในตําแหนงแพทยแทน
ตําแหนงแพทยท่ีวางลง โดยทยอยแตงตั้งแพทยของกระทรวง
สาธารณสุขแทนตําแหนงแพทยท่ีลาออกหรือถึงแกกรรม และ
ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิท่ีจะครบวาระในป พ.ศ. 2560 จะแตงตั้ง 
สสจ. เปนผูทรงคุณวุฒิ 1 คน 
  

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๖ 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

             3. ดานบริหารจัดการ 
 3.1. พัฒนากระบวนการตรวจพิสจูนใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 3.2. จัดทําแนวทางการดําเนินการฟนฟูฯ รวมท้ัง
ปรับปรุงแบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรมคุม
ประพฤติ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได
ดําเนินการแลว 

 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ
แกผูบริหารจัดการระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และสารเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วัน ท่ี 28 
พฤศจิกายน 2559 โดยมีการเชิญผูอํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติท่ัวประเทศ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เขารวมประชุมทําความเขาใจ 
 3.4 จัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถาย
โอนภารกิจการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ร.บ.ฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ระหวางวันท่ี 22 - 23 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯจํานวน 118 คน 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
       - ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัว ณ สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
จํานวน 9 แหง ดังน้ี 
       1. วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย 
       2. วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 2 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี  
       3. วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 30 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
       4. วันท่ี 13 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดบุรีรัมยท่ี 1 
       5. วันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
มณฑลทหารบกท่ี 310 คายวชิรปราการ จังหวัดตาก 
 

ไดรับ 
849,000 
ใชจายไป 

431,120 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

           6. วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎรธานีท่ี 1 
      7. วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพล
ทหารราบท่ี 5 คายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       8. วันท่ี 26 - 27 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 51 จังหวัดอํานาจเจริญ 
       9. วันท่ี 29-30 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยาท่ี 2 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

     3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคีในการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี 
ในการการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว : 
หลักสูตรการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน พรอมมอบประกาศนียบัตร 
ใหผู ท่ีผ านการอบรม เมื่ อ วัน ท่ี  18 -23 ธันวาคม 2559  
ณ บานผูหวาน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผูเขาอบรม 
จํานวน 40 คน 

ไดรับ 
692,000 
ใชจายไป 

656,739.24 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 

 



๑๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
     2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

   - โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ผลการดําเนินงาน 
    - ปจจุบันอยูเตรยีมความพรอมในการดําเนินโครงการ โดยมี
โครงการดังน้ี 

  1. โครงการพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมความประพฤติคดีความ
มั่นคง (เปาหมาย 12 ครั้ง) 
     
 

  2. การสงเสริมอาชีพใหแกกลุมผูถูกคุมความประพฤติในคดีความ
มั่นคง (เปาหมาย 12 ครั้ง) 
    
 
 

 3. การฝกอบรมพนักงานคุมประพฤติ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (เปาหมาย 30 คน) 
 

ไดรับ 

5,649,730 
ใชจายไป 

 
 

ไดรับ 
981,330 
ใชจายไป 

 
ไดรับ 

500,000 
ใชจายไป 

 
 

ไดรับ 
200,000 
ใชจายไป 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 

 



๒๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     4. การจดัคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติด (คายภูมิ
บุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 คน  
รวม 500 คน) 
 
 
    5. การจางเหมาเจาหนาท่ีผูประสานงานในชุมชน จํานวน 16 
คน 
 

ไดรับ 
1,088,400 

ใชจายไป 
 
 

ไดรับ 
2,880,000 

ใชจายไป 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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 2.1 การเตรียมความพรอม
ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน  
    2.1.1 ปญหาเฉพาะหนาท่ี
ตองไดรับการปองกันและแกไข
โดยการบังคับใชกฎหมายท่ี
เขมงวดและการจดัการปญหา
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ 
          1) ปญหายาเสพติด 

       การปองกัน บําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน     
ท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 6,837,200 บาท 
    กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจหนาท่ีในการ
บําบัด แกไข และฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับ
ยาและสารเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและมีปญหา
เก่ียวของกับการใชยาและสารเสพติดมีสาเหตุมาจากปจจัยหลาย
ดาน เชน ดานจิตใจ ครอบครัว สังคม เปนตน โดยสถานพินิจฯ  
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง และศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน ๑8 
แหง รวมท้ังสิ้น95 แหง ดําเนินงานในการดูแล บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติด
ตลอดจนการสงตอในดานการบําบัด และการนําลงขอมูลเด็กและ
เยาวชนในระบบสารสนเทศ ท้ังน้ี เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการ
บําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพทําให
เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปชีวิตอยางปกติสุขในสังคมภายหลัง
ไดรับการปลอยตัว และไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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        1. โครงกาปองกัน บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 2,247,200 บาท 
วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือพัฒนาการปองกัน การบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพตดิใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือใหมีฐานขอมูลการบําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและ
เยาวชนท่ีใชยาเสพติดเพ่ือการดูแลอยางตอเน่ือง 
  3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาหนวยบําบัดใหเขาสู
มาตรฐานการบําบัดยาเสพติดในระบบตองโทษ 
เปาหมาย  
  เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ/ศูนยฝกและอบรมฯ 
ตัวชี้วัด 
  จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพ
ดานยาเสพติด จํานวน 2,500 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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       กิจกรรม 
  1.1 การตรวจหายาและสารเสพติดในปสสาวะ (อยูระหวาง
ดําเนินการ) 
  1.2 การบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตาม
โปรแกรมบําบัด (อยูระหวางดําเนินการ) 
  1.3 การรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติด 26 มิ.ย.2560 
(อยูระหวางดําเนินการ) 
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 
4,590,000 บาท 
  (1) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดูแล เด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุมใหมีประสิทธิภาพ 
  (2) เพ่ือใหมีแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเปนมาตราฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ 
  (3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดแูลเด็กและเยาวชนท่ีใชยา/สาร
เสพติดไดอยางเหมาะสมตามสภาพปญหา 
ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางการดําเนินการ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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 ๒.๑ การเตรียมความพรอม 
สูประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 

   แผนงาน : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ   
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงานในสังกัดและ
ใหบริการประชาชนในดานงานยุติธรรม   
กิจกรรม : เสริมสรางความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
(งบประมาณ สป.ยธ. ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)   

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 

    โครงการท่ี ๑ :  โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (ระยะ
ท่ี 1) (งบประมาณ ๑,๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติและรับฟงความคิดเห็น
ตอแผนบูรณาการฯ 
  ๒. เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการภายใตแผนบูรณาการฯ 
  ๓. เพ่ือใหไดกระบวนงานกลางภายใตแผนบูรณาการฯ 
  ๔. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทาทีของผูแทนจากประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนเก่ียวกับแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมของประชาคมอาเซียนท่ีประเทศไทยเสนอ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     เปาหมาย 
  เพ่ือใหประเทศไทยและประชาคมอาเซียนมีระบบการชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมภายใตการบริหารจัดการท่ีเปนระบบเปนไปตาม
มาตรฐานสากล อันจะนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
การสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล
กิจกรรม 
  1. การขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ของประเทศไทย 
  2. การขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ของประชาคมอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
**อยู ระหวางการเตรียมการซึ่ งจะเริ่มดํา เนินงานในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายสูความเปนผูนําอาเซียน (งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขและการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศท่ีมีมาตรฐานการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเปนท่ียอมรับในมาตรฐานสากล 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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       ๒. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและประสานความรวมมือชวยเหลือ 
ในการจัดการเรื่องราวรองทุกขและการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายในระดับอาเซียน 
  ๓. จัดทําขอเสนอสําหรับจัดตั้ งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน 
เปาหมาย 
  เพ่ือพัฒนาระบบงานพิทักษสิทธิและเสรีภาพไปสูมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด  
มีรายงานการศึกษาระบบการชวยเหลือการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกขและการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเปนท่ียอมรับใน
มาตรฐานสากล และขอเสนอสําหรับจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุน
การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน จํานวน ๑ 
ฉบับ 
กิจกรรม 
  ๑. ศึกษาเ พ่ือพัฒนาระบบพิทักษสิท ธิและเสรีภาพไปสู
มาตรฐานสากล 
  ๒. ศึกษาดูงาน ในประเทศ/ตางปประเทศ (ประเภท ข) 
  ๓. ระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอแนะนโยบาย
ระดับประเทศเรื่องการพิทักษสิทธิและเสรีภาพเพ่ือเปนผูนํา
อาเซียน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     ๔. สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 
  **อยูระหวางการเตรียมการซึ่งจะเริ่มดําเนินงานในเดือนมกราคม 
๒๕๖๐**   

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใช 
ความรุนแรงในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต 
๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชน 
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

   แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต   
โครงการ : เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสรางความ
เปนธรรมในจังหวัดชายแดนใต   
กิจกรรม : เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสรางความ
เปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต   
(งบประมาณ ๖,๑๗๕,๘๐๐.๐๐ บาท)   

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๑ :  โครงการสงเสริมเสรีภาพในจังหวัดชายแดน
ภาคใตโดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีรัฐและภาคประชาชน 
(งบประมาณ ๓,๖๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือจัดทําหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสําหรับเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการ
บังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
  ๒. เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความรู ความเขาใจ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๒๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     และมีความตระหนักในหนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานหลักสิทธิมนุษยชน 
  ๓. เพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานสิทธิเสรีภาพสําหรับภาค
ประชาชนโดยใชรูปแบบการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ผลิตสื่อ 
เปาหมาย 
  1. เจาหนาท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย
มีความรูความเขาใจและมีความตระหนักในหนาท่ีตามกฎหมายบน
พ้ืนฐานของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
  ๒. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐและไดรับการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
ตัวช้ีวัด 
  ๑. จํานวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายท่ีเขา
รับการอบรม ๓,๔๐๐ คน 
  ๒ . จํ า น วนประชาชนกลุ ม เป า หม าย ท่ี เ ข า ร ว มประ ชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ จํานวน ๕๐ คน 
  ๓. รอยละ ๖๐ ของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการอบรมสามารถผาน
การทดสอบความรูความเขาใจตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๒๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     กิจกรรม 
  ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมายฯ 
  ๒.จัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายฯ 
  ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการการมีสวนรวมของภาคประชาชนจังหวัด
ชายแดนใต 
  ๔. รายงานผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 
**อยูระหวางการเตรียมการซึ่งจะเริ่มดําเนินงานในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการที่ ๒ :  ฝกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรมนําสันติสุข 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (งบประมาณ ๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค 
  ๑. เพื่อใหเยาวชนเกิดความตระหนักในเร่ืองการปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เขาถึงกระบวนการยุติธรรม แนวทางการประกอบอาชีพ 
การศึกษา 
  ๒. เพื่อใหเยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสวนรวมแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนใตไดอยางเปนรูปธรรม โดยผานกระบวนการมีสวน
รวมในการผลิตส่ือสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใตบริบทของ
ชุมชน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๓๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     เปาหมาย 
    เยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เขาถึงกระบวนการยุติธรรม แนวทางการประกอบอาชีพ 
หรือการศึกษาตอสามารถเกิดแนวคิดในการมีสวนรวมแกไขปญหา 
จังหวัดชายแดนใตไดอยางเปนรูปธรรมโดยผานกระบวนการมีสวน
รวมในการผลิตสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใตบริบท
ของสังคม 
ตัวช้ีวัด 
  ๑. จํานวนเยาวชนท่ีเขารับการฝกอบรม จํานวน ๓๐๐ คน 
  ๒. รอยละ ๖๐ ของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการอบรมสามารถผาน
การทดสอบความรูความเขาใจตามเกณฑท่ีกําหนด 
กิจกรรม 
  ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรศาสนธรรมนําสันติ
สุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
  ๒. ฝกอบรมหลักสูตรศาสนธรรมนําสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต/ถอดบทเรียน/ 
  ๓. จัดประกวดสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใตบริบท
ของชุมชน 
  ๔. รายงานผลการดําเนินการ 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๓๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรฐับาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ผลการดําเนินงาน 
    จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจและนิเทศการปฏบัิติงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อวันท่ี ๑๑ - 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนาราธิวาส และจังหวัดสงขลา
และจะดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรศา
สนธรรมนําสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ในระหวางวันท่ี 
๖ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๒.๑ การเตร ียมความพร อมสู
ประชาคมการเม ืองและความ
มั่นคงอาเซียน 
   ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ีตอง
ไดร ับการปองกันและแกไขโดย
การบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด
แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ป ญ ห า อื ่น ๆ       
ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 
   ๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การคามนุษย 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรม 
ขามชาติ 
   ๒.๑.๑.๔ ปญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล 

   1.โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดตามเสพติด ไดรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสม และเปน
การลด Demand ลง 
  2. เพ่ือใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได และมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมภายหลังพนโทษ 
  3. เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดในเรอืนจํา/ทัณฑสถาน และเปน
การตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
   ผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 12,500 คน 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางวางแผนจัดทําโครงการ 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 
 



๓๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     2..การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
ราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอม 
ท้ัง ในด านร า งกาย จิต ใจ สั งคม  อารมณ  ทักษะ  ความรู
ความสามารถทางการอาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ 
  2. เพ่ือใหนักเรียนวิวัฒนพลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน) ไดนําความรูท่ี
ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซ้ํา 
  3. เ พ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเ ก่ียวกับการลดอุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
  4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี       
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
เปาหมาย 
  นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด ท่ีมีประวัติ เสพจากเรือนจํา 
ทัณฑสถานท่ัวประเทศ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการบําบัด 
ฟนฟู และพัฒนาใหมีความพรอมกลับสูสังคม 
 

 กรมราชทัณฑ 



๓๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ผลการดําเนินงาน 
  1.การติดตาม ประเมินผลกลุมเปาหมายประจําป 2558  
(1 ป ภายหลังพนโทษ) 
      (1) การทํางาน 
      (2) รายได 
      (3) ความตองการรับทราบขอมูลขาวสาร และเปนเครือขาย
ลูกเสือเพ่ือพลังแผนดิน 
      (4) การกระทําผิดซ้ํา 
  2.การพัฒนาเครือขาย จัดทําฐานขอมูลลูกเสือวิวัฒนรุน 2 
จํานวน 2,750 คน (กลุมเปาหมาย ประจําป 2559) 
  3.การขับเคลื่อนแผนงานโครงการบําบัด ฟนฟูและพัฒนา
สมรรถภาพผูตองขัง ในรูปแบบวิวัฒนพลเมืองดวยกระบวนการ
ลูกเสือ ประจําป พ.ศ.2560 กลุมเปาหมายผูตองขังเด็ดขาดคดียา
เสพติดท่ีมีประวัติ เสพ จํานวน 5,000 คน จากเรือนจํา/ 
ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 



๓๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     3.โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือไดรับ
คําปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนํา 
ท่ีผานการอบรม 
  2.เพ่ือใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
  3.เพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
เปาหมาย 
   ผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมาย จํานวน 142 
แหง 
ผลการดําเนินงาน 
  ขยายเครือขายการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถาน จากเดมิจํานวน 55 แหง เปน 142 
แหง ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๓๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        ๑) ปญหายาเสพตดิ ความสอดคลองกบั

แผนพฒันาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด    พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตรที่ 

๕ การเสริมสรางความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ัง

ค่ังและยั่งยืน (ปญหายา

เสพติด) 

  แผนงาน : การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ 
ผลผลิต : การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
เปาหมาย/วัตถุประสงค: สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชนมี
สวนรวมปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปองกันและแกไข
ปญหาความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดแผน : รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
กิจกรรม   
   ๑. การสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิ 
   ๒. การสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมปองกันยาเสพติด 
   ๓. การปราบปรามการคายาเสพติด  
   ๔. ความรวมมือระหวางประเทศดานปราบปราม 
   ๕. การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูตดิยาเสพตดิ 
   ๖. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพตดิ 
   ๗. บุคลากรภาครัฐ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   ๘. การบริหารจัดอยางบูรณาการ 
 

ไดรับ  
๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ 

บาท 
เบิกจาย  

๘๓๗,๖๑๖,๑๓๙ 
บาท 

(รอยละ ๓๓.๖๘) 
(ขอมูล ณ ๒๓ ม.ค.

๖๐) 

 

สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๓๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ผลการดําเนินงาน 
๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกนัยาเสพติด 

๑. การแก ไขปญหายาเสพติดในหมูบ าน/ชุมชน
เปาหมาย ภาพรวม ๒๘,๙๗๔ หมูบาน/ชุมชน  

  ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนวิกฤต ๑๐๑ หมูบาน/ชุมชน 
  ๑.๒ หมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติด ๑๐,๘๒๙ 

หมูบาน/ชุมชน 
  ๑.๓ หมูบาน/ชุมชน ท่ีไมมีปญหา ๑๘,๐๔๔ หมูบาน/

ชุมชน 
 

๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 

๑. การจับ กุมคดียา เสพติดในภาพรวม จํ านวน 
๘๑,๒๔๗ คดี ผูตองหา จํานวน ๘๙,๑๗๖ คน  

๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย 
ยาบา จํานวน ๓๕,๑๐๑,๘๑๙ เม็ด ไอซ  ๑,๐๓๗.๑๐ กิโลกรัม 
เฮโรอีน ๑๒๐.๓๐ กิโลกรัม กัญชา ๒,๒๘๐.๑๙  กิโลกรัม  
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 



๓๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๕๐๔ ราย 
มูลคาทรัพยสิน ๒๙๙.๓๒ ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสิน
โดยการบังคับโทษปรับ ๔๒๖ ราย  

๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๓๔๔ 
คดี ผูตองหา ๙๔๓ ราย  

๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตู ปณ. ๑๒๓ 
และทาง Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๗๕ 
คน  

๖. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของ
กับยาเสพติด ๒๕  คน 

 
๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๒๓,๘๙๒ คน ดังน้ี 
๑. ระบบสมัครใจ รวม ๑๕,๒๒๓ คน 
   ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข ๑๐,๗๐๗ คน 
   ๒) คายศูนยขวัญแผนดิน ๔,๕๑๖  คน 
๒. ระบบบังคับบําบัด ๗,๑๖๑ คน 
๓. ระบบตองโทษ ๑,๕๐๘ คน 
   ๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๙๓๙  คน 
   ๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๕๖๙ คน 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๓๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
      ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัด ๗,๔๙๙ คน  
      ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ ๒๖๑  คน 
      ๔.๓ ใหความชวยเหลือ ๑๖๘  คน 
 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๒.1  การ เตร ียมความพร อม      
สู ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 
   ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ีตอง
ไดร ับการปองกันและแกไขโดย
การบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด
แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ป ญ ห า อื ่น ๆ        
ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 
   ๑) ปญหายาเสพติด 
   ๒) การคามนุษย 
   3) อาชญากรรมขามชาติ 
   ๔) ปญหาสถานะและสิทธิ
บุคคล 

   1.โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดตามเสพติด ไดรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสม และเปน
การลด Demand ลง 
  2. เพ่ือใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได และมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมภายหลังพนโทษ 
  3. เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดในเรอืนจํา/ทัณฑสถาน และเปน
การตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
  ผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 12,500 คน 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางวางแผนจัดทําโครงการ 

   2. การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
ราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอมท้ังใน
ดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ ทักษะ ความรูความสามารถทางการ
อาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 

 กรมราชทัณฑ 

 



๔๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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       2. เพ่ือใหนักเรียนวิวัฒนพลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน) ไดนําความรูท่ี
ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซ้ํา 
  3. เ พ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเ ก่ียวกับการลดอุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
  4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือภายใตแนวคิด “การคืนคนดี  
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
เปาหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดท่ีมีประวัติเสพจากเรือนจํา 
ทัณฑสถานท่ัวประเทศ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการบําบัด 
ฟนฟู และพัฒนาใหมีความพรอมกลับสูสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
   1. การติดตาม ประเมินผลกลุมเปาหมายประจําป 2558  
(1 ป ภายหลังพนโทษ) 
      (1) การทํางาน 
      (2) รายได 
      (3) ความตองการรับทราบขอมูลขาวสาร และเปนเครือขาย
ลูกเสือเพ่ือพลังแผนดิน 
      (4) การกระทําผิดซ้ํา 

 กรมราชทัณฑ 
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         2. การพัฒนาเครือขาย จัดทําฐานขอมูลลูกเสือวิวัฒนรุน 2 
จํานวน 2,750 คน (กลุมเปาหมาย ประจําป 2559) 
    3. การขับเคลื่อนแผนงานโครงการบําบัด ฟนฟูและพัฒนา
สมรรถภาพผูตองขัง ในรูปแบบวิวัฒนพลเมืองดวยกระบวนการ
ลูกเสือ ประจําป พ.ศ.2560 กลุมเปาหมายผูตองขังเด็ดขาดคดียา
เสพติดท่ีมีประวัติเสพ จํานวน 5,000 คน จากเรือนจํา/ทัณฑ
สถานท่ัวประเทศ 

3.โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
  1 .เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือไดรับ
คําปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนํา 
ท่ีผานการอบรม 
  2. เพ่ือใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
  3 .เพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
 

 กรมราชทัณฑ 
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     เปาหมาย 
   ผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมาย จํานวน 142 
แหง 
ผลการดําเนินงาน 
   ขยายเครือขายการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถาน จากเดิมจํานวน 55 แหง เปน 142 
แหง ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
 

 กรมราชทัณฑ 
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3 การลดความเหลือล้ําของสังคมและการสรางกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 - สอดคลองกับ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ขอ  2.4 ดานการ
บริหารจัดการและ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
2.4.1 ด านธรรม 
ภิบาล 
( 1 ) ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
จ ะ ต อ ง ใ ห
ความสําคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอยาง
เรงดวน 
  

     1 . โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ถ ว า ย เ ป น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลา 
ธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดิทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรูความ
เขาใจ มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรม 
ท่ีถูกตอง 
  2. เพ่ือใหขาราชการสังกัดสวนกลางกรมราชทัณฑไดมี  
ส วนร วมสํ า นึ ก ในพระมหากรุณ า ธิคุณพระบาทสม เด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการทําบุญถวายสังฆทาน
และปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล 
เปาหมาย 
   ขาราชการราชทัณฑทุกระดับท่ีสังกัดสํานัก กอง สวนกลาง 
กรมราชทัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
รวม 12 ครั้ง 

 กรมราชทัณฑ 
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  - ส อ ด ค ล อ ง กั บ
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
ตามนโยบายคณะ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
แหงชาติ 
ข อ  6  มี ศี ล ธร รม 
รักษาความสัตยหวัง
ดีตอผูอ่ืนเผื่อแผและ
แบงบัน 

  ผลการดําเนินงาน  
    ครั้ งท่ี 1 วันท่ี 27 ต.ค.59 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน  
จ.นนทบุรี 
    ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 พ.ย.59 นิมนตพระจากวัดบางขวาง  
จ.นนทบุร ี
 

 กรมราชทัณฑ 

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ขอ  2.4 ดานการ
บริหารจัดการและ
การปรับปรุง 

  2.โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ในหนวยงาน 
 

 กรมราชทัณฑ 
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 ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  
2.4.1 ดานธรรมภิบาล 
( 1 ) ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ ต อ ง ใ ห
ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อยางเรงดวน 
 - สอดคลองกับคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของ
สวนรวมและของชาติมากกวา
ผลประโยชนของตนเอง 
 

     3. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการ
ท่ีดี 
  4. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
พรอมกับการตรวจสอบ สามารถตอบ ช้ีแจงและอธิบายในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางชัดเจน 
  5. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑรวมมือรวมใจ 
ในการสรางกรมราชทัณฑใสสะอาด สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
องคกร 
เปาหมาย เรือนจํา/ทัณฑสถาน ท่ัวประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการดําเนินงาน  
    อยูระหวางจัดทําโครงการโดยจะเริ่มดําเนินการในเดือน
มกราคม 2560 
 

 กรมราชทัณฑ 
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 3.2 สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก 12 ประการ 
 

 - ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
   - ประชาชนรับรู
สิทธิและเขาถึง
บริการของ
หนวยงานระบวน
การยุติธรรมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็วมี
การบังคบใช
กฎหมายอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม 
ภาคีการพัฒนาตางๆ
มีสวนรวมใน
กระบวนการ
ยุติธรรม 
 

  ผลลัพธตามตัวชี้วัด 
    ในปงบประมาณ 2560 นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 
ถึง วัน ท่ี  20 ธันวาคม 2559 มีจํ านวนเด็กและเยาวชน 
ท่ีอยูในความควบคุมดูแลตามคําสั่งศาล จํานวน 3,136 คน 
คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน 
วัตถุประสงค  
    เพ่ือบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหา
ดานครอบครัว และปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเด็ก เยาวชน
ผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
ไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนทําใหครอบครัวมี
ความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
ท่ีจะกระทําผิด ซึ่งไดเปดดําเนินการในสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ 
จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 แหง และเมื่อ
วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ได เปดดําเนินการใหคําปรึกษา 
ท่ีสวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
อีกจํานวน 1 แหง 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๔๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      ผลการดําเนินงานสะสม 
  (1 ตุลาคม 2559 - 20 ธันวาคม 2559) 
จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น         356  ราย 
  1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลนิิก  119  ราย 
  2. ขอรับบริการทางโทรศัพท             7  ราย 
  3. อ่ืนๆ                                  230  ราย 
สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2559 
  (20 พฤศจิกายน  2559 - 20 ธันวาคม 2559) 
  จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น          185  ราย 
  1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลนิิก       55  ราย 
  2. ขอรับบริการทางโทรศัพท                6  ราย 
  3. อ่ืนๆ                                     106  ราย  
  จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก  
  1. ปญหากฎหมาย 
  2. ปญหาอ่ืนๆ 
  3. ปญหาครอบครัว 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๔๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคงแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 12 ขอ 2.4 ดานการ
บริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนา  
2.4.1 ดานธรรมภิบาล 
(1)ประเทศไทยจะตอง
ใหความสําคัญกับเรื่อง
ธ ร รม าภิ บ าล อย า ง
เรงดวน 
 - สอดคลองกับคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบ
แ ห ง ช า ติ  ข อ  6  มี
ศีลธรรม รักษาความ
สัตยหลัวดีตอผูอื่น เผ่ือ
แผและแบงบัน 

  1. โครงการปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรี
นฤบดิทร  สยามินทราธิ ร าช  บรมนาถบพิตร  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาให กับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรู  
ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรม 
ท่ีถูกตอง 
  2. เพ่ือใหขาราชการสังกัดสวนกลางกรมราชทัณฑไดมีสวนรวม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติ
ธรรมถวายเปนพระราชกุศล 
เปาหมาย 
    ขาราชการราชทัณฑทุกระดับท่ีสังกัดสํานัก กอง สวนกลาง 
กรมราชทัณฑระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2560 รวม 12 ครั้ง ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 
27     ต.ค.59 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 22 พ.ย.59 นิมนตพระจากวัดบางขวาง จ.นนทบุรี 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๕๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

- สอดคลอ งกั บ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 ขอ 2.4 ดานการ
บริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนา  
2.4.1 ดานธรรมภิบาล 
(1)ประเทศไทยจะตอง
ใหความสําคัญกับเร่ือง
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล อ ย า ง
เรงดวน 
 - สอดคลองกับคานิยม
ห ลักของคนไทย  12 
ประการ ตามนโยบาย
คณะ รักษาความสงบ
แหงชาติ 
ข อ  1 2  คํ า นึ ง ถึ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง
สวนรวมและของชาติ
มากกวาผลประโยชน
ของตนเอง 
 

  2. โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน   
  2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใน
หนวยงาน 
  3. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม
จริยธรรม มคีวามซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการ
ท่ีดี 
  4. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
พรอมกับการตรวจสอบ สามารถตอบ ช้ีแจงและอธิบายในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางชัดเจน 
  5. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑรวมมือรวมใจใน
การสรางกรมราชทัณฑใสสะอาด สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
เปาหมาย เรือนจํา/ทัณฑสถาน ท่ัวประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการดําเนินงาน  
    อยูระหวางจัดทําโครงการโดยจะเริ่มดําเนินการในเดือน
มกราคม 2560 

 กรมราชทัณฑ 

 



๕๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

7   การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
 -    โครงการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 2,577,000 บาท ในการจัดการประชุม 
ดานการบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
     1. โครงการประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดาน
การบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) 
     ผลการดําเนินงาน 
     มีกําหนดดําเนินการจัดการประชุมระหวางเดือน กุมภาพันธ - 
มิถุนายน 2560 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๐.๒ ยกระดับสมรรถนะของ

หนวยงานของรัฐใหมี
ประสิทธิภาพ 
   ๑๐.๒.๑ การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
 

       โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมสู  
“กองบริหารคดีพิเศษ” 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนงาน 
ท่ีปรับเปลี่ยนตามอํานาจหนาท่ีและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
    ๒. เพ่ือปรับกระบวนทัศนและแผนปฏิบัติงานของกองบริหาร
คดีพิเศษ 
    ๓. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค ตลอดจน
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
เปาหมาย จนท.ศูนยบริหารคดีพิเศษและกลุมคดีความเห็นแยง 
รวม ๔๕ ราย  

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๑๐.๒.๒ การพัฒนาหนวยงานของ
รัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

   กิจกรรม การบรรยายและอภิปราย 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ผูเขารวมสัมมนามีความรูความเขาใจ
เ ก่ียวกับกระบวนงานท่ีปรับเปลี่ยนตามอํานาจหนา ท่ีและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สามารถปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติงานตามแผน
ของกองบริหารคดีพิเศษ และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธตามเปาหมาย สงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนงานท่ีปรับเปลี่ยน เปาหมาย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๕๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๐.๔ การใชมาตรการ 
   ๑๐.๔.๑ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก
ในการรักษาศักด์ิศรีของความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต
ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๑๐.๔.๒ ยกเลิกหรือแกไข
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแก
ประชาชนเกินควร หรือเปดชอง
โอกาสการทุจริต 

       โครงการ เสริมสรางจิตสํานึก สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ
ขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหขาราชการและเจาหนาท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต 
    ๒. เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนอมนํามาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตนตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
เปาหมาย ขาราชการและเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
รวม ๕๘ ราย  
กิจกรรม อบรมใหความรูและศึกษาดูงาน 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ขาราชการและเจาหนาท่ีมีความรูความ
เขาใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล นําไปสูการประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี นอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนตามรอย
เบ้ืองพระยุคลบาท 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๕๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
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     ผลลัพธตามเปาหมาย ขาราชการและเจาหนาท่ีสามารถนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเปนผู นําดาน
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลไดอยางสรางสรรค 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๑๐.๕ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการตอ
ผูกระทําการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคด ี
 

   1.เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย  
(1 ต.ค.2559 - 30 ธ.ค. 2559) 
คดีเก่ียวกับการทุจริต  จํานวน 2 ราย 
ไลออก                                                0 ราย 
แตตั้ง คกก.สอบสวน/ใหออกราชการไวกอน    0 ราย 
แตตั้ง คกก.สอบสวน                                2 ราย        

 กรมราชทัณฑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
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 10.4 การใชมาตรการ 
        10.4.1 การใชมาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝง
คานิยมคณุธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิศ์รี
ของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการ
บริหารจดัการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

   1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมบังคับคดีประจําป 
พ.ศ. 2560  
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 692,800 บาท ในการจัดอบรมสัมมนา 
เ ชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและ 
ปรามปรามการทุจริตแกเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดี ท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค 
      ผลการดําเนินงาน 
      กรมบังคับคดีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมสปริงฟลด 
วิลเลจ กอลฟแอนดสปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีมี
ความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ และมีทัศนะคติท่ีดีในการปฏิบัติราชการโดยความโปรงใส 
ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีจิตสํานึกในการ 
เฝาระวังรักษาประโยชนราชการและประโยชนสวนรวม และเปนการ
สรางเครือขายภาครัฐเพ่ือตอตานการทุจริต โดยจัดอบรมท้ังสิ้น 3 
รุน ดังน้ี 
 

 กรมบังคับคด ี
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            - รุนท่ี 1 จัดเมื่อวันท่ี 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 
       ผูเขารวมโครงการประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จํานวน 75 คน 
      - รุนท่ี 2 จัดเมื่อวันท่ี 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 
       ผูเขารวมโครงการประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จํานวน 76 คน 
      - รุนท่ี 3 จัดเมื่อวันท่ี 1 - 2 ธันวาคม 2559 
       ผูเขารวมโครงการประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จํานวน 76 คน  
       รวมผูรวมโครงการ 3 รุน จํานวน 227 คน 

       2. กจิกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธการจัดระบบ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางย่ังยืน 
       - เมื่ อ วัน ท่ี  7  ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดี  โดย  
นางสาวรื่ น วดี  สุ วรรณมงคล  อ ธิบดี ก รม บังคับคดี  และ 
นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ รองอธิบดีกรมบังคับคดีเปนผูแทน
บรรยายผลงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ                          

 กรมบังคับคด ี
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         กรมบังคับคดีใน“โครงการมหกรรมพลังคุณธรรม ยับยั้งการ
ทุจริตกระทรวงยุติธรรม” และนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี              
กรมบังคับคดีเขารวมงานจํานวน 29 คน ณ โรงแรมเบสท  
เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
       - เมื่ อ วัน ท่ี  9  ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดี  โดย 
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และเจาหนาท่ี
กรมบังคับคดี เขารวมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศ
ไทย) โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานในพิธีเปดและประกาศเจตนารมณในการตอตานการคอร
รัปชัน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม 
       - เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศ
ผลการตัดสินรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งท่ี 6 ข้ึน มีหนวยงาน 
องคกร สถาบันท้ังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและเอกชน  
เขารวมโครงการดังกลาว โดยกรมบังคับคดีไดรับรางวัลชมเชย
องคกรโปรงใสเปนลําดับท่ี 1 
       - กรมบังคับคดีโดยนางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล                     
มีหนังสือแจงขอความรวมมืองดการใหของขวัญในเทศกาล               
ปใหม 2560 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 กับผูติดตอราชการ              

 กรมบังคับคด ี



๕๘ 
 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
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     กรมบังคับคดีทุกทาน ทําให สํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือช่ืนชมใน
การออกหนังหนังสือดังกลาวตอกรมบังคับคดี โดยเห็นวาเปนการ
ปองกันการแสดงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนการขัดแยง
ทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน อีกท้ังไมใหเปนการสิ้นเปลือง
คาใชจายอันเกินความจําเปน ซึ่งสอดคลองกับมาตรการเสริมดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอันเปนการเสริมสรางใหเกิด
คานิยม ทัศนคติท่ีดีแกบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีและเปน
แบบอยางท่ีดีใหแกหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนตอไป         

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรอืแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
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11 การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 

       ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค
ตอการบริหารราชการแผนดิน 
        

  ดากฎหมาย
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
ใหทุกสวน
ราชการเรงเสนอ
รางกฎหมายท่ีมี
ความจําเปน
เรงดวนโดยเร็ว 
และใหเรงรัดจัด
กลุมกฎหมาย 
แลวสงไปยัง
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือ
รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรี
ตอไป 
 

การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับคดี 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญตอ
การพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของตางๆ ใหมีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความยุติธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุน
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
    1.รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการเสนอกรรมาธิการวิสามัญ 
 
     (1) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 (การบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง) 
ข้ันตอนปจจุบัน  เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ มีมติรับหลักการและจัดสงรางพระราชบัญญัติฯไปยัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา (วันท่ี 10 ตุลาคม - 15 
ธันวาคม 2559) โดยปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมาธิการวิสามัญได
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ออกไป 30 วัน 
(วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 - 3 กุมภาพันธ 2560) 

 กรมบังคับคด ี



๖๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2.รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
    (1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....  
ข้ันตอนปจจุบัน  คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ ไดรวบรวมผลการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาวโดยเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 
2559 กรมบังคับคดีเสนอราง พรบ. ดังกลาว ไปยังกระทรวง
ยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวง
ยุติธรรม ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 
2559 ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเสนอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 และ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติในหลักการเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 
2559 และดําเนินการในการเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ สํา นักงาน ก.พ. 
สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการ
พิจารณาตอไป 
 

 กรมบังคับคด ี



๖๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

          (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 

ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯ 
ไปยั งกระทรวงยุ ติ ธร รม เมื่ อ วัน ท่ี  30 กันยายน 2559  
และคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม           
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ 
มีขอเสนอแนะและอยูระหวางปรับปรุงใหครบถวน โดยหารือกับ
สํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เพ่ือให เกิดความรัดกุม  
(3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
(เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัต ิ
ไปยังกระทรวงยุติธรรมแลวเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559  
และคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม  
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีได
ดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
เสร็จสิ้นแลว และสงใหกระทรวงฯ ดําเนินการในการเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยปจจุบันอยูระหวางกระทรวง
ยุติธรรมเสนอรางฯเขาคณะรัฐมนตรีพิจารณาและอยูระหวาง
สอบถามความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    

 กรมบังคับคด ี



๖๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรฐัมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     3. รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
     (1) การเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง รองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส 
และทางแอพพลิเคช่ันโทรศัพทมือถือเพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน 
ข้ันตอนปจจุบัน อยูระหวางการศึกษา วิจัย ของคณะทํางานศึกษา
กําหนดกรอบวิธีการ ประเด็นสําคัญปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
คําสั่ง และแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประมูลขายทอดตลาดทรัพย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (2 ) รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคด ี
เจาพนักงานบังคับคดี (ฉบับท่ี ...)  และรางระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมวาดวยการประเมินราคาทรัพย (ฉบับท่ี...) 
ข้ันตอนปจจุบัน  อยูระหวางคณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีแพง พิจารณาทบทวนรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมตาม
ขอสังเกตของท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
   (3) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ 
กรมบังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy 
Thailand 4.0 
         

 กรมบังคับคด ี



๖๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯเขาคณะกรรมการ 
เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
    (4)  กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เ ง่ื อน ไขของ บุคคล ท่ี ไ ด รั บมอบหมายให ปฏิ บัติ กา รแทน                 
เจาพนักงานบังคับคดี 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของ เมื่ อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 เพ่ือนํามายกร าง
กฎกระทรวงอีกครั้งหน่ึง      

 กรมบังคับคด ี

     1. การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 
  ผลการดําเนินงาน 
  ยอดผูใชบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 20 มกราคม 
2560 รวมจํานวน 5,743 ราย โดยสอบถามผลคดีมากท่ีสุด  
จํานวน 2,778 ราย คิดเปนรอยละ 48.37  ของยอดสายดวน
ท้ังหมด 

 กรมบังคับคด ี

     2 .ก ารบริ ก า รข อมู ลผ านทาง ร ะบบแอพพลิ เ คชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY 
   ผลการดําเนินงาน 
   ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 รวม
จํานวน 8,327 ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.91 

 กรมบังคับคด ี

 



๖๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      3.  การบริการขอมู ลผ านทางระบบแอพพลิ เคชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY Plus”  
ผลการดําเนินงาน 
   ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 รวม
จํานวน 919 ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.57   

 กรมบังคับคด ี

     4. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน    
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 4 ร 
ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศ
ขายทอดตลาด มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี 
โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 100,000 
ลานบาท ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - 15 
มกราคม 2560 สามารถผลักดันทรัพยสินออกจากระบบการบังคับ
คดี รวมจํานวน 33,477,127,994 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 17 
มกราคม 2560) รายละเอียด ดงัน้ี 
   - เ ดื อนตุ ล าคม  2559 ผลั กดั นทรั พย สิ น ไ ด  จํ านวน 
11,500,557,951 บาท 
   - เดื อนพฤศจิกายน 2559 ผลักดันทรัพย สินได  จํ านวน 
9,068,792,269 บาท 

 กรมบังคับคด ี



๖๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

       - เดื อน ธันวาคม 2559  - 2559 ผลั กดั นทรั พย สิ นได  
จํานวน 9,386,296,429 บาท 
  - วั น ท่ี  1  - 15 มกราคม 2560 ผลั กดั นทรั พย สิ น ได  
จํานวน 3,521,481,345 บาท 

 กรมบังคับคด ี

     5.โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
   ผลการดําเนินงาน 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกล เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใต           
กลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอย 
หน้ีครัวเรือน ผูเขารวมการไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
เปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี และทําใหเกิด
ความสมานฉันทสามัคคีในสังคม ซึ่งผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ัน
บังคับคดี  ในเดือนตุลาคม  - ธันวาคม 2559 มี เรื่ องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย รวมจํานวน 3,205  เรื่อง ทุนทรัพยรวม  
1,091,596,639.32 บาท รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 2,856 
เรื่อง ทุนทรัพยรวม 838,214,995.15 บาท คิดเปนผลสําเร็จรอย
ละ 89.91 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย รายละเอียด 
ดังน้ี 

 กรมบังคับคด ี
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     - เดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 960 เรื่อง 
ทุนทรัพย 397,444,253.02 บาท ไกลเกล่ียสําเร็จ 841 เรื่อง  
ทุนทรัพย  273,347,928.441 บาท คิดเปนรอยละ 87.60  
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 
   - เดือนพฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 1,454 
เรื่อง ทุนทรัพย 376,495,361.10 บาท  ไกลเกล่ียสําเร็จ 1,346 
เรื่อง ทุนทรัพย 304,061,129.11 บาท คิดเปนรอยละ 92.57 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 
   -  เดือนธันวาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 791 
เรื่อง ทุนทรัพย 317,657,025.20 ไกลเกล่ียสําเร็จ 669 เรื่อง  
ทุนทรัพย 260,805,937.63 บาท คิดเปนรอยละ 84.58 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 

6. การไกลเกล่ียขอพิพาทหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาน้ีสินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกลเกล่ียขอพิพาทในช้ันบังคับ
คดีมาเปนแนวทางการใหความชวยเหลือ โดยผลการไกลเกล่ียหน้ีสินครู
ท่ัวประ เทศ  เ ดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  2559 มี เรื่ อ ง เข า สู
กระบวนการ ไกลเกล่ีย 11 เรื่อง ทุนทรัพย 2,310,347.69 บาท  
ไกลเกล่ียสําเร็จ 9 เรื่อง ทุนทรัพย2,445,378.61 บาท คิดเปนรอยละ 
81.82 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 

 กรมบังคับคด ี
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     7. โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร 
   ผลการดําเนินงาน 
   กรมบังคับคดีและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)  
ไดรวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรท่ีมีอยูในช้ันบังคับคดี  
ซึ่งเปนหน้ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงานบังคับคดี 
ท่ัวประเทศจัดไกลเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทาง
กฎหมาย ความรูทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการ
ปรับโครงสรางหน้ี (Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี 
จํานวน 2,292 เรื่ อง (ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2560) 
รายละเอียดดังน้ี   
    1. อยูระหวางข้ันตอนไกลเกลี่ย จํานวน 174 เรื่อง   
     2. อยูระหวางประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ จํานวน 92 
เรื่อง 
    3. ดําเนินการไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 131 เรื่อง   
    4. ดําเนินการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ จํานวน 471 เรื่อง  
    5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด จํานวน 392  เรื่อง  
    6.  อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ เชน งดการบังคับคดี 
ประกาศขาย ฯลฯ จํานวน 87 เรือ่ง 
    7. ดําเนินการอ่ืนๆ เชน ขายได ถอนการยึด พนระยะเวลาบังคับ
คดี ฯลฯ จํานวน 945 เรื่อง 

 กรมบังคับคด ี
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      7. โครงการเชิงรุกไกลเกลี่ยหน้ีชั้นบังคับคดีใหกับลูกหน้ีชั้นบังคับ
คดีท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต 
       กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใตเพ่ือจัดโครงการไกลเกลี่ยหน้ีช้ัน บังคับคดี
ใหกับลูกหน้ีช้ันบังคับคดีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยใน
จังหวัด ทางภาคใตของประเทศไทย โดยใหสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ในพ้ืนท่ีภาคใตทุกจังหวัดประสานความรวมมือจากสวนงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของและทําหนาท่ีในการ ไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีเพ่ือลดโอกาส
การถูกยึดและอายัดทรัพย โดยกรมบังคับคดีไดรวมหารือกับธนาคาร
ไทยพาณิชยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย จัดมหกรรมไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีในพ้ืนท่ีภาคใต ดังน้ี 
       - วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสกล จันทรักษ รองผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานเปดโครงการ นางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตาม
คําพิพากษาของสถาบันการเงินท้ังสองแหงเขารวม มีเรื่องเขาสู
ก ระบวนการ ไกล เ กลี่ ย ร วม  75  เ รื่ อ ง ทุ นทรั พย จํ านวน 
56,554,097.56 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 62        

 กรมบังคับคด ี
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     เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 32,089,298.65 บาท คิดเปนรอยละ 
82.67 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
    ท้ังน้ี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ไดรวมพบ
พูดคุยถึงเรื่องการทํางานเชิงรุกของกรมบังคับคดีพรอมรับฟงปญหา
ของเครือขาย วิทยากรตัวคูณจังหวัดนครศรีธรรมราชและลงพ้ืนท่ีมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคแกผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      - วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี
กรมบังคับคดี  เปนประธานเปดโครงการ และนายโชติพงศ  
วงศภัคไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาเปน 
ผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษาเขารวมโครงการ มีเรื่อง
เขาสูกระบวนการไกล เกลี่ยรวม 30 เรื่อง ทุนทรัพยจํ านวน 
14,854,860.54 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 27 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
13,600,371.50 บาท คิดเปนรอยละ 90 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี 
กรมบังคับคดี พรอมดวยนายพีระ อัครวัตร หัวหนาผูตรวจราชการ
กรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดี
ลมละลาย และนายโชติพงศ วงศภัคไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลาลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยือน 

 กรมบังคับคด ี
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     ผู ประสบปญหาอุทกภั ย พร อมมอบเครื่ องอุปโภคบริ โภค                 
เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแกผูประสบอุทกภัย ณ ศาลาเอนกประสงค 
หมูท่ี 6 ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พรอมใหความรู
ดานกฎหมายใหมท่ีจะเปนประโยชนแกประชาชน และรับฟงปญหา
ของผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตําบลปากรอ 
    กําหนดจัดโครงการครั้งตอไป ดังน้ี 
    - วันท่ี 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกวสมุย อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
    ท้ังน้ีผูประสบอุทกภัยท่ีประสงคจะขอไกลเกลี่ยหน้ีในช้ันบังคับ
คดี  สามารถแจงความประสงคมายังศูนยไกล เกลี่ยขอพิพาท  
กรมบังคับคดี ทางหมายเลข 02887 5085 , 0 2887 5072 
หรือท่ีสายดวน กรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือสงคํารองมายัง
ศูนย ไกล เกลี่ยขอพิพาทกรมบังคับคดีทางโทรสารหมายเลข  
0 2881 4816 และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําสํานักงานบังคับ
ค ดี ท่ั ว ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ ท า ง อี เ ม ล อ ธิ บ ดี ก ร ม บั ง คั บ ค ดี
ruenvade.s@led.mail.go.th ไดตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน เพ่ือกรม
บังคับคดีจะไดประสานไปยังเจาหน้ีเพ่ือแจงความประสงคในการขอ
ไกลเกลี่ยหน้ีในช้ันบังคับคดีตอไป 
              

 กรมบังคับคด ี
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       8. จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนตางๆ โดยผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - วันท่ี 21 มกราคม 2560  มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ ย 1,914 เรื่ อง ทุนทรัพย รวมจํ านวน 
577,810,671.44 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 1,717 เรื่อง ทุนทรัพย 
จํานวน 425,409,187.91 บาท คิดเปนรอยละ 89.71 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตามหนวยงาน 
ดังน้ี 
       8.1) รวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท  
เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 6 
เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 64,212 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 6 เรื่อง  
ทุนทรัพยจํานวน 64,212 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 
       8.2)  รวมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
      - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา  
และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก จัดมหกรรมไกลเกลี่ย  

 กรมบังคับคด ี
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     ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 16,29 ตุลาคม และ 20 พฤศจิกายน 2559 
ตามลําดับ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 899 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 130,409,128.12 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
รวม 867 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 124,044,747.25 บาท 
คิดเปนรอยละ 96.44 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      8.3) รวมกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกล เกลี่ย             
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย 5 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 4,475,714.60 บาท  
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 4 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 4,001,747.90 บาท 
คิดเปนรอยละ 80 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      8.4) รวมกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกล เกลี่ย           
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย 24 เรื่อง ทุนทรัพย 14,498,014.48 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 13 เรื่อง ทุนทรัพย 10,921,298.28 บาท คิดเปนรอยละ 
54.16 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      8.5) รวมกับ ธนาคารออมสิน  
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดี 

 กรมบังคับคด ี
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     จังหวัดลําพูน จัดมหกรรมไกลเกลี่ย  ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 
,2-4 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยรวม 127 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 26,344,661.20 
บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จรวม 112 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
19,179,532.88 บาท คิดเปนรอยละ 88.19 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
       8.6) รวมกับ บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
หนองคายและสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหมจัดมหกรรม 
ไกล เกลี่ ยขอพิพาท เมื่ อวันท่ี  29 ตุ ลาคม วันท่ี  16 - 17 
พฤศจิกายน และวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยรวม 187 เรื่อง  ทุนทรัพยรวมจํานวน 
80,613,240.53 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 131 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 58,997,992.60 บาท คิดเปนรอยละ 70.05 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
       8.7) รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดยะลาลําสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 1 - 2, 

 กรมบังคับคด ี
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     8-9 , 15-16 29 ตุลาคม 2559 และวันท่ี 19,21 มกราคม 
2560 ตามลําดับ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 358 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 130,099,593.44 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 
329 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 118,539,217.28 บาท คิดเปน
รอยละ 91 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
       8.8) รวมกับ ธนาคารซิตี้แบงก จํากัด 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 เมื่อวันท่ี 1-2 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท 72 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 15,869,354.07 บาท  
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 68 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 15,476,854.07 
บาท คิดเปนรอยละ 94.45 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย        
       8.9) รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 
        - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชและสํานักงานบังคับดี
จังหวัดสงขลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 

 กรมบังคับคด ี
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     25,26,29 ตุลาคม วันท่ี 1,3 พฤศจิกายน 2559 และวันท่ี 
19,21 มกราคม 2560 ตามลําดับ มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยรวม 183 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 157,714,947.51 
บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จรวม 146 เรื่ องทุนทรัพยรวมจํานวน 
62,852,626.81 บาท คิดเปนรอยละ 79.78 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
       8.10) รวมกับ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ ลีสซิ่ง จํากัด 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทและสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 4 - 7 
พฤศจิกายน และวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ                
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 53 เรื่อง ทุนทรัพยรวม
จํานวน 17,721,805.49 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 41 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 11,330,958.84 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
77.36 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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 ๑๑.๒ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
ความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใช
เ พ่ื อ เ ร ง รั ดกา รดํ า เ นิ นคดี ทุ ก
ข้ันตอนใหรวดเร็วเกิดความเปน
ธรรม 
 

- รั ฐธ รรม นูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ยุทธศาสตร
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 

  1 การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
ผลการดําเนินงาน 
          สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม
บุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร และไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง 
จํานวนรวม 51 ราย ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการตรวจสารพันธุกรรม
ในหองปฏิบัติการ 
 

กฎหมาย 
7,030,000 

บาท 
 
 
 
 
 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจนศพ 
นิรนามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุน
การปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
       (1) จํานวนศพนิรนาม จํานวน ๑๘ ราย (รับจากกลุมงานนิติ
พยาธิวิทยา จํานวน ๑๗ ราย และรับจาก ค.พ.ศ. จํานวน ๑ ราย) 
       (๒) จํานวนการพิสูจนศพนิรนามได จํานวน  
๘ ราย 
   2.2 จํานวนการติดตามคนหาย 
       (๑) จํานวนการติดตามบุคคลสูญหายคืนญาติ จํานวน ๑ ราย 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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      3.การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558 
         สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ว าด วยความร วมมื อด านการ ใหบริ การตรวจ พิสู จนทา ง 
นิติวิทยาศาสตรเพ่ืออํานวยความยุติธรรม ระหวางกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม ณ หอง
ประชุมช้ัน ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
งานท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ ประกอบดวย 
          4.1 (TCU 591111-023) ผูรองติดใจสงสัยในสาเหตุ
การเสียชีวิตของนองชายจึงประสงคใหสถาบันฯดําเนินการผาศพ
ซ้ํา 
          4.2 (TCU 591123-024) ผูรองรองผานกระทรวง
ยุติธรรม กรณีประสงคใหสถาบันฯตรวจสอบลายมือช่ือจากท่ีเคย
ตรวจท่ี สนง.ตํารวจแหงชาติ 
          4.3 (TCU 591125-026) ผูรองรองผานกระทรวง
ยุติธรรม กรณีประสงคใหสถาบันฯตรวจสอบลายมือช่ือ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๗๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      งานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

      4.4 (TCU 591123-025) ผูรองรองผานกระทรวงยุติธรรม
กรณีประสงคใหสถาบันฯใหความเห็นในประวัติการรักษา 

 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการดาน 
นิติวิทยาศาสตร(นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
         อยูระหวางการประสานงานกับกองพัฒนายุติธรรมชุมชน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือลงพ้ืนท่ี 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     6. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA)ของผูตองโทษเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับการควบคุมอาชญากรรม 
         อยูระหวางเตรียมการของบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐ 

 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     7. การตรวจพิสูจนยาเสพติดในเสนผมเพ่ือเฝาระวัง และปองกัน
การกระทําความผิดซ้ําของเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน - 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๗๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     8.การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
       8.1 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน  
ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน       
       สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูล 
อาวุธปน ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน ซึ่งประกอบดวย 
              1. ดานอาวุธปน จํานวน ๑ รายการ   
              2. ดานลูกกระสุนปน 4 รายการ 
              3. ดานปลอกกระสุนปน 4 รายการ 
       8.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม   
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลสาร
พันธุกรรม จํานวน 1,974 ราย 
        8.3 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและศพ 
นิรนาม  -   
        8.4 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือ -  
        8.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลระเบิด -  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     9.การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
         สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 2 คดี ประกอบดวย 
    1. คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 2 รายการ 
ไดแก 
          1.1 เลขท่ีคดี ส.491/2559 ลงวันท่ี 14 กันยายน 
2559 ดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) มีคําสั่งท่ี 161/2558 ลงวันท่ี 
16 เมษายน 2558 มีมติใหรับไวไตสวนขอเท็จจริงกรณี กลาวหา
เจาหนาท่ี ตําแหนงเจาหนาท่ีประจําสํานักงาน คปภ.จังหวัดสตูล 
กลาวหาวากระทําการทุจริตใจภาครัฐ (ปลอมลายมือช่ือในเช็ค) 
         1.2 เลขท่ีคดี  ส.546/2559 6 ธันวาคม 2559  
ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดมีคําสั่ง ท่ี 24/2559 ลงวันท่ี 23 
มกราคม 2559 กรณีผูกลาวหา จํานวน 2 ราย ไดแจงขอ
กลาวหา กับผูถูกกลาวหา จํานวน 13 ราย วาเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําทุจริตในภาครัฐ กลั่นแกลงจับกุมผูรองกลาวหาวามียาเสพ
ติดใหโทษ และยึดเอาสรอยคอทองคํา สรอยขอมือ และเงินสดรวม
เปนเงิน 92,000 บาท ไปเปนประโยชนสวนตน ปลอมและใช  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     เอกสารราชการปลอม เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559 ท่ีตําบล
ระเบาะไผ อําเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
 ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ๆ  ท่ี ล า ส มั ย 
ไ ม ส อดคล อ ง กับความตกล ง
ระหวางประเทศเปนอุปสรรคตอ
การบริหารราชการแผนดิน 
๑๑.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมาย
และจัดทํากฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 
๑๑.๑.๓ ใหบุคลากรของ
หนวยงานทางกฎหมายมสีวนให
ความรูเสรมิศักยภาพในทาง
กฎหมายมหาชน การดําเนินคดี
ปกครองการยกรางกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายแกเจาหนาท่ี
ของรัฐในหนวยงานตางๆ 

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
    -  
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
   - เตรียมการดานกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
     ๑) กฎหมายกลไกการใหความชวยเหลือประชาชนในการจัดทํา
กฎหมาย 
     ๒ )  ก ฎ ห ม า ย ใ ห ค น เ ข า ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม 
และกําหนดเวลาทุกข้ันตอน 
  - พิจารณาขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง 
การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและท่ีปรึกษา
กฎหมายของเด็กและเยาวชน เรื่องการปฏิรูปกิจการตํารวจ  
และเรื่องดัชนีช้ีวัดกระบวนการยุติธรรมไทย 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 



๘๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกบั
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
  - จัดทํา Infographic เพ่ือเผยแพรกฎหมายจํานวน ๕ เรื่อง 
๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
  - คํารองขอความเปนธรรมทางดานกฎหมาย (นายพิพัฒน  
ทองประจักษ) 
  - รางพระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(หลักเกณฑการฟองคดีอาญาของผูเสยีหาย) 
  - รายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การถูกคุมขังเกินกวาโทษตาม 
คําพิพากษา    

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 ๑๑.๓ มีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยง
กันสามารถใชติดตามและนําผลไปใช
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หนวยงานและเจาหนาท่ีใน
กระบวนการยุติธรรมได 

   โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ) 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนา
กระบวนการยตุิธรรมอิเล็กทรอนิกส National Single Window 
on Justice (NSWJ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 



๘๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     จํานวนเงิน ๓๒,๘๘๙,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน 
   - ดําเนินการเบิกจายตามงวดงานท่ี ๑ แลว เมื่อวันท่ี ๒๖ ธ.ค. 
๒๕๕๙ จาํนวนเงิน ๙,๘๕๖,๕๐๐ บาท 
   - อยูระหวางการตรวจรับงานตามงวดงานท่ี ๒ 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 ๑๑.๕.๒ ปรับปรุงการชวยเหลือ
คาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมโดยใหเขาถึงความ
เปนธรรมไดงาย รวดเร็ว 
 
๑๑.๕.๓ สงเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจนและ
ผูดอยโอกาส คุมครองผู ถูกลวง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา 
ผูบริสุทธ์ิหรือไดรับผลกระทบจาก
ความไมเปนธรรม 
 

   ผลการดําเนินงาน สํานักงานกองทุนยุติธรรม ประจาํเดือน 
ธันวาคม ๒๕๕๙  
มีผูย่ืนคําขอ จํานวนท้ังสิ้น ๓๘๙ ราย  
      - อนุมัติ ๑๒๙ ราย ๑๒๙ เรื่อง  
      - ไมอนุมัติ ๔๒ ราย ๕๓ เรื่อง  
      - ยุติเรื่อง ๒๙ ราย ๓๖ เรื่อง  
      - อยูระหวางดําเนินการ ๑๘๙ ราย   
   ชวยเหลือประชาชน 4 กรณี ดังน้ี  
    ๑. คาธรรมเนียมศาล ๗๖ ครั้ง จํานวนเงิน ๔๔๕,๑๗๒ บาท  
    ๒. คาทนายความ ๑๔๕ ครั้ง จํานวนเงิน ๑,๒๕๐,๘๐๐  บาท  
    ๓. คาขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย ๓๐ ครั้ง  
จํานวนเงิน  จํานวนเงิน ๖,๑๐๑,๐๐๐ บาท  
    ๔.คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ๓ ครั้ง จํานวนเงิน ๒๒,๒๓๕ 
บาท  
    ๕. คาใชจายอ่ืนๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก) ๒ ครั้ง จํานวนเงิน 
๒,๙๘๙ บาท 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 



๘๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         รวมการชวยเหลือ จํานวน ๒๕๖ ครั้ง เปนเงินจํานวน  
๗,๘๒๒,๑๙๖ บาท  
 
** หมายเหตุ ขอมูล ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙   

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล 
กฎหมายหลักของประเทศ 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัย 
ไมสอดคลองกับความตกลง 
ระหวางประเทศเปนอุปสรรค 
ตอการบริหารราชการแผนดิน 

   แผนงาน : บูรณาการปฎิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม   
โครงการ : สงเสริมความรูและพัฒนามาตรการกลไก ในการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพเพ่ือชวยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย
กิจกรรม : สงเสริมความรูและสรางความสัมพันธกับภาคีเครือขาย
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ    

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค 
  ดวยพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
ค า ใช จ ายแก จํ า เลยในคดีอาญา พ .ศ .  ๒๕๔๔ ฉบับ ท่ี  ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงจําเปนตอง
มีการปรับปรุงกฎหมายลําดับรองใหมีความสอดคลองเพ่ือให
ประชาชน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๘๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        ผูตกเปนผู เสียหายและจําเลยในคดีอาญาเขาถึงสิทธิตาม
พระราชบัญญัติไดงาย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และเปนธรรม 
สนับสนุนใหความชวยเหลือเยียวยาประชาชนไดมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
เปาหมาย 
    รางกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๓ ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการเสร็จสิ้น  ดังน้ี 
    ๑. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
    ๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสียหายและ
ค า ทดแทนและค า ใช จ า ยแก จํ า เ ล ย ในคดี อ าญาว าด ว ย
คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน 
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๘๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         ๓. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจาย แกจําเลยในคดีอาญา วาดวยการยื่น 
คําขอ และวิธีพิจารณาคําขอคาตอบแทน คาทดแทน  
และคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ๔. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยื่นอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖ง  
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     
 
 

 โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกล เกลี่ย 
ขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน ในชุมชนโดยคนในชุมชน 
เปนเรื่องท่ีมีการปฏิบัติกันตลอดมาและไดรับการยอมรับจาก
คูพิพาทและชุมชน แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายรองรับการ
ระงับการไกลเกลี่ยโดยคนในชุมชน ทําใหผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและความมั่นใจนําการทําหนาท่ี 
ผูไกลเกลี่ยวาสามารถทําไดมากนอยเพียงใดหรือมีขอบแขตอยางไร  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๘๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย 
ในชุมชนท่ีผานมามีความเปนระบบ มีกฎหมายรับรอง อันเปนการ
สรางความเขมแข็งใหกับระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศ ทําใหคนใน
ชุมชน มีความสามารถแกไขปญหาระหวางกันเองได ชวยลดการนํา
ขอพิพาทเขาสูกระบวนการยุติธรรมหลักและเปนการสงเสริมความ
ปรองดองสมานฉันทใหเกิดในชุมชนและประเทศชาต ิ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
เปาหมาย 
    พระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... 
จํานวน ๑ ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมายกลาง
เกี่ยวกับการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท หลังจากที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํากฎหมาย
เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกล่ียและการประนอมขอพิพาทใหเปน
กฎหมายกลาง ซ่ึงกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเขาหารือกับทาง
สํานักงานกฤษฎีกาและหนวยงาน ที่เกี่ยวของเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการไกลเกล่ีและประนอมขอพิพาทเพื่อใหเปนกฎหมายกลาง 
เม่ือวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานกฤษฎีกา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๘๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ....  
วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหมีกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายอันเปนกฎหมายท่ีคุมครอง
สิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาตานการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ํายี
ศักดิ์ศรีซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีตั้งแตวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งประเทศไทยไดลงนาม 
ในอนุสัญญาดังกลาวตั้งแตวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
เปาหมาย 
    รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ....จํานวน  ๑ ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .. . . ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ไดพิจารณาอนุบัญญัต ิ
เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออก
อนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
  ๑.๑ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ 
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ี
อาจไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน เชน 
ระเบียบของตํารวจ 
  ๑.๒ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี 
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. .. . . ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวน
สอบสวน 
ผลการดําเนินงาน 
  ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. . . . .ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๙และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ไดพิจารณาอนุ
บัญญัติ เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ไมมีความจําเปน 
ท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         ๑.๑ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ี
อาจไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน เชน 
ระเบียบของตํารวจ 
    ๑.๒ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. .. . . ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวน
สอบสวน 
    ๑.๓ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของ
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
  ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... 
ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๙ และเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (วิป ปนช.) ในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    ปจจุ บันมีคู ชี วิตเพศเดียวกันจํานวนมากท่ีใช ชีวิตรวมกัน 
ดั่งครอบครัวท่ัวไป แตสถานภาพของคูชีวิต ดังกลาวไมมีกฎหมาย
รับรองไว  จึงทําให บุคคลเหลาน้ีไมไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายท้ังในเรื่องสิทธิและหนาท่ีอันพึงมีได ซึ่งขัดกับหลักการ
สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และตามหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน สมควรใหมีกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิและรับรองการ 
จดทะเบียนคูชีวิตเพศเดียวกัน 
เปาหมาย 
    รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... จํานวน ๑ ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทําอนุบัญญัติระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ 
จดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ร า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง  
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบในราง
ดังกลาว และมีขอสังเกตเพ่ิมเติมแกไขรางใหมีความสมบูรณ 
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงรางตามขอสังเกตดังกลาว  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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         โครงการท่ี ๕ :  รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสญัญาไมเปน
ธรรม พ.ศ. .... 
ผลการดําเนินงาน 
  ๑. กรมคุ มครองสิท ธิและเสรีภาพไดดํ า เ นินการยกร า ง
พระราชบัญญัติ ว าด วยข อสัญญาไม เ ปนธรรม  พ .ศ .  . . . .  
และระเบียบกระทรวงยุติธรรมท้ัง ๒ ฉบับ คือ รางระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนด
สัญญามาตรฐานและลักษณะของสัญญามาตรฐาน พ.ศ. ... .  
และรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักฐานการรับเงิน
มาตรฐาน พ.ศ. . . . . เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมใหนํากลับมาทบทวนอีกครั้ง 
  ๒. เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมผูบริหาร
กระทรวงยุติธรรมประจําเดือนมีมติใหถอนรางพระราชบัญญัติ 
วาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๖ :  รางพระราชบัญญตัิคุมครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผลการดําเนินงาน 
    กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และ
ไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย 
ของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมให
ถอนรางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... และกลับมาทบทวนรางในประเด็นการแจงสิทธิ 
แกพยานในคดีอาญา การคุมครองชวยเหลือพยานภายหลังคดีสิ้นสุด 
และการคุมครองพยานตางแดน และเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 
ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ช้ัน 8 กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ไดจัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นการชวยเหลือและ
สิทธิตางๆ ท่ีเหมาะสมแกพยานในคดีอาญากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญาฯ ตอไป 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

  - ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
- ประชาชนรับรูสิทธิ
และเขาถึงบริการของ
หนวยงานระบวนการ

ยุติธรรมรวดเร็วมี
การบังคบใช
กฎหมายอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม 
ภาคีการพัฒนาตางๆ
มีสวนรวมใน
กระบวนการ
ยุติธรรม 

  1.  ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมราง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค  
    เน่ืองจากบทบัญญัติหลายมาตราภายใต พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ 
พ.ศ. 2553 ท่ีมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี  22 พฤษภาคม 2553  
ไดเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนทําใหเกิด
ปญหาและขอขัดของในการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 
    (1) การปฏิบัตินอกเขตอํานาจของพนักงานคุมประพฤติ หรือ
นักสังคมสงเคราะห พบวาพนักงานคุมประพฤติไมสามารถออกไป
สืบเสาะนอกเขตจังหวัดของตนเองไดจะตองสงเรื่องใหสถานพินิจฯ 
เจาของพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการสงผลใหงานลาชา รวมท้ังการ
วิเคราะหและเสนอความเห็นขาดประสิทธิภาพเพราะวาผูออก
ความเห็นไมไดประจักษขอมูลดวยตาของตนเองเชนเดียวกับการ
ปฏิบัติหนา ท่ีของนักสังคมสงเคราะห ท่ีตองประสานงานกับ
ครอบครัวเด็กและเยาวชนตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและ
เยาวชน สถานพินิจฯเจาของพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการสงผลใหงาน
ลาชารวมท้ังการวิเคราะหและเสนอความเห็นขาดประสิทธิภาพ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๙๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคั
ญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     เพราะวาผูออกความเห็นไมไดประจักษขอมูลดวยตาของตนเอง
เชนเดียวกับการปฏิ บัติหนา ท่ีของนักสังคมสงเคราะห ท่ีตอง
ประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชนหรือชุมชนเพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีเปนประโยชนตอการแกไขบําบัดฟนฟูไมวาเด็กหรือเยาวชนจะอยู
ในสถานท่ีควบคุม หรือไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวไปแลวก็ตาม 
ดงัน้ัน เพ่ือแกไขปญหาน้ีจึงจําเปนตองบัญญัติใหอํานาจพนักงานคุม
ประพฤติและนักสังคมสงเคราะหมีอํานาจปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
น้ีนอกเขตจังหวัดของตนเองไดดวย    
     (2) การปฏิบัตินอกเขตอํานาจของพนักงานคุมประพฤติ หรือ 
นักสังคมสงเคราะห พบวาพนักงานคุมประพฤติไมสามารถออกไป
สืบเสาะนอกเขตจังหวัดของตนเองไดจะตองสงเรื่องใหสถานพินิจฯ 
เจาของพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการสงผลใหงานลาชา รวมท้ังการวิเคราะห
และเสนอความเห็นขาดประสิทธิภาพเพราะวาผูออกความเห็นไมได
ประจักษขอมูลดวยตาของตนเองเชนเดียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
นักสังคมสงเคราะหท่ีตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชน
ตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯเจาของ
พ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการสงผลใหงานลาชารวมท้ังการวิเคราะหและ
เสนอความเห็นขาดประสิทธิภาพเพราะวาผูออกความเห็นไมได
ประจักษขอมูลดวยตาของตนเองเชนเดียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๙๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     นักสังคมสงเคราะหท่ีตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและ
เยาวชนหรือชุมชนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการแกไข
บําบัดฟนฟูไมวาเด็กหรือเยาวชนจะอยูในสถานท่ีควบคุม หรือ
ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวไปแลวก็ตาม ดังน้ัน เพ่ือแกไขปญหาน้ี
จึงจําเปนตองบัญญัติใหอํานาจพนักงานคุมประพฤติและนักสังคม
สงเคราะหมีอํานาจปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายน้ีนอกเขตจังหวัด
ของตนเองไดดวย 
    (3) การจับกุมและการปฏิบัติภายหลังการจับกุมกลาวคือเมื่อมี
การจับกุมเด็กและเยาวชนศาลจะเปนผูตรวจสอบการจับวาเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม สําหรับประเด็นท่ีเปนปญหาคือ  
เมื่อจับกุมแลวใหนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปสงพนักงานสอบสวนแหง
ทองท่ีท่ีถูกจับกุมเพ่ือนําสงใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบพาไป
ศาลเพ่ือใหศาลตรวจสอบการจับกุมดังน้ัน การตรวจสอบการ
จับกุมจึงมิไดตรวจสอบจากผูจับกุมแตตรวจสอบจากผูรับตัวเด็ก
หรือเยาวชนคนสุดทาย สําหรับประเด็นท่ีเปนปญหามากคือ 
กฎหมายบัญญัติวากอนนําตัวไปตรวจสอบการจับกุม พนักงาน
สอบสวนกระทําไดเพียงการสอบถามเบ้ืองตนเทาน้ันหามถาม
คําใหการ ซึ่งเมื่อตรวจสอบการจับกุมแลวศาลอาจปลอยตัว
ช่ัวคราว หรือสงตัวไปควบคุมท่ีสถานพินิจฯ ท้ังน้ี ไมวากรณีใดๆ   
ก็ลวนเปนปญหา หากศาลปลอยตัวช่ัวคราวเด็กและเยาวชนก็อาจ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๙๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ไมกลับไปพบพนักงานสอบสวน หรือหากสั่งใหควบคุมตัว พนักงาน
สอบสวนจะตองขอใหสถานพินิจฯ เบิกตัวมาเพ่ือทําการสอบสวน 
หรือตองเดินทางไปสอบสวนยังสถานท่ีควบคุมซึ่งอยูในจังหวัด
หางไกลออกไป 
    (4) ปญหาเก่ียวกับท่ีปรึกษากฎหมายในช้ันสอบสวน พบวา 
ท่ี ป รึ กษากฎหมาย ใน ช้ันสอบสวนจะต อ งมี คุณลั กษณะ
เชนเดียวกับท่ีปรึกษากฎหมายในช้ันศาลหรือไม ใครเปนผูจัดใหม ี
ท่ีปรึกษากฎหมายและใครเปนผูจายคาตอบแทนท่ีปรึกษากฎหมาย
ซึ่ ง ท่ีปรึกษากฎหมายก็ไมใชทนายความจึงไม เขาเ ง่ือนไขท่ี 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจะจายใหได หากพิจารณาตาม
เจตนารมณของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและ
เยาวชนมิไดมุงพิสูจนความผิดเปนหลัก แมวาเด็กหรือเยาวชนจะ
กระทําความผิดจริงพนักงานอัยการก็สั่งไมฟองได หรือหากศาล
พิจารณาแลวเห็นวาไมผิดก็ตองปลอยตัวไป ศาลอาจวางเง่ือนไข 
คุมประพฤติก็ได หรือกระทําความผิดมาดวยกันลงโทษตางกันได 
ลงโทษแลวเปลี่ยนแปลงโทษท่ีลงก็ได ดังน้ัน ถายังไมพรอมในการ
จัดหาท่ีปรึกษากฎหมายใหเด็กหรือเยาวชนก็ควรปรับปรุงกฎหมาย
ใหอยูในวิสัยท่ีสามารถดําเนินการไดตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
    (5) การใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ประเด็นปญหา
ท่ีนํามาพิจารณาคือ ตองไดรับความยินยอมจากผูเสยีหาย หากคดีท่ี    

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๙๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ไมมีผูเสียหาย หรือผูเสียหายเปนรัฐจะนํามาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดอีาญามาใชไดหรือไม กรณีน้ี ศาลก็ยังมีความเห็นท่ีแตกตาง
กันในบางจังหวัดดําเนินการไดแตบางจังหวัดไมสามารถดําเนินการได 
หากพิจารณาขอบังคับประธานศาลฎีกาในเรื่องความยินยอมของ
ผูเสียหายแลว กรณีท่ีไมมีผูเสยีหาย หรือผูเสียหายเปนรัฐจึงดําเนินการ
ไมได ซึ่งท่ีผานมามีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญานอย
มาก ปญหาคือ ควรมีมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาเลย
หรือไม หากยังคงใชแนวทางน้ีอยูก็ตองปรับปรุงใหปฏิบัติไดจริงมิใช
เปนเพียงบทบัญญัติในกฎหมายเทาน้ัน 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาวแลว 
ขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

2. การยกราง พ.ร.บ. การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค  
    เน่ืองจากกระบวนการในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิดยังไมมีกฎหมายหลักเพ่ือใชดําเนินการอยางจริงจัง    
การดําเนินงานมีหนวยงานเขามาเก่ียวของหลายหนวยงาน      

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๑๐๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจดัทํารางกฎหมายลาํดับรอง    
ท้ัง ๓ ฉบับ ดังน้ี 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญาวาดวย
คณะอนุกรรมการฯ พ.ศ. ... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจาย และขาดการบูรณการงานท่ีทํา ดังน้ัน 
เพ่ือใหการแกไขบําบัดฟนฟูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กจึงมีความจําเปนในการ   
ยกราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี 
    (1) เพ่ือใหมีกฎหมายหลักในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิด 
    (2) เพ่ือใหมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนสําหรับใชเปแนวทาง
ในการปองกันเด็กและเยาวชนท่ีอยูในภาวะเสี่ยงตอการกระทําผิด 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาวแลว 
ขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 

 



๑๐๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

  - รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.  
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตรสราง 
ความเปนธรรมใน
สังคม 

  โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลการดําเนินงาน 
   พระราชบัญญัติคาตอบแทนผู เสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก     
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน 
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)    
แกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
พิจารณา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
     - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจาย 
แกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ... 
    - รางกฎหมายลําดับรองท้ัง ๓ ฉบับ ไดผานความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจะนําเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
     อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมาย 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๐๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     กลางเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทหลังจาก        
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํา 
กฎหมายเก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาท
ใหเปนกฎหมายกลาง ดังน้ี 
    ๑. ขอพิพาทท่ีสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน ควรใหมีการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงโดยไมควรจํากัดทุนทรัพย และขอ
พิพาททางอาญา ในคดีอาญาอันยอมความได คดีลหุโทษ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
    ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกาฯ ไดพิจารณาอนุบัญญัติ  เห็นวารางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 
พ.ศ. ... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
    ๑. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ 
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ีอาจ
ไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน เชน ระเบียบ
ของตํารวจ 
 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๐๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี   
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. ... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
    ๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนา ท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลา น้ี ให เปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดี พิ เศษ  ปจจุ บัน 
อยู ร ะ หว า ง ข้ั น ตอ น คณ ะก ร ร มก า ร ก ฤษ ฎี ก า เ สน อร า ง
พระราชบัญญัติปองกันและ ปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... เขาสูคณะรัฐมนตรี 

โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทําอนุบัญญัติระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจด
ทะเบียนคู ชี วิต พ.ศ. . . . เรียบรอยแลว ปจจุ บันอยู ระหวาง
คณะกรรมการพิจาณากฎหมายกระทรวงยุติธรรมพิจารณา โดยจะ
นัดจัดประชุมพิจารณาอนุบัญญัติระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ...  
ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๐๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๕  :  รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
     กรมคุ มครองสิ ท ธิ และ เสรีภ าพได ดํ า เ นินการยกร า ง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. ... และระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมท้ัง ๒ ฉบับ คือ รางระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดสัญญามาตรฐานและ
ลักษณะของสัญญามาตรฐาน พ.ศ. ... และรางระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมวาดวยหลักฐานการรับเงินมาตรฐาน พ.ศ. ... เสร็จ
เรียบรอยแลว โดยไดเสนอรางดังกลาวไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ซึ่งจะดําเนินการ   จัดประชุมรางฯ ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ โครงการท่ี ๖ :  รางพระราชบัญญัติคุมครองพยาน       
ในคดีอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม
พิจารณา โดยจะนัดจัดประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี.. .) พ.ศ. .. . ในวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 

 



๑๐๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
        ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัย ไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค 
ตอการบริหารราชการแผนดิน 

    แผนงาน : บูรณาการปฎิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ 
               ยุติธรรม   
โครงการ : สงเสริมความรูและพัฒนามาตรการกลไกในการ 
              คุมครองสิทธิเสรีภาพเพ่ือชวยเหลือเยียวยาประชาชน 
              ตามกฎหมายกิจกรรม : สงเสริมความรูและสราง 
               ความสัมพันธกับภาคีเครือขายในการคุมครองสิทธิ 
               และเสรีภาพ (งบประมาณ *** บาท)  
โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   พระราชบัญญัติคาตอบแทนผู เสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจัดทํา 
ราง'กฎหมายลําดับรอง ท้ัง ๓ ฉบับ ดังน้ี 
     - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจ ายแกจํา เลยในคดีอาญาวาดวย
คณะอนุกรรมการพิจารณา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ปจจุบัน 
อยูระหวางการเสนอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ตอไป  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. ... (งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมายกลาง
เก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท หลังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํากฎหมาย
เก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปน
กฎหมายกลาง ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเขาหารือกับทาง
สํานักงานกฤษฎีกาและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเรื่องกฎหมายเก่ียวกับ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     กระบวนการไกลเกลี่และประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเปนกฎหมาย
กลาง เมื่อวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงาน
กฤษฎีกา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... (งบประมาณ *** 
บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกาฯ ไดพิจารณาอนุบัญญัติ เห็นวารางพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 
พ.ศ. ... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
    ๑.  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ีอาจ
ไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน 
เชน ระเบียบของตํารวจ 
     

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๑๐๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี 
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. ... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
    ๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนา ท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
     ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
รางพระราชบัญญัติปองกันและ ปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... เขาสูคณะรัฐมนตรี 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... 
(งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทําอนุบัญญัติระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจด
ทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมตท่ีิประชุมใหนํากลับมาทบทวนอีกครั้ง 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๑๐๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๕ :  รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม 
พ.ศ. ... (งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุ ม ค รองสิ ท ธิ แล ะ เ ส รี ภ าพ ได ดํ า เ นิ นกา รยกร า ง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. ... และระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมท้ัง ๒ ฉบับ คือ รางระเบียบกระทรวง 
ยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดสัญญา
มาตรฐานและลักษณะของสัญญามาตรฐาน พ.ศ. ... และราง
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักฐานการรับเงินมาตรฐาน   
พ.ศ. ... เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมใหนํากลับมาทบทวนอีกครั้ง 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๖ :  รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... (งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... เรียบรอยแลว และ
ไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ
กระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมใหนํา
รางพระราชบัญญัติ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๑๑๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. ... กลับมาทบทวน 
ในประเด็นสิทธิและเสรีภาพของพยานภายหลังจากการคุมครอง
ความปลอดภัยของพยานสิ้นสุดลง 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน 
ภาษี และการปองกันการฟอกเงิน
ม า ใ ช ใ น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามผูมีอิทธิพลและ 
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือกระทําผดิ
เก่ียวกับการคามนุษย แรงงาน
ทาส การกอการรายสากล ยาเสพ
ติด และอาชญากรรมขามชาต ิ

   ๑)โครงการฝกอบรมหลักสูตรกฏหมายการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน   
วัตถุประสงค  
    ๑.เพ่ือใหมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกฏหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
    ๒.เพ่ือใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/เจาหนาท่ีคดีพิเศษ      
นําความรูทักษะและประสบการณท่ีไดมาจากการอบรมมาใชใน
การปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๓. พัฒนาองคความรูและความเ ช่ียวชาญในการสืบสวน
สอบสวนเฉพาะดานกฏหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินใหกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/เจาหนาท่ีคดีพิเศษ
อยางเปนระบบ  
    ๔. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         เปาหมาย : พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/เจาหนาท่ีคดีพิเศษ 
และขาราชการสํานักคดีอาญาพิเศษ ๑ จํานวน ๔๗  คน 
ผลการดําเนินงาน 
    จัดฝกอบรมเมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไมดา    
แกรนด จังหวัดนครปฐม โดยมี: พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/
เจาหนาท่ีคดีพิเศษ และขาราชการสํานักคดีอาญาพิเศษ ๑ เขารับ
การฝกอบรมมากกวารอยละ ๙๕  

    ๒) โครงการสัมมนาเรื่องการศึกษาวิเคราะหขอมูลและ
พฤติกรรมทางการเงินของผูตองขังในเรือนจําเพ่ือสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน    วัตถุประสงค : เพ่ือเสริมสรางให
ขาราชการ/ผูปฏิบัติงานในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญาฐานฟอกเงินกับ
ผูตองขังในเรือนจําท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 
เปาหมาย : ขาราชการ/ผูปฏิบัติงานในสํานักคดีอาญาพิเศษ ๓ 
และบุคลากรท่ีเก่ียวของ จํานวน  ๔๕ คน 
ผลการดําเนินงาน 
    จัดสัมมนาเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
ณ ภูผาผึ้งรีสอรท ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 



๑๑๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัยไม
สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศเปนอุปสรรคตอการ
บริหารราชการแผนดิน 
 

   - พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
ผลการดําเนินงาน 

1. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีกฎหมาย
ลํ าดั บ รองซึ่ ง ต อ งออกตามพระราช บัญญั ติ คุ มประพฤติ            
พ.ศ. 2559 จํานวน 20 ฉบับ โดยกรมคุมประพฤติไดยกรางแลว
เสร็จ ท้ังหมด 20 ฉบับ  ไดแก 

1.) มติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงินคา
เบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

(๒) นําเรื่องเขาสู ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเ พ่ือมีมติ
กําหนดจํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

2.) กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติไป
ยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 
               

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๑๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

                   (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในรางอนุ
บัญญัติภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เสร็จแลว 

3.) ประกาศกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ขั้นตอนที่กรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ทั้งในเร่ืองรูปแบบและเน้ือหา 

(๒) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

(๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซ่ึงเปนวันที่พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับ
ใช 

4.) ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ขั้นตอนที่กรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ  
ทั้งในเร่ืองรูปแบบและเน้ือหา 

(2) ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อกําหนดคํานวณ
คาตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
พนักงานคุมประพฤติ คาตอบแทนลาม ตลอดจนคาตอบแทน 
ผูประสานงานและบุคคลที่เขารวมประชุมในการดําเนินการเพื่อสราง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๑๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

                    (3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

(4) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซ่ึงเปนวันที่พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับ
ใช 

5.) ระเบียบกรม จํานวน 4 ฉบับ ขั้นตอนที่กรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ทั้งในเร่ืองรูปแบบและเน้ือหา 

(๒) เสนอรางอนุบัญญัติตออธิบดีกรมคุมประพฤติเพื่อ
พิจารณา 

(๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซ่ึงเปนวันที่พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผล
บังคับใช 

6.) ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
(๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ

พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติแลว 
ซ่ึงคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันที่  ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธาน
คณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๑๖ 
 
 


