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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2560  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

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 เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
เรือนจํา 
  1.2 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ 
ยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
  1.3 เพ่ือเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําท่ีดําเนินงาน 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      1.4 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟูใหกับผูตองขัง 
  1.5 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
  เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจ ในพระราชดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชร 
กิติยาภา 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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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

  
 

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

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

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         เปาหมาย 
    เรือนจําช่ัวคราวศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ
กําลังใจ ในพระดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหง 
  1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
  2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
  3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
  4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
  5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
  6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
  7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
  8. เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจาํกลางนครศรีธรรมราช 
  9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางการดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือเขารวม 
ในโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหวางเดือน 
พฤศจิกายน 59 - กุมภาพันธ 2560 
  

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       3.โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหกับผูตองขัง 
   2. เพื่อใหบริการดานขอมูลขาวสาร ความรูที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ ทั้งในดานการควบคุมและ
แกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 
   3. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผูตองขังใหเปน
พลเมืองดีของสังคม 
   4. เพื่อสรางเสริมนิสัยรักการอาน เสริมทักษะการเรียนรูการ
แสวงหาความรู รวมทั้งนันทนาการแกผูตองขัง และเจาหนาที่ 
เปาหมาย 
   ใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ มีหองสมุดที่มีมาตรฐานเปน
แหลงการศึกษาเรียนรูของผูตองขัง 
ผลการดําเนินงาน 
   1. ศึกษาสํารวจพ้ืนท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถาน พิจารณาคัดเลือก
เรือนจํา/ทัณฑถาน เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ (กลุมเบ้ืองตน เรือนจํา
จังหวัดอุทัยธานี ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจํากลาง
สมุทรปราการ) 
   2. จัดประกวดหองสมุดดีเดนภายในเรือนจํา/ทัณฑสถานเพ่ือ
คัดเลือกและเตรียมความพรอมสูการพัฒนาหองสมุดตามมาตรฐาน 
และกราบทูลเชิญเสด็จฯ ตอไป 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
   ขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคในการขยายผลการดําเนินงาน
หองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
   1. สื่อทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดขาดความหลากหลาย  
ไมสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูรับบริการ 
(ผูตองขัง) 
   2.วัสดุ อุปกรณสําหรับการดําเนินงานหองสมุดขาดความ
ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรในการสืบคนและการจัดการความรูของ
หองสมุดไมเพียงพอ 
   3. เรือนจํา/ทัณฑสถานหลายแหง ไมมีอาคารท่ีทําการหองสมุด 
ท่ี เปนเอกเทศ/ไม เปนไปตามมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน 
   4. บุคคลากรปฏิบัติงานหองสมุดไมไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การเตร ียมความพร อมสู

ประชาคมการเม ืองและความ

มั่นคงอาเซียน 

๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาที่ตอง
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 อาชญากรรมขาม
ชาติ 
   ๒.๑.๑.๔ ปญหาสถานะและ

สิทธิบุคคล 

 

   โครงการ การเขาชวยเหลือเด็กหญิงสัญชาติลาวอายุ ๑๓ ป 
ผูเสียหายจากการคามนุษย 
วัตถุประสงค  
    เพื่ อช วย เห ลือ เ ด็ กหญิ ง สัญชา ติล าวที่ ป ระสบปญหา ใน 
ประเทศไทย กรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวประจํากรุงเทพมหานคร มีหนังสือถึงอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือเด็กหญิง
สัญชาติลาว ที่ประสบปญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
สมุทรสาคร ตองการกลับภูมิลําเนา โดยอาจเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย 
เปาหมาย  
    เด็กหญิงสัญชาติลาวผูเสียหายจากการคามนุษย และผูกระทํา
ความผิด 
กิจกรรม  
    สืบสวนสอบสวน ชวยเหลือผูเสียหาย 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
  ๑. ดําเนินการคุมครองชวยเหลือเบ้ืองตนรวมกันกับสถานเอกอัครราชทูตฯ 
และมูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)  เพื่อประโยชนใน
การพิจารณาชวยเหลือและดําเนินการตามกฎหมาย 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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        ๒. รวมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ สืบสวนสอบสวน สนับสนุนการปราบปรามการคามนุษย 
จนสามารถเขาชวยเหลือเด็กหญิงสัญชาติลาวไดสําเร็จอยาง
รวดเร็ว  
ผลลัพธตามเปาหมาย  
   ๑. คณะเจาหนาท่ีสหวิชาชีพและคณะพนักงานสอบสวนได
ดําเนินการสัมภาษณเบ้ืองตน และมีความเห็นรวมกันในการ 
คัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยโดยแสวงหาประโยชนโดย 
มิชอบจากเด็กหญิงฯ 

    ๒. สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครรับไวเปนคดีอาญาในฐาน
ความผิดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย ๒๕๕๑ 
และความผิดทางอาญาอ่ืนๆ 

    ๓. สถานีตํารวจนครบาลบางบอนรับไวเปนคดีอาญาเลขท่ี ๙/
๒๕๖๐ ความผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง ๒๕๕๒ ,การทํางานของ
คนตางดาว ๒๕๕๑ ,คุมครองแรงงาน ๒๕๔๑ และกฎหมายอาญา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

- 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. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดานนิติ
วิทยาศาสตร ประจําเดือนกุมภาพันธ 25๖๐ จํานวน 28 ครั้ง
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน  20 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน  0 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  4  ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  4 ครั้ง 
 
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพใน
การกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
       2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จํานวน 2 เรื่อง 
       2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 
166 เรื่อง 
       2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  1 เรื่อง 
       2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 6 เรื่อง 
       2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิดและ
สารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 0 เรื่อง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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             2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 305 
รายการ 
                 (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
300 รายการ  
                 (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม
แบบเรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 5 รายการ  
        2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 54 profle   
  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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 2. การรักษาความมั่นคงของรฐั
และการตางประเทศ 
๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ีตอง
ไดรับการปองกันและแกไขโดย
การบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด
และการจัดการปญหาอ่ืนๆ ท่ี
เช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 
๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑.ตรวจพิสูจน 
   ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 32,509 ราย 
 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ

รักษา จํานวน 13,012 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 9,363 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 18,378 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 19,262 ราย 

ไดรับ 
535,055,100 

ใชจายไป 
197,011,823.01 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

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

- ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
(เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ไดรับผิดชอบในการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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        การดําเนินการในการถายโอนภารกิจ 
 1. ดานกฎหมาย 

 มีการดําเนินการปรับแกระเบียบคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด วาดวยการตรวจพิสูจน การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด การควบคุมตัวและการปฏิบัติตอผูเขา
รับการตรวจพิสูจน และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 ในบางขอ และจัดทําประกาศกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง แตงตั้ งพนักงานเจาหนา ท่ีตามพระราชบัญญัติฟน ฟู
สมรรถภาพผู ต ิด ยา เสพต ิด  พ .ศ .2545  โ ดย กําหนด ให
ผูปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสขุ และกรุงเทพมหานคร เปน
พนักงานเจาหนาท่ี 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 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     สาธารณสุขแทนตําแหนงแพทยท่ีลาออก หรือถึงแกกรรม 
และตําแหนงผูทรงคุณวุฒิท่ีจะครบวาระในป พ.ศ. 2560  
จะแตงตั้ง สสจ. เปนผูทรงคุณวุฒิ 1 คน 

 3. ดานบริหารจัดการ 

 3.1. พัฒนากระบวนการตรวจพิสูจนใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 3.2. จัดทําแนวทางการดําเนินการฟนฟูฯ รวมท้ัง
ปรับปรุงแบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรม 
คุมประพฤติ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได
ดําเนินการแลว 

 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ
แกผูบริหารจัดการระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และสารเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วัน ท่ี 28 
พฤศจิกายน 2559 โดยมีการเชิญผู อํานวยการสํานักงาน 
คุมประพฤติ ท่ัวประเทศ และหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเขารวมประชุมทําความเขาใจ 
 3.4 จัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถาย
โอนภารกิจการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ร.บ.ฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ระหวางวันท่ี 22 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด  
สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯ 
จํานวน 118 คน 
    ผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมพาพันธ กรมคุมประพฤติ
จัดทําแนวทางรับ - สงประเด็นผูเขารับการฟนฟูฯ แบบไมควบคุม
ตัว และแจงเวียนไปยังสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศทราบ 
เพ่ือใหมีแนวทางการปฏิบัติท่ีสอดคลองกัน 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

     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 

ไดรับ 
849,000 
ใชจายไป 

431,120 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 



๑๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           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 
       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. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี  
ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี 
ในการการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิแบบควบคุมตัว 
หลักสตูรการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน พรอมมอบประกาศนียบัตรให 

ไดรับ 
692,000 
ใชจายไป 

656,739.24 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผูท่ีผานการอบรม เมื่อวันท่ี 18 - 23 ธันวาคม 2559 ณ บาน 
ผูหวาน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มผีูเขาอบรม จํานวน 
40 คน 

  

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลัก 
นิติธรรม 

   - โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผล
การดําเนินงานดังน้ี 
ผลการดําเนินงาน 
     1. โครงการพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคมุความประพฤติคดี
ความมั่นคง (เปาหมาย 12 ครั้ง) 
     ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
    
     2. การสงเสริมอาชีพใหแกกลุมผูถูกคุมความประพฤติในคดี
ความมั่นคง (เปาหมาย 12 ครั้ง) 
     ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
     
    3. การฝกอบรมพนักงานคมุประพฤติ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (เปาหมาย 30 คน) 
     ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
 
 

ไดรับ 

5,649,730 
ใชจายไป 

 
ไดรับ 

981,330 
ใชจายไป 

- 
ไดรับ 

500,000 
ใชจายไป 

- 
ไดรับ 

200,000 
ใชจายไป 

- 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        4. การจัดคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติด (คายภูมิ
บุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 คน  
รวม 500 คน) 
      1) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 1 รุน จํานวน 59 คน 
       2) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 1 รุน 
จํานวน 67 คน 
       3) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา 1 รุน จํานวน 73 คน 
 
    5. การจางเหมาเจาหนาท่ีผูประสานงานในชุมชน จํานวน 16 
คน จากสํานักงานคุมประพฤติ 6 แหง ไดแต สํานักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
สาขานาทวี, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี, สํานักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดยะลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส, 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 
 
 

ไดรับ 
1,088,400 

ใชจายไป 
331,120 

 
 
 
 

ไดรับ 
2,880,000 

ใชจายไป 
233,709.69 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 

 



๑๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

ยุทธศาสตรการสราง
ความเปนธรรมใน
สังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
- ประชาชนรับรูสิทธิ
และเขาถึงบริการ
ของหนวยงาน
กระบวนการยตุิธรรม
ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วมีการบังคบ
ใชกฎหมายอยาง
เสมอภาคและเปน
ธรรม ภาคีการพัฒนา
ตางๆ มีสวนรวมใน
กระบวนการยตุิธรรม 
 

   การปองกัน บําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ี
เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด  
    กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจหนาท่ีในการ
บําบัด แกไข และฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับ
ยาและสารเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและมีปญหา
เก่ียวของกับการใชยาและสารเสพติดมีสาเหตุมาจากปจจัยหลาย
ดาน เชน ดานจิตใจ ครอบครัว สังคม เปนตน โดยสถานพินิจฯ  
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง และศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน ๑8 
แหง รวมท้ังสิ้น 95 แหง ดําเนินงานในการดูแล บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติด
ตลอดจนการสงตอในดานการบําบัด และการนําลงขอมูลเด็กและ
เยาวชนในระบบสารสนเทศ ท้ังน้ี เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการ
บําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพทําให
เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปชีวิตอยางปกติสุขในสังคมภายหลัง
ไดรับการปลอยตัว และไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา (ขอมูลคงเดิม) 
 

ไดรับจัดสรร 
จํานวน 

6,837,200 
บาท 
ใชไป 

2,036,754.39 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       กิจกรรม 
    1.1 การตรวจหายาและสารเสพติดในปสสาวะ (อยูระหวาง
ดําเนินการ) 
    1.2 การบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตาม
โปรแกรมบําบัด (อยูระหวางดําเนินการ) 
    1.3 การรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติด 26 มิ.ย. 
(อยูระหวางดําเนินการ) (ขอมูลคงเดิม)  
 
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 
4,590,000 บาท 
    (1) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดูแล เด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุมใหมีประสิทธิภาพ 
    (2) เพ่ือใหมีแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเปน
มาตราฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 
    (3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีใชยา/ 
สารเสพตดิไดอยางเหมาะสมตามสภาพปญหา 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางการดําเนินการ (ขอมูลคงเดมิ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๒๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

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. เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และ
เปนการตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
   ผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 12,500 คน 
ผลการดําเนินงาน 
   จัดสรรงบประมาณใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 82 แหง 
เ พ่ือดํ า เ นินการบําบัดฟน ฟูผู ต อง ขังติดยาเสพติด จํ านวน 
13,200,000 บาท ขณะน้ีมีผูตองขังเขารับการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพแลว จํานวน 2,348 คน 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๒๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

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) ไดนําความรู 
ท่ีไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซ้ํา 
  3. เ พ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเ ก่ียวกับการลดอุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
  4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี       
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
เปาหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดท่ีมีประวัติเสพจากเรือนจําทัณฑ-
สถานท่ัวประเทศ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการบําบัด ฟนฟู และ
พัฒนาใหมีความพรอมกลับสูสังคม 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๒๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    ขณะน้ีหลักสูตรการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพ
ติดในระบบตองโทษของกรมราชทัณฑไดรับความเห็นชอบให
ดําเนินการจากกระทรวงสาธารณสุขและ ปปส.แลว 

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 

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 



๒๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
  1. จัดสรรงบประมาณใหเรือนจํา/ทัณฑสถานเพ่ือขยายเครือขาย
การดําเนินงานโครงการ จํานวน 87 แหง แหงละ 40,000 บาท 
  2. จัดพิมพคูมือการดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน เมื่อวันท่ี 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 60 มีเจาหนาท่ีเขารวม
สัมมนา 141 คน จากเรือนจํา/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง 
จํานวน 141 แหง 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการตางประเทศ 
    ๒.๑ การเตรียมความพรอมสู
ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 
         ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะ
หนาท่ีตองไดรับการปองกันและ
แกไข โดยการบังคับใชกฎหมายท่ี
เขมงวดและการจดัการปญหา
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ    
                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) 

  แผนงานดานท่ี 1 : การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา 
ยาเสพตดิมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต : การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
เปาหมาย/วัตถุประสงค : สังคมมคีวามสมานฉันท ผูเห็นตางทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชน 
มีสวนรวมปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปองกันและแกไข
ปญหาความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดแผน : รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
กิจกรรม  
   ๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิ 
   ๒. การสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมปองกันยาเสพติด 
   ๓. การปราบปรามการคายาเสพติด  
   ๔. ความรวมมือระหวางประเทศดานปราบปราม 
   ๕. การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูตดิยาเสพตดิ 
   ๖. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพตดิ 
   ๗. บุคลากรภาครัฐ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   ๘. การบริหารจัดอยางบูรณาการ 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 



๒๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ผลการดําเนินงาน 
   ๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติด (สะสม)  
       ๑.1 การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย 

ภาพรวม ๓๘,๘๑๐ หมูบาน/ชุมชน  
  ๑.๑.1 หมูบาน/ชุมชนวิกฤต ๑๕๖ หมูบาน/ชุมชน 
  ๑.1.๒ หมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติด ๑๔,๔๑๙ 

หมูบาน/ชุมชน 
  ๑.1.๓ หมูบ าน/ชุมชน ท่ีไมมีปญหา ๒๔ ,๒๓๕ 

หมูบาน/ชุมชน 
หมายเหตุ : ขอ ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนวิกฤต ๑๕๖ หมูบาน/ชุมชน                      
              เปนขอมูลจาก (บช.ปส.) ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

๑. การจับ กุมคดียา เสพติดในภาพรวม จํ านวน 
๑๐๔,๐๓๑ คดี ผูตองหา จํานวน  ๑๑๔,๑๖๗ คน  

๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย 
ยาบา จํานวน          
๕๒,๖๔๑,๖๒๒ เม็ด ไอซ  ๑,๖๙๐.๐๙ กิโลกรมั เฮโรอีน  
๒๙๕.๙๔ กิโลกรมั กัญชา  ๒,๕๒๐.๒๔ กิโลกรัม  

๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๖๓๕ ราย 
มูลคาทรัพยสิน ๓๖๑.๔๐ ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสิน
โดยการบังคับโทษปรับ ๔๙๒ ราย  

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๒๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๔๓๐ 
คดี ผูตองหา ๑,๑๘๖ ราย  

๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓ และ
ทาง Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๘๙ คน  

๖. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของ
กับยาเสพติด ๒๙  คน 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

     ๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (สะสม)  
๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๓๗,๐๐๗ คน ดังน้ี 

๑. ระบบสมัครใจ รวม ๒๓,๕๕๐ คน 
   ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  ๑๔,๑๗๒ คน 
   ๒) คายศูนยขวัญแผนดิน ๙,๓๗๘ คน 
๒. ระบบบังคับบําบัด ๙,๙๐๐ คน 
๓. ระบบตองโทษ ๓,๕๕๗ คน 
   ๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๒,๗๓๗  คน 
   ๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๘๒๐ คน 

๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
      ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัด ๑๑,๑๑๑ คน  
      ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ ๔๘๑  คน 
      ๔.๓ ใหความชวยเหลือ ๑๗๕  คน 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๒๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการตางประเทศ  
    ๒.๑ การเตรียมความพรอม 
สูประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 

   แผนงาน : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐ   
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงานในสังกัดและ
ใหบริการประชาชนในดานงานยุตธิรรม   
กิจกรรม : เสริมสรางความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ
ดานกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม   
(งบประมาณ สป.ยธ. ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)   

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๑ :  โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  
(ระยะท่ี 1) (งบประมาณ ๑,๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางปฏิบัติและรับฟงความ
คิดเห็นตอแผนบูรณาการฯ 
    ๒. เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการภายใตแผนบูรณาการฯ 
    ๓. เพ่ือใหไดกระบวนงานกลางภายใตแผนบูรณาการฯ 
    ๔. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทาทีของผูแทนจาก
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเก่ียวกับแผนบูรณาการ
เพ่ือชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของประชาคมอาเซียนท่ีประเทศ
ไทยเสนอ 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๓๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
    เพ่ือใหประเทศไทยและประชาคมอาเซียนมีระบบการชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมภายใตการบริหารจัดการท่ีเปนระบบเปนไปตาม
มาตรฐานสากล อันจะนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
การสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล 
กิจกรรม 
    1. การขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ของประเทศไทย 
    2. การขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ของประชาคมอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
    **อยูระหวางการเตรียมการซึ่งจะเริม่ดําเนินงานในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๓๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและประสานความรวมมือชวยเหลือ
ในการจัดการเรื่องราวรองทุกขและการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายในระดับอาเซียน 
    ๓. จัดทําขอเสนอสําหรับจดัตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน 
เปาหมาย 
  เพ่ือพัฒนาระบบงานพิทักษสิทธิและเสรภีาพไปสูมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด  
    มีรายงานการศึกษาระบบการชวยเหลือการจดัการเรื่องราว 
รองทุกขและการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเปนท่ียอมรับ 
ในมาตรฐานสากล และขอเสนอสาํหรับจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุน 
การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน จาํนวน ๑ 
ฉบับ 
กิจกรรม 
     ๑. ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพทิกัษสิทธิและเสรีภาพไปสู
มาตรฐานสากล 
     ๒. ศึกษาดูงาน ในประเทศ/ตางปประเทศ (ประเภท ข) 
     ๓. ระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแนะนโยบาย
ระดับประเทศเร่ืองการพทิกัษสิทธแิละเสรีภาพเพือ่เปนผูนําอาเซียน 
     ๔. สรุปผลการดําเนินการ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๓๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ผลการดําเนินงาน 
    **อยูระหวางการเตรียมการซึ่งจะเริม่ดําเนินงานในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

    ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใช 
ความรุนแรงในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต 
     ๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชน 
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

   แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต   
โครงการ :  เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนใต   
กิจกรรม :  เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต   
(งบประมาณ ๖,๑๗๕,๘๐๐.๐๐ บาท)   

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๑ :  โครงการสงเสรมิสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดน
ภาคใตโดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีรัฐและภาคประชาชน 
(งบประมาณ ๓,๖๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค 
    ๑. เ พ่ือจัดทําหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายโดยยดึหลักสิทธิมนุษยชนสําหรับเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของ
กับการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต 
     

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๓๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒. เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความรู ความเขาใจ และมีความ
ตระหนักในหนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานหลักสิทธิมนุษยชน 
    ๓. เพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานสิทธิเสรีภาพสําหรับภาค
ประชาชนโดยใชรูปแบบการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการ
ผลิตสื่อ 
เปาหมาย 
    1. เจาหนาท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีเ ก่ียวของกับการบังคับใช
กฎหมายมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักในหนาท่ี
ตามกฎหมายบนพ้ืนฐานของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
    ๒. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นใน
การปฏิบัตหินาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐและไดรับการคุมครองสิทธิและ
เสรภีาพตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
ตัวชี้วัด 
    ๑. จํานวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายท่ี
เขารับการอบรม ๑,๙๒๐ คน 
    ๒. จํานวนวิทยากรกระบวนการกลุมเปาหมายท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๕๐ คน 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๓๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๓. รอยละ ๖๐ ของเจาหนาท่ีรฐัท่ีไดรับการอบรมสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏบัิติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 
กิจกรรม 
    ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําหลักสตูรพัฒนาประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมายฯ 
    ๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายฯ 
    ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการการมสีวนรวมของภาคประชาชน
จังหวัดชายแดนใต 
    ๔. รายงานผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 
    1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรฝหอบรม
วิทยากรกระบวนการดานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี 
     

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 9 - 11 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรม
ไดอีชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีผูเขารวม จํานวน 16 คน 
    ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 14 - 16 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรม
วิลลา บารอน หาดใหญ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวม 
จํานวน 16 คน 
    ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2560  
(อยูระหวางการจดักิจกรรม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  ฝกอบรมเยาวชนหลักสตูรศาสนธรรมนําสันตสิุข
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (งบประมาณ ๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ 
บาท) 
วัตถุประสงค 
    ๑. เพ่ือใหเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา เขาถึงกระบวนการยุติธรรม แนวทางการประกอบ
อาชีพ การศึกษา 
    ๒. เพ่ือใหเยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสวนรวมแกไข
ปญหาจั งห วัดชายแดนใต ไดอย าง เปนรูปธรรม โดยผ าน
กระบวนการมีสวนรวมในการผลิตสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนภายใตบริบทของชุมชน 

  

 
 
 



๓๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
    เยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เขาถึงกระบวนการยุติธรรม แนวทางการประกอบอาชีพ 
หรือการศึกษาตอสามารถเกิดแนวคิดในการมีสวนรวมแกไขปญหา 
จังหวัดชายแดนใตไดอยางเปนรูปธรรมโดยผานกระบวนการมีสวน
รวมในการผลิตสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใตบริบท
ของสังคม 
ตัวชี้วัด 
    ๑. จํานวนเยาวชนท่ีเขารับการฝกอบรม จํานวน ๓๐๐ คน 
    ๒. รอยละ ๖๐ ของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการอบรมสามารถ
ผานการทดสอบความรูความเขาใจตามเกณฑท่ีกําหนด 
กิจกรรม 
    ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจดัทําหลักสูตรศาสนธรรมนําสันติ
สุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
    ๒. ฝกอบรมหลักสูตรศาสนธรรมนําสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต/ถอดบทเรียน/ 
    ๓. จัดประกวดสื่อสิทธิเสรภีาพและสิทธิมนุษยชนภายใตบริบท
ของชุมชน 
    ๔. รายงานผลการดําเนินการ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๓๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    ๑. จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจและนิเทศการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
เมื่อวันท่ี ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต ประกอบดวย จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนารา- 
ธิวาส และจังหวัดสงขลา 
    ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงกลไกการดําเนินงาน
สงเสริมการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยในชุมชน เมื่อวันท่ี ๒๒ 
- ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเสนา เพลส พญาไท  
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวยประธาน
เครือขายและอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เขารวม 
จํานวน ๗๖ คน 
    3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรเยาวชนใหม 
ใสใจเคารพสิมทธิในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 4 ครั้ง 
ดังน้ี 
    ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 6 - 8 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรม 
ไดอีชิ อําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา มีผูเขารวม จํานวน 30 คน 
    ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 16 - 17 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรม
เอบีนาเฮาส กรุงเทพฯ มีผูเขารวม จํานวน 16 คน  
    ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 อยะหวางการจัดกิจกรรม 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๓๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

3 การลดความเหลือล้ําของสังคมและการสรางกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 - สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ขอ 2.4 ดานการ
บริหารจดัการและ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
2.4.1 ด านธรรม 
ภิบาล 
(1)ประเทศไทย
จะตองให
ความสําคญักับเรื่อง
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
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา 
ธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรูความ
เขาใจ มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรม 
ท่ีถูกตอง 
    2. เพ่ือใหขาราชการสังกัดสวนกลางกรมราชทัณฑไดมีสวนรวม 
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพระราชกุศล 
เปาหมาย 
   ขาราชการราชทัณฑทุกระดับท่ีสังกัดสํานัก กอง สวนกลาง 
กรมราชทัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
รวม 12 ครั้ง 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๓๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

  - 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  
   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 ต.ค.59 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน  
จ.นนทบุรี ผูเขารวม 100 คน 
   ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 พ.ย.59 นิมนตพระจากวัดบางขวาง  
จ.นนทบุรี ผูเขารวม 100 คน 
    ครั้งท่ี 3 วันท่ี 1 ธ.ค.59 นิมนตพระจากวัดบางไผ อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี บําเพ็ญกุศลฯ ปญญาสมาวาร ผูเขารวม 350 คน 
    ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 ม.ค.60 นิมนตพระวัดเฉลิมพระเกียรติฯ, 
วัดบัวขวัญ ,วัดพุฒิปรางคปราโมทย บําเพ็ญกุศลฯ สตมวาร  
(100 วัน) ผูเขารวม 300 คน 
2. 2. โครงการอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ 
”รุ น ท่ี  41 ณ เขา วัน ชัยนวรั ตน  ต .ปากชอง อ .ปากชอง  
จ.นครราชสีมา 
    1. เพ่ือใหขาราชการมีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี  
มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองตามหลักธรรม 
คําสอนทางพุทธศาสนา 
    2. เพ่ือใหขาราชการราชทัณฑไดมีสวนรวมสํานึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 9 
    3. เพ่ือเปนการพัฒนาเครือขายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกรมราชทัณฑ 
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง/สถานกักกัน  

 กรมราชทัณฑ 



๔๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสวนกลางและ 

เรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 143 แหง 
ระยะเวลาดําเนินการ   
    ระหวางวันท่ี 25 - 29 ธันวาคม 2559  
ผลดําเนินงาน   
    มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 100 คน 

 กรมราชทัณฑ 

     3. โครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ” รุนท่ี 
42 ถวายเปนพระราชกุศลแดรัชกาลท่ี 9 และปลูกตนไม เฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 ณ วัดถํ้ากฤษณาธรรมาราม อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑไดมีสวนรวมสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระกุศลแด รัชกาลท่ี 9 
    2. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีแดรัชกาลท่ี 10  
    3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในบริเวณวัดท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม 
    4. เพ่ือประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและโปรงใสในการ
บริหารงานของกรมราชทัณฑ 
    5. เ พ่ือเสริมสรางองคความรูด านคุณธรรม จริยธรรม  
ตามแนวทางประมวลจริยธรรมขาราชการ กรมราชทัณฑ 

 กรมราชทัณฑ 



๔๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
   ขาราชการกรมราชทัณฑท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ระหวางวันท่ี 6 - 10 กุมภาพันธ 60 
ผลการดําเนินงาน  
   มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 103 คน 
 

 กรมราชทัณฑ 

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 ขอ 
2.4 ดานการบริหาร
จัดการและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนา  
2.4.1 ดานธรรมภิบาล 
(1)ประเทศไทยจะตอง
ใหความสําคัญกับเร่ือง
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล อ ย า ง
เรงดวน 
 

  2. โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใน
หนวยงาน 
  3. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการ
ท่ีดี 
  4. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
พรอมกับการตรวจสอบ สามารถตอบ ช้ีแจงและอธิบายในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางชัดเจน 

 กรมราชทัณฑ 



๔๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

  - สอดคลองกับคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบ
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 

 

    5. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑรวมมือรวมใจใน
การสรางกรมราชทัณฑใสสะอาดสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
เปาหมาย เรือนจํา/ทัณฑสถาน ท่ัวประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการดําเนินงาน  
    แจงเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ จํานวน 143 แหงถึงแนว
ทางการดําเนินงานและจะตําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน 
ระหวางวันท่ี 6 - 10 ก.พ. 2560 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๓.๑ การปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย 

   โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการจัดการเพ่ือแกไข
ปญหาการคามนุษยของประเทศไทย” 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยในการปฏิบัติงานดานการ
สืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให
เจาหนาท่ีระดับผูปฏิบัติไดทําความรูจัก มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
อันจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

    ๒. เพ่ือขยายเครือขายหนวยงานท่ีดําเนินงานในการตอตาน

การคามนุษย 

    ๓. เพ่ือเปนแหลงในการแสวงหาความรวมมือในการรวบรวม

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตอตานการคามนุษย 

    ๔. เพ่ือประโยชนในการประสานงานปองกันและการชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการคามนุษยจากการดําเนินการรวมกันระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดในการสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดี 
เปาหมาย  
    ผูแทนหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ
กับการแก ไขปญหาการคามนุษย ในประเทศไทยกวา ๒๐ 
หนวยงาน รวม ๙๓ คน  
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๔๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     กิจกรรม  
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 

    ๑. ผูแทนจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดรับทราบ

นโยบายและกฎหมายท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม 

    ๒. ไดระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล 

ปญหา อุปสรรคตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการคามนุษย   

    ๓. เกิดการเสริมสรางศักยภาพในการสรางเครือขายการ

ปฏิบัติการรวมกัน 

ผลลัพธตามเปาหมาย 
    ๑. ผูแทนจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดกระชับ

ความสัมพันธและสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวาง

ผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับการคามนุษย  

    ๒. ผูเขารวมเขาใจถึงภารกิจและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงาน อันนํามาซึ่งประโยชนในการแกไขปญหา
รวมกันในอนาคต 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 



๔๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 3.2 สรางมาตรฐานดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหแก
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน
ท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 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 มกราคม 2560 มีจํ านวนเด็กและเยาวชน 
ท่ีอยูในความควบคุมดูแลตามคําสั่งศาล จํานวน 4,681 คน 
 
คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน 
วัตถุประสงค  
    เพ่ือบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหา
ดานครอบครัว และปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเด็ก เยาวชน
ผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
ไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนทําใหครอบครัว 
มีความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกลุม
เสี่ ย ง ท่ีจะกระทําผิด ซึ่ ง ได เปดดํา เ นินการในสถานพินิจฯ  
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 
แหง และเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ไดเปดดําเนินการให
คําปรึกษาท่ีสวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและ
เยาวชน อีกจํานวน 1 แหง 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๔๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงานสะสม 

(1 ตุลาคม 2559 - 20 กุมภาพันธ 2560) 

จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น         581  ราย 

1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก    199  ราย 

2. ขอรับบริการทางโทรศัพท              18  ราย 

3. อ่ืนๆ                                     364  ราย 

สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2560 

(20 ธันวาคม  2559 - 20 กุมภาพันธ 2560) 

จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น            22  ราย 

1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก       17  ราย 

2. ขอรับบริการทางโทรศัพท                4  ราย 

3. อ่ืนๆ                                         1  ราย  

จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  

1. ปญหาครอบครัว 

2. ปญหาพฤติกรรม 

3. ปญหาทางกฎหมาย 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๔๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

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 ในการจัดการประชุมดาน
การบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
     1. โครงการประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดาน
การบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) 
     ผลการดําเนินงาน 
     มีกําหนดดําเนินการจัดการประชุมระหวางเดือน กุมภาพันธ - 
มิถุนายน 2560      

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 
   
 



๔๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    ๑๐.๑.๒ ปรับปรุ งวิ ธีปฏิ บัติ

ร า ช ก า ร ใ ห ทั น ส มั ย โ ด ย นํ า
เทคโนโลยีมาใชแกไขกฎระเบียบให
โปรงใส ชัดเจน 
   ๑๐.๑.๓ การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม 

   ๑๐.๑.๔ การตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในฐานะท่ี
เปนศูนยกลาง 

    โครงการ ประชาสัมพันธรูปแบบการกระทําความผิดของชาวผิวสี 
ผานทางอินเทอรเน็ต 
วัตถุประสงค  
   ๑. เผยแพรรูปแบบของการกระทําผิดแตละรูปแบบใหเปนท่ีรับรู
ตอหนวยงานภายนอกและประชาชนท่ัวไป 
   ๒. เพ่ือปองกันและลดปริมาณการเกิดอาชญากรรมและความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
   ๓. สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนแนวทางในการดําเนินคดี
ใหกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

เปาหมาย หนวยงานภายนอกและประชาชนท่ัวไป 
กิจกรรม ประชาสัมพันธใหความรู  
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
   ๑. ประชาชนท่ัวไปและหนวยงานภายนอกมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับรูปแบบของการกระทําผิดแตละรูปแบบ ทําใหสามารถ
ปองกันและระวังภัยไดมากข้ึน 
   ๒. ชวยลดจํานวนคดีท่ีจะเขาสูหนวยงานบังคับใชกฎหมาย และ
กระบวนการพิจารณาคดี รวมท้ังลดเวลาและภาระคาใชจายในการ
ดําเนินคดีของประชาชน 
   ๓. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุน
แนวทางในการดําเนินคดไีด 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๔๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลลัพธตามเปาหมาย สามารถเสริมสรางความรูเก่ียวกับรูปแบบ
การกระทําความผิดของผูมิจฉาชีพ ชวยปองกันและลดปริมาณการ
เกิดอาชญากรรมและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน
ได 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๑๐.๒ ยกระดับสมรรถนะของ
หนวยงานของรัฐใหมี
ประสิทธิภาพ 
   ๑๐.๒.๑ การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
   ๑๐.๒.๒ การพัฒนาหนวยงาน
ของรัฐใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

   โครงการ โครงการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาระบบงานสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๑๕๖๔ 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาระบบ รูปแบบ และ
วิธีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหมีมาตรฐาน 
    ๒. เพ่ือใหบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการจัดทําแผน 
เปาหมาย บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม สัมมนา 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
    ๑. มีกรอบในการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษมากข้ึน  
    ๒. บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแบงปนประสบการณรวมกันในการจัดทําแผน  
ผลลัพธตามเปาหมาย วิธีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมีมาตรฐาน 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๕๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๐.๕ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการตอ
ผูกระทําการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคด ี
 

    1. เรงรดัการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย (1 ต.ค.2559 - 31 
ม.ค. 2560) 
  - คดีเก่ียวกับการทุจรติ                     จํานวน 5 ราย 
  - ไลออก                                                0 ราย 
  - แตงตั้ง คกก.สอบสวน/ใหออกราชการไวกอน   0 ราย 
  - แตงตั้ง คกก.สอบสวน                               5 ราย    
  2. การลงโทษทางวินัยและทางอาญาอยางเฉียบขาด กรณี
เจาหนาท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดและโทรศัพทมือถือ 
ในเรือนจํา 
     สํานวนเกี่ยวกับยาเสพติด 
     1) ไลออกจากราชการ 4 ราย 
     2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและใหออกจากราชการไว
กอน 1 ราย 
     3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางรายแรง 3 ราย 
     4) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 2 ราย 
    สํานวนเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 
     1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและใหออกจากราชการไว
กอน 11 ราย 
     2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางรายแรง 12 ราย 

 กรมราชทัณฑ  



๕๑ 
 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        สํานวนเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 
     1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและใหออกจากราชการไว
กอน 11 ราย 
     2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางรายแรง 12 ราย 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 
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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 
เชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราม
ปรามการทุจริตแกเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 
      ผลการดําเนินงาน 
            กรมบังคับคดีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรม
สปริงฟลด  วิลเลจ กอลฟแอนดสปา จั งหวัดเพชรบุรี  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีใน
สังกัดกรมบังคับคดีมีความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ และมีทัศนะคติท่ีดีในการปฏิบัติราชการ
โดยความโปรงใส ตอบสนองความตองการของประชาชน และมี
จิตสํานึกในการเฝาระวังรักษาประโยชนราชการและประโยชน
สวนรวม และเปนการสรางเครือขายภาครัฐเพ่ือตอตานการทุจริต 
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 76คน  
       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 ยับยั้งการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม” และนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี              
กรมบังคับคดีเขารวมงานจํานวน 29 คน ณ โรงแรมเบสท  
เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
       - เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดี โดยนางสาว 
รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และเจาหนาท่ีกรมบังคับ
คดี เขารวมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี
เปดและประกาศเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปช่ัน  
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม 
       - เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศ
ผลการตัดสินรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งท่ี 6 มีหนวยงาน องคกร 
สถาบันท้ังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจและเอกชนเขารวม
โครงการดังกลาว โดยกรมบังคับคดีไดรับรางวัลชมเชยองคกร
โปรงใสเปนลําดับท่ี 1 
       - กรม บั งคั บคดี โ ดยนางส าวรื่ น วดี   สุ ว ร รณมงคล                     
มีหนังสือแจงขอความรวมมืองดการใหของขวัญในเทศกาล               
ปใหม 2560 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 กับผูติดตอราชการ             
กรมบังคับคดีทุกทาน ทําให สํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือช่ืนชม 

 กรมบังคับคด ี
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     ในการออกหนังหนังสือดังกลาวตอกรมบังคับคดี โดยเห็นวาเปน
การปองกันการแสดงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนการ
ขัดแยงทางผลประโยชน ท่ีอาจเกิดข้ึน อีกท้ังไมให เปนการ
สิ้นเปลืองคาใชจายอันเกินความจําเปน ซึ่งสอดคลองกับมาตรการ
เสริมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอันเปนการ
เสริมสรางใหเกิดคานิยม ทัศนคติท่ีดีแกบุคลากรในสังกัดกรม
บังคับคดีและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน
ตอไป 
      - กรมบังคับคดีไดมีประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต เปนธรรมและโปรงใส ลงวันท่ี 23 มกราคม 2560 
เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักศักดิ์ ศรีความเปนข าราชการ และความซื่ อสัตยสุ จริต  
เ พ่ือปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีทุกระดับ โดยหากพบเห็นพฤติกรรมของเจาหนาท่ีหรือ
บุคคลใดท่ีเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบสามารถแจง
ขอมูลไดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง ทางอีเมลอธิบดีกรมบังคับคดี 
ruenvade.s@led.mail.com   โทรศัพท 0 2881 4800 หรือ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม โทรศัพท 0 2881 4808 โทรสาร  
0 2881 4930 หรือแจงผานเว็บไซต www.led.go.th   

 กรมบังคับคด ี
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           - วันท่ี 31 มกราคม 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดีนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี
ประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต เปน
ธรรมและโปรงใส ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
       1. บริหารงานดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลดวย
ความเปนธรรม และจริยธรรม 
       2. การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีทุกคนตามกฎระเบียบ 
ความรับผิดชอบตามบทบาท หนาท่ีของตนอยางเต็มใจและเต็ม
ประสิทธิภาพ 
       3. มุงมั่นปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือข้ันตอนการใหบริการ
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เมื่อไดรับการเสนอเง่ือนไขพิเศษ
หรือจูงใจ เพ่ือใหไดมา ซึ่งผลประโยชนสวนตน 
       4. ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ัน และไมทนตอทุจริต
ท่ีกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม อันจะสงผลใหบุคลากรในกรม
บังคับคดีเกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต
คอรรัปช่ัน 
       5. มุงบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและรวมกันสราง
วัฒนธรรมคุณธรรมใหเกิดข้ึนในองคกร และจะบริหารงบประมาณ
ดวยความโปรงใสคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
และพรอมแสดงความรับผิดหากปฏิบัติงาน 

 กรมบังคับคด ี
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     สงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
      - เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี  เข ารับราง วัลชมเชยองคกรโปร ง ใส           
ดานการปองกันการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) (ประเทศไทย 
ใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต : Zero Tolerance & Clean 
Thailand) จากพลตํารวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ณ หองนนทบุรี 1 อาคาร 4 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุร ี

 กรมบังคับคด ี
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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 เพ่ืออํานวยความยุติธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับ 
ผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
1.รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการเสนอกรรมาธิการวิสามัญ 
     (1) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 (การบังคับคดีตาม             
คําพิพากษาหรือคําสั่ง) 
ข้ันตอนปจจุบัน  เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ มีมติรับหลักการและจัดสงรางพระราชบัญญัติฯไปยัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา (วันท่ี 10 ตุลาคม - 15 
ธันวาคม 2559) โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญไดขอขยายระยะเวลา
การพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ออกไป 30 วัน (วันท่ี 10 
ตุลาคม 2559 - 3 กุมภาพันธ  2560) และเมื่อวันท่ี 10 
กุมภาพันธ 2560 คณะกรรมาธิการวิสามัญไดมีมติเห็นชอบใน
หลักการรางพระราชบัญญัติฯ และไดนํารางฯเขาสูการพิจารณา 

 กรมบังคับคด ี



๕๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 3 ตอไป 
    2.รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
    (1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ข้ันตอนปจจุบัน  คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ ไดรวบรวมผลการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาวแลว โดยเมื่อวันท่ี 3 
สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดีเสนอราง พรบ. ดังกลาว ไปยัง
กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 29 
กันยายน 2559 ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2559 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติในหลักการเมื่อวันท่ี 27 
ธันวาคม 2559 และดําเนินการในการเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานศาลยุติธรรม ไป
ประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม 

 กรมบังคับคด ี



๖๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          พิจารณาครั้งแรกเมื่อวันท่ี 7,9 กุมภาพันธ 2560 และทุกวัน
อังคาร กับวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาหจนกวาจะเสร็จ 

    (2) การเสนอรางพระราชบัญญตัิเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯ 
ไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม           
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการมี
ขอเสนอแนะและอยูระหวางปรับปรุงใหครบถวน โดยหารือกับ
สํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหเกิดความรัดกุมท้ังน้ี 
กรมบังคับคดีแตงตั้งคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาแกไขตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการฯกระทรวงยุติธรรม 

     (3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไปยัง
กระทรวงยุติธรรมแลวเมื่ อวันท่ี  30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณาร างกฎหมายของกระทรวงยุติ ธรรม               
ได พิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดี 
ไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ                
เสร็จสิ้นแลว และสงใหกระทรวงฯ ดําเนินการในการเสนอ 

 กรมบังคับคด ี



๖๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเสนอรางฯเขาคณะรัฐมนตรี 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2560 

   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 

 กรมบังคับคด ี

 



๖๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         (3) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ 
กรมบังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy 
Thailand 4.0 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวง
ยุติ ธรรม เมื่อ วัน ท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุ บัน                 
อยูระหวางการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสราง
ระดับกระทรวง 
    (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 

    2. การประชุม เ พ่ือ เสนอความเ ห็นในการจัด พัฒนา 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 
    เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการประชุมเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นแนวการพัฒนาเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน
ตามยุทธศาสตร 20 ป ซึ่งมีนายสมชาย เสียงหลาย ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย 

 กรมบังคับคด ี

 



๖๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เลขานุการ รัฐมนตรีว าการกระทรวงยุ ติธรรม นางสาว ร่ืนว ดี  
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผูบริหารกรมบังคับคดี 
ตลอดจนผูแทนจากคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดาน
การบริหารราชการแผนดิน ผูแทนศาลลมละลายกลาง ผูแทนสมาคม
ธนาคารไทย ผูแทนศูนยประสานงานลูกหน้ีแหงชาติ ผูแทนสภาวิชาชีพ
บัญชี ผูแทนธนาคารแหงประเทศ ผูแทนสมาคมธนาคารนานาชาติ 
ผูแทนบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด ผูแทนบริษัท บริหาร
สินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด และผูที่เกี่ยวของ เขารวมประชุม ณ 
หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ซ่ึงการจัดประชุมในคร้ังน้ี สืบเน่ืองจากตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อพัฒนาประเทศใหมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ในดานความสามารถในการแขงขันและ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
กรมบังคับคดีจึงไดมีการเสนอเร่ืองการพัฒนาเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เอกชน (Private Official Reciever) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับคดีลมละลายใหสามารถรวบรวมทรัพยสิน มาแบงชําระใหแก
เจาหน้ีไดรวดเร็วขึ้น อันจะเปนการอํานวยประโยชนใหแกประชาชน 
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เสริมสรางความเชื่อม่ันในการ
ลงทุนใหกับประเทศตอไป 

 กรมบังคับคด ี

 



๖๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 11.4 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงายรวดเร็ว 

   1.การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
  ผลการดําเนินงาน 
  ยอดผู ใชบริการตั้ งแต วัน ท่ี  1 ตุลาคม 2559 - วัน ท่ี17 
กุมภาพันธ 2560 รวมจํานวน 7,645 ราย โดยสอบถามผลคดี
มากท่ีสุด จํานวน 4,151 ราย คิดเปนรอยละ 54.29 ของยอด
สายดวนท้ังหมด 

 กรมบังคับคด ี

     2 .ก ารบริ ก า รข อมู ลผ านทาง ร ะบบแอพพลิ เ คชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY และ “LED PROPERTY Plus” 
   ผลการดําเนินงาน 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน “LED PROPERTY” ณ วันท่ี 20 
กุมภาพันธ 2560 รวมจํานวน 8,599 ดาวนโหลด ระดับความ 
พึงพอใจท่ีระดับ 3.91 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน“LED PROPERTY Plus”    
ณ วัน ท่ี  20  กุ มภ า พันธ  2 560  ร วมจํ า น วน  1 ,03 0              
ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.57   

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 



๖๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        3. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน    
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 4 ร 
ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศ
ขายทอดตลาด มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี 
โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 100,000 
ล านบาท ซึ ่งผลการดําเนินงานตั้ งแต เดือนตุลาคม 2559 -  
15 กุมภาพันธ 2560 สามารถผลักดันทรัพยสินออกจากระบบการ
บังคับคดี รวมจํานวน 44,394,575,468 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 16 
กุมภาพันธ 2560) รายละเอียด ดังน้ี 
   - 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 
   - เดือนธันวาคม 2559 2559 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
9,386,296,429 บาท 
   - เดื อนมกราคม 2560 ผลั กดั นทรั พย สิ น ได  จํ านวน 
10,585,908,700 บาท 

 กรมบังคับคด ี

 



๖๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       - วันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
3,853,020,119 บาท 

4.โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
   ผลการดําเนินงาน 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกล เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใต           
กลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอยหน้ี
ครัวเรือน ผูเขารวมการไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  
เปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี และทําใหเกิด
ความสมานฉันทสามัคคีในสังคม ซึ่งผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ัน
บังคับคดี ในเดือนตุลาคม 2559 - มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยรวมจํานวน 4,182 เรื่อง ทุนทรัพยรวม  
1,550,215,525.44 บาท รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 3,692 
เรื่อง ทุนทรัพยรวม 1,180,423,060.22 บาท คิดเปนผลสําเร็จ
รอยละ 89 .28  ของเรื่ อง ท่ี เ ข าสู กระบวนการไกล เ กลี่ ย 
รายละเอียด ดังน้ี 

 กรมบังคับคด ี

 



๖๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        - เดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 960 
เรื่อง ทุนทรัพย 397,444,253.02 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 841 
เรื่อง ทุนทรัพย 273,347,928.41 บาท คิดเปนรอยละ 87.60 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนพฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,454 เรื่อง ทุนทรัพย 376,495,361.10 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 1,346 เรื่อง ทุนทรัพย 304,061,129.11 บาท       
คิดเปนรอยละ 92.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   -  เดือนธันวาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
791 เรื่อง ทุนทรัพย 317,657,025.20 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 669 
เรื่อง ทุนทรัพย 260,805,937.63 บาท คิดเปนรอยละ 84.58 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนมกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลีย่ 977 
เรื่อง ทุนทรัพย 458,618,886.12 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 836 เรื่อง 
ทุนทรัพย 342,208,065.07 บาท คิดเปนรอยละ 85.57  
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

5. การไกลเกลี่ยขอพิพาทหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาน้ีสินครูและบุคลากร 
   

 กรมบังคับคด ี

 



๖๘ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ทางการศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกลเกลี่ย              
ขอพิพาทในช้ันบังคับคดีมาเปนแนวทางการใหความชวยเหลือ  
โดยผลการไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัวประเทศ เดือนตุลาคม 2559 - 
มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 22 เรื่อง  
ทุนทรัพย 6,154,416.18 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 19 เรื่อง  
ทุนทรัพย 5,786,042.20 บาท คิดเปนรอยละ 86.36 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 6. โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร 
   ผลการดําเนินงาน 
   กรมบังคับคดีและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)  
ไดรวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรท่ีมีอยูในช้ันบังคับคดี  
ซึ่งเปนหน้ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงานบังคับคดีท่ัว
ประเทศจัดไกลเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทางกฎหมาย 
ความรูทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการปรับ
โครงสรางหน้ี (Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี จํานวน 
2,292 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2560) รายละเอียดดังน้ี   
     1) อยูระหวางข้ันตอนไกลเกลี่ย จํานวน 174 เรื่อง   
     2) อยูระหวางประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ จํานวน 92 
เรื่อง 

 กรมบังคับคด ี



๖๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลอง
กับรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักร
ไทยหรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         3) ดําเนินการไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 131 เรื่อง   
    4) ดําเนินการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ จํานวน 471 เรื่อง  
    5) ยังไมไดตั้งเรื่องยึด จํานวน 392  เรื่อง  
     6) อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ เชน งดการบังคับคดี ประกาศขาย 
ฯลฯ จํานวน 87 เรื่อง 
    7) ดําเนินการอ่ืนๆ เชน ขายได ถอนการยึด พนระยะเวลาบังคับคดี ฯลฯ 
จํานวน 945 เรื่อง 

 7. การใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต       
      1) โครงการมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีเพ่ือชวยเหลือลูกหน้ี 
ผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตป 2560 
      กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี
ภาคใต โดยการจัดโครงการไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีใหกับลูกหน้ีช้ันบังคับคดี 
ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยในจังหวัด ทางภาคใตของประเทศไทย 
โดยใหสํานักงานบังคับคดีจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใตทุกจังหวัดประสานความรวมมือ
จากสวนงานอ่ืนท่ีเก่ียวของและทําหนาท่ีในการไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีเพ่ือลด
โอกาสการถูกยึดและอายัดทรัพย 

 กรมบังคับคด ี

 
 



๗๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     โดยกรมบังคับคดีกําหนดใหมีโครงการมหกรรมไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับ
คดี ใน พ้ื น ท่ี ภาคใต  โดยกํ าหนดจั ดจํ านวน 3 ครั้ ง  ได แก                  
1. วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 2. วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 3. วันท่ี 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรม
แกวสมุย รีสอรท จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
      - วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสกล จันทรักษ รองผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานเปดโครงการ นางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีเปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตาม
คําพิพากษาของสถาบันการเงินท้ังสองแหงเขารวม มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ ย รวม 88 เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย จํ านวน 
56,554,097.56 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 62 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
32,089,298.65 บาท คิดเปนรอยละ 82.67 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรม
บังคับคดี รวมกับคณะผูบริหาร ไดรวมพบพูดคุยถึงเรื่องการทํางาน
เชิงรุกของกรมบังคับคดีพรอมรับฟงปญหาของเครือขายวิทยากรตัว
คูณจังหวัดนครศรีธรรมราชและไดปฏิบัติภารกิจมอบเครื่องอุปโภค 

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        บริโภคกับผูประสบอุทกภัย ณ ฝายมีชีวิตหาดทรายทอง ตําบลทาย
สําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไดจัดเตรียม
เครื่องอุปโภคบริโภคจากทุนทรัพยสวนตัว ประกอบดวย ขาวสาร
จํานวน 250 กิโลกรัม อาหารกระปองและนํ้ามันพืช  และเงินสด
จํานวน 5,000 บาท รวมมูลคา 18,000 บาท รวมกับชุดอุปโภค
บริโภคท่ีบุคลากรของสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมกันบริจาคจากทุนทรัพยสวนตัวรวมกัน จํานวน 120 ชุด  
รวมมูลคา 15,280 บาท 
     - วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  
อธิบดีกรมบังคับคดี เปนประธานเปดโครงการและนายโชติพงศ 
วงศภัคไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  
เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษา  เขารวมโครงการ 
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 30 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
14,854,860.54 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 27 เรื่อง ทุนทรัพย
จํานวน 13,600,371.50 บาท คิดเปนรอยละ 90 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี พรอมดวยนายพีระ อัครวัตร หัวหนาผูตรวจ
ราชการกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
การบังคับคดีลมละลาย และนายโชติพงศ วงศภัคไพบูลย   

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยือนเพ่ือ
เปนขวัญและกําลังใจใหแกผูประสบอุทกภัย พรอมมอบเครื่องอุปโภค 
บริโภคจากทุนทรัพยสวนตัว ประกอบดวย ขาวสาร 250 กิโลกรัม 
และนํ้าดื่ม พรอมใหความรูดานกฎหมายใหมท่ีจะเปนประโยชนแก
ประชาชน และรับฟงปญหาของผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตําบล
ปากรอ ณ ศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 6 ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
     - วันท่ี 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกวสมุย รีสอรท จังหวัด 
สุราษฎรธานี โดยมีนายศุภวัชร ศักดา รองผูวาราชการจังหวัด 
สุราษฎรธานี เปนประธานเปดโครงการฯ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษา
เขารวมโครงการ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 161 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 103,510,422.07 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 
127 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 72,356,496.41 บาท คิดเปน
รอยละ 78.88 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ีอธิบด ี               
กรมบังคับคดีรวมกับคณะผูบริหารรวมถวายขาวสารแดพระอธิการ 
ภูวนาท จารุทีมโน เจาอาวาสวัดบางขยาราม เพ่ือรวมทําบุญแด
พระภิกษุสงฆ เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ    

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     อุทกภัยในพ้ืนท่ี ณ วัดบางขยาราม ตําบลบางชนะ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
       รวมผลการจัดมหกรรมไกล เกลี่ยจํานวน 3 ครั้ ง มีลูกหน้ี           
เข าร วมไกล เกลี่ ยขอพิพาทท้ังสิ้ น 266 ราย ทุนทรัพย รวม 
174,919,380.17 บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จจํานวน 216 ราย                
ทุนทรัพยรวม 118,046,166.56 บาท ความสําเร็จของการ 
ไกลเกลี่ยคิดเปนรอยละ 81.20  
       2) การจัดไกลเกลี่ยตามภารกิจการลงพ้ืนท่ีของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ
อุทกภัยและโคลนถลมพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 
2560 กรมบังคับคดีไดรับการประสานจากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยใหจัดไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี ณ 
สถานีโรงไฟฟาสุราษฎรธานี ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎรธานี เพ่ือชวยเหลือลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภัยใหมีโอกาสเจราจา
ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาโดยมี
สถาบันการเงินเขารวมในวันดังกลาว ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) โดยจัดการไกล เกลี่ ย                   
ขอพิพาทช้ันบังคับคดี มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     - ธนาคารออมสิน มีผูขอไกลเกลี่ยจํานวน 29 ราย ทุนทรัพยรวม 
1,200,000 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จจํานวน 20 ราย ทุนทรัพยรวม 
6,500,000 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 68.9 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย สําหรับอีก 9 ราย อยูระหวางการเจรจา
กับธนาคารเพ่ิมเติม 
        - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย มีผูขอไกลเกลี่ย จํานวน 7 ราย เปนลูกหน้ีท่ีขอปรับ
โครงสรางหน้ี ตามนโยบายพักชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีของธนาคาร 
        - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีผูขอไกลเกลี่ย จํานวน 
4 ราย เปนลูกหน้ีท่ีไมอยูในช้ันบังคับคดี โดยขอปรับปรุงโครงสราง
หน้ีและขอสินเช่ือ 
         รวมผลการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยใหกับผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี
ภาคใตไปแลวจํานวน 4 ครั้งมีลูกหน้ีเขารวมไกลเกลี่ยขอพิพาทท้ังสิ้น 
286 ราย ทุนทรัพยรวม 181,419,380.17 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
236 รายทุนทรัพยรวม 124,546,166.56 บาท ความสําเร็จของการ
ไกลเกลี่ย คิดเปนรอยละ 82.52 
        3) การชวยเหลือลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต          
ผลการยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีตามชองทางตางๆ 
ไดแก ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท กรมบังคับคดี และศูนยไกลเกลี่ยขอ
พิพาทประจําสํานักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ 

 กรมบังคับคด ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     และสายดวน 1111 ตอ 79 มีผูยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยและ
สอบถามขอมูลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี ท้ังสิ้น 15 ราย 
ทุนทรัพยรวม 7,051,126.06 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 2 
กุมภาพันธ 2560) โดยสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทสําเร็จแลว 1 
ราย  
       ท้ังน้ีผูประสบอุทกภัยท่ีประสงคจะขอไกลเกลี่ยหน้ีในช้ัน
บังคับคดี สามารถแจงความประสงคมายังศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท 
กรมบังคับคดี ทางหมายเลข 02887 5085 ,0 2887 5072 
หรือท่ีสายดวน กรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ สงคํารองมายัง
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทกรมบังคับคดี ทางโทรสารหมายเลข  
0 2881 4816 และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําสํานักงาน
บังคับคดี ท่ัวประเทศ หรือทางอี เมลอ ธิบดีกรม บังคับคดี 
ruenvade.s@led.mail.go.th ไดตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน  
เพ่ือกรมบังคับคดีจะไดประสานไปยังเจาหน้ีเพ่ือแจงความประสงค 
ในการขอไกลเกลี่ยหน้ีในช้ันบังคับคดีตอไป 

 กรมบังคับคด ี

     8. จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกล่ียขอพิพาทรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนตางๆ โดยผลการดําเ นินงานจัดมหกรรม 
ไกลเกล่ียขอพิพาทต้ังแตเดือนตุลาคม 2559 - วันที่ 18 กุมภาพันธ  

 กรมบังคับคด ี
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 3,444  
เรื่องทุนทรัพยรวมจํานวน 988,373,571.44 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จรวม 3,076 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 767,423,543.71 
บาท คิดเปนรอยละ 89.31 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

    ท้ั ง น้ีกรมบังคับคดี  ร วมกับ สถาบันการเงิน จัดมหกรรม                   
ไกล เกลี่ยขอพิพาทสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน                        
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือ
เปนการเสริมสรางความสมานฉันท ยุติการบังคับคดีดวยความพึง
พอใจ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เปนธรรม ลดปริมาณการบังคับ
คดี เสริมสรางความรูความเขาใจและความเช่ือมั่นเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับ
คดีจังหวัดยะลา รวมกับ 7 หนวยงาน ไดแก ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย บริษัท 
บริหารสินทรัพยสุ ขุมวิท จํากัด บริ ษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) บริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จํากัด และ บริษัท  
โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 179 เรื่อง ทุนทรัพย 
จํานวน 63,580,613.10 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 140 เรื่อง  
ทุนทรัพย จํานวน 44,982,735 บาท 

 กรมบังคับคด ี
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ราชอาณาจักรไทย
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     คิดเปนรอยละ 78.21 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
       ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตาม
หนวยงาน ดังน้ี 

       1) รวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท  
เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 และวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560 
ตามลําดับ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 8 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 85,699 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 8 เรื่อง ทุนทรัพยรวม
จํานวน 85,699 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย 
       2)  รวมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 16,29 
ตุลาคม ,20 พฤศจิกายน 2559 , วันท่ี 25 มกราคม และวันท่ี 
18 กุมภาพันธ 2560 ตามลําดับ มีเรื่องเขาสูกระบวนการ                 
ไ ก ล เ ก ลี่ ย ร ว ม  2 , 1 4 4  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย ร ว ม จํ า น ว น 
368,618,175.68 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 1,973 เรื่อง      

 กรมบังคับคด ี
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ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ทุนทรัพยรวมจํานวน 335,511,088.89 บาท คิดเปนรอยละ 
93.33 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

      3) รวมกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
     - สํานักงานบังคับคดีจั งหวัดยะลา จัดมหกรรมไกล เกลี่ ย             
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ   
ไกล เกลี่ย 5 เรื่อง ทุนทรัพย  จํานวน 4 ,475,714.60 บาท             
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 4 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 4,001,747.90 บาท  
คิดเปนรอยละ 80 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

      4) รวมกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
      - สํานักงานบังคับคดีจั งหวัดยะลา 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 

      5) รวมกับ ธนาคารออมสิน  
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ลําพูน สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎรธานี จดัมหกรรมไกลเกลีย่ขอพิพาท    

 กรมบังคับคด ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม ,2 - 4 พฤศจิกายน 2559 , 25 มกราคม, 
26 มกราคม และวันท่ี 30 มกราคม 2560 ตามลําดับ มีเรื่องเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 242 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
96 ,844 ,803.84 บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จรวม 205 เรื่อง                 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 66,702,572.57 บาท คิดเปนรอยละ 
84.71 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      6) รวมกับ บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
หนองคาย สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดปตตานี และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม              
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม วันท่ี 16 -
17 พฤศจิกายน วันท่ี 23 ธันวาคม 2559 วันท่ี 25 มกราคม 
2560 และวันท่ี 30 - 31 มกราคม 2560 ตามลําดับ มีเรื่องเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 268 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
107,878,984.45 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 194 เรื่อง                 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 80,128,971.35 บาท คิดเปนรอยละ 
72.39 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

       
 

 กรมบังคับคด ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           7) รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ภเูก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช และสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี จัดมหกรรมไกล เกลี่ยขอพิพาท  
เมื่อวันท่ี 1 - 2, 8 – 9, 15- 16 29 ตุลาคม 2559 วันท่ี 19,21 
มกราคม 2560 และวันท่ี 30 มกราคม 2560 ตามลําดับ มีเรื่องเขา
สูกระบวนการไกล เกลี่ยรวม 408 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
160,291,358.96 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 377 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 147,400,582.46 บาท คิดเปนรอยละ 92.40  
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  

       8) รวมกับ ธนาคารซิตี้แบงก จํากัด 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกล เกลี่ยขอพิพาท  
เมื่อวันท่ี 1 - 2 ตุลาคม 2559  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท 72 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 15,869,354.07 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 68 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 15,476,854.07 บาท คิดเปน
รอยละ 94.45 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
       

 กรมบังคับคด ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           9) รวมกับ บริษัทปตตานีลีสซิ่ง จํากัด 
        - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย      
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 723 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 232,037.95 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 3 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 232,037.95 บาท 
คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

      10)  รวมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย             
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 32 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 25,260,822 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 27 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 23,446,283 บาท  
คิดเปนรอยละ 84.37 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

      11) รวมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย 
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 9 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 6,704,631.27 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 7 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 5,640,786.36 บาท  
คิดเปนรอยละ 77.77 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 

 กรมบังคับคด ี



๘๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         12) รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
         - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสงขลา และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏรธานี               
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25,26,29 ตุลาคม  
วันท่ี 1,3 พฤศจิกายน 2559 และวันท่ี 19,21,32 มกราคม 
2560 ตามลําดับ มีเรื ่องเขาสู กระบวนการไกลเกลี ่ยรวม 
205 เรื ่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 169,767,939.51 บาท  
ไกล เ กลี่ ย สํ า เ ร็ จ ร วม  155  เรื่ อ ง  ทุนทรัพย ร วมจํ านวน 
66,420,431.90 บาท คิดเปนรอยละ 75.61 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
      13) 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 

 กรมบังคับคด ี

 



๘๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ทุนทรัพยรวมจํานวน 11,330,958.84 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
77.36 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

       14)  รวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอ
พิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 1 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 124,230.14 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 1 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 124,230.14 บาท  
คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ลําดับท่ี 
 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคั

ญ 
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 กั บคว ามตกล 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 
  - แกไขกฎหมายเสริมสรางความมั่นคงดานพระพุทธศาสนา 

๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
  - ดําเนินการจัดการฝกอบรมหนวยงานท่ีเก่ียวของจํานวน ๓๔ 
หนวยงาน ๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจระบบและ
รายละเอียดประกอบการรายงานผลการจัดทํากฎหมาย เพ่ือให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับใหมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
  - พิจารณาขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตาม
มาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการ
ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและท่ีปรึกษากฎหมาย
ของเด็กและเยาวชน (เรื่องตอเน่ือง) 
 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 

 
 



๘๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
    ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการผลิต Infographics เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ดังน้ี 
    กฎหมายนารู 
     ๑) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย : ๕ เรื่องท่ีลูกหน้ีตองดู 
(กอนเปนหน้ี) 
     ๒) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย : ทําสัญญางายๆ 
ปลอดภัย สบายใจ หายหวง 
     ๓) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : คดีอาญาควร
จะพิสูจนใหประจักษแจงดั่งแสงตะวัน 
     ๔) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : เรียก จับ คน 
ตองม ี“หมาย” หมายเรียก หมายจับ หมายคน 
     กฎหมายใหม 
     ๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ : 
มียาเสพติดเกินปริมาณท่ีกําหนด ตาม พ.ร.บ.ใหม “ใหสันนิษฐาน
วาขาย” ผูตองหาพิสูจนความจริงไดถาไมไดขาย 
 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 



๘๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ :  
ขอหามท่ีนายจางควรรู กอนจางแรงงานเด็กและผูหญิง 
     ๓) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ : 
๑๘ งานตองหามจาง เด็กอายุต่ํากวา ๑๘ หามทํา 
     Stay Safe อยูอยางปลอดภัย 
     ๑) ตอนท่ี ๓ "เดินทางปลอดภัย สบายหายหวง" 
     ๒) ตอนท่ี ๔ "ภัยสาธารณะระวังได" 
     ขอมูลขาวสารท่ัวไปเ ก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
     ๑) ปญหายุติธรรมปรึกษาใคร ? โทรเลย ! : ประชาสัมพันธ
หมายเลขโทรศัพทหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมและหนวยงาน
ภาคีเครือขาย 
     ๒) มติคณะรัฐมนตรี : แนวทางการเตรียมบุคลากรกอนเขาสู
กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม 
๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
- 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 



๘๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑ ๑ . ๓  มี ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ท่ี
เช่ือมโยงกันสามารถใชติดตาม
และนําผลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ได 

   โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ) 
    ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส National Single Window 
on Justice (NSWJ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน
เงิน ๓๒,๘๘๙,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการเบิกจายตามงวดงานท่ี ๑ แลว เมื่อวันท่ี ๒๖ ธ.ค. 
๒๕๕๙ จํานวน ๙,๘๕๖,๕๐๐ บาท 
    - ดําเนินการเบิกจายตามงวดงานท่ี ๒ แลว เมื่อวันท่ี ๒๒ ก.พ. 
๒๕๖๐ จาํนวน ๑๓,๑๔๒,๐๐๐ บาท     

๓๒,๘๘๙,๐๐๐ สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
      ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค 
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
ประชาชนผูตกเปนผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาเขาถึงสิทธิตาม
พระราชบัญญัติไดงาย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และเปนธรรม 
สนับสนุนใหความชวยเหลือเยียวยาประชาชนไดมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
เปาหมาย 
    รางกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๓ ฉบับ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๘๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการเสร็จสิ้น  ดังน้ี 
    ๑. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก ลงวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
    ๒. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการ
จายคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๘๓ ก ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  
มีผลบังคับใช วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๓. 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 ๒๘๖ ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
     
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๔. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา วาดวยการยื่นคําขอ 
และวิธีพิจารณาคําขอคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจาย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ 
๒๘๖ ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ๕. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยื่นอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖ง  
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน ในชุมชนโดยคนในชุมชน 
เปนเรื่องท่ีมีการปฏิบัติกันตลอดมาและไดรับการยอมรับจาก
คูพิพาทและชุมชน แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายรองรับการ
ระงับการไกลเกลี่ยโดยคนในชุมชน ทําใหผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและความมั่นใจนําการทําหนาท่ี 
ผูไกลเกลี่ยวาสามารถทําไดมากนอยเพียงใดหรือมีขอบแขตอยางไร  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๙๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยใน
ชุมชนท่ีผานมามีความเปนระบบ มีกฎหมายรับรอง อันเปนการสราง
ความเขมแข็งใหกับระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศ ทําใหคน 
ในชุมชนมีความสามารถแกไขปญหาระหวางกันเองได ชวยลดการ
นําขอพิพาทเขาสูกระบวนการยุติธรรมหลักและเปนการสงเสริม
ความปรองดองสมานฉันทใหเกิดในชุมชนและประเทศชาติจึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
เปาหมาย 
    พระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... 
จํานวน ๑ ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมายกลาง
เก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท หลังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํากฎหมาย
เก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปน
กฎหมายกลาง ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเขาหารือกับทาง
สํานักงานกฤษฎีกาและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเรื่องกฎหมายเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกลี่และประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเปนกฎหมาย
กลาง เมื่อวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานกฤษฎีกา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๙๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ....  
วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหมีกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายอันเปนกฎหมายท่ีคุมครอง
สิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาตานการ
ทรมานและการประติ บั ติ ห รื อการล งโทษ อ่ืน ท่ี โหดร า ย  
ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรีซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีตั้งแต
วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
คุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งประเทศ
ไทยไดลงนามในอนุสัญญาดังกลาว ตั้งแตวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
เปาหมาย 
    รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... จํานวน  ๑ ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับ บุคคลให สูญหาย พ .ศ .  . . . . ผ านการ พิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๙ และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ไดพิจารณา 
อนุบัญญัต ิเห็นวารางพระราชบัญญัติ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 
พ.ศ. .... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ 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 กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ
ท้ังหมด 
    ๑.๓ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของ
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          ปจจุ บันอยู ในกระบวนการพิจารณาของสภานิติ บัญญัติ
แหงชาติ โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาศึกษาการเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ และราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาเหตุผล ความ
จําเปนและผลกระทบในการตรารางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... 
ตามคําสั่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    ปจจุบันมีคูชีวิตเพศเดียวกันจํานวนมากท่ีใชชีวิตรวมกันดั่ง
ครอบครัวท่ัวไป แตสถานภาพของคูชีวิต ดังกลาวไมมีกฎหมาย
รับรองไว  จึงทําใหบุคคลเหลาน้ีไมไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายท้ังในเรื่องสิทธิและหนาท่ีอันพึงมีได ซึ่งขัดกับหลักการ
สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และตามหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน สมควรใหมีกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิและรับรองการจด
ทะเบียนคูชีวิตเพศเดียวกัน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
    รางพระราชบัญญตัิการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... จํานวน ๑ 
ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทําอนุบัญญัติระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ 
จดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบในรางดังกลาว และมี
ขอสัง เกตเ พ่ิมเติมแก ไขรางใหมีความสมบูรณ  ซึ่ งปจจุ บัน 
อยูระหวางการปรับปรุงรางตามขอสังเกตดังกลาว 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๕ :  รางพระราชบัญญตัิคุมครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
ผลการดําเนินงาน 
    กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา  (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว 
และไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ 
กระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมให
ถอนรางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. .... และกลับมาทบทวนรางในประเด็นการแจงสิทธิ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      แกพยานในคดีอาญา การคุมครองชวยเหลือพยานภายหลังคดี
สิ้นสุด และการคุมครองพยานตางแดน และเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 
2559 ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ช้ัน 8 กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ ไดจัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นการ
ชวยเหลือและสิทธิตางๆ ท่ีเหมาะสมแกพยานในคดีอาญากับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุง
รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญาฯ ตอไปมาปรับปรุง
รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....  
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางเตรียมขอมูลเพ่ือเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 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 
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม
บุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตรและไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง จํานวน 
รวม 161 ราย ซึ่งประกอบดวย  
     1. สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม
บุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร และไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง จํานวน
รวม ๑๖๑ ราย ซึ่ งขณะน้ีอยูระหวางการตรวจสารพันธุกรรม 
ในหองปฏิบัติการ 
    2. สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางนํ้ายาและ
วัสดุ อุปกรณ  พรอม ท้ังประสานงานกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เ พ่ือขอรายช่ือผูประสงคขอตรวจสาร
พันธุกรรมเพ่ือแกปญหาสถานะบุคคล และนัดหมายเขาพบอธิบดี
กรมการปกครอง ในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 
 



๙๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจนศพ 
นิรนามตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการสนับสนุน
การปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ.๒๕๕๘
2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
       (1) ศพนิรนาม ๒๑ ราย (รับจากกลุมนิติพยาธิวิทยา ๒๐ 
ราย รับจาก ค.พ.ศ. ๑ ราย) 
       (2) สามารถพิสูจนศพนิรนามได ๙ ราย (ศพนิรนามเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ราย เดือนมกราคม ๒๕๖๐ จํานวน 
๒ ราย และเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ จํานวน ๖ ราย) 
2.2 จํานวนการตดิตามคนหาย 
      (1) คนหาย ๑ ราย 
      (2) สามารถติดตามคนหายได - ราย  
 
3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
       - 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 
 



๙๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
งานท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ ประกอบดวย 
        4.1 (TCU 600227-003) ผูรองรองผานกระทรวง
ยุติธรรมและขอความอนุเคราะหใหสถาบันนิติวิทยาศาสตรตรวจ
ขอมูลไฟลจากกลองวงจรปด      
งานท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ประกอบดวย 
       4.2 (TCU 600220-002) ผูรองรองผานกระทรวง
ยุติธรรมกรณีติดใจสงสัยในเหตุการณอุบัติเหตุรถชนของลูกสาว 
จึงประสงคใหสถาบันฯ ตรวจสอบสภาพการเกิดอุบัติเหตุของ
รถยนตพิพาท เน่ืองจากเช่ือวาเปนการประมาทรวม 
    5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการดาน 
นิติวิทยาศาสตร(นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
        5.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดโครงการให
ความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการนิติวิทยาศาสตรสูชุมชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกําหนดการจัดโครงการ 
นํารองเปน 5 ภาค ซึ่งประกอบดวย       
        (1) ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม 
        (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดขอนแกน 
        (3) ภาคกลาง คือ จังหวัดนครปฐม 
        (4) ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี 
        (5) ภาคใต คือ จังหวัดสงขลา    

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

7. การตรวจพิสูจนยาเสพติดในเสนผมเพ่ือเฝาระวัง และ
ปองกันการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน  
    7.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการรวมกับกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ในการตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผม
จากเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนแลวเสร็จ 
จํานวน ๑20 ตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย 
          (1)  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกรุณา จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 30 ตัวอยาง 
          (2) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 
1 จังหวัดระยอง จํานวน 30 ตัวอยาง  
          (3) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 15 ตัวอยาง 
          (4) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานอุเบกขา 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง  
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                (5) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัด
นครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง  
           (6) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนมุทิตา จังหวัด
นครปฐม จํานวน 15 ตวัอยาง 
8. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
      8.1 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน  
ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน  
      8.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม   
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลสาร
พันธุกรรม จํานวน 1,696 ราย 
      8.3 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและศพนิร
นาม   
      8.4 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือ 
          (1 )  เ มื่ อ วั น ท่ี  14  กุ มภา พันธ  2560  เ จ า หน า 
กรมสอบสวนคดีพิเศษไดประสานมายังกลุมลายพิมพน้ิวมือและ 
ฝามือฯ ในเรื่องของแผนลายพิมพ น้ิวมือ ท่ีมีขนาด 10 น้ิว 
เน่ืองจาก Software ท่ีติดตั้งใชน้ัน มีขนาดเพียง ๘ x ๘ น้ิว  
ซึ่งเปนคนละขนาดกัน และอยูระหวางเจาหนาท่ีกรมสอบสวบคดี
พิเศษเขามาดําเนินการตอไป 
                   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

              (2) กลุมลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ อยูระหวางประสาน
เจาหนาท่ี CDG เขามาอบรมแกหนาหนาท่ีในการใชระบบในการ
ตรวจรอยลายน้ิวมือแฝงกับสารระบบลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ 
     8.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลระเบิด   
9. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
       สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 3 คดี ประกอบดวย 
     1. คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน  3  รายการไดแก 
         1.1 เลขท่ีคดี ส.509/2559 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 
ดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ไดมีมติใหไตสวนขอเท็จจริง กรณี 
เจาหนาท่ีของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือประพฤติ
มิชอบ เหตุเกิดเมื่อเดือนสิงหาคม และ กันยายน  2557 
         1.2 เลขท่ีคดี ส.004/2560 ลงวันท่ี 10 มกราคม 
2560  ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริง 
กรณีเมื่อป พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551 ณ อําเภอบานกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย ผูถูกกลาวหา ตําแหนงปลัดอําเภอบานกรวดไดรับ
มอบหมายให 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๑๐๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     รับผิดชอบงานทะเบียน ไดนําบุคคลท่ีไมปรากฏช่ือ และสัญชาติท่ี
แนชัดแอบอางวามีช่ือและรายการในทะเบียนบาน 
      1.3 เลขท่ีคดี ส.005/2560 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 
ดวยสํานักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนท่ี 6 ไดรับเรื่องรองเรียนกลาวหา 
จากสถานีตํารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ กรณีกลาวหาเจาหนาท่ี 
ตําแหน งเจ าหนา ท่ีคลั งองคการบริหารสวนตํ าบลหาด ง้ิว  
โดยกลาวหาวา เปนเจาพนักงาน มีหนาท่ี ทําจัดการ หรือรักษา
ทรัพยสินใด ๆ โดยใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการ
เสียหายแกรัฐ และปลอมเอกสารอันเปนเอกสารสิทธิ (เช็ค)  
ลงลายมือช่ือปลอมในเช็คเพ่ือใหผูอ่ืนหลงเช่ือวาเปนเช็คท่ีแทจริง 
เปนผลใหมีเงินขาดบัญชีเปนเงินท้ังสิ้น 9,647,791.80 บาท 
เหตุเกิดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหาดง้ิว จังหวัดอุตรดิตถ 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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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 ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

๑.1) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงิน 
คาเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

1.๒) นําเรื่องเขาสู ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติ
กําหนดจํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

2)  กฎกระทรวง  จํ านวน 4  ฉ บับ  ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

2.๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติ
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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                     2.๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในราง 
อนุบัญญัติภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเสร็จแลว 

3) ประกาศกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

3.๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

3.๒) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ
นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 
                  3.๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีผลบังคับใช 

4) ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

4.๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

4.2) ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือกําหนดคํานวณ
คาตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับ 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ คาตอบแทนลาม ตลอดจน
คาตอบแทนผูประสานงานและบุคคลท่ีเขารวมประชุมในการ
ดําเนินการเพ่ือสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

4.3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ
นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

4.4) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใช ไมกอนวันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช 

5) ระเบียบกรม จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

5.๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุ
บัญญัติท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

5.๒) เสนอรางอนุบัญญัติตออธิบดีกรมคุมประพฤติ
เพ่ือพิจารณา 
              5.๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.
๒๕๕๙ มีผลบังคับใช 
 
 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     6) ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
6.๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ

พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
แลว ซึ่งคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

6.2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะ
ประธานคณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 

    ปจจุบันกรมมุประพฤติไดยกรางกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออก
ตาม พ.ร.บ. คมุประพฤติ พ.ศ. 2559 ท้ัง 20 ฉบับเสรจ็แลว โดย
พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใชวันท่ี 1 เมษายน 
2560 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๒ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และความรูทางนิติวิทยาศาสตร
มาใชเพ่ือเรงรัดการดําเนินคดีทุก
ข้ันตอนใหรวดเร็วเกิดความเปน
ธรรม 

      โครงการ โครงการพัฒนาตนแบบอุปกรณบันทึกภาพ
เปาหมายระยะไกลแบบอัตโนมัติ 
วัตถุประสงค  
    เพ่ือพัฒนาตนแบบอุปกรณบันทึกภาพเปาหมายระยะไกล
แบบอัตโนมัติ สําหรับใชในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษ 
เปาหมาย ผลิตตนแบบอุปกรณบันทึกภาพเปาหมายระยะไกล
แบบอัตโนมัติ 
กิจกรรม พัฒนาตนแบบอุปกรณ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑. ตนแบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถสงขอมูลภาพระยะไกล
ผาน Wi-Fi หรือเครือขายโทรศัพทมือถือ 3G/4G และจัดเก็บใน
เครื่องแมขาย โดยมีการเขารหัสลับได 
    ๒. มีโหมดการบันทึกขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาพ  
ซึ่งชวยประหยัดพลังงานและพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล 
    ๓. ออกแบบหนาจอเพ่ือใหใชงานไดงาย สามารถควบคุมได
จากระยะไกลไดรอบทิศทาง และขยายภาพแบบดิจิทัลได 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ตนแบบฯ สามารถนํามาพัฒนาตอยอดเพ่ือใชงานรวมกับ
ตนแบบอุปกรณพิเศษอ่ืนท่ีพัฒนาข้ึน และใชปฏิบัติงานสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ  



๑๐๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

       ผลการดําเนินงาน กองทุนยุติธรรม ประจําเดือน มกราคม
๒๕๖๐  
    มีผูย่ืนคําขอ จํานวนท้ังสิ้น ๔๘๐ ราย  
     - อนุมัติ ๑๐๑ ราย  
     - ไมอนุมัติ ๓๘ ราย 
     - ยุติเรื่อง ๒๕ ราย  
     - อยูระหวางดําเนินการ ๓๑๖ ราย   
    ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๐ 
  ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
      ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน ๒๘๔ ราย เปนเงิน
๒,๔๑๔,๗๕๗  บาท  
      ๑.๒ คาทนายความ จํานวน ๕๐๕ ราย เปนเงิน ๓,๘๔๘,๙๘๓  
บาท  
      ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน ๑๒ 
ราย เปนเงิน ๖๘,๗๗๕ บาท  
      ๑.๔ คาใชจายอ่ืนๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก) จํานวน ๘ ราย  
เปนเงิน ๔๔,๔๘๐ บาท 
   ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน ๑๕๖ ราย 
เปนเงิน ๓๔,๑๓๘,๔๐๐ บาท  

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 



๑๑๐ 
 
  

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธมินุษยชน 
    ยังไมมีการใชจาย 
๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
    ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ ๔๐,๕๑๕,๓๙๕ บาท  
 
หมายเหต ุขอมูลตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๐    
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


