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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 กันยายน 2560  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 การสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระดําร ิ

 

  

1. โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ  
พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าพัชรกิ ติ ยาภา หลั กสู ตร  
“การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต
ของผูตองขัง”(หลักสูตร 5 เดือน) 
วัตถุประสงค 
    1.1 เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
ในเรือนจํา 
    1.2 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- 
กิติยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
ประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ 
    1.3 เพ่ือเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําท่ีดําเนินงาน 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

    1.4 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไขฟนฟู
ใหกับผูตองขัง 
    1.5 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
   เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหงไดแก 
    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรอืนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
    8. เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

ผลการดําเนินงาน 
    ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงไดดําเนินการจัดอบรมฯ ณ เดือน
พฤษภาคม 2560 ครบตามเปาหมายแลว จํานวน 9 แหง แหงละ 
50 คน รวมท้ังสิ้น 450 คน  

  

   

  

2.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจ หลักสูตร
เขมขนโดยมูลนิธิเพ่ือพ่ึง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ-
ยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง 
ในเรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
    2.2 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
    2.3 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
    เรือนจําชั่วคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหงไดแก 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สงักัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสรุินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุร ี
    8. เรอืนจาํช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจาํกลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุร ี
ผลการดําเนินงาน 
    ไดดําเนินการจัดอบรมเสร็จเรียบรอยแลว ณ เรือนจําจาํนวน 9 
แหง แหงละ 50 คน มีผูตองขังผานการอบรม 450 คน  

  

   

  

3. โครงการใหความรูผูตองขังเรือ่ง การดํารงชีวิตตามหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหผูตองขังไดรับความรู เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช 

 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

    2. เพ่ือใหผูตองขัง ไดรับความรู เชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําไป
ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดํารงตนได
อยางถูกตองเหมาะสมและมีความสุขขณะตองโทษและภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
    จัดฝกอบรมใหความรูผูตองขัง เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 
126 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
    เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 126 แหง ไดดําเนินการอบรม 
ใหความรูผูตองขัง เรื่อง การดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ดังน้ี 
    1. หมวดวิชาการ 10 ช่ัวโมง มีเน้ือหารายละเอียดเก่ียวกับ 
        - หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ 
        - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        - กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
        - การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        - เกษตรทฤษฎีใหม 
    2. หมวดปฏิบัติ 20 ช่ัวโมง มีเน้ือหารายละเอียดเก่ียวกับ 
          -  การทําผลิตภัณฑเอนกประสงคใชในครัวเรือน (เชน นํ้ายา 
ลางจาน นํ้ายาซักผา ยาสระผม) 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการ

สั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 
การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   
  

                - การทําปุยหมัก 
                - ระบบใหนํ้าแกพืช 
           มีผูตองขังผานการอบรม จํานวน 5,250 คน 

  

   

  

4. การดําเนินงานศูนยการเรียนรูของทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก เพ่ือเปนตนแบบใหกับประชาชน และ
ผูตองขัง 
วัตถุประสงค 
    กองทุนกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร-
กิติยาภา กรมราชทัณฑ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ (จํากัด) 
ไดรวมมือในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานเกษตรกรรม โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือเปนศูนยตนแบบในการถายทอดความรูและ
ทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม เพ่ือเปนสถานท่ีฝกทักษะการทํางาน
ดานเกษตรกรรมใหแกผูตองขังและศึกษาดูงานของบุคคลท่ัวไป 
เปาหมาย 
   1. โครงการเลี้ยงไกไข จํานวน 100,000 ตัว (ขนาดความจุ 
25,000 ตัว/หลงั รวม 4 หลัง) 
    2. โครงการเลี้ยงสุกรขุน จํานวน 2,400 ตัว (ขนาดความจุ 600 
ตวั/หลัง รวม 4 หลัง) 
    3. โครงการสรางระบบแกสชีวภาพ จากมูลไกไข และมูลสุกร ความจุ 
4,00 ลูกบาศกเมตร 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

    4. โครงการปลูกทุเรียน และพืชเสริม (กลวย) พ้ืนท่ี 16 ไร 
และฝกอบรมกรีดยางพารา 
ผลการดําเนินงาน 
    1. กอสรางโรงเรือนเลี้ยงไกไข จํานวน 4 หลัง เรียบรอยแลว 
อยูระหวางดําเนินการเลี้ยงไกไขรุนแรก 
    2. กอสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกร จํานวน 4 หลัง เรียบรอยแลว 
อยูระหวางดําเนินการเลี้ยงสุกรขุนรุนแรก 
    3. โครงการกอสรางระบบแกสชีวภาพจากมูลไกไข และมูลสุกร 
ความจุ 4,000 ลูกบาศกเมตร ดําเนินการเรียบรอยแลว 
    4. โครงการปลูกทุเรียนและพืชเสริม (กลวย) พ้ืนท่ี 16 ไร 
ดําเ นินการปลูกเรียบรอยแลว อยู ระหวางดํา เนินการดูแล 
บํารุงรักษาใหเจริญเติบโต 
    5. การดําเนินงานตามขอ 1 - 4 ไดดําเนินการอบรมใหความรู
ผูตองขัง โดยมีผูตองขังอยูปฏิ บัติหนา ท่ีโรงเรือนละ 3 คน 
(หมุนเวียน) และดูแล บอแกสจํานวน 1 คน 
    6. การฝกอบรมกรดียางพาราใหแกผูตองขัง จะเริ่มดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 
    7. บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ ปจจุบันอยูระหวางการหารือในการ
ปรับภูมิทัศน ใหมีความสวยงาม 
 

 กรมราชทัณฑ 



๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี 

สาระสําคั
ญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

5. โครงการติดตามและประเมินมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน ป พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
    เพ่ือตดิตามประเมินผลการพัฒนางานดานหองสมุดของเรือนจํา/
ทัณฑสถานท่ียังไมผานเกณฑมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
พ.ศ. 2550 และสรางความตระหนักในการพัฒนาแหลงการเรียนรู
ในเรือนจํา/ทัณฑสถานใหมีคุณภาพ ตลอดจนจัดเตรียมความพรอม
ในการเปนกลุมเปาหมายหองสมุดเรือนจําพรอมปญญา 
กลุมเปาหมาย 
    เรือนจํา/ทัณฑสถาน 78 แหง 
รูปแบบการดําเนินการ 
    ใหเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมายไดประเมินตนเอง โดยยึด
เกณฑมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 และ
รวบรวมจั ดส ง เอกสารหลั กฐานภาพถ ายมา ให ส วนกลาง 
กรมราชทัณฑเปนผูพิจารณาตรวจสอบ และกรมราชทัณฑจะได
รวบรวมขอมูลเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ีผานการประเมินจัดพิมพเปน
รูปเลมเพ่ือนํารายงานกองราชเลาขานุการในพระองคสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงยุติธรรมลําดบั
ตอไป 
 

 กรมราชทัณฑ 



๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การเตรียมความพรอมสู

ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 
     ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ี
ตองไดรับการปองกันและแกไข 
โ ด ย ก า ร บั ง คั บ ใ ช ก ฎ ห ม า ย 
ท่ีเขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ื น ๆ  ท่ี เ ช่ื อ ม โ ย ง ต อ เ น่ื อ ง 
ใหเบ็ดเสร็จ 
             ๑) ปญหายาเสพติด 
             ๒) การคามนุษย 
             ๓ )  อ า ช ญ า ก ร ร ม 
ขามชาต ิ
            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 13,200 คน 
ผลการดําเนินงาน 
    ได บูรณาการความรวมมือกับสนับสนุนงาน ปปส. และ
กระทรวงสาธารณสุขในการเพ่ิมประสิทธภาพการบําบัดฟู
สมรรถภาพผูตองขังติดยาในเรือนจํา/ทัณฑสถาน โดยใชกิจกรรม 
Matrix Program และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปดอบรม 
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 83 ผูตองขังผานการบําบัดฟนฟู จํานวน
16,141 คน 

 กรมราชทัณฑ 



๑๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
ราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอม  
ท้ังในดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ ทักษะ ความรูความสามารถ
ทางการอาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 
    2. เพ่ือใหนักเรียนวิวัฒนพลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน) ไดนําความรูท่ี
ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซ้ํา 
    3. เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ การลดอุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
    4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี 
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๑๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดท่ีมีประวัติเสพจากเรือนจํา 
ทัณฑสถานท่ัวประเทศ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการบําบัด 
ฟนฟู และพัฒนาใหมีความพรอมกลับสูสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
     ผูตองขังเขารับการบําบัด จํานวน 4,458 คน (ขอมูลจาก
ระบบ บสต. ณ วันท่ี 25 ก.ย. 60) 

  

     3. โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ ไดรับ
คําปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนํา 
ท่ีผานการอบรม 
    2. เพ่ือใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
    3. เพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
เปาหมาย 
     ผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมาย จํานวน 142 
แหง 

 กรมราชทัณฑ 



๑๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
      - มีสมาชิกชมรม จํานวน 60,361 คน (กีฬา ดนตรี ศิลปะ) 
      - สมาชิกศูนยเพ่ือนใจ จํานวน 37,024 คน (จัดมมุปรับทุกข 
สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๑๓ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

- รั ฐธรรม นู ญแห ง
ราชอาณาจั กรไทย 
( ฉ บั บ ช่ั ว ค ร า ว )  
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ -
๒๕๕๙) ยุทธศาสตร
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 

  1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดาน 

นิติวิทยาศาสตร ประจําเดือนกันยายน 25๖๐ จํานวน 13 ครั้ง 
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน 7 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน 3 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  2  ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  1 ครั้ง 
        
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
       2.1 ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส ถ า น ท่ี เ กิ ด เ ห ตุ  จํ า น ว น  
0 เรื่อง 
       2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 1 
เรื่อง 
       2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  2 เรื่อง 
  
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๔ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

             2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 3 เรื่อง 
        2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 36 เรื่อง 
        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 173 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
173 รายการ  
               (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 0 รายการ  
        2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 0 profle   
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๑๕ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 2. การรักษาความมั่นคงของรฐั
และการตางประเทศ 
    ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ี
ตองไดรับการปองกันและแกไข
โดยการบังคับใชกฎหมายท่ี
เขมงวดและการจดัการปญหา
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ 
       ๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพตดิ 

   1. งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
1.๑ ตรวจพิสูจน 
       ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 86,387 ราย 
1.๒ ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
       ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ

บังคับรักษา จํานวน 78,238 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 22,648 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 55,590 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 62,410 ราย 
 

ไดรับ 
806,053,100.00 

ใชจายไป 
466,993,194.05 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     2. การถายโอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดใหกับสาธารณสุข 
    2.1 โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภารกจิการ 
ถายโอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ผลการดําเนินงาน 

   ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
(เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ไดรับผิดชอบในการ
ดําเนินการภารกิจดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     แบบไมควบคุมตัวแลวตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 โดยรับ
เฉพาะผูเขารับการฟนฟูฯ รายใหม สวนผูเขารับการฟนฟูฯ  
รายเกา ท่ียังคางในระบบ กรมคุมประพฤติก็ยังคงดูแลตอไป
จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการฟนฟูฯ สวนวิธีการฟนฟูฯ แบบ
ควบคุมตัว กระทรวงสาธารณสุขจะเขาไปควบคุมดูแลเรื่อง
มาตรฐานการฟนฟูฯ โดยจะเริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม 2560 เปนตนไป ท้ังน้ี ในสวนภารกิจดานการตรวจ
พิสูจน กรมคุมประพฤติยังคงรับผิดชอบ โดยใหมีการเพ่ิม
บุ ค ล า กร ขอ งก ร ะ ทร ว ง ส า ธ า ร ณสุ ข เ ข า ม า มี บ ทบ า ท 
ในคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในตําแหนง
แพทย และตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรวมกําหนดแนวทางการ
ฟนฟูฯ ใหเหมาะสมกับการเสพติดและขอมูลภูมิหลังทางสังคม 
ท้ังน้ีใหทยอยปรับเปลี่ยนอนุกรรมการเมื่อผูทรงคุณวุฒิครบวาระ 
และภารกิจดานกฎหมาย ดานเลขานุการคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผู ติดยาเสพติด  ดานคณะอนุกรรมการฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติยังคงรับผิดชอบ
ดําเนินการตอไป (ขอมูลคงเดิม) 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๗ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     การดําเนินการในการถายโอนภารกิจ 
    1. ดานกฎหมาย 
         มีการดําเนินการปรับแกระเบียบคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดวาดวยการตรวจพิสูจน การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด การควบคุมตัวและการปฏิบัติตอผูเขา
รับการตรวจพิสูจน และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา 
เสพติด พ.ศ. 2545 ในบางขอ และจัดทําประกาศกระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผู ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยกําหนดให
ผู ปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร  
เปนพนักงานเจาหนาท่ี รวมท้ังจัดทําประกาศกระทรวงยุติธรรม  
เรื่อง กําหนดสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งได
กํ าหนดใหหน วยงานในสั ง กัดกระทรวงสาธารณสุขและ
กรุงเทพมหานคร เปนสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา 
เสพติด ตามมาตรา 23 (3) 
     2. ดานคณะอนุกรรมการ 

  ดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ ในตําแหนงแพทยแทน
ตําแหนงแพทยท่ีวางลง โดยทยอยแตงตั้งแพทยของกระทรวง
สาธารณสุขแทนตําแหนงแพทยท่ีลาออก หรือถึงแกกรรมและ 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิท่ีจะครบวาระในป พ.ศ.2560 จะแตงตั้ง 
สสจ. เปนผูทรงคุณวุฒิ 1 คน 
      3 ดานบริหารจัดการ 
         1) พัฒนากระบวนการตรวจพิสูจนใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
          2) จัดทําแนวทางการดําเนินการฟนฟูฯ รวมท้ังปรับปรุง
แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดดําเนินการแลว 

          3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการแก
ผูบริหารจัดการระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
สารเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2559 โดยมีการเ ชิญผู อํานวยการสํา นักงานคุมประพฤติ 
ท่ัวประเทศ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขารวม
ประชุมทําความเขาใจ 

          4) จัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอน
ภาร กิจการฟน ฟูสมรรถภาพผู ติ ดยา เสพติด  พ.ร .บ .ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ระหวางวันท่ี 22 -  
23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 118 คน 

 

 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 
- เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 กรมคุมประพฤติและ

สํานักงาน ป.ป.ส. ไดประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหาการ
เช่ือมตอระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ บ.ส.ต. 
ปจจุบันอยูระหวางบริษัทท่ีรับผิดชอบดําเนินการแกไขระบบ 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

     3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
       ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัว ณ สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
จํานวน 21 แหง ดังน้ี 
       1. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 ศูนย วิ วัฒนพลเมือง  
กองพันทหารสื่อสารท่ี 1 รักษาพระองค กรุงเทพมหานคร 
       2. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง  
กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี 5 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
       3.วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ศูนย วิ วัฒนพลเมือง  
กองพันทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค คายไพรีระยอเดช จังหวัด
สระแกว 

ไดรับ 
849,000.00 

ใชจายไป 
431,120.00 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๒๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            4. วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ศูนย วิวัฒนพลเมือง 
จังหวัดทหารบกสระแกว คายสุรสิงหนาท จังหวัดสระแกว 
       5. วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ศูนย วิวัฒนพลเมือง  
กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 12 รักษาพระองค คายสุรสิง-
หนาท จังหวัดสระแกว 
       6. วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด หนวยปฏิบัติการพิเศษ ตํารวจภูธร จังหวัดเชียงราย 
       7. วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม 
       8. วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย 
       9. วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 2 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
       10. วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 30 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
       11. วันท่ี 13 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดบุรีรัมยท่ี 1 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            12. วันท่ี 15-16 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
มณฑลทหารบกท่ี 310 คายวชิรปราการ จังหวัดตาก 
       13. วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎรธานีท่ี 1 
       14. วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพล
ทหารราบท่ี 5 คายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       15. วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 51 จังหวัดอํานาจเจริญ 
       16. วันท่ี 29-30 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยาท่ี 2 
       17. วันท่ี 19 เมษายน 2560 ศูนยปองกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกประจําพ้ืนทท่ี 1 (ศปภอ.ทบ.1) อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
       18. วันท่ี 21 เมษายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารสื่อสารท่ี 1 คายกําแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร 
       19. วันท่ี 24 เมษายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารราบท่ี 11 คายสมเด็จพระน่ังเกลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       20. วันท่ี 25 เมษายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง มณฑล
ทหารบกท่ี 12 คายจักรพงษ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
       21. วันท่ี 28 เมษายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี 7 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

       22. วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี ๕๓ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ 
       23. วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย วิ วัฒนพลเมือง  
กรมทหารมา ท่ี ๕ รักษาพระองค  (กองรอยกองบังคับการ)  
จังหวัดสระบุรี 
       24. วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย วิวัฒนพลเมือง  
กรมทหารมาท่ี ๕ รักษาพระองค (กองพันทหารมาท่ี ๒๓)  
จังหวัดสระบุรี 
       25. วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ศูนย วิวัฒนพลเมือง  
ศูนยการทหารมา คายอดิศร จังหวัดสระบุรี 
       26. วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560ศูนย วิวัฒนพลเมือง 
มณฑลทหารบกท่ี ๒๓ คายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแกน 
       27. วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพล
ทหารพัฒนาท่ี 1 คายศรีสุริยวงศ จังหวัดราชบุรี 
       28. วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม 
       29. วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพล
ทหารราบท่ี ๙ จังหวัดกาญจนบุรี 
       30. วันท่ี 21 มิถุนายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง มณฑล
ทหารบกท่ี 38 คายสุริยพงษ จังหวัดนาน 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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ฉบบัที ่12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

       31. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาที่ 12 คายพระยาไชยบูรณ จังหวัดแพร 
       32. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก ที่ 1 
       33.วั นที่  29 มิ ถุ นายน 2560  ศู นย วิ วั ฒน พลเ มื อง  
ศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
       34. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองรอย
ฝกรบพิเศษที่ 1 คายฝกการรบพิเศษแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
       35. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
สัตวตาง กรมการสัตวทหารบก คายตากสิน จังหวัดเชียงใหม 
       36. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองบิน 23 จังหวัดอดุรธานี 
       37. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองบิน 2จังหวัดลพบุรี 
       38. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง  
กรมทหารพรานที่ ๒๖ คายปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
       39. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา 
       40. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ฝกรบพิเศษ คายฝกรบพิเศษปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 

กรมคุม
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            41. วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎรธานี 
       42. วันท่ี 9  สิงหาคม 2560  สถานท่ีเ พ่ือการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล
ท่ี 1 
       43. วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพล
พัฒนาท่ี ๔ คายรัตนพล จังหวัดสงขลา 
       44. สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหนวยพัฒนาการ
เคลื่อนท่ี ๕๕ จังหวัดชัยภูมิ ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 
       45. วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด (ลาดหลุมแกว) จังหวัดปทุมธานี 
       46. วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง 
กองทัพเรือ 1 กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี 
       47. วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง 
กองทัพเรือ 2 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 
จังหวัดชลบุรี 
       48. วันท่ี 25 สิงหาคม 2560โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
กองทัพเรือ 3 หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมคุม
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

4 .  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี  
ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
      ดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี 
ในการการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิแบบควบคุมตัว : 
หลักสตูรการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน พรอมมอบประกาศนียบัตร 
ใหผูท่ีผานการอบรม เมื่อวันท่ี 18 - 23 ธันวาคม 2559  
ณ บานผูหวาน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มผีูเขาอบรม 
จํานวน 40 คน (ขอมลูคงเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับ 
692,000.00 

ใชจายไป 
656,739.24 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๒๖ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
      2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลัก 
นิติธรรม 

   โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตใน
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
ผลการดําเนินงาน 
    1. การพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมประพฤตคิดีความมั่นคง 
     1.1 ดําเนินการประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติวิธี” จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 
8 กุมภาพันธ 2560 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี  
มีผูเขารวมประชุม 17 คน ใชงบประมาณ 3,004 บาท 
     1.2 ดําเนินการประชุมคณะทํางานและกลุมผูถูกคุมความ
ประพฤติ เพ่ือช้ีแจงการพัฒนาหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติวิธี” 
จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 15 กุทภาพันธ 2560 ณ โรงแรม ซี เอส 
ปตตานี มีผูเขารวมประชุม 30 คน ใชงบประมาณ 36,598 บาท 
     1.3 ดําเนินการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร “สงเสริมแนวทาง
สันติวิธี” เมื่อวันท่ี 19-23 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย  
มีผูเขารวมสัมมนา 31 คน ใชงบประมาณ 424,023 บาท 
     1.4 ดําเนินการถอดบทเรียน เพ่ือนําหลักสูตร “สงเสริม
แนวทางสันติวิธี” ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต  
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปารควิว รีสอรท จังหวัดปตตานี 
ใชงบประมาณ 23,400 บาท 
     1.5 ดําเนินการพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมความประพฤติ
และผูตองขังคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต ตามหลักสูตร  

ไดรับ 

8,562,500 
ใชจายไป 

6,735,901.32 
 

ไดรับ 
981,330.00 

ใชจายไป 
850,341 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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          “สงเสริมแนวทางสันติวิธี” ดังน้ี 
         1) วันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 จํานวน 3 ครั้ง ณ เรือนจํากลาง
ปตตานี เรือนจํากลางสงขลา และเรือนจําจังหวัดนราธิวาส มีผูเขารวม
จํานวน 156 คน 
         2) วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 จํานวน 4 ครั้ง ณ เรือนจํากลาง
ปตตานี เรือนจํากลางยะลา เรือนจํากลางสงขลา และเรือนจําจังหวัด
นราธิวาส มีผูเขารวมจํานวน 191 คน 
         3) วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 จํานวน 4 ครั้ง ณ เรือนจํากลาง
ปตตานี เรือนจํากลางยะลา เรือนจํากลางสงขลา และเรือนจําจังหวัด
นราธิวาส มีผูเขารวมจํานวน 181 คน 
         4) วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 จํานวน 4 ครั้ง ณ เรือนจํากลาง
ปตตานี เรือนจํากลางยะลา เรือนจํากลางสงขลา และเรือนจําจังหวัด
นราธิวาส มีผูเขารวมจํานวน 193 คน 
         5) วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 จํานวน 1 ครั้ง ณ เรือนจําจังหวัด
นราธิวาส มีผูเขารวมจํานวน 40 คน 
     ใชงบประมาณท้ังหมด 282,600 บาท 
      1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรุปและรายงานผลโครงการพัฒนา
พฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมความประพฤติและผูตองขังคดีความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตามหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติสุข” ในวันท่ี 14- 
15 กันยายน 2560 ณ วังสายทองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตําบลนํ้าผุด 
อําเภอะละงู จังหวัดสตูล ผูเขารวม 26 คน ใชงบประมาณ 80,715 บาท 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๒๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         2. การสงเสริมอาชีพใหแกกลุมผูถูกคุมความประพฤติในคดี
ความมั่นคง (เปาหมาย 1 ครั้ง) 
     ดําเนินการจัดกิจกรรม วันท่ี 21 - 25 สิงหาคม 2560  
ณ สถา บันพัฒนาฝมื อแรงงาน ท่ี  23 ปตตา นี  ผู เ ข า ร วม
ประกอบดวย ผูพนการคุมความประพฤติในคดีความมั่นคง 10 คน 
วิทยากร 1 คน เจาหนาท่ี 2 คน รวม 13 คน 
    3. การฝกอบรมพนักงานคมุประพฤติ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (เปาหมาย 30 คน) 
         - ดําเนินการจัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 24 - 28 เมษายน 
25 6 0  ณ  ก อ ง กํ า กั บ ก า ร  9  กอ ง บั ง คั บ ก า ร ฝ ก พิ เ ศ ษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายทานมุก) อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม 30 คนและเจาหนาท่ี 2 คน 
    4. การจัดคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติด (คายภูมิ
บุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 คน  
รวม 500 คน) 
        1) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 1 รุน จํานวน 59 
คน เมื่อวันท่ี 17 - 19 มกราคม 2560 ณ กองรักษาความ
ปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา ต. บอยาง อ. เมือง จ. สงขลา  
ใชงบประมาณ 108,840 บาท 

ไดรับ 
500,000.00 

ใชจายไป 
78,997 

 
 

ไดรับ 
200,000.00 

ใชจายไป 
188,500 

 
 

ไดรับ 
1,088,400.00 

ใชจายไป 
1,088,400.00 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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             2) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 1 รุน 
จํ านวน  67  คน  เมื่ อ วัน ท่ี  24  - 26 มกราคม  2560  
ณ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี 15 ต. เกราะสะบา อ. เทพา 
จ. สงขลา ใชงบประมาณ 108,840 บาท 
       3) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี 2 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี  
14-16 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 55 คน ใชงบประมาณ 
114,112 บาท รุนท่ี 2 วันท่ี 14 - 16 มีนาคม 2560 จํานวน 
46 คน ใชงบประมาณ 103,568 บาท ณ กองรอยอาสารักษา
ดินแดนอําเภอเมืองปตตานีท่ี 2 อ. เมือง จ. ปตตานี 
       4) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา 2 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 
24-26 มกราคม 2560 จํานวน 73 คน ใชงบประมาณ 
113,440 บาท รุนท่ี 2 วันท่ี 21 - 23 กุมภาพันธ 2560 
จํานวน 50 คน ใชงบประมาณ 104,240 บาท ณ ศูนยการ
เรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง และฟารมตัวอยางตําบลวังพญา  
อ.รามัน จ.ยะลา 
       5) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 2 รุน รุนท่ี 1 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2560 จํานวน 61 คน ใช
งบประมาณ 122,248 บาท รุนท่ี 2 วันท่ี 28 - 30 มีนาคม 
2560 จํ านวน 67 คน ใช งบประมาณ 95,432 บาท  
ณ ศูนย วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส อ. สุ ไหงปาดี  
จ. นราธิวาส 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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       6) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 2 รุน รุนท่ี 1 วันท่ี 
28 - 30 มีนาคม 2560 ณ กองรอยตํารวจตระเวณชายแดนท่ี 
436 อ. เมืองสตูล จ. สตูล จํานวน 42 คน ใชงบประมาณ 
97,672 บาท รุนท่ี 2 วันท่ี 18 - 20 กรกฎาคม 2560  
ณ กองรอยตํารวจตระเวณชายแดน ท่ี 436 ต.คลองขุด อ.เมือง
สตูล จ.สตูล จํานวน 69 คน ใชงบประมาณ 120,008 บาท 
    5. การจางเหมาเจาหนาท่ีผูประสานงานในชุมชน จํานวน 16 
คน จากสํานักงานคุมประพฤติ 6 แหง ไดแต สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสงขลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
สาขานาทวี, สํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดปตตานี, สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดยะลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส, 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 
     6. โครงการสงเสริมใหอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนรวม 
ในการดูแลเปาหมายมั่นคง 
       1) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี วันท่ี 11 - 12 
กันยายน 2560 ณ โรงแรมซี เอส ปตตานี จ. ปตตานี ผูเขารวม 
143 คน ใชงบประมาณ 344,711 บาท 
       2) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา วันท่ี 11 - 12  
กันยายน 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช รีสอรท จ. สงขลา 
ผูเขารวม 235 คน ใชงบประมาณ 577,073 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ไดรับ 
2,880,000.00 

ใชจายไป 
2,341,982.32 

 
 

ไดรับ 
2,912,770.00 

ใชจายไป 
2,187,681.00 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๓๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
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       3) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา วันท่ี 12 - 13 
กันยายน 2560 ณ โรงแรมปารกวิวยะลา อ. เมือง จ. ยะลา 
ผูเขารวม 200 คน ใชงบประมาณ 486,400 บาท 
       4) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส รุนท่ี 1 วันท่ี 28 
- 29 สิงหาคม 2560 ณ  โรงแรมเก็นติ้ ง  อ.  สุ ไหงโกลก  
จ. นราธิวาส ผูเขารวม 99 คน รุนท่ี 2 วันท่ี 30 - 31 สิงหาคม 
2560 ณ โรงแรมตันหยง อ. เมือง จ. นราธิวาส ผูเขารวม 121
คน ใชงบประมาณท้ังสิ้น 510,000 บาท 
       5) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตลู วันท่ี 7 - 8 กันยายน 
2560 ณ สตารินทร รีสอรท อ. เมือง จ. สตูล ผูเขารวม 156 คน 
ใชงบประมาณ 269,497 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
- ประชาชนรับรูสิทธิ
และเขาถึงบริการ
ของหนวยงาน
กระบวนการยตุิธรรม
ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วมีการบังคบ
ใชกฎหมายอยาง
เสมอภาคและเปน
ธรรม ภาคีการพัฒนา
ตางๆ มีสวนรวมใน
กระบวนการยตุิธรรม 
 

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

3,923,189.23 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     1. โครงการปองกัน บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน  
ท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 2,247,200 บาท 
วัตถุประสงค  
       1. เพ่ือพัฒนาการปองกัน การบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพ
เด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
       2. เพ่ือใหมีฐานขอมูลการบําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีใชยาเสพติดเพ่ือการดูแลอยางตอเน่ือง 
       3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาหนวยบําบัดให
เขาสูมาตรฐานการบําบัดยาเสพตดิในระบบตองโทษ 
เปาหมาย  
       เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ /ศูนยฝกและอบรมฯ 
ตัวชี้วัด 
       จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการบําบัดแก ไขฟนฟู
สมรรถภาพดานยาเสพติด จํานวน 2,500 ราย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๔ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     กิจกรรม 
    1.1 การตรวจหายาและสารเสพติดในปสสาวะ  
(จัดสรรหนวยงาน) 
    1.2 การบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตาม
โปรแกรมบําบัด  
    1.3 การรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติด 26 มิ.ย. 
(จัดสรรหนวยงาน) 
    1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบขอมูล บสต. 
ผลการดําเนินงาน 
     โครงการบําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการ
จําแนก (4 กิจกรรม)       
       เปนคาใชจายในการดําเนินงานดานการปองกัน บําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติด 
ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับ
ยาและสารเสพติดไดอยางเหมาะสมตรงตามมาตรฐานการดูแลผูใช
ยาและสารเสพติด โดยการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพ่ือ
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยแบงเปน 
    1. ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ 
    2. ใชในการดําเนินงานดานการบําบัดแกไขฟนฟู 
    3. ใชในโครงการรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติดโลก 
    4. ใชในกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาระบบขอมูล บสต. 
(ขอมูลคงเดิม) 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๕ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 
4,590,000 บาท (3 กิจกรรม) 
วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดูแล เด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุมใหมีประสทิธิภาพ                
   2. เพ่ือใหมีแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเปนมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ                       
   3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดแูลเด็กและเยาวชนท่ีใชยา/ 
สารเสพตดิไดอยางเหมาะสมตามสภาพปญหา    
ผลการดําเนินงาน                                          
    1. การพัฒนาคุณภาพสถานบําบัดตามมาตรฐานงานยาเสพติด 
เพ่ือเขาสูการรับรองคณุภาพการบําบัดดานยาเสพติดในระบบ
ตองโทษ                                    
        1.1 กิจกรรมพัฒนาหนวยงานเขาสูการรับรองคณุภาพการ
บําบัด 

ผลการดําเนินงาน โดยจัดสรรเงินเพ่ือพัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสู
การรับรองคุณภาพการบําบัดฯ จํานวน 6 แหง แบงเปน สถาน
พินิจฯ2 แหงๆละ 20,000 และศูนยฝกฯ จํานวน 4 แหงๆละ 
30,000 บาท                        

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

      1.2 กิจกรรมการติดตามและประเมินหนวยงาน เพ่ือเขาสู

การรับรองคุณภาพการบําบัด                        

ผลการดําเนินงาน  

       กิจกรรมท่ี 1 การเขาเยี่ยมสํารวจรวมกับสถาบันบําบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีแลวเสร็จ โดยใชเงิน

งบประมาณท้ังสิ้นจํานวนเงิน 69,569 บาท 

      1.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยบําบัดท่ีผานการรับรองฯ 

ผลการดําเนินงาน จดัสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพ่ือ

ดําเนินการพัฒนาหนวยงานอยางตอเน่ือง ภายหลังผานการรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพตดิในระบบตองโทษ (ซ้ํา) 

      1.4 จางผูชวยนักบําบัด  

ผลการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในสังกัด  
เพ่ือจางผูชวยนักบําบัด 1 คน/แหง รวม 4 คน เดือนละ 15,000 
บาทเปนเวลา 10 เดือน (พ.ย.59-ส.ค. 60)  
      1.5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงานตาม
มาตรฐานยาเสพติด (ประกอบดวย 2โครงการ) ดังน้ี 
             โครงการท่ี 1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาหนวยงานเขาสูการรับรองคณุภาพการบําบัดดานยาเสพตดิ 
(ในระบบตองโทษ) 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๗ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

ผลการดําเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

หนวยงานเขาสูการรับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติด 

ในระบบตองโทษ จัดระหวางวันท่ี 18-20 มกราคม 2560 

วัตถุประสงค 

    1. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจในการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการบําบัดรักษาผู เสพผูติดยาเสพติดตาม

ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

    2.เ พ่ือใหผู เข ารวมประชุมไดแลกเปลี่ยน ความรู  และ
ประสบการณตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาหนวยงานดานการ
บําบัดยาเสพติดอยางเปนระบบ 
    3. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสามารถนําแนวทางไปประยุกตใชใน
การพัฒนาหนวยงานดานการบําบัดยาเสพติดแกเด็กและเยาวชน
อยางตอเน่ือง  
กลุมเปาหมาย รวม 18 คน 
    1. บุคลากรจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

จํานวน 6 คน 

    2. บุคลากรจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 12 คน 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๓๘ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

ผลการดําเนินงาน 

    1. ผูเขารวมประชุมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน โดยประเมินจากคา

คะแนน Pre-post test คิดเปนรอยละ 100 

    2. ผูเขารวมประชุมมีแผนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา

หนวยงานของตนเองอยางตอเน่ือง คิดเปนรอยละ 100 

         โครงการท่ี 2: โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ

ดูแลเด็กและเยาวชน คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานในกิจกรรม

การปองกันบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ี

เก่ียวของกับยาเสพติด (2 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน  

    โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแลเด็กและ

เยาวชน จํานวน 2 รุน เปนการอบรมใหความรูเก่ียวกับการคัด

กรองโรคและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการชวยฟนคืน

ชีพ เพ่ือใหพนักงานพินิจในหนวยงานในสังกัดมีทักษะ สามารถ

ประเมินสถานการณเพ่ือการดูแลและชวยเหลือเด็กและเยาวชน 

ในสถานควบคุมไดอยางทันทวงที  

     2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนท่ี

เก่ียวของกับยาเสพติด 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

ผลการดําเนินงาน โอนเงินใหพยาบาลในสังกัดจํานวน 24 คน 
เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติ และเปนคาใชจายในการฟนฟูเวชปฏิบัติ/
อบรมหลักสูตรพยาบาลตามขอบังคับสภาการพยาบาล 
    3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของ
กับยาและสารเสพติดโดยประยุกตใช ASSIST 
ผลการดําเนินงาน โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือสุขภาพ
เด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะท่ีจําเปนของบุคลากร 
(พนักงานพินิจ) ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
สาธารณสุขในสถานควบคุม 
    2. เพ่ือสรางการมสีวนรวมของบุคลากร (พนักงานพินิจ) ในการ
พัฒนาระบบการเฝาระวังและดูแลปจจัยเสี่ยงตอปญหาสาธารณสุข
ในสถานควบคุม 
เปาหมาย 
    พนักงานพินิจจากสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) สถานพินิจฯ (แรกรับ
ขนาดเล็ก) และพนักงานพินิจจากศูนยฝกฯ รวม จํานวน 136 คน 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
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หรือแผนการ
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

ระยะเวลาดําเนินการ 
    จัดโครงการ คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559                             
    คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 สถานที่ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
ผลการดําเนินงาน 
    1. ผูเขารวมประชุมรอยละ 100 มีความรูเกี่ยวกับสภาพปญหา
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น โดยดูจากเกณฑการประเมินผานแบบเทียบ  
Pre-post test 
    2. ผูเขารวมประชุมสามารถสาธิตยอนกลับ และผานการทดสอบ 
รอยละ 100  
ประโยชนที่ไดรับ  
    1. ผู เขารวมโครงการมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับปญหา
สาธารณะสุขในสถานควบคุม รวมถึงการดูแลใหความชวยเหลือ
เบ้ืองตนแกเด็กและเยาวชนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกอนไดรับการสง
ตอเพื่อการรักษาตอไป และเพื่อลดความรุนแรงของอาการ หรือโรคที่
เกิดขึ้นได 
    2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดและ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดูแลเด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุมได ซ้ือชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ สําหรับตรวจหา 
Ketamine จํานวน 1,000 ชุด 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           1.5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงาน
ตามมาตรฐานยาเสพติด (ประกอบดวย 2 โครงการ) ดังน้ี 

             โครงการท่ี 1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาหนวยงานเขาสูการรับรองคุณภาพการบําบัดดานยา 
เสพติด (ในระบบตองโทษ) 
ผลการดําเนินงาน  
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงานเขาสูการ
รับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติดในระบบตองโทษ  
จัดระหวางวันท่ี 18 - 20 มกราคม 2560 
วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการบําบัดรักษาผู เสพผูติดยาเสพติดตาม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
     2. เ พ่ือใหผู เขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยน ความรู  และ
ประสบการณตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาหนวยงานดานการ
บําบัดยาเสพติดอยางเปนระบบ 
     3. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสามารถนําแนวทางไปประยุกตใช
ในการพัฒนาหนวยงานดานการบําบัดยาเสพติดแกเด็กและ
เยาวชนอยางตอเน่ือง  
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     กลุมเปาหมาย รวม 18 คน ประกอบดวย 
     1. บุคลากรจากสถานพินิจและคุมครองเดก็และเยาวชน จํานวน 6 คน 
     2. บุคลากรจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 12 คน 
ผลการดําเนินงาน 
      1. ผูเขารวมประชุมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน โดยประเมินจาก 
คาคะแนน Pre-post test คิดเปนรอยละ 100 
      2. ผูเขารวมประชุมมีแผนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา
หนวยงานของตนเองอยางตอเน่ือง คิดเปนรอยละ 100  
 
       โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ
ดูแลเด็กและเยาวชน 
        คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมการปองกัน
บําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพ
ติด (2 โครงการ) 
ผลการดําเนินงาน  
        โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแลเด็กและ
เยาวชน จํานวน 2 รุน เปนการอบรมใหความรูเ ก่ียวกับการ 
คัดกรองโรคและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการชวยฟน
คืนชีพ เพ่ือใหพนักงานพินิจในหนวยงานในสังกัดมีทักษะ สามารถ
ประเมินสถานการณเพ่ือการดูแลและชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดอยางทันทวงที 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน 
ท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
ผลการดําเนินงาน  
    โอนเงินใหพยาบาลในสังกัด จํานวน 24 คน เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ 
และเปนคาใชจายในการฟนฟูเวชปฏิบัติ/อบรมหลักสูตรพยาบาล
ตามขอบังคับสภาการพยาบาล 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

     3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของ
กับยาและสารเสพติดโดยประยุกตใช ASSIST 
ผลการดําเนินงาน  
    โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือสุขภาพเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค 
    1. เ พ่ือพัฒนาความรูและทักษะท่ีจํา เปนของบุคลากร 
(พนักงานพินิจ) ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
สาธารณสุขในสถานควบคุม 

 2. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของบุคลากร (พนักงานพินิจ) ในการ 
พัฒนาระบบการเฝาระวังและดูแลปจจัยเสี่ยงตอปญหาสาธารณสุข
ในสถานควบคุม 

 เปาหมาย 
 พนักงานพินิจจากสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) สถานพินิจฯ (แรกรับ 

ขนาดเล็ก) และพนักงานพินิจจากศูนยฝกฯ รวม จํานวน 136 คน 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ระยะเวลาดําเนินการ 
        ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 2559     
        ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 
        สถานท่ี สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
เด็กและเยาวชน 
ผลการดําเนินงาน 
        1. ผูเขารวมประชุมรอยละ 100 มีความรูเก่ียวกับสภาพ
ปญหาสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน โดยดูจากเกณฑการประเมินผานแบบ
เทียบ Pre - post test 
        2. ผูเขารวมประชุมสามารถสาธิตยอนกลับ และผานการ
ทดสอบ รอยละ  100  
ประโยชนท่ีไดรับ  
        1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับปญหา
สาธารณะสุขในสถานควบคุม รวมถึงการดูแลใหความชวยเหลือ
เบ้ืองตนแกเด็กและเยาวชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกอนไดรับการ
สงตอเพ่ือการรักษาตอไป และเพ่ือลดความรุนแรงของอาการหรือ
โรคท่ีเกิดข้ึนได 
        2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอด
และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดูแลเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ สําหรับ
ตรวจหา Ketamine จํานวน 1,000 ชุด  

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 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 โดยการบังคับใชกฎหมาย 
ท่ีเขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ    
               ๑) ปญหายาเสพติด 

ความสอดคลองกบั

แผนพฒันาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตร 

ที่ ๕ การเสริมสรางความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ัง

ค่ังและยั่งยืน (ปญหายา

เสพติด) 

  แผนงาน : การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
มีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต : การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
เปาหมาย/วัตถุประสงค : สังคมมคีวามสมานฉันท ผูเห็นตางทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชน 
มีสวนรวมปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปองกันและแกไข
ปญหาความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดแผน : รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
กิจกรรม   
    ๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิ 
    ๒. การสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมปองกันยาเสพติด 
    3. การปราบปรามการคายาเสพติด   
    ๔. ความรวมมือระหวางประเทศดานปราบปราม 
    ๕. การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพตดิ 
    ๖. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
    ๗. บุคลากรภาครัฐ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    ๘. การบริหารจัดการอยางบูรณาการ 
 

ไดรับ 
๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ บาท 

เบิกจาย 
๒,๔๐๕,๘๒๙,๗๖๔ บาท 

(รอยละ ๙๖.๗๒) 
(ขอมูล ณ ๒๕ ก.ย.

๖๐) 
 

สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๔๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      ผลการดําเนินงาน 
๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
    การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ภาพรวม 
๗๘,๐๐๖ หมูบาน/ชุมชน  

    ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดมาก  ๖,๕๓๙  
หมูบาน/ชุมชน 

    ๑.๒  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดปานกลาง  ๖,๑๒๖ 
หมูบาน/ชุมชน 

     ๑.๓  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดนอย  ๑๖,๔๗๑ หมูบาน/
ชุมชน 

    ๑.๔ หมูบาน/ชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด ๔๘,๘๗๐ 
หมูบาน/ชุมชน 
 

๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
    ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน ๒๕๕,๙๓๒ 
คดี ผูตองหา จํานวน ๒๘๑,๕๙๓ คน  
    ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน ๒๐๘,๓๗๖,๓๖๙ เม็ด ไอซ ๔,๙๗๔.๘๘ กิโลกรัม 
เฮโรอีน ๓๕๙.๔๕  กิโลกรัม กัญชา ๑๓,๗๗๐.๒๐ กิโลกรัม  

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๔๗ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๑,๘๕๓ ราย 
มูลคาทรัพยสิน ๑,๔๐๐.๒๐ ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสิน
โดยการบังคบัโทษปรับ ๑,๑๕๐ ราย  
    ๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๑,๕๗๕ คดี 
ผูตองหา  ๓,๘๔๘ ราย  
    ๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓ และทาง 
Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๒๖๐ คน  
      ๖. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับยา 
เสพติด ๑๑๑ คน 

 
๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
    ๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๑๗๕,๗๓๘ คน ดังน้ี 
         ๑. ระบบสมัครใจ รวม ๑๐๗,๒๖๔ คน 

๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  ๕๒,๓๐๘ คน 
๒) คายศูนยขวัญแผนดิน ๕๔,๙๕๖ คน 

          ๒. ระบบบังคับบําบัด ๓๔,๖๕๐ คน 
          ๓. ระบบตองโทษ ๒๒,๕๕๖ คน 

 ๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๑๙,๕๓๑ คน 
 ๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๓,๐๒๕ คน 

 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๔๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
    ๔.๑ การตดิตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด ๑๔๙,๕๕๓ คน  
            (ขอมูลจาก บสต.เกา+ใหม)       
    ๔.๒ ตองการความชวยเหลอื ๒๓,๓๗๖ คน (ขอมลูจาก บสต.ใหม) 
    ๔.๓ ใหความชวยเหลือ ๗,๔๒๗ คน (ขอมูลจาก บสต.ใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๔๙ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 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
และการ จ ัดการป ญหา 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 

   กิจกรรม การประสานขอมูลทางคดีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณี
หญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับคาประเวณี ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
รวมกับพนักงานอัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
วัตถุประสงค  
    ๑.  เ พ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลดานคดี  และประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในคดีพิเศษท่ี 41/2560 
    ๒. ประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีหญิงไทยถูก
หลอกลวงไปบังคับคาประเวณี ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
เปาหมาย แสวงหาขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของในคดีพิเศษท่ี 41/2560 
ของศูนยตอตานการคามนุษย รวมกับพนักงานอัยการประจํา
สํานักงานอัยการสูงสุด 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑. ไดแลกเปลี่ยนขอมูลดานคดีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
เผยแพรบทบาทภารกิจศูนยตอตานการคามนุษย กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กับการดําเนินคดีดานคามนุษย 
    ๒. รูตัวผูกระทําความผิดซึ่งเปนชาวเกาหลีไดเพ่ิมเติม อันจะ
นําไปสูการทําคํารองตอศาลในการพิจารณาออกหมายจับผูตองหา
ตอไป 
ผลลัพธตามเปาหมาย สามารถนําขอมูลท่ีไดรับมาใชเพ่ือสืบสวน
สอบสวนขยายผลตอในการดําเนินคดีเพ่ือประโยชนในการสืบสวน
สอบสวนในคดีดังกลาว และสามารถสรางเครือขายการทํางานดาน  

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๕๐ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     การปองกันและปราบปรามการคามนุษยระหวางประเทศไทย  
กับสาธารณรัฐเกาหลี 
กิจกรรม การจับกุมผูตองหาคามนุษยรายใหญ หลอกลวงหญิง
โมร็อกโกบังคับคาประเวณี พ้ืนท่ีสุขุมวิท (กรุงเทพฯ)  
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือชวยเหลือหญิงท่ีถูกหลอกลวงมาบังคับคาประเวณี  
มีการทํารายอยางทารุณ และยึดหนังสือเดินทางไว พรอมท้ังมีการ
ถายคลิปไวแบล็คเมลขมขูเพ่ือใหคาประเวณี  
    ๒. เพ่ือปองกันและปราบปรามการคามนุษยในประเทศไทย 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
เปาหมาย 
    ๑. หญิงชาวโมร็อกโกและหญิงอ่ืนท่ีถูกบังคับใหคาประเวณี  
ณ สถานบันเทิงซึ่งตั้งอยูท่ีโรงแรมซีนิท ซอยนานาเหนือ แขวง/เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ    
    ๒. ผูกระทําความผิดชาวซูดาน สัญชาติออสเตรเลีย ชาวซีเรีย 
ชาวโมร็อกโก และคนไทยท่ีรวมขบวนการ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑. สืบสวนสอบสวนขยายผลจนพบวามีผูกระทําความผิด 
ชาวซูดาน สัญชาติออสเตรเลีย ชาวซีเรีย และชาวโมร็อกโก 
รวมกับคนไทยกระทําความผิด พบวายานการคาบริเวณสุขุมวิท 
มีการเปดสถานบริการลักลอบคาประเวณีใหกับกลุมชาวตะวันออก 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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เปนจํานวนมาก 
    ๒. ศาลอาญาไดอนุมัติหมายจับผูตองหา จํานวน 5 ราย  
เปนชายไทย จํานวน 2 ราย หญิงชาวโมร็อกโก จํานวน 1 ราย  
    ๓. จับกุมผูตองหาชาวซูดาน สัญชาติออสเตรเลีย ขณะกําลังจะ
ข้ึนเครื่องบินเพ่ือเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ และผูตองหา
สําคัญอีกรายไดสําเร็จ 
    ๔. พาตัวผูตองหาไปนําตรวจคนท่ีหองพักในโรงแรมซีนิท  
พบของกลางท่ีเก่ียวของกับการคามนุษยอีกหลายรายการ 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ๑. มีการสืบสวนสอบสวนจนสามารถขยายผลการจับกุม
เครือขายขบวนการคามนุษยขามชาติ พรอมท้ังหาแนวทางในการ
แกไขปญหาการหลอกลวงหญิงชาวตางชาติมาบังคับคาประเวณี 
ในประเทศไทย 
    ๒. นําขอมูลท่ีไดรับมาใชประโยชนในการสืบสวนสอบสวน 
ในคดีท่ีเก่ียวของ และสามารถสรางเครือขายการทํางานดานการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยไดเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 

 

กรมสอบสวน
คดพิเศษ 
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3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 3.2 สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยม 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 

2. คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน 
    วัตถุประสงค  
    เพ่ือบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหา
ดานครอบครัว และปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเด็ก เยาวชน
ผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
ไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทําใหครอบครัว 
มีความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกลุม
เสี่ ย ง ท่ีจะกระทําผิด ซึ่ ง ได เปดดํา เ นินการในสถานพินิจฯ  
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 
แหง และเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ไดเปดดําเนินการ 
ใหคําปรึกษาท่ีสวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนอีก จํานวน 1 แหง  
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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  ผลการดําเนินงานสะสม 
   (1 ตุลาคม 2559 - 20 กันยายน 2560) 
จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น         1,782  ราย 
   1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลนิิก    500  ราย 
   2. ขอรับบริการทางโทรศัพท             25  ราย 
   3. อ่ืน ๆ                                1,257  ราย 
  
สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2560 
   (20 สิงหาคม  2560 - 20 กันยายน 2560) 
จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น             193  ราย 
   1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลนิิก       87  ราย 
   2. ขอรับบริการทางโทรศัพท                0  ราย 
   3. อ่ืน ๆ                                    106  ราย  
จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  
   1. ปญหาทางกฏหมาย 
   2. ปญหาพฤติกรรม 
   3. ปญหาครอบครัว 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิ จและ สั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 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 
 - สอดคลองกับคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ 
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษา
ความสัตยหลัวดีตอผูอื่น  
เผ่ือแผและแบงบัน 

  1. โครงการปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรี
นฤบดิทร  สยามินทราธิ ร าช บรมนาถบพิตร  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
    วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรู ความเขาใจ  
มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตอง 
    2. เพ่ือใหขาราชการสังกัดสวนกลางกรมราชทัณฑไดมี 
สวนรวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพระราชกุศล 

เปาหมาย 
    ขาราชการรัช ทัณฑ ทุกระดับท่ี สังกัด สํา นัก กอง สวนกลาง  
กรมราชทัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560  
รวม 12 ครั้ง 

ผลการดําเนินงาน 
    ไดดําเนินการปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลไปแลว จํานวน 
12 ครั้ง โดยมีขาราชการเขารวมในแตละครั้ง จํานวน 100 - 300 
คน 

 

 กรมราชทัณฑ 
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2. โครงการอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ” รุนท่ี 41 
ณ เขาวันชัยนวรัตน ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหขาราชการมีความรู  ความเขาใจ มีทัศนคติ ท่ีดี  
มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองตามหลักธรรม 
ท่ีถูกตอง 
    2. เพ่ือใหขาราชการราชทัณฑไดมีสวนรวมสํานึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 9 
    3. เพ่ือเปนการพัฒนาเครือขายการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกรมราชทัณฑ 
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง/สถานกักกัน 
เปาหมาย 
    ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสวนกลางและ
เรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 143 แหง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี 25 - 29 ธันวาคม 2559 
ผลการดําเ นินงาน มีผู เข ารวมโครงการท้ังหมด 100 คน  
จากขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางจากสวนกลางและ
เรือนจํา/ทัณฑสถาน เขต 1,2,3,4,5,6,7 
 
 

 

กรมราชทัณฑ 
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3. โครงการอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ” รุนท่ี 42 
ถวายเปนพระราชกุศลแดรัชกาลท่ี  9 และปลูกตนไมฯ  
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 
      ณ วัดถํ้ากฤษณาธรรมาราม อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
วัตถุประสงค 
    1. เ พ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑไดมีสวนรวมสํา นึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระกุศลแด รัชกาลท่ี 9  
    2. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีแดรัชการท่ี 10 
    3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในบริเวณวัดท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม 
    4. เพ่ือประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและโปรงใสในการ
บริหารงานของกรมราชทัณฑ 
    5. เ พ่ือเสริมสรางองคความรูด านคุณธรรม จริยธรรม  
ตามแนวทางประมวลจริยธรรมขาราชการกรมราชทัณฑ 
เปาหมาย 
ขาราชการกรมราชทัณฑสวนกลาง รจ./ทส./สกก./สกข. เขต 1 - 
7 และเขต 10 
ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันท่ี 6 - 10 กุมภาพันธ 2560 
ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 103 คน 

 
 

 

กรมราชทัณฑ 
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4.โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
    2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุรจิต
ในหนวยงาน 
    3. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการ
ท่ีดี 
    4. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
พรอมรับการตรวจสอบ สามารถตอบ ช้ีแจงและอธิบายในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางชัดเจน 
    5. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑรวมมือรวมใจ
ในการสรางกรมราชทัณฑใสสะอาด สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
องคกร 
เปาหมาย เรือนจํา/ทัณฑสถาน ทุกแหงท่ัวประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการดําเนินงาน 
    กรมราชทัณฑมีหนังสือแจงเรือนจํา/ทัณฑสถาน ทุกแหง 
ท่ัวประเทศ จํานวน 143 แหง 
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   1. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานฯ ในวันท่ี 
20 - 24 ก.พ. 60 ณ เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม, เรือนจํา
จังหวัดรอยเอ็ด,  เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ, เรือนจําจังหวัดสระบุรี  
    2 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานฯ ในวันท่ี 
18 - 21 เม.ย. 60 ณ เรือนจําจังหวัดสระแกว, เรือนจําจังหวัด
ปราจีนบุรี, เรือนจําจังหวัดนครนายก, เรือนจําอําเภอกบินทรบุรี, 
ทัณฑสถานเปดบานเนินสูง 
    3. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานฯ ในวันท่ี 
22 - 226 พ.ค. 60 ณ เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช, เรือนจํา
อําเภอทุงสง, สถานกักขังนครศรีธรรมราช, ทัณฑสถานวัยหนุม
นครศรีธรรมราช,เรือนจําอําเภอปากพนัง, เรือนจําจังหวัดพังงา, 
เรือนจําอําเภอตะก่ัวปา, เรือนจําจังหวัดระนอง 
    4. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานฯ ในวันท่ี 
12 - 16 มิ.ย. 60 ณ เรือนจํากลางเชียงใหม, ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม, เรือนจํากลางลําปาง, สถานกักขังจังหวัดลําปาง, 
เรือนจําจังหวัดลําพูน 
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7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
     โครงการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 2,577,000 บาท ในการจัดการประชุม 
ดานการบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
    1. โครงการประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดาน
การบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) 
     ผลการดําเนินงาน 
       กรมบังคับคดีไดจัดการประชุมระหวางประเทศวาดวยการ
บังคับคดีแพง : การแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือนําไปสูแนว
ปฏิบัติท่ีดีเลิศ (International Conference on Enforcement 
of Civil Judgment: Sharing Experiences towards Best 
Practices) ระหวางวันท่ี 7 - 10 มิถุนายน 2560ณ โรงแรม 
เดอะเบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร (TBC) ดังน้ี 
    ผูเขารวมประชุมซึ่งเปนผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และสหพันธรัฐรัสเซีย รวมท้ัง
ผูแทนสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ และธนาคารโลก  

 กรมบังคับคด ี
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     และผูเขารวมจากประเทศไทย ประกอบดวย ผูพิพากษา ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูบริหาร
จากกระทรวงยุติธรรม  ผูแทนจากสถานทูตของประเทศท่ีเขารวม
การประชุม ผู แทนหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทนายความ ผูแทนจากสถาบันการเงินและสภาวิชาชีพตาง ๆ 
นักวิชาการ และสื่อมวลชน รวมจํานวน 400 คน  ซึ่งมีหัวขอการ
ประชุมไดดังน้ี 
    1. การบรรยายพิเศษ หัวขอ“ประเด็นทาทายดานการบังคับคดี
แพงในบริบทของยุคโลกาภิวัฒน” โดยผูชวยศาสตรตราจารย  
Dr. Peter C.H. Chan อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 
ยูนิเวอรซิตี้ ออฟ ฮองกง และ หัวขอ “วันสภาเจาพนักงานบังคับคดี
ระหวางประเทศ” โดย Ms. Francoise Andrieux ประธานสภา 
เจาพนักงานระหวางประเทศ 
     2. การประชุมสัมมนา จํานวน 3 หัวขอ ดังน้ี  
         2.1 การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 1“การบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลงตามกรอบความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ - วิธีการ 
ท่ี ใช บังคับการปรับปรุงแก ไข” มีผูอภิปรายประกอบดวย 
Ms.Maria Adelaida Velez Posada ฝายบังคับตามสัญญา 
ธนาคารโลก Ms.Francoise Andrieux ประธานสภาเจาพนักงาน
บังคับคดีระหวางประเทศ District Judge Jiaying Koh จาก Civil 
Justice Division, the State Courts of Singapore 

 กรมบังคับคด ี
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     และนางสาวนิชา สาทรกิจ ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐและความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ 
สํานักงาน ก.พ.ร.    
        2.2 การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 2 “ผูปฎิบัติท่ีดีเลิศในการ
บังคับใหเปนไปตามขอตกลง” มีผูอภิปรายประกอบดวย Mr.Kim 
 bong-jin, Public Prosecutor จาก Commercial Legal Affairs 
Division, Ministry of Justice, Republic of Korea, ผูปฏิบัติท่ีดีเลิศใน
การใหเปนไปตามขอตกลงตามรายงานเรื่องการจัดอันดับความยาก - 
งายในการประกอบธุรกิจ ป พ.ศ. 2560 District Judge Jiaying Koh 
จาก Civil Justice Division, the State Courts of Singapore ผูปฏิบัติ
ท่ีดีเลิศในเรื่องเวลา ตามรายงานเรื่องการจัดอันดับความยาก-งายในการ
ประกอบธุรกิจ ป พ.ศ. 2560 , Mr. Alexander Boroday จาก
Federral Bailiff’s Service of the Russian Federation, ผูปฏิบัติท่ีดี
เลิศในเรื่องคาใชจาย ตามรายงานเรื่องการจัดอันดับความยาก - งาย 
ในการประกอบธุรกิจ ป พ.ศ. 2560 และ Justice Datuk Dr. Prasad 
Sandosham จาก Federal Court Judge of Malaysia, ผูปฏิบัติท่ีดี
เลิศอันดับ 2 ของอาเซียนในการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง 

          

 กรมบังคับคด ี

 
 



๖๒ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            2.3 การประชุมสมัมนาหัวขอท่ี 3 “การแลกเปลี่ยนประสบการณ
เพ่ือท่ีจะพัฒนาบังคับให เปนไปตามขอตกลง” มีผู อภิปราย
ประกอบดวย PG Shahyzul Khairuddien PG Abd Rahman, 
Registrar จาก Supreme Court of Brunei Darussalam ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงลําดับในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงดีข้ึน 22 
ลําดับ Judge Suwidya Abdullah, High Court Judge จาก Supreme 
Court of the Republic of Indonesia ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลําดับ 
ในดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงดีข้ึน 5 ลําดับ Mrs. Le  
Thi  Kim Dung, Director of Department of Civil, Economic, Labor, 
Commercial Arbitration and Related Cases Enforcement จาก the 
General Department of Civil Judgment Enforcement, Socialist 
Republic of Vietnam ซึ่งมีการนําระบบการบังคับคดีเอกชนมาใช และ 
ดร.สุธาทิพย จุลมนต ทัศนชัยกุล ผูพิพากษาศาลช้ันตนประจําสํานัก
ประธานศาลฎีกา สํานักงานศาลยุติธรรม ประเทศไทย  
       นอกจากน้ี Mr. Kei Takeshita ผูแทนจากกระทรวงยุติธรรม 
ประเทศญี่ปุน และ Mr. Yuki Nagata เลขานุการเอก จากสถานทูต
ญี่ปุน ไดใหเกียรติมาเยี่ยมชม ศูนยขอมูลขาวสารกรมบังคับคดี 
ศูนยบริการ ONE STOP SERVICE ชมวีดีทัศนการขายทอดตลาด  
ณ หองขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี และการ
ใหบริการดานการบังคับคดีแพง ท่ีนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชเพ่ิม 

 กรมบังคับคด ี
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     ประสิทธิภาพกระบวนการบังคับคดี ณ กรมบังคับคดี แขวงบาง
ขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และรวมหารือในประเด็น
การบังคับคดีแพง และความรวมมือระหวางกรมบังคับคดีกับ
ประเทศญี่ปุนตอไป (ขอมูลคงเดิม)  
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8 การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

๘.๔ การสงเสริมความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย หนวย
งานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน 

   

กิจกรรม งานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือรวบรวมขอมูลและผลงานท่ีไดจากการสัมมนาวิชาการ
และประกวดนวัตกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยี นํามาใชในการพัฒนา
และชวยสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๒. เ พ่ือสรางเครือขายและทีมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
ท่ีสามารถสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
เปาหมาย นักศึกษา นักวิชาการ และคณาจารยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑. มีการอภิปรายในหัวขอ “นวัตกรรมเทคโนโลยีปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม 4.0” 
    ๒. มีการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีลักษณะเปนซอฟตแวรคอมพิวเตอรดาน
การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 
    ๓. มีการนําเสนอผลงานวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีสามารถ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และผลงานการพัฒนาของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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 ผลลัพธตามเปาหมาย 
    ๑. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการใชและพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๒. มีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีหลากหลาย จากนักศึกษา นักวิชาการ 
และคณาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถพิจารณาเพ่ือนํามาใช
ประโยชนไดตามความสําคัญและจําเปนเรงดวน โดยจัดเก็บขอมูล
เพ่ือสรางเครือขายนักวิจัยและพัฒนาผลงานไวสําหรับอนาคตได 
    ๓. ผลงานท่ีเขารวมประกวดฯ สามารถนําไปพัฒนาตอยอด 
เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึน 
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10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
  ๑๐.๒ ยกระดับสมรรถนะของ

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

   โครงการ การจัดการความรู (KM) กรณีวัดพระธรรมกาย 
วัตถุประสงค 
    ๑. เพ่ือกอใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    ๒. เสริมสรางองคความรูดานการบูรณาการกับหลายภาคสวน
เพ่ือปฏิบัติงานเชิงรุก 
    ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีพิเศษและ
สนับสนุนใหเกิดการนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาการทํางาน
ของบุคลากรในสํานักฯ 
เปาหมาย วิเคราะหปญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน การทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ในการ
ปฏิบัติการสนธิกําลัง เพ่ือปรับปรุงแกไขและเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติการสนธิกําลังรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
    ๑. เกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    ๒. มีองคความรูจากกระบวนการการจัดการความรู ดานการ 
บูรณาการกับหลายภาคสวนเพ่ือปฏิบัติงานเชิงรุก 
     

 กรมสอบสวน
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    ๓. เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีพิเศษและ 

สนับสนุนใหเกิดการนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาการทํางาน
ของบุคลากรในสํานักฯ 
ผลลัพธตามเปาหมาย สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรค จุดแข็ง 
จุดออน การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก ในการปฏิบัติการสนธิกําลัง โดยมีกรณีวัดพระธรรมกาย 
เปนกรณีศึกษา เ พ่ือปรับปรุงแกไขและเปนแนวทางในการ
ปฏิ บัติการสนธิกําลังรวมกันในภารกิจครั้ งตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

     

โครงการ เสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งของภาค
ประชาสังคมในการปองกันอาชญากรรมพิเศษ 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขมแข็ง สามารถปองกัน
ชุมชนมิใหเกิดอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษได 
    ๒. เพ่ือสรางเสริมการรับรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และองคความรูในการปองกันอาชญากรรม
ท่ีเปนคดีพิเศษ 
   ๓. เสริมสร างและพัฒนาเครือข ายภาคประชาชนของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความผิด 
ในคดีพิเศษ อันเปนการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ 

 

กรมสอบสวน
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เปาหมาย  
    ๑. ผูนําชุมชนและประชาชนเปาหมาย จํานวน ๕ ชุมชน ๕ 
พ้ืนท่ี ในจังหวัดตราด จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดเลย จังหวัด
ชุมพร และพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
    ๒. ผูเขารวมโครงการสัมมนาในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การปองกันและเฝาระวังการ เ กิดอาชญากรรมพิเศษของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
    ๑. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขมแข็ง สามารถปองกันชุมชน 
มิใหเกิดอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษได 
    ๒. ประชาชน ผูนําชุมชน และผู เขารวมโครงการสัมมนา 
ในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปองกันและเฝาระวังการ
เกิดอาชญากรรมพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษรับรู มีความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และองคความรู
ในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ (ตามผลสํารวจ) 
    ๓. เครือขายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความผิด
ในคดีพิเศษ อันเปนการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ 
(ผลงานในการมอบรางวัลเครือขายดีเดน) 
ผลลัพธตามเปาหมาย ผูนําชุมชนและประชาชนเปาหมาย ๕ 
พ้ืนท่ี และผูเขารวมโครงการสัมมนาในโครงการหรือกิจกรรมท่ี 
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เก่ียวกับการปองกันและเฝาระวังการเกิดอาชญากรรมพิเศษของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความผิดในคดี
พิเศษ สามารถเปนกําลังหลักในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดี
พิเศษ และปองกันชุมชนมิใหเกิดอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษได 
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10.4.1 การใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จรยิธรรมและจิตสาํนึก          
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปน
ขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต
ควบคูกับการบรหิารจดัการภาครฐั
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   

1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมบังคับคดีประจําป 
พ.ศ. 2560  
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 692,800 บาท ในการจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปรามปราม
การทุจริตแกเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 
ผลการดําเนินงาน 
      กรมบังคับคดีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมสปริงฟลด 
วิลเลจ กอลฟแอนดสปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีมี
ความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤต ิ           
มิชอบและมีทัศนะคติท่ีดีในการปฏิบัติราชการโดยความโปรงใส 
ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีจิตสํานึกในการเฝา
ระวังรักษาประโยชนราชการและประโยชนสวนรวม และเปนการ
สรางเครือขายภาครัฐเพ่ือตอตานการทุจริต โดยจัดอบรมท้ังสิ้น 3 
รุน ดังน้ี 
      - รุนท่ี 1 จัดเมื่อวันท่ี 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 
       ผู เขารวมโครงการประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังในสวนกลางและ 
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สวนภูมิภาค จํานวน 75 คน 
    - รุนท่ี 2 จัดเมื่อวันท่ี 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 
       ผู เขารวมโครงการประกอบดวย 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.โครงการส ง เสริมและพัฒนาความรู เ พ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใหแกเจาหนาท่ีกรมบังคับ
คดี ประจําป พ.ศ. 2560 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูเพ่ือปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใหแกเจาหนาท่ีกรม
บังคับคดี ประจําป พ.ศ. 2560 เมื่อวันท่ี 16 - 17 กันยายน 
2560 ณ หองขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี 
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โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นําคณะ
ผูบริหารกรมบังคับคดี ปฏิญาณตนประพฤติปฏิ บัติตนเปน
ขาราชการท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม รักษาวินัย เสียสละ 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และมุงมั่นแนวแนแกไขปญหาของ
ประเทศชาติ รวมมือกันตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ สรางสรรค
คุณประโยชนแกแผนดินและดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีศีลธรรม คุณธรรม และตามแนวทางจริยธรรม
ของกรมบังคับคดีโดยผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูจากวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิในหัวขอเรื่องการบรรยาย การจัดจางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การบรรยายการควบคุม
ภายในเก่ียวกับการเงินในสํานักงาน การบริหารงบประมาณ และการ
เบิกจายเงินงบประมาณ การจัดสัมมนาโครงการฯ เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการฯ ไดพัฒนาความรูดานการบริหาร การตรวจสอบและการคุม
ภายในเก่ียวกับการเงินของสํานักงานเพ่ือปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกจิตสํานึกใหเกิดความตระหนัก สราง
กลไกการปองกันการทุจริตในตนเองและองคกร เฝาระวัง ควบคุม 
และตรวจสอบ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดความโปรงใส โดยมี
ผูเขารวมสัมมนาในโครงการฯ จํานวน 184 คน   
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3. กิจกรรม/โครงการที่สอดคลองกับกลยุทธการจัดระบบในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
       - เ ม่ื อ วั นที่  7  ธั น ว าคม  2559  กรม บั ง คั บค ดี  โ ด ย  
นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรัตนาวดี 
สมบูรณ รองอธิบดีกรมบังคับคดีเปนผูแทนบรรยายผลงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมบังคับคดีใน“โครงการมหกรรม
พลังคุณธรรม ยับย้ังการทุจริต กระทรวงยุติธรรม” และนําคณะผูบริหาร
และเจาหนาที่กรมบังคับคดีเขารวมงานจํานวน 29 คน ณ โรงแรมเบสท 
เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
      - เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดี โดยนางสาว 
ร่ืนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และเจาหนาที่กรมบังคับคดี 
เขารวมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปดและ
ประกาศเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปชัน ณ หอประชุม
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
       - เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผล
การตัดสินรางวัลองคกรโปรงใส คร้ังที่  6 มีหนวยงาน องคกร 
สถาบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและเอกชนเขารวม
โครงการดังกลาว โดยกรมบังคับคดีไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส
เปนลําดับที่ 1 
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    - กรมบังคับคดีโดยนางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล มีหนังสือแจง
ขอความรวมมืองดการใหของขวัญในเทศกาลปใหม 2560 ตั้งแต
เดือนธันวาคม 2559 กับผูติดตอราชการกรมบังคับคดีทุกทาน 
ทําให สํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือช่ืนชมในการออกหนังหนังสือ
ดังกลาวตอกรมบังคับคดี โดยเห็นวาเปนการปองกันการแสดงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนการขัดแยงทางผลประโยชนท่ี
อาจเกิดข้ึน อีกท้ังไมใหเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายอันเกินความ
จําเปน ซึ่งสอดคลองกับมาตรการเสริมดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอันเปนการเสริมสรางใหเกิดคานิยม ทัศนคติ
ท่ีดีแกบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีและเปนแบบอยางท่ีดีใหแก
หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนตอไป 
      - 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  
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โทรสาร 0 2881 4930 หรือแจงผานเว็บไซต www.led.go.th   
       - วันท่ี 31 มกราคม 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดีนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี
ประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต  
เปนธรรมและโปรงใส ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
      1. บริหารงานดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
ดวยความเปนธรรม และจริยธรรม 
      2. การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีทุกคนตามกฎระเบียบ 
ความรับผิดชอบตามบทบาท หนาท่ีของตนอยางเต็มใจและเต็ม
ประสิทธิภาพ 
      3. มุงมั่นปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือข้ันตอนการใหบริการ
ดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ เมื่อไดรับการเสนอเง่ือนไขพิเศษ
หรือจูงใจ เพ่ือใหไดมา ซึ่งผลประโยชนสวนตน 
      4. ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ัน และไมทนตอทุจริต
ท่ีกอให เ กิดการลงโทษทางสังคม อันจะสงผลให บุคลากร 
ในกรมบังคับคดีเกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน 
      5. มุงบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและรวมกันสราง
วัฒนธรรมคุณธรรมใหเกิดข้ึนในองคกร และจะบริหารงบประมาณ
ดวยความโปรงใสคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
และพรอมแสดงความรับผิดหากปฏิบัติงานสงผลกระทบและเกิด  

 

กรมบังคับคด ี
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ความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
       - เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดีเขารับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใสดานการปองกัน
การทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) (ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต : 
Zero Tolerance & Clean Thailand) จากพลตํารวจเอก ดร.วัชรพล 
ประสารราชกิจ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ณ หองนนทบุรี 1 อาคาร 4 สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี (ขอมูลคงเดิม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

11 การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 

       ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค
ตอการบริหารราชการแผนดิน 
        

  ดากฎหมาย
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
ใหทุกสวน
ราชการเรง
เสนอราง
กฎหมายท่ีมี
ความจําเปน
เรงดวน
โดยเร็ว และ
ใหเรงรัดจัด
กลุมกฎหมาย 
แลวสงไปยัง
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือ
รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรี
ตอไป 
 

1. การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการ
บังคับคด ี
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญ 
ตอการพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหมีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออํานวยความยุติธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเชื่อม่ันใหกับ 
ผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
   กฎหมายที่ประกาศใชแลว 
   (1) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
       ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 69 ก เม่ือวันที่ 
6 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงจะมีผลบังคับใชเม่ือพน 60 วัน นับต้ังแต
วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา   
       ในการน้ีกรมบังคับคดีไดวางแผนการสรางความรับรูใหกับ 
ผูที่ เกี่ยวของทุกฝายทั่วประเทศและยกรางกฎหมายในลําดับรอง 
ไวแลว  จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
        (1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. ... 

 กรมบังคับคด ี
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     ขั้นตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยก 
รางกฎกระทรวง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข
ของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับ
คดี พ.ศ. . . . และจะนําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีแพงพิจารณาเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ตอไป 
     1.2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ... 
ขั้นตอนปจจุบัน  ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ... 
เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอคณะทํางานฯ 

    1.3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... 
ขั้นตอนปจจุบัน  ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอ
คณะทํางานฯ 
 

 กรมบังคับคด ี
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         รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
    1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญตัิลมละลาย (ฉบับท่ี ....) 
พ.ศ. ... (สวนลมละลายระหวางประเทศ) 
     ข้ันตอนปจจุบัน   
      - คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดี
ลมละลายและการฟนฟูกิจการไดรวบรวมผลการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาว 
     - กรม บั งคับคดี ไ ด เ ข าประ ชุม ช้ีแจงร า งกฎหมายต อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 
จนถึงวันท่ี 25 เมษายน 2560 จํานวน 23 ครั้ง โดยท้ังน้ี เมื่อ
วันท่ี 4 เมษายน2560 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ สั่งใหประกาศใช มาตรา 20 23 35 
และ 39  ของรางพระราชบัญญัติลมละลายฯ ดังกลาวดวยแลว  
    - เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงใหกรมบังคับคดีดําเนินการและจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ....) 
พ.ศ .  . . .  (ส วนของหลักการ ท่ี เ ก่ียวของ กับการลมละลาย
ตางประเทศและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ตามมาตรา 77  

 กรมบังคับคด ี
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     ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
    - เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีไดรายงาน
ผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน พรอมคําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตรา
พระราชบัญญัติในสวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
    - ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
     รางกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ....) 
พ.ศ. ... (สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี)  
       ข้ันตอนปจจุบัน   
       - กรมบังคับคดีจัดรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต 
กรมบังคับคดี  http://www.led.go.th และ เ ว็บไซต 
http : //www.lawamendment.go.th ระหวางวันท่ี 17 - 31 
พฤษภาคม 2560 และเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดี
ไดจัดรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี  
         

 กรมบังคับคด ี

 

http://www.led.go.th/
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             - กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ไดรายงานผลการรับฟง
ความคิดเห็นและแจงยืนยันรางกฎหมายตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560  
        - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรางกฎหมายตอ 
รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม เพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรีกอนเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
        - วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ไดเขาสูการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ (อนุวิป ปนช.) ซึ่งเขา
สูการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ  
(วิป ปนช.) เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 
         - ก ร ม บั ง คั บ ค ดี เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ช้ี แ จ ง ร า ง ฯ  
ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ (วิป สนช.) 
เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 306 - 
308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 
          - สภา นิ ติ บั ญญั ติ แห งชาติ  ล งมติ รั บหลั กกา รร า ง
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี....) พ.ศ. ... (สวนการลมละลายและ
การฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ในคราวประชุมครั้งท่ี 58/2560 วัน
พฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน 2560 โดยมีกําหนดเวลาแปรญัตติตาม
ขอบังคับและกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสภา
นิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
นัดประชุมครั้งแรกในวันอังคารท่ี 26 กันยายน 2560  

 กรมบังคับคด ี
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     เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมกรรมาธิการหมายเลข 308 ช้ัน 3 
อาคารรัฐสภา 2 

     (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุบัน  
      - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญตัิฯไปยงักระทรวง
ยุติธรรมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และคณะกรรมการพิจารณา
รางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 
ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและ คณะทํางาน
ปรับปรุ งให ครบถวน โดยไดหารื อกับสํ า นักงาน ก.พ. และ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือใหเกิดความรัดกุม  
      - มติในคราวประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ 
ไปดําเนินการรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวกับ 
เจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       
     - วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ...  
มีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ 
ผู แทนภาคเอกชน ผูแทนสถาบันการเ งิน ผูแทนสํ านักงาน
ทนายความตัวแทนเจาหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี เขารวมจํานวน 120 คน 
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ เพ่ือใหเกิด 

 กรมบังคับคด ี
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     กระบวนการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอตัวช้ีวัดท่ี 9 
ในการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรผูเปนเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือท่ีจะ
ยกระดับใหเกิดความเปนวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีท่ีถือวาเปน
รากฐานท่ีสําคัญ จึงตองปรับปรุงวิธีการไดมาและการดํารงตําแหนง
ของเจาพนักงานบังคับคดีใหมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพอันจะเปนการยกระดับการบังคับคดีแพงใหเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมข้ันสูง และไดจัดรับฟงความคิดเห็น
ผานทางเว็บไซตกรมบังคับคดี http://www.led.go.th จนถึงวันท่ี 
1 กันยายน 2560 
       - กรมบังคับคดี ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 0509/7078 
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.(บยธ) รายงานผลการ
ดําเนินการจัดราง พ.ร.บ. และจัดสงเอกสารประกอบการเสนอราง 
พ.ร.บ. เพ่ือ ยธ. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
       - อยูระหวางสาํนักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พิจารณาดําเนินการตอไป 

    (3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(เรื่องการวางทรัพย) 
  

 กรมบังคับคด ี
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ข้ันตอนปจจุบัน   
     - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไปยังกระทรวง 
ยุติธรรมแลวเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 
21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีไดดําเนินการปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสร็จสิ้นแลว และสงใหกระทรวงฯ 
ดําเนินการในการเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเสนอ
รางฯเขาคณะรัฐมนตรี 
     - โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร างพระราชบัญญัติฯ  
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัตฯ 
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา  
      - ท้ังน้ีกรมบังคับคดีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผานทางเว็บไซตกรมบังคับคดี 
http://www.led.go.th และเว็บไซต http : //www.lawamendment.go.th 
ระหวางวันท่ี 17 - 31 พฤษภาคม 2560 
      - เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีไดจัดรับฟง
ความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ 
กรมบังคับคดี มีผู เขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 126 คน 
ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการและเอกชน  

 

กรมบังคับคด ี

http://www.led.go.th/
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    - กรมบังคับคดีมีหนังสือท่ี ยธ 0509/4931 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2560 ไปยังกระทรวงยุติธรรม รายงานผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นและ
การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นพรอมคําช้ีแจงการตรวจสอบความ
จําเปนในการตราพระราชบัญญัติ โดยรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว
ข างต นไปยั ง สํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาทราบด วยแล ว                    
และกรมบังคับคดีไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะห 
ตอประชาชนทางเว็ปไซตกรมบังคับคดี และwww.lawamendment.go.th 

   รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
   (1) รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีเจาพนักงานบังคับ
คดี (ฉบับท่ี ....)  และรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการประเมิน
ราคาทรัพย (ฉบับท่ี ....) 
ขั้นตอนปจจุบัน  อยูระหวางคณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ ปรับปรุง 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ังและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง 
พิจารณาทบทวนรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมตามขอสังเกตของท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
   (2) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมบังคับคดี
เพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 4.0 
ขั้นตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวงยุติธรรม 

เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุบันอยูระหวางการเรียก
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางระดับกระทรวง 
 

 

กรมบังคับคด ี
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       2. การประชุมเพ่ือเสนอความเห็นในการจัดพัฒนาเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเอกชน 
       กรมบังคับคดีมีแนวคิดในการพัฒนาเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เอกชน โดยท่ีผานมามีการดําเนินการ ดังน้ี 
        - เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานในการประชุมเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นแนวการพัฒนา เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 
ตามยุทธศาสตร 20 ป ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม  
        - เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2560 กรมบังคับคดีเขารวมการ
สัมมนารับฟงความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการปรับปรุง
โครงสรางฯ  
         - เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2560 กรมบังคับคดีไดเขารวมการ
ตรวจรางรายงานกับ คณะอนุกรรมาธิการฯ เพ่ือจะเสนอรายงานตอ
คณะกรรมาธิการดานบริหารราชการแผนดิน  
         - เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2560 คณะกรรมาธิการการปฏิรูป
ประเทศดานบริหารราชการแผนดินมีมติเห็นชอบในแนวการพัฒนา
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนและจะนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตอไป 
         - เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวการพัฒนา 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน โดยมติการลงคะแนนเสียงจากท่ี  

 กรมบังคับคด ี
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     ประชุม เปนดังน้ี ท่ีประชุม 159 คน มีมติเห็นดวย 156 คน ไมเห็นดวย 
0 คน งดออกเสียง 3 คน ไมลงคะแนนเสียง 0 คน และจะนําเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีตอไป    
            - เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
ดังน้ี 
        1. รับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ตามท่ี รั ฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรั ฐมนตรี  (นายสุ วิทย  เมษินทรี ย )  
ประธานกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝาย (คณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เสนอ) และ  
       2. ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของเรงรัดการพิจารณาขับเคล่ือนการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศตอไป 
           - เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีเขารวมประชุม
คณะอนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปโครงสรางองคกรภาครัฐ ณ หอง
ประชุมคณะกรรมาธิการ 220 ช้ัน 2 อาคารรัฐสภา 2 โดยเปนการประชุม
พิจารณาติดตามผลความคืบหน าการขับเค ล่ือนการปฏิรูปของ 
คณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง การถายโอนภารกิจภาครัฐ : การถายโอน
ภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซ่ึงกรมบังคับคดีไดดําเนินการแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายลมละลาย เพ่ือใหอํานาจแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เอกชน ให มีลักษณะเสมือนกับการเปนเจาหนาท่ีของรัฐและเพ่ือ 
ใหสามารถควบคุมการดําเนินงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดี 

 กรมบังคับคด ี
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    - กรมบังคับคดีไดมีคําสั่งท่ี 386/2560 เรื่อง จัดตั้งสถาบัน
วิชาชีพบังคับคดีและลมละลาย เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2560  
มีภารกิจหนาท่ีเปนสถาบันการศึกษาในดานการบังคับคดี อบรม 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนท่ัวไป  
ใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานอ่ืน ศึกษาวิจัย บริการทาง
วิชาการหรือเปนท่ีปรึกษา เพ่ือเสริมสรางการบริหารจัดการ 
ดานการบังคับคดี และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารงานสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพงและคดีลมละลาย 
 

 

กรมบังคับคด ี

 

11.4 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงายรวดเร็ว 

   

3. การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 
  ผลการดําเนินงาน 
  กรม บั งคั บคดี ให บ ริ ก ารผ านทางสายด วนกร บั งคั บคดี  
มีผูใชบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 22 กันยายน 2560 
รวมจํานวน 19,999 ราย โดยมีผูเขารับบริการสอบถามผลคดี 
มากท่ีสุดจํานวน 12,481 ราย คิดเปนรอยละ 62.71 ของยอดสาย
ดวนท้ังหมด 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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     4. การบริการขอมูลผานทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนที ่
“LED PROPERTY / “LED PROPERTY PLUS” และ LINE  
   ผลการดําเนินงาน 
    - ผูใชงานบริการแอพพลิเคชั่น “LED PROPERTY” ณ วันท่ี 22 
กันยายน 2560 รวมจํานวน 16,432 ดาวนโหลด ระดับความ 
พึงพอใจท่ีระดับ 3.97 
    - ผูใชงานบริการแอพพลิเคชั่น“LED PROPERTY PLUS” ณ วันท่ี 22 
กันยายน 2560 รวมจํานวน 5,707 ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจ 
ท่ีระดับ 3.85 
   - กรมบังคับคดีไดเปดใหบริการ LED Debt Info Mobile 
Application เพ่ืออํานวยความสะดวกใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
ในคดี สามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองไดอยาง
งาย ประโยชน ท่ีประชาชนผู มีสวนได เสียไดรับ คือ ใหบริการฟรี 
ประหยัดเวลาและคาใชจาย ลดขั้นตอนสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดได โดยเปดใช
บริการต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 มีผูใชงานบริการแอพพลิเคชั่น 
“LED Debt Info” ณ วันท่ี 22 กันยายน 2560 รวมจํานวน 177 
ดาวนโหลด  
    - กรมบังคับคดีเปดใหบริการขอมูลขาวสารผานแอพพลิเคช่ันไลน 
โดยสามารถ add line friend ผานทาง ID line และการสแกน QR 
CORD เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมบังคับคดีอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง    

 กรมบังคับคด ี
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     5. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
     ผลการดําเนินงาน    
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย  
4 ร ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล 
เรงรัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการ
ประกาศขายทอดตลาด มาใชในการผลักด ันทร ัพย ส ินของ                  
กรมบังคับคดี โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 
100,000 ลานบาท ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2559       
- 15 กรกฎาคม 2560 รวมจํานวน 99,083,177,302.40 บาท 
คิดเปนรอยละ 99.08 ของเปาหมาย 100,000 ลานบาท  
      - เดื อนตุ ลาคม 2559 ผลั กดันทรัพย สิ นได  จํ านวน 
11,519,541,528.30 บาท 
     - เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
9,062,332,820.75 บาท 
     - เดือนธันวาคม 2559  ผลักดันทรัพยสินได  จํานวน 
9,386,285,275.79 บาท 
     - เดือนมกราคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได  จํ านวน 
10,588,614,986.97 บาท 
     - เดือนกุมภาพันธ  2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
9,074,593,856.73 บาท 
   

 กรมบังคับคด ี
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           - เดือนมีนาคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได  จํ านวน 
12,096,057,264.03 บาท 
      - เดือนเมษายน 2560 ผลักดันทรัพยสินได  จํานวน 
10,794,650,836.16 บาท 
      - เดือนพฤษภาคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
11,391,349,632.71 บาท 
      - เดือนมิ ถุนายน 2560 ผลักดันทรัพยสินได  จํ านวน 
11,683,321,294.69 บาท 
      - เดือนกรกฎาคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน จํานวน 
9,414,042,940.69 บาท 
       - เดื อนสิ งหาคม 2560 ผลั กดั นทรั พย สิ นได  จํ านวน 
11,735,971,141.08 บาท 
       - วันท่ี 1 - 15 กันยายน 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน  
4,502,092,345.18 บาท 

 กรมบังคับคด ี

     6. โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใตกลยุทธ 
“เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ 

 กรมบังคับคด ี
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     ท่ีมากยิ่ง ข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอยหน้ีครัวเรือน 
ผูเขารวมการไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น เปนการลด
ปริมาณคดีเขาสูกระบวนการบังคับคดีและทําใหเกิดความสมานฉันท
สามัคคใีนสังคม ซึ่งผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี โดยตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 
จํานวน 16,361 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 5,558,616,179.31 บาท  
รวมไกล เกลี่ ยสํ า เร็ จ  จํ านวน 14,730 เรื่ อง ทุ นทรั พย 
รวม 4,377,590,694.08 บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 90.03 ดังน้ี 
     - 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 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
1,346 เรื่อง ทุนทรัพย 304,061,129.11 บาท คิดเปนรอยละ 
92.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     -  เดือนธันวาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
791 เรื่อง ทุนทรัพย 317,657,025.20 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
669 เรื่อง ทุนทรัพย 260,805,937.63 บาท คิดเปนรอยละ 
84.58 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      

 กรมบังคับคด ี
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         - เดือนมกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
977 เรื่อง ทุนทรัพย 458,618,886.12 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
836 เรื่อง ทุนทรัพย 342,208,065.07 บาท คิดเปนรอยละ 
85.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนกุมภาพันธ 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,896 เรื่อง ทุนทรัพย 550,228,994.75 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
1,695 เรื่อง ทุนทรัพย 457,941,003.64 บาท คิดเปนรอยละ 
89.40 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนมีนาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
3,896 เรื่อง ทุนทรัพย 1,102,223,771.94 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
3,578 เรื่อง ทุนทรัพย 987,312,395.85 บาท คิดเปนรอยละ 
91.83 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     - เดือนเมษายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
706 เรื่อง ทุนทรัพย 263,286,772.06 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
602 เรื่อง ทุนทรัพย 229,306,465.90 บาท คิดเปนรอยละ 
85.27 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     - เดือนพฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
3,253 เรื่อง ทุนทรัพย 967,687,246.62 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
2,946 เรื่อง ทุนทรัพย 788,696,812.90 บาทคิดเปนรอยละ 
90.56 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      

 กรมบังคับคด ี
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    - เดือนมิถุนายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
2,428 เรื่อง ทุนทรัพย 1,124,973,868.50 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 2,217 เรื่อง ทุนทรัพย 733,910,955.57 บาทคิดเปน
รอยละ 91.31 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนกรกฎาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
3,613 เรื่อง ทุนทรัพย 746,246,771.54 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
3,408 เรื่อง ทุนทรัพย 623,479,201.87 บาท คิดเปนรอยละ 
94.33 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนสิงหาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,145 เรื่อง ทุนทรัพย 660,498,476.92 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
983 เรื่อง ทุนทรัพย 588,012,662.86 บาท คิดเปนรอยละ 
85.85 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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     7. การไกลเกลี่ยขอพิพาทหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในช้ันบังคับคดีมาเปนแนวทางการใหความชวยเหลือ โดยผลการ
ไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัวประเทศ เดือนตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 106 เรื่อง ทุนทรัพย  
53,735,443.71 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 89 เรื่อง ทุนทรัพย 
44,809,053.95 บาท คิดเปนรอยละ 83.96 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
 

 กรมบังคับคด ี

     8. โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) 
ไดรวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรท่ีมีอยูในช้ันบังคับคดี  
ซึ่งเปนหน้ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงานบังคับคดี 
ท่ัวประเทศจัดไกลเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทาง
กฎหมาย ความรูทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการ
ปรับโครงสรางหน้ี (Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี 
จํานวน 2,292 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 22 กันยายน 2560) 
รายละเอียดดังน้ี   

 กรมบังคับคด ี
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        1. ข้ันตอนประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ 11 เรื่อง  
ทุนทรัพย 2,956,710.92 บาท 

   2. ข้ันตอนไกลเกลี่ย (ตรวจสอบขอมูล/นัดไกลเกลีย่)  77  เรื่อง  
ทุนทรัพย 21,256,924.16 บาท 

   3. สําเรจ็ (ไกลเกลี่ยสําเร็จ/อนุมัติเงินกู) 67 เรื่อง ทุนทรัพย 
10,323,006.86 บาท 

   4. ไมสําเร็จ (ไกลเกลี่ยไมสําเรจ็/ไมสามารถไกลเกลี่ย/ไมอนุมตัิ
เงินกู) 322 เรื่อง ทุนทรัพย1,763,970,906.36 บาท 

   5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด 572 เรื่อง ทุนทรัพย 90,292,136.31 บาท 

   6. อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืน ๆ 147 เรื่อง ทุนทรัพย 
47,780,918.12 บาท 

   7. เสร็จดําเนินการ 1,096 เรื่อง ทุนทรัพย 237,480,640.66 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กรมบังคับคด ี
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     9. การใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต       
     1) โครงการมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีเพ่ือชวยเหลือ
ลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตป 2560 
          กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต โดยการจัดโครงการไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับ
คดีใหกับลูกหน้ีช้ันบังคับคดีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
ในจังหวัด ทางภาคใตของประเทศไทย โดยใหสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใตทุกจังหวัดประสานความรวมมือจากสวนงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของและทําหนาท่ี ในการไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีเพ่ือลด
โอกาสการถูกยึดและอายัดทรัพย โดยกรมบังคับคดีกําหนดใหมี
โครงการมหกรรมไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีในพ้ืนท่ีภาคใต โดยกําหนด
จัดจํานวน 3 ครั้ง ไดแก 1. วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวิน
โลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. วันท่ี 21 มกราคม 
2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 3. วันท่ี 
30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกวสมุย รีสอรท จังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
          - วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสกล จันทรักษ รองผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานเปดโครงการ นางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ี                  
ตามคําพิพากษาของสถาบันการเงินท้ังสองแหงเขารวม มีเรื่องเขาสู  

 กรมบังคับคด ี
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      กระบวนการ ไกล เกลี่ ยรวม  88 เรื่ อง  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 ไดรวมพบพูดคุยถึงเรื่องการทํางานเชิง
รุกของกรมบังคับคดีพรอมรับฟงปญหาของเครือขายวิทยากรตัวคูณ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและไดปฏิบัติภารกิจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
กับผูประสบอุทกภัย ณ ฝายมีชีวิตหาดทรายทอง ตําบลทายสําเภา 
อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไดจัดเตรียมเครื่อง
อุปโภคบริโภคจากทุนทรัพยสวนตัว ประกอบดวย ขาวสารจํานวน 
250 กิโลกรัม อาหารกระปองและนํ้ามันพืช  และเงินสดจํานวน 
5,000 บาท รวมมูลคา 18,000 บาท รวมกับชุดอุปโภคบริโภคท่ี
บุคลากรของสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกันบริจาค
จากทุนทรัพยสวนตัวรวมกัน จํานวน 120 ชุด รวมมูลคา 15,280 
บาท 
     - วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคด ี
เปนประธานเปดโครงการและ นายโชติพงศ  วงศภัคไพบูลย 
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เปนผูกลาวรายงาน  
ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษา  เขารวมโครงการ มีเรื่องเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยรวม 30 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 14,854,860.54 บาท  

 กรมบังคับคด ี
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      ไกลเกลี่ยสําเร็จ 27 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 13,600,371.50 
บาท คิดเปนรอยละ 90 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ี
นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  พรอมดวย 
นายพีระ อั คร วัตร หั วหน าผู ตรวจราชการกรมบั งคั บคดี  
นางเพ็ญรวี มาแสง ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีลมละลาย 
และนายโชติพงศ วงศภัคไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสงขลา ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยือนเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแก 
ผูประสบอุทกภัย พรอมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคจากทุนทรัพย
สวนตัว ประกอบดวย ขาวสาร 250 กิโลกรัม และนํ้าดื่ม พรอมให
ความรูดานกฎหมายใหมท่ีจะเปนประโยชนแกประชาชน และรับ
ฟงปญหาของผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตําบลปากรอ ณ ศาลา
เอนกประสงค หมูท่ี 6 ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 
     - 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 ี
กรมบังคับคดีรวมกับคณะผูบริหารรวมถวายขาวสาร 

 กรมบังคับคด ี



๑๐๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     แดพระอธิการภูวนาท จารุ ทีมโน เจาอาวาสวัดบางขยาราม เพ่ือรวม
ทําบุญแดพระภิกษุสงฆ เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย
ในพ้ืนท่ี ณ วัดบางขยาราม ตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
       รวมผลการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยจํานวน 3 ครั้ง มีลูกหน้ีเขารวม 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทท้ังสิ้น 266 ราย ทุนทรัพยรวม 174,919,380.17 
บาท  ไ ก ล เ ก ลี่ ย สํ า เ ร็ จ จํ า น ว น  2 1 6  ร า ย ทุ น ท รั พ ย 
รวม 118,046,166.56 บาท ความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคิดเปน
รอยละ 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) โดยจัดการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ช้ันบังคับคดี มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
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              - ธนาคารออมสิน มีผูขอไกลเกลี่ยจํานวน 29 ราย ทุนทรัพย
รวม 1,200,000 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จจํานวน 20 ราย ทุนทรัพย 
รวม 6,500,000 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 68.9 ของเรื่อง
ท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย สําหรับอีก 9 ราย อยูระหวางการเจรจา
กับธนาคารเพ่ิมเติม 
        - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย มีผูขอไกลเกลี่ย จํานวน 7 ราย เปนลูกหน้ีท่ีขอปรับโครงสรางหน้ี 
ตามนโยบายพักชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีของธนาคาร 
        - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีผูขอไกลเกลี่ย จํานวน 4 
ราย เปนลูกหน้ีท่ีไมอยูในช้ันบังคับคดี โดยขอปรับปรุงโครงสรางหน้ีและ
ขอสินเช่ือ 
         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) การชวยเหลือลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตผลการยื่น
คํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีตามชองทางตาง ๆ ไดแก ศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาท กรมบังคับคดี และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจํา 

 กรมบังคับคด ี
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สํานักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ และสายดวน 1111 ตอ 79 
มีผูยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยและสอบถามขอมูลการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ช้ันบังคับคดี ท้ังสิ้น 15 ราย ทุนทรัพยรวม 7,051,126.06 บาท 
(ขอมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560)  โดยสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาท
สําเร็จแลว 1 ราย 
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     8. มหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
     กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนตางๆ โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 - 22 กันยายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 
17,008 เรื่อง ทุนทรัพยรวม4,020,902,090.52 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จรวม 15,649 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 3,318,062,567.27 
บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 92.01 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ย ผลสัมฤทธ์ิคือเปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการ
บังคับคดี ลดการถูกบังคับคดียึดทรัพย การขายทอดตลาด และ
การอายัดทรัพยสินตางๆของลูกหน้ี เพ่ิมโอกาสในการชําระหน้ี
ใหกับลูกหน้ีและทําให เกิดความสมานฉันทสามัคคีในสังคม  
โดยกรมบังคับคดี รวมกับ สถาบันการเงิน จัดมหกรรมไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เมื่อวันท่ี 29 
ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือเปนการ
เสริมสรางความสมานฉันท ยุติการบังคับคดีดวยความพึงพอใจ 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เปนธรรม ลดปริมาณการบังคับคดี 
เสริมสรางความรูความเขาใจและความเช่ือมั่นเก่ียวกับกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 
รวมกับ 7 หนวยงาน ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอิสลามแหง        

 กรมบังคับคด ี
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ประเทศไทย บริ ษัท บริหารสินทรัพยสุ ขุมวิท จํ ากัด บริ ษัท  
บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จํากัด 
และ บริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดมหกรรมไกลเกลี่ย                
ขอพิพาท มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 179 เรื่อง ทุนทรัพย 
จํานวน 63,580,613.10 บาท  ไกลเกลี่ยสําเร็จ 140 เรื่อง  
ทุนทรัพย จํานวน 44,982,735 บาท คิดเปนรอยละ 78.21  
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
       ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตาม
หนวยงาน ดังน้ี 
       1) รวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยมี
ผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 - วันท่ี 21 สิงหาคม 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 26 เรื่อง ทุนทรัพย 
รวมจํานวน 204,424.44 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 26 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 204,424.44 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
       2) รวมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
      - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สบจ.จังหวัดยะลา สบจ.พิษณุโลก 
สบจ.ปตตานี สบจ.อุดรธานี 
สบจ.ระยอง สบจ.นครราชสีมา และสบจ.สกลนคร จัดมหกรรมไกล
เกลี่ยขอพิพาท โดยมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2559  
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          - วันท่ี 2 กันยายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 
5,494 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 804,562,776.66 บาท     
ไกล เกลี่ ยสํ าเร็ จรวม  5,128 เรื่ อง  ทุนทรั พย รวมจํ านวน 
744,283,964.24 บาท คิดเปนรอยละ 93.34 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 
3) รวมกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
     - สบจ.ยะลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 
2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 5 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 
4,475,714.60 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 4 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 
4,001,747.90 บาท คิดเปนรอยละ 80 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
4) รวมกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
      - สบจ.ยะลาและศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอ
พิพาท ตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 – วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 
มี เ รื่ อง เข าสู ก ระบวนการไกล เกลี่ ย  27 เ รื่ อง  ทุ นทรั พย 
34,723,889.68 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 16 เรื่อง ทุนทรัพย 
31,147,173.48 บาท คิดเปนรอยละ 59.26 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
      5) รวมกับ ธนาคารออมสิน  
          - สบจ.ยะลา สบจ.ลําพูน สบจ.ปตตานี สบจ.สุราษฎรธานี  

 กรมบังคับคด ี
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     สบจ. บุรีรัมย ศูนยไกลเกลี่ย  ขอพิพาท สบจ.กระบ่ี สบจ.ลําพูน สบจ.
เชียงราย และสบจ.สกลนคร จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท มีผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 2 กันยายน 2560 
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 850 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
392,161,904.36 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 717 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 326,983,697.37 บาท คิดเปน รอยละ 84.35 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      6) รวมกับ บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
           - สบจ.ยะลา สบจ.หนองคาย สบจ.เชียงใหม สบจ.ปตตานี 
สบจ.สมุทรสงคราม สบจ.ตรัง สบจ.จังหวัดนครสวรรค ศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาท สบจ.ขอนแกน สบจ.นราธิวาส สบจ.สกลนคร และ สบจ.
ชลบุรี จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแต
วันท่ี 29 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 19 กันยายน 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ยรวม 988 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
431,012,094.48 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 774 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 335,557,340.82 บาท คิดเปนรอยละ 78.34 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      7) รวมกับ บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 
           - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สบจ.ขอนแกน สบจ.ภูเก็ต และ
สบจ.สกลนคร จัดมหกรรม ไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม   
- วันท่ี 2 กันยายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 73 เรื่อง  

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ทุนทรัพยจํานวน 342,101,940.96 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 41 เรื่อง  
ทุนทรัพยจํานวน 172,853,038.68 บาท คิดเปนรอยละ 56.16 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     8) รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
          - สบจ.สงขลา สบจ.ภูเก็ต สบจ.เชียงใหม สบจ.ยะลา สบจ.
นครศรีธรรมราช สบจ.สุราษฎรธานี ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สบจ.
พระนครศรีอยุธยา สบจ.นครสวรรค สบจ.นครราชสีมา สบจ.ขอนแกน 
สบจ.อุดรธานี สบจ.อุบลราชธานี สบจ.ประจวบคีรีขันธ และสบจ.
สกลนคร จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 17 กันยายน 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยรวม 1,997 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
723,769,270.05 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 1,738 เรื่อง ทุน
ทรัพยรวมจํานวน 593,996,749.83 บาท คิดเปนรอยละ 87.03 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      9) รวมกับ ธนาคารซิตี้แบงก จํากัด 
           - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 22 กรกฎาคม 2560  มีเรื่อง
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 148 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
26,065,225.36 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 115 เรื่อง ทุนทรัพย
จํานวน 21,830,846.64 บาท คิดเปนรอยละ 77.70 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          10) รวมกับ บริษัท ซิตี้คอรป ลิสซิ่ง จํากัด  
           - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม - วันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 120 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
15,647,581.66 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 80 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 
10,012,614.23 บาท คิดเปนรอยละ 66.67 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
     11) รวมกับ บริษัทปตตานีลีสซิ่ง จํากัด 
             - สบจ.ปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 
25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 3 
เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 232,037.95 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 3 เรื่อง 
ทุนทรัพย จํานวน 232,037.95 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     12)  รวมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
              - สบจ.ปตตานีและสบจ.พระนครศรีอยุธยา จัดมหกรรม
ไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560  
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 149 เรื่อง ทุนทรัพย
จํานวน 135,403,564.22 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 141 เรื่อง  
ทุนทรัพยจํานวน 128,841,782.71 บาท คิดเปนรอยละ 94.63 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 

 กรมบังคับคด ี
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         13) รวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
           - สบจ.ปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 
มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 1 เรื่อง 
ทุนทรัพยจํานวน 124,230.14 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 1 เรื่อง  
ทุนทรัพยจํานวน 124,230.14 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่อง
ท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     14) รวมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
              - สบจ.ปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 
25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 9 
เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 6,704,631.27 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 7 
เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 5,640,786.36 บาท  คิดเปนรอยละ 
77.77 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     15) รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
            - สบจ.นครพนม สบจ.อุบลราชธานี  สบจ.ยะลา สบจ.
เชียงใหม สําสบจ.เชียงราย สบจ.นครศรีธรรมราช สบจ.สงขลา สบจ.
สุราษฏรธานี ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท และสบจ.สกลนคร จัดมหกรรม
ไกลเกลี่ย ขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 25 ตุลาคม 
2560 - วันท่ี 2 กันยายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
รวม 276  เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 205,416,875.64 บาท 
ไกล เ กลี่ ยสํ า เ ร็ จ รวม  221 เรื่ อ ง  ทุ นทรั พย รวมจํ านวน 
98,603,077.90 บาท คิดเปนรอยละ 80.07 ของเรือ่งท่ีเขาสู 

 กรมบังคับคด ี
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     กระบวนการไกลเกลี่ย 
    16) รวมกับ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ ลีสซิ่ง จํากัด 
          - ศูนยไกล เกลี่ยขอพิพาท สบจ.นครศรีธรรมราช สบจ.
ขอนแกน และสบจ.เชียงใหม จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผล
การดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 - วันท่ี 22 สิงหาคม 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 157 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 59,095,182.54 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 116 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 37,436,793.89 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
73.89 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      17) รวมกับ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
           - สบจ . อุด รธา นี  ศู นย ไ กล เ กลี่ ยข อ พิพาท  สบจ .
กําแพงเพชร สบจ.นครราชสีมา และสบจ.สุราษฎรธานี จัดมหกรรม
ไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 24 พฤษภาคม - 
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 
259 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 41,226,452 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จรวม 167เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 16,472,203 เรื่อง  
คิดเปนรอยละ 64.48 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     18) รวมกับ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
            - สบจ.ปตตานี สบจ.ยะลา สบจ.สงขลา สบจ.สุราษฎรธานี 
สบจ.ภูเก็ต สบจ.พัทลุง สบจ.ตรัง สบจ.สตูล สบจ.นครศรีธรรมราช 
สบจ.ระนอง สบจ.ชุมพร สบจ.ประจวบคีรีขันธ สบจ.พังงา สบจ.กระบ่ี  
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     และสบจ.นราธิวาส จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม - วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560  
เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 6,426 เรื่อง ทุนทรัพย 
รวมจํานวน 798,374,294.51 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ  รวม 6,354 
เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 789,840,057.69 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
98.88 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมบังคับคด ี
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
        ๑ ๑ . ๑ . ๑  เ ร ง ป รั บ ป รุ ง
ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย ห ลั ก ข อ ง
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตกลง
ระหวางประเทศเปนอุปสรรคตอ
การบริหารราชการแผนดิน 
       ๑๑ . ๑ .๒  เ พ่ิ ม ศั ก ยภ า พ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็น
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมาย
ใหสามารถปฏิ บัติ งานไดอยาง
รวดเร็ว 
       ๑๑.๑.๓ ใหบุคลากรของ
หนวยงานทางกฎหมายมสีวนให
ความรูเสรมิศักยภาพในทาง
กฎหมายมหาชน การดําเนินคดี
ปกครองการยกรางกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายแกเจาหนาท่ี
ของรัฐในหนวยงานตางๆ 
 

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
     -  
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
      - 
 
 
 
 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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ลําดับท่ี 
 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
      - ดําเนินการผลิต Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ดังน้ี 
กฎหมายนารู 
กฎหมายใหม 
      - พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ : 
จัดซ้ือ จัดจาง ภาครัฐรูปแบบใหม 
      - พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๖๐ : อาหารเสริม 
ท่ีวาแน ... หรือจะสูนมแมจากเตา 
     อื่น  ๆ
         - พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ : บันเทิงออนไลน  
ใครวาฟร ี
        - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ : ขั้นตอนงาย ๆ การขอรับ
บริการกองทุนยุติธรรม 
อื่นๆ 
        - พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ : บันเทิงออนไลน  
ใครวาฟร ี
        - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ : ขั้นตอนงาย ๆ การขอรับ
บริการกองทุนยุติธรรม 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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ความสอดคลองกับ
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หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
    ผลการดําเนินงาน 
     - ดําเนินการผลิต Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ดังน้ี 
     Motion Graphic 
     - ตอนท่ี ๑ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ : อานสัญญากอนรวย เดี๋ยวจะซวยทีหลัง 
กับการทําเกษตรพันธสัญญา 
     - ตอนท่ี ๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ : ขอตกลงในสัญญาแบบไหนท่ีทําไวแลว
ใชไมได กับการทําเกษตรพันธสัญญา 
      - Stay safe ๑๐ สิ่งท่ีควรทํา เพ่ือความปลอดภัยในการทองเท่ียว
ของคุณ  
     กฎหมายใหม 
       - พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ พ.ศ. ๒๕๖๐ : อาหารเสริมท่ีวา
แน หรือจะสูนมแมจากเตา 
       -  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง (ฉบับท่ี ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ : ๑๐ ขอควรรู ทรัพยสินอะไรบางท่ีกรม
บังคับคดี ยึด-อายัด “ไมได” 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ) 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกิจการยุติธรรม 
ไดรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนา
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 จํานวน ๑๓,๑๔๒,๐๐๐ บาท    
     - ดําเนินการเบิกจายตามงวดงานท่ี ๓ แลว เมื่อวันท่ี ๑๔  
ก.ย. ๒๕๖๐ จํานวน ๙,๘๕๖,๕๐๐ บาท    
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
        ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค 
ตอการบริหารราชการแผนดิน 

   แผนงาน : บูรณาการปฎิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม   
โครงการ : สงเสริมความรูและพัฒนามาตรการกลไกในการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพเพ่ือชวยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย
กิจกรรม : สงเสริมความรูและสรางความสัมพันธกับภาคีเครือขาย
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ   

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     1. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 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 
ตัวชี้วัด  - 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินการเสร็จสิ้น  ดังน้ี 
    ๑. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก  
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
    ๒. 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 ๒๘๖ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
    ๔. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจาย แกจําเลยในคดีอาญา วาดวยการยื่น 
คําขอ และวิธีพิจารณาคําขอคาตอบแทน คาทดแทน  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๑๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     และคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖งลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    ๕. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยื่นอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง  
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ดําเนินการเสร็จสิ้นโครงการแลว) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     2. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค 
    การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน ในชุมชนโดยคนในชุมชน  
เปนเรื่องท่ีมีการปฏิบัติกันตลอดมาและไดรับการยอมรับจาก
คูพิพาทและชุมชน แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายรองรับการ
ระงับการไกลเกลี่ยโดยคนในชุมชน ทําใหผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและความมั่นใจนําการทํา
หนาท่ีผูไกลเกลี่ยวาสามารถทําไดมากนอยเพียงใดหรือมีขอบแขต 
อยางไรเพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยการ 
ไกลเกลี่ยในชุมชนท่ีผานมามีความเปนระบบ มีกฎหมายรับรอง 
อันเปนการสรางความเขมแข็ง ใหกับระบบยุต ิธรรมชุมชน 
ในประเทศ  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๑๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ  เพ่ือพิจารณา
ราง
พระราชบัญญัติ
สงเสริมการไกล
เกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ.. 
ในวันอังคารท่ี 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ 

 8 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค ช้ัน ๓ ไดพิจารณา
ในมาตรา ๓๒ – ๓๓ 

     ผลการดําเนนงาน 
      สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได กําหนด ใหมีการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติการ
ไกล เกลี่ย ขอพิพาท พ.ศ … ในวันอังคารท่ี  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค ช้ัน ๓ ไดพิจารณาทบทวนในมาตรา ๗ – ๑๕ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสญูหาย พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหมีกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลใหสูญหายอันเปนกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิ
มนุษยชนตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาตานการทรมาน 
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายี
ศักดิ์ศรีซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีตั้งแตวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจาก
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งประเทศไทย ไดลงนามในอนุสัญญา
ดังกลาวตั้งแตวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
เปาหมาย 
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... จํานวน  ๑ ฉบับ 
ตัวชี้วัด - 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๒๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     กิจกรรม  - 
ผลการดําเนินงาน 
    ไดดําเนินงานการตาม ม. ๗๗ รธน. ๒๕๖๐ กคส. ไดจัดทํา
หนังสือถึง สลค.  เรื่องการดําเ นินการตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรียบรอย
แลว เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยช้ีแจงวา กระทรวงยุติธรรม
จะดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ควบคูไปกับการปรับปรุงราง พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการทรมาน และกระทําใหบุคคลสูญหาย 
พ.ศ. ... ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการนัดหมายหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดการประชุมตามขอสั่งการของ ปยธ. 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     4. รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค 
    ปจจุ บันมีคู ชี วิตเพศเดียวกันจํานวนมากท่ีใช ชี วิตรวมกัน 
ดั่งครอบครัวท่ัวไป แตสถานภาพของคูชีวิต ดังกลาวไมมีกฎหมาย
รับรองไว จึงทําใหบุคคลเหลาน้ีไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ท้ังในเรื่องสิทธิและหนาท่ีอันพึงมีได ซึ่งขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชน
ข้ันพ้ืนฐานตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และตามหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน สมควรใหมี
กฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิและรับรองการจดทะเบียนคูชีวิตเพศ
เดียวกัน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๒๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
    รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... จํานวน ๑ 
ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู ชีวิต พ.ศ. .. . เรียบรอยแลว และไดนําเขา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม  
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 
ในรางดังกลาว และมีขอสังเกตเพ่ิมเติมแกไขรางใหมีความสมบูรณ  
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงรางตามขอสังเกตดังกลาว 
ซึ่งปจจุบันกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดรับพระราชบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๒๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     การจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... กลับมาแกไขตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากฎหมายจาก UNDP 

  

     5. รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ....)  
พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
    เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม ไดประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครอง
พยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการ โดยใหนํารางฯไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากน้ัน  
ใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ดําเนินการนํารางดังกลาวไปรับฟง
ความคิดเห็นทาง Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๒๓ 
 
 

ลําดั
บท่ี 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๒ นําเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยและ
ความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือ
เรงรัดการดําเ นินคดี ทุก ข้ันตอนให
รวดเร็วเกิดความเปนธรรม 
 

- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตรสรางความ
เปนธรรมในสังคม 

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
    สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม
แกราษฎรไรสถานะและประสบปญหาทางทะเบียนราษฎร 
รวมท้ังหมด 1,621 ราย ประกอบดวย บุคคลตกหลน จํานวน  
943 ราย บุคคลอางอิง จํานวน 678 ราย และอยูระหวาง
การตรวจพิสูจนของหองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๒๔ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน 
ศพนิรนามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
           (1) จํานวนศพนิรนาม ๒๒ ราย (รับจากกลุมนิติพยาธิ
วิทยา) 
           (2) สามารถพิสูจนศพนิรนามได  ๖  ราย (ศพนิรนาม
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๕ ราย  และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑ ราย) 

     2.2 จํานวนการตดิตามคนหาย 
          (1) จํานวนคนหาย ๐ ราย (รับจากประชาชนโดยตรง ๐ 
ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. ๐ ราย) 
          (2)  สามารถติดตามคนหายได ๑ ราย 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

       3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
         - 

 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๒๕ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
    - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการ 
ดานนิติวิทยาศาสตร (นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
      5.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรมสู
หมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน เพ่ือเผยแพรความรูดานนิติ
วิทยาศาสตรไปสูสังคม จํานวน 4 ครั้ง (ประจําเดือนกันยายน 
2560) ประกอบดวย 
            (1 )  วัน ท่ี  9 - 10 กันยายน 2560 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดลงพ้ืนท่ีเขารวมโครงการยุติธรรมสูบานนําบริการรัฐ
สูประชาชน ณ จังหวัดระนอง 
            (2 )  วัน ท่ี  7  - 8 กันยายน  2560 สถา บัน นิ ติ
วิทยาศาสตรไดลงพ้ืนท่ีเขารวมโครงการยุติธรรมสูบานนําบริการรัฐ
สูประชาชน ณ จังหวัดมุกดาหาร 
            (3) วันท่ี 11 - 12 กันยายน สถาบันนิติวิทยาศาสตรได
ลงพ้ืนท่ีเขารวมโครงการยุติธรรมสูบานนําบริการรัฐสูประชาชน ณ 
จังหวัดสระแกว 
            (4) วันท่ี 18 กันยายน 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร
ไดลงพ้ืนท่ีเขารวมโครงการยุติธรรมสูบานนําบริการรัฐสูประชาชน 
ณ จังหวัดสิงหบุรี 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๒๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         5.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดโครงการให
ความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการนิติวิทยาศาสตรสูชุมชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกําหนดการจัดโครงการ 
นํารองเปน 5 ภาค ซึ่งประกอบดวย       
             (1) ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม 
             (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแกน 
             (3) ภาคกลาง คือ จังหวัดนครปฐม 
             (4) ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี 
             (5) ภาคใต คือ จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๒๗ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     6. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA)ของผูตองโทษเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับการควบคุมอาชญากรรม 
     ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากไมมีงบประมาณในการดําเนินการ 
 

 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     7. การตรวจพิสูจนยาเสพติดในเสนผมเพ่ือเฝาระวัง และ
ปองกันการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน กรมพินจิ
และคุมครองเด็กและเยาวชน  
       - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     8. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
8.1 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน ลูกกระสุนปน และ
ปลอกกระสุนปน  
          - 
        8.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม   
สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลสาร
พันธุกรรม จํานวน 7,227  รูปแบบ 
        8.3 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและศพนิร
นาม   
                  -   
        8.4 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๒๘ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

              8.5 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล 
              สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําการ
ประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการจัดทํา
ฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล จํานวน 4 ครั้ง ประกอบดวย 
               1.วันอังคารท่ี 13 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร หองประชุมพฤษาพงษ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
ฯ อาคารรัฐประศาสนศาสตร ช้ัน 8 และมีหนวยงานท่ีเขารวม
ประชุม ดังน้ี 

   1.1. กรมราชทัณฑ 
   1.2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
   1.3. กรมคมุประพฤต ิ
   1.4. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
   1.5. สํานักงานกิจการยุติธรรม 
   1.7. กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ 

             1.8. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
             1.9. ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
       2.วันพฤหสับดีท่ี 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซนทรา บาย 
เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร หองบีบี 206  
ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ และมีหนวยงานท่ีเขารวมประชุม 
ดังน้ี 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๒๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

             2.1. กรมราชทัณฑ 
             2.2. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
             2.3. กรมคุมประพฤต ิ
             2.4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
             2.5. สํานักงานกิจการยุติธรรม 
             2.6.ศูนยสารสนเทศและการสื่ อสาร สํ า นักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
             2.7. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ
             2.8.กรมการกงสุล  
             2.9. กรมการปกครอง 
             2.10. กรมการจัดหางาน 
             2.11. สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาต ิ
             2.12. สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
             2.13. สถาบันนิตเิวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
             2.14. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
            2.15. กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
            2.16. สํานักขาวกรองแหงชาติ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

 



๑๓๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

      3. วันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและ
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร (หองประชุมบีบี 206 ช้ัน 2) และมี
หนวยงานท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี 
           3.1 กรมราชทัณฑ 
           3.2 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
           3.3 กรมคุมประพฤต ิ
           3.4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
           3.5 สํานักงานกิจการยตุธิรรม 
           3.6 ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 
           3.7 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
           3.8 กรมการกงสลุ 
           3.9 กรมการปกครอง 
           3.10 กรมการจัดหางาน 
           3.11 สํานักงานพิสจูนหลักฐานตํารวจ  สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
           3.12 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
           3.13 สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๓๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

           3.14 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
          3.15 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
         3.16 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
         3.17 สาํนักขาวกรองแหงชาติ 
         3.18 มหาวิทยาลัยมหิดล 
   4. วันพฤหัสบดีท่ี 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 
16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและ
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร (หองประชุมบีบี 206 ช้ัน 2)และมี
หนวยงานท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี 

     4.1 กรมราชทัณฑ 
     4.2 กรมพินิจและคุมครองเดก็และเยาวชน 
     4.3 กรมคุมประพฤต ิ
     4.4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
     4.5 สํานักงานกิจการยุติธรรม 
   4.6 ศูนยสารสนเทศและการสือ่สาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

        4.7 สํานักงานสภาความมัน่คงแหงชาติ 
   4.8 กรมการกงสลุ 
   4.9 กรมการปกครอง 
   4.10 กรมการจัดหางาน 
   4.11 สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สาํนักงานตํารวจ

แหงชาติ 
   4.12 สํานักงานตรวจคนเขาเมอืง สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   4.13 สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   4.14 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 
    4.15 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 
     4.16 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
     4.17 สํานักขาวกรองแหงชาติ 
     4.18 สํานักงบประมาณ 

          4.19 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
        
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 
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งบประมาณ 
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9. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
        สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะห ดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 4 คดี ประกอบดวย 
        9.1 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 1 รายการ 
ไดแก 
             (1) เลขท่ีคดี ส.104/2560 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 
2560 ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ โดย สํานักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนท่ี ๘ กรณีตรวจ
พิสูจนลายมือช่ือของ นางสาวฤทัยรัตน  ทองแดง 
         9.2 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 3 
รายการ ไดแก 
              (1) เลขท่ีคดี ส.130/2559 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2559 ดวย สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับทราบขอเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานแลว และมีความจําเปนตองขอความรวมมือในการตรวจ
พิสูจนเอกสารเพ่ิมเติม (ตนฉบับเอกสารใบเสนอราคา และบัญชี
แสดงรายการปริมาณงาน ของบริษัท โกลเด็นพลัส มารเก็ตติ้ง 
จํากัด, บริษัท สยาม เซ็นทรัล เทรด จํากัด และบริษัท ชินสัพพกิจ 
จํากัด) 
            (2) เลขท่ีคดี ส.077/2560 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 
2560 ดวยองคคณะพนักงานไตสวนซึ่งไดรับมอบหมายจาก 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๓๔ 
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความจําเปนตองใหสถาบันฯ ดําเนินการ
ตรวจพิสูจน กรณีตรวจพิสูจนลายมือช่ือในตนฉบับเอกสารใบเสนอ
ราคาจาง และตนฉบับเอกสารรายละเอียดการประมาณการ
กอสราง 
           (3) เลขท่ีคดี  ส.130/2560 ลงวันท่ี 1 กันยายน 
2560 ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริง 
นายบุญทรง  เตริยาภิรมย เมื่อครั้งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย กับพวก กรณีทุจริตในการทําสัญญาซื้อขายมัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังแบบรัฐตอรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ฉบบัที่ 12 
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 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัยไม
สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศเปนอุปสรรคตอการ
บริหารราชการแผนดิน 
 

   1. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
ผลการดําเนินงาน 
    พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีกฎหมายลําดับรอง
ซึ่งตองออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จํานวน 
20 ฉบับ โดยกรมคุมประพฤติไดยกรางแลวเสร็จ ท้ังหมด 20 
ฉบับ ไดแก 
     1) มติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤต ิ
ตองดําเนินการตอไป 
            (๑) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงิน 
คาเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
          (๒) นําเรื่องเขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติกําหนด
จํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
     2) กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 
          (๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติ 
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 

      (๒ )  รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ลงนาม 
ในรางอนุบัญญัติภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเสร็จแลว 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         3) ประกาศกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ 
ตองดําเนินการตอไป 
         (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัต ิ
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
           (๒) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 
           (๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีผลบังคับใช 
     4) ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ 
ตองดําเนินการตอไป 
            (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
          (2) ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือกําหนดคํานวณ
คาตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ คาตอบแทนลาม ตลอดจน
คาตอบแทนผูประสานงานและบุคคลท่ีเขารวมประชุมในการ
ดําเนินการเพ่ือสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
          (3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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                (4) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีผลบังคับใช 
    5) ระเบียบกรม จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 
          (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
          (๒)  เสนอรางอนุบัญญัติตออธิบดีกรมคุมประพฤติ 
เพ่ือพิจารณา 
            (๓ )  ร า งอ นุ บั ญญั ติ จะมี ผล บั งคั บ ใช ไม ก อน วั น ท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ  
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช 
    6) ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
          (๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ
พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
แลว ซึ่งคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ 
          (2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธาน
คณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           ปจจุบันกรมุมประพฤติไดยกรางกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตอง
ออกตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ท้ัง 20 ฉบับเสร็จแลว  
โดย พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใชวันท่ี 1 
เมษายน 2560 (ขอมูลคงเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

๑๑ .๓  มี ร ะบบฐ านข อมู ล ท่ี
เชื่อมโยงกันสามารถใชติดตาม
และนําผลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เ จ า ห น า ท่ี ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรมได 

   

กิจกรรม การสืบสวนจับกุมผูตองหาตามหมายจับคดีพิเศษ ๒๙/
๒๕๖๐ (ศคม.) 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือใหไดตัวผูตองหามาดําเนินคดีตามท่ีพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษรองขอ 
    ๒. ใชขาวกรองเปนฐานขาว นําสืบ และใชประโยชนจากขอมูล
เก่ียวกับคดี พ้ืนท่ี ตัวบุคคล และพยานหลักฐาน เพ่ือสนับสนุนการ
จับกุม 
    ๓. พัฒนาระบบขาวกรองการสืบสวนสอบสวน เพ่ือใชสนับสนุน
การทําคดีพิเศษใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

เปาหมาย จับกุมตัวผูตองหาตามหมายจับคดีพิเศษ 

ผลลัพธตามวัตถุประสงค สามารถจับกุมตัวผูตองหาและสงตัว
ใหแกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือดําเนินคดีได 

ผลลัพธตามเปาหมาย สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
พัฒนาระบบขาวกรอง และสืบสวนสอบสวน จนสามารถติดตาม
จับกุมผูกระทําผิดมารับโทษตามกฎหมายได 
 
 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๑๔๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 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 ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐  
มีผูย่ืนคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 476 ราย  
    - อนุมัติ 69 ราย  
    - ไมอนุมัติ 52 ราย 
    - ยุติเรื่อง 18  ราย  
    - อยูระหวางดําเนินการ 202 ราย   
ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓1 
สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
    ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  90 ราย  
เปนเงินจํานวน 557,693.00  บาท  
        ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 212 ราย  
เปนเงิน 1,269,560.00  บาท  
         ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดาํเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 6 
ราย เปนเงิน 47,270.00 บาท       
    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
        จํานวน 45 ราย เปนเงิน 8,467,000.00 บาท  
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 



๑๔๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
         ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
        จํานวน 1 ราย เปนเงิน 250,000.00 บาท 
รวมการชวยเหลือ 10,618,523.00 บาท  
 
ขอมูล ตั้งแตวันท่ี ๑ - 31 สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
*หมายเหตุ ผูขอรับความชวยเหลอื 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 คาํขอฯ 
  
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   
    ตั้งแต 1 ตุลาคม 59 - 31 สิงหาคม 60 
    มีผูยื่นคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 4,674 ราย  
        - อนุมัติ 1,894 ราย  
        - ไมอนุมัติ 1,273 ราย 
        - ยุติเรื่อง 989 ราย  
        - อยูระหวางดําเนินการ 482 ราย   
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 



๑๔๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓1 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 
    ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
         ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  819  ราย  
เปนเงิน 5,029,222.70  บาท 
         ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 1,714 ราย 
 เปนเงิน 11,703,338.00  บาท  
         ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดาํเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 
30 ราย เปนเงิน 212,048.00 บาท  
         ๑.๔ คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก) 
จํานวน 18 ราย เปนเงิน 40,706.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


