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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2559  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๑.๑ การเผยแพรความรูความ

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

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

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      1.4 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟูใหกับผูตองขัง 
  1.5 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
  เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจ ในพระราชดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยา
ภา จํานวน 9 แหง 
  1.เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
  2.เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
  3.เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
  4.เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
   5.เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
   6.เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
   7.เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลาง เพชรบุร ี

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

  
 

     8.เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
  9.ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางการดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือเขารวม  
ในโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหวางเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 
2.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจหลักสูตร
เขมขน โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 
ผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจา พัชรกิติ
ยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขังใน
เรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพไดภายหลังพนโทษ 
  2.2 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
  2.3 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

       เปาหมาย 
  เรือนจําช่ัวคราวศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจ ในพระดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหง 
  1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางชียงราย 
  2 .เรือนจําช่ัวคราวแคนอยสังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
  3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
  4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
   5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
   6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
   7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
   8 . เ รื อ น จํ า ช่ั ว ค ร า ว เ ข า ห ม า ก  สั ง กั ด เ รื อ น จํ า ก ล า ง
นครศรีธรรมราช 
   9.ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางการดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือเขารวมใน
โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหวางเดือน 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 
   
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองสมุด
พรอมปญญา ณ เรือนจําพิเศษมีนบุรี 

2. วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด หองสมุ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

       พรอมปญญา ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน 
  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
  ขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคในการขยายผลการดําเนินงานหองสมุด
เรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  1. สื่อทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด ขาดความหลากหลาย 
ไมสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูรับบริการ 
  2. วัสดุ อุปกรณสําหรับการดําเนินงานหองสมุดขาดความ
ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรในการสืบคนและการจัดการความรูของ
หองสมุดไมเพียงพอ 
  3.เรือนจํา/ทัณฑสถานหลายแหง ไมมีอาคารท่ีทําหารหองสมุดท่ี
เปนเอกเทศ/ไมเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  4.บุคคลากรปฏิบัติงานหองสมุดไมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑.๓ สงเสริมใหเจาหนาท่ี/
หนวยงานของรัฐเรียนรูเขาใจ
หลักการทรงงาน 
 

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

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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          2.4 จัดพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวาย
สัตยปฏิญาณ เ พ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน       
การกลาวคําปฏิญาณตน “บุคลากรดีเอสไอ ไรทุจริต”/รองเพลง
ชาติ/สักการะพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ/รองเพลงพอของ
แผนดิน เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี      
โดยพรอมเพรียงกัน ณ บริเวณลานหนาหอพระพุทธวิชัยอภัยมาร
นิราศ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
     2.5 การประกาศเจตนารมณของนโยบายการกํากับดูแล
องคกรท่ีดี ประจําปงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบดวยนโยบาย
หลัก 4 ดาน สําหรับเปนกรอบแนวทางการดําเนินการบริหาร
จัดการองคกร กรมสอบสวนคดีพิเศษของอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษโดยมีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนท้ังสิ้น 771 คน 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การเตร ียมความพร อมสู

ประชาคมการเม ืองและความ

มั่นคงอาเซียน 

 

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

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

   ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการฝกอบรม การ
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางหนวยงานความม่ันคงไทย
และสหรัฐอเมริกา กิจกรรม จัดการฝกอบรมรวมกับหนวยงานความ
ม่ันคงภาคเหนือและหนวยงานความม่ันคงตางประเทศ  
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ผูเขารับการฝกอบรมมีการพัฒนาทักษะการ
ตอสู การปองกันตัว ความเช่ียวชาญในการใชอาวุธ สามารถวิเคราะห
ขอมูล การเช่ือมโยงของกลุมองคกรอาชญากรรมและนําผลการ
วิเคราะหมาสนับสนุนคดีพิเศษ เสริมสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายภายในประเทศและ
ตางประเทศ อันจะเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามคดี
อาชญากรรมขามชาติ 
 ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ๑. สามารถสรางเครือขายและกระชับความสัมพันธกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายท้ังในและตางประเทศ 
   ๒. เปนการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีดานสืบสวนสอบสวน
และปราบปราม 
    ๓. สามารถพัฒนาขอมูลและการขาวเปนฐานขอมูล เพ่ือปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 
 ผลลัพธตามตัวชี้วัด การดําเนินโครงการฝกอบรม การแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณระหวางหนวยงานความม่ันคงไทยและ
สหรัฐอเมริกาดําเนินการแลวเสร็จ 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

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

      1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดาน
นิติวิทยาศาสตรประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 จํานวน 35 ครั้ง
ประกอบดวย 
        1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน  ๑๑ ครั้ง 
        1.2 จังหวัดยะลา จํานวน  ๘ ครั้ง 
        1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  ๑๒ ครั้ง 
        1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  ๔ ครั้ง 
   2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพใน
การกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการ
ดําเนินคดี ประกอบดวย 
        2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จํานวน 0 เรื่อง 
        2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน  
0 เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  6 เรื่อง 
        2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 6 เรื่อง 
        2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 49 เรื่อง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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              2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 38 
รายการ 
                 (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
39 รายการ  
                 (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม
แบบเรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน2 รายการ  
         2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profile ) จํานวน 4 profile   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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 2. ดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑.ตรวจพิสูจน 
ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 15,864 ราย 

 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ

รักษา จํานวน 13,012 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว   จํานวน 3,842 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 9,170 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 

จํานวน 8,752 ราย 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

     - การถายโอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระบบ
บังคับบําบัดใหกับสาธารณสุข 
    1. โครงการเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับภารกิจการถาย
โอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางประชุมหารือ เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนิน
โครงการ 
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     2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางการเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการดานการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพฯ 
 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคีในการ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางการเตรียมการอบรมบุคลากร 

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

  ดานการพัฒนาพฤตินิสยัและ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด  

      - งานคุมความประพฤติ การดแูลแกไขและฟนฟูผูถูกคุมความ
ประพฤต ิ
ผลการดําเนินงาน 
๑. ผูกระทําผดิท่ีไดรับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดสองและ
แกไขฟนฟู จํานวน 55,273 ราย 
แบงออกเปน 
    ๑.๑ คดีสืบเสาะ จํานวน 23,199 ราย 
    ๑.๒ คดีสอดสอง จํานวน 32,074 ราย 
๒. จํานวนผูถูกคมุความประพฤตท่ีิพนการคุมความประพฤติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๕ 
 

จํานวน 30,611 ราย 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        - การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring : 
EM) มาใชกับผูกระทําผดิ 
ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการเปดซอง เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 มีผูยื่น
เสนอราคา 2 ราย ปจจุบันอยูระหวางพิจารณา 
โครงการพัฒนาบานกึ่งวิถี 
     
1. โครงการพัฒนาบานกึ่งวิถี (Halfway House : HW)       
ใหรองรับผูกระทําผิด ในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางทบทวนการดําเนินงานบานก่ึงวิถี 
 
    2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานบานกึ่งวิถี 
ผลการดําเนินงาน 
    -. อยูระหวางเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของ
ผูปฏิบัติงานบานก่ึงวิถี 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 



๑๖ 
 

 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     การสรางงานสรางอาชีพ 
    1. โครงการเรงรัดเพ่ือผลักดันการจางงานสูภาคเอกชน 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางดําเนินการสาํรวจสถานการณมีอาชีพของผูกระทํา
ผิด 
 
    2. โครงการอบรมและเตรียมความพรอมผูพนโทษ เพ่ือเขาสู
ตลาดแรงงาน 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางดําเนินการสาํรวจสถานการณมีอาชีพของผูกระทํา
ผิด 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        1. โครงกาปองกัน บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและ 
เยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 2,247,200 
บาท 
วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือพัฒนาการปองกัน การบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพตดิใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือใหมีฐานขอมูลการบําบัดแกไข ฟนฟู 
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีใชยาเสพตดิเพ่ือการดูแลอยาง
ตอเน่ือง 
  3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาหนวยบําบัดใหเขาสู
มาตรฐานการบําบัดยาเสพติดในระบบตองโทษ 
เปาหมาย  
  เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ /ศูนยฝกและอบรมฯ 
ตัวชี้วัด 
  จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพ
ดานยาเสพติด จํานวน 2,500 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๑๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๒๐ 
 

 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๒.๑ การเตรียมความพรอม 
สูประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๑ :  โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  
(ระยะท่ี 1) (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   **อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงาน** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายสูความเปนผูนําอาเซียน (งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
  **อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงาน** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๒๑ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใช 
ความรุนแรงในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต 
๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชน 
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

   แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต   
โครงการ :  เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนใต   
กิจกรรม :  เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสราง
ความ เปนธรรมในจั งห วัดชายแดนภาคใต  (งบประมาณ 
๖,๑๗๕,๘๐๐.๐๐ บาท)   

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๑ :  โครงการสงเสริมเสรีภาพในจังหวัดชายแดน
ภาคใตโดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีรัฐและภาคประชาชน 
(งบประมาณ ๓,๖๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   **อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงาน** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายสูความเปนผูนําอาเซียน 
(งบประมาณ ๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   **อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงาน** 
 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

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

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 
 



๒๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 
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     2..การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
ราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอม 
ท้ัง ในด านร า งกาย จิต ใจ สั งคม  อารมณ  ทักษะ  ความรู
ความสามารถทางการอาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ 
  2. เพ่ือใหนักเรียนวิวัฒนพลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน) ไดนําความรูท่ี
ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซ้ํา 
  3. เ พ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเ ก่ียวกับการลดอุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
  4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี       
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
เปาหมาย 
  นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดท่ีมีประวัติเสพจากเรือนจําทัณฑ
สถานท่ัวประเทศ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการบําบัด ฟนฟู และ
พัฒนาใหมีความพรอมกลับสูสังคม 
 

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

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 



๒๕ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 
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     3.โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือไดรับ
คําปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนํา 
ท่ีผานการอบรม 
  2.เพ่ือใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
  3.เพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
เปาหมาย 
   ผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมาย จํานวน 142 
แหง 
ผลการดําเนินงาน 
  ขยายเครือขายการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถาน จากเดมิจํานวน   55 แหง เปน 142 
แหง ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  
 

 กรมราชทัณฑ 
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        ๑) ปญหายาเสพตดิ ความสอดคลองกบั

แผนพฒันาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด    พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตรที่ 

๕ การเสริมสรางความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ัง

ค่ังและยั่งยืน (ปญหายา

เสพติด) 

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

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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        ผลการดําเนินงาน 
   ๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
       ๑. การแกไขปญหายาเสพตดิในหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย 
 ภาพรวม ๑๖,๓๕๑ หมูบาน/ชุมชน  
          ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนวิกฤต ๖๖ หมูบาน/ชุมชน 
          ๑.๒ หมูบ าน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติด ๖,๔๗๖ 
หมูบาน/ชุมชน 
          ๑.๓ หมูบาน/ชุมชน ท่ีไมมีปญหา ๙,๘๐๙ หมูบาน/ชุมชน 
๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
    ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน ๕๖,๖๗๗ คดี 
ผูตองหา จํานวน ๖๒,๓๖๓ คน  
    ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน ๒๖,๒๑๑,๙๕๑ เม็ด ไอซ  ๘๙๘.๗๖ กิโลกรัม เฮโรอีน   
๑๑๖.๘๐ กิโลกรัม กัญชา ๑,๕๗๗.๗๔  กิโลกรัม  
    ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๓๒๕ รายมูลคา
ทรัพยสิน ๒๒๕.๒๖ ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสินโดย
การบังคับโทษปรับ ๒๙๑ ราย  
    ๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๑๙๒ คดี 
ผูตองหา ๕๑๖ ราย  

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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         ๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓ และทาง 
Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๕๖ คน  
    ๖. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับยา
เสพติด ๑๒  คน 
๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๑๓,๔๕๓ คน ดังน้ี 
  ๑. ระบบสมัครใจ รวม ๘,๕๓๔ คน 

                    ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  ๗,๓๘๙  
   ๒. ระบบบังคับบําบัด ๔,๒๘๒ คน 
   3. ระบบตองโทษ ๖๓๗ คน 
      ๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๓๑๑  คน 
      ๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๓๒๖ คน 
      3) คายศูนยขวัญแผนดิน ๑,๑๔๕  คน 

๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
      ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัด ๑๗,๙๘๒ คน  
      ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ  ๖๘๕  คน 
      ๔.๓ ใหความชวยเหลือ  ๒๙๙  คน 
 

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

   1.โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดตามเสพติด ไดรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสม และเปน
การลด Demand ลง 
  2. เพ่ือใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได และมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมภายหลังพนโทษ 
  3. เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดในเรอืนจํา/ทัณฑสถาน และเปน
การตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
  ผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 12,500 คน 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางวางแผนจัดทําโครงการ 
    2. การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน
พลเมืองราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอมท้ังใน
ดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ ทักษะ ความรูความสามารถทางการ
อาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 

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

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

3.โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
  1 .เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือไดรับ
คาํปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนําท่ี
ผานการอบรม 
  2. เพ่ือใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับยา
เสพติด 
  3 .เพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
 

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

 กรมราชทัณฑ 
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รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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3 การลดความเหลือล้ําของสังคมและการสรางกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

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

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

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

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

 กรมราชทัณฑ 

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

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

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

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

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

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๓๖ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 3.2 สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก 12 ประการ 
 

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

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

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๗ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๘ 
 

 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

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

  1. โครงการปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรี
นฤบดิทร  สยามินทราธิ ร าช  บรมนาถบพิตร  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรู ความ
เขาใจ มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรม 
ท่ีถูกตอง 
  2. เพ่ือใหขาราชการสังกัดสวนกลางกรมราชทัณฑไดมีสวนรวม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพระราชกุศล 
เปาหมาย 
    ขาราชการราชทัณฑทุกระดับท่ีสังกัดสํานัก กอง สวนกลางกรม
ราชทัณฑระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 
2560 รวม 12 ครั้ง ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27     
ต.ค.59 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 
พ.ย.59 นิมนตพระจากวัดบางขวาง จ.นนทบุรี 

 กรมราชทัณฑ 



๓๙ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

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

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

 กรมราชทัณฑ 



๔๐ 
 

 มกราคม 2560 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

7   การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
 -    โครงการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสใน

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

 กรมบังคับคด ี
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10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๐.๒ ยกระดับสมรรถนะของ

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

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

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๑๐.๒.๒ การพัฒนาหนวยงานของ
รัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

   กิจกรรม การบรรยายและอภิปราย 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ผูเขารวมสัมมนามีความรูความเขาใจ
เ ก่ียวกับกระบวนงานท่ีปรับเปลี่ยนตามอํานาจหนา ท่ีและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สามารถปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติงานตามแผน
ของกองบริหารคดีพิเศษ และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธตามเปาหมาย สงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนงานท่ีปรับเปลี่ยน เปาหมาย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และมี
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 ๑๐.๔ การใชมาตรการ 
   ๑๐.๔.๑ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก
ในการรักษาศักด์ิศรีของความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต
ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๑๐.๔.๒ ยกเลิกหรือแกไข
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแก
ประชาชนเกินควร หรือเปดชอง
โอกาสการทุจริต 

       โครงการ เสริมสรางจิตสํานึก สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ
ขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหขาราชการและเจาหนาท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต 
    ๒. เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนอมนํามาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตนตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
เปาหมาย ขาราชการและเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
รวม ๕๘ ราย  
กิจกรรม อบรมใหความรูและศึกษาดูงาน 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ขาราชการและเจาหนาท่ีมีความรูความ
เขาใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล นําไปสูการประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี นอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนตามรอยเบ้ือง
พระยุคลบาท 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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     ผลลัพธตามเปาหมาย ขาราชการและเจาหนาท่ีสามารถนําหลัก
คุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเปนผูนําดาน
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลไดอยางสรางสรรค 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๑๐.๕ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการตอ
ผูกระทําการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคด ี
 

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

 กรมราชทัณฑ  
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 10.4 การใชมาตรการ 
        10.4.1 การใชมาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝง
คานิยมคณุธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิศ์รี
ของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการ
บริหารจดัการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

   1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมบังคับคดีประจําป 
พ.ศ. 2560  
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 692,800 บาท ในการจัดอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราม
ปรามการทุจริตแกเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 
      ผลการดําเนินงาน 
      กรมบังคับคดีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมสปริงฟลด 
วิลเลจ กอลฟแอนดสปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคด ี
มีความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ และมีทัศนะคติท่ีดีในการปฏิบัติราชการโดยความโปรงใส 
ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีจิตสํานึกในการ 
เฝาระวังรักษาประโยชนราชการและประโยชนสวนรวม และเปนการ
สรางเครือขายภาครัฐเพ่ือตอตานการทุจริต โดยจัดอบรมท้ังสิ้น      
3 รุน ดังน้ี 

 กรมบังคับคด ี
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          - รุนท่ี 1 จัดเมื่อวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2559 
       ผูเขารวมโครงการประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จํานวน 75 คน 
      - รุนท่ี 2 จัดเมื่อวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2559 
       ผูเขารวมโครงการประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จํานวน 76 คน 
      - รุนท่ี 3 จัดเมื่อวันท่ี 1-2 ธันวาคม 2559 
       ผูเขารวมโครงการประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จํานวน 76คน  
       รวมผูรวมโครงการ 3 รุน จํานวน 227 คน 
       2. กจิกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธการจัดระบบ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางย่ังยืน 
       - เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดี โดย นางสาว
รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรัตนาวดี 
สมบูรณ รองอธิบดีกรมบังคับคดีเปนผูแทนบรรยายผลงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของ     

 กรมบังคับคด ี
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     กรมบังคับคดีใน“โครงการมหกรรมพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม” และนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี              
กรมบังคับคดีเขารวมงานจํานวน 29 คน ณ โรงแรมเบสท  
เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
       - เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่น
วดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี 
เขารวมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยม ี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี
เปดและประกาศเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปชัน  
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดลา ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม 
       - เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศ
ผลการตัดสินรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งท่ี 6 ข้ึน มีหนวยงาน 
องคกร สถาบันท้ังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและเอกชน  
เขารวมโครงการดังกลาว โดยกรมบังคับคดีไดรับรางวัลชมเชย
องคกรโปรงใสเปนลําดับท่ี 1 

 กรมบังคับคด ี
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11 การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 

       ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค
ตอการบริหารราชการแผนดิน 
        

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

    การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับคดี 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญตอ
การพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของตางๆ ใหมีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความยุติธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับ 
ผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
    1.รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการเสนอกรรมาธิการ 
     (1) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 (การบังคับคดีตาม 
คําพิพากษาหรือคําสั่ง) 
ข้ันตอนปจจุบัน  เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ มีมติรับหลักการแลว และจัดสงรางพระราชบัญญัติฯ 
ไปยังคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม - 
15 ธันวาคม 2559 โดยป จจุ บันอยู ร ะหว า ง พิจารณา 
ของกรรมาธิการ 
 

 กรมบังคับคด ี
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          2.รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวง
ยุติธรรม 
    (1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ข้ันตอนปจจุบัน  คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ ไดรวบรวมผลการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม ร า ง  พ ร บ .  ล ม ล ะ ล า ย  ดั ง ก ล า ว แ ล ว                          
โดยเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดีเสนอรางพรบ. 
ดังกลาว ไปยังกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณา
กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 เสนอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาเรียบรอยแลว โดยปจจุบัน อยูระหวางเสนอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันท่ี 27 ธันวาคม 2559   

 กรมบังคับคด ี
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       (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไป
ยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม        
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ       
มีขอเสนอแนะและอยูระหวางปรับปรุงใหครบถวน 

     (3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพง       
และพาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัต ิ    
ไปยังกระทรวงยุติธรรมแลวเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม       
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งอยูระหวางการ
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
   3. รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
     (1) การเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมาย      
วิ ธี พิ จ า รณาความแพ ง  ร อ งรั บก า รขายทอดตล าดทา ง
อิเล็กทรอนิกส และทางแอพพลิเคช่ันโทรศัพทมือถือเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน 

 กรมบังคับคด ี
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     ข้ันตอนปจจุบัน อยูระหวางการศึกษา วิจัย ของคณะทํางานศึกษา
กําหนดกรอบวิธีการ ประเด็นสําคัญปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
คําสั่ง และแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประมูลขายทอดตลาดทรัพย
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (2) รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีเจา
พนักงานบังคับคดี (ฉบับท่ี ..)  และรางระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการประเมินราคาทรัพย (ฉบับท่ี..) 
ข้ันตอนปจจุบัน  อยูระหวางคณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีแพง พิจารณาทบทวนรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมตาม
ขอสังเกตของท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
   (3) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรม
บังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 
4.0 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯเขาคณะกรรมการ 
เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
    (4)  กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เ ง่ื อน ไขของ บุคคล ท่ี ไ ด รั บมอบหมายให ปฏิ บัติ กา รแทน                 
เจาพนักงานบังคับคดี 

 กรมบังคับคด ี
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     ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของ เมื่ อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 เพ่ือนํามายกร าง
กฎกระทรวงอีกครั้งหน่ึง 

 กรมบังคับคด ี

 11.4 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงายรวดเร็ว 

   1. การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
  ผลการดําเนินงาน 
  ยอดผูใชบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม - วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 รวม
จํานวน 3,127 ราย โดยสอบถามผลคดี มากท่ีสุด จํานวน 1,769 
ราย คิดเปนรอยละ 56.57  ของยอดสายดวนท้ังหมด 

2 .ก ารบริ ก า รข อมู ลผ านทาง ร ะบบแอพพลิ เ คชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY 
   ผลการดําเนินงาน 
   ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2559 รวม
จํานวน 8,191 ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.91 

3 .  การบริ ก ารข อมู ลผ านทางระบบแอพพลิ เคชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY Plus” 
   ผลการดําเนินงาน 
   ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2559 รวม
จํานวน 916 ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.57   
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        4. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน    
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 4 ร 
ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศ
ขายทอดตลาด มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี 
โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 100,000 
ลานบาท ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม - 15 ธันวาคม 
2559 สามารถผลักดันทรัพยสินออกจากระบบการบังคับคดี รวม
จํานวน 24,341,969,112 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 
2559) รายละเอียด ดังน้ี 
   - เ ดื อนตุ ล าคม  2559 ผลั กดั นทรั พย สิ น ไ ด  จํ านวน 
11,500,557,951 บาท 
   - เดื อนพฤศจิกายน 2559 ผลักดันทรัพย สินได  จํ านวน 
9,068,792,269 บาท 
   - วันท่ี 1 - 15 ธันวาคม 2559 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
3,772,618,892 บาท 
 

 กรมบังคับคด ี
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     5.โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
   ผลการดําเนินงาน 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกล เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใต           
กลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอยหน้ี
ครัวเรือน ผูเขารวมการไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เปน
การลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี และทําใหเกิด
ความสมานฉันทสามัคคีในสังคม ซึ่งผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ัน
บังคับคดี ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ ย  จํ านวน 2,414  เ รื่ อง  ทุนทรัพย 
773,939,614.12 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 2,187 เรื่องทุนทรัพย 
577,409,057.52 บาท คิดเปนรอยละ 90.60 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย รายละเอียด ดังน้ี 
   - เดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 960 
เรื่อง ทุนทรัพย 397,444,253.02 บาท ไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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        สําเร็จ 841 เรื่อง ทุนทรัพย 273,347,928.441 บาท            
คิดเปนรอยละ 87.60 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนพฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1 ,454 เ รื่ อ ง  ไกล เ กลี่ ยสํ า เ ร็ จ  1 ,346 เรื่ อ ง ทุนทรัพย 
304,061,129.11 บาท คิดเปนรอยละ 92.57 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 

6. การไกลเกลี่ยขอพิพาทหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในช้ันบังคับคดีมาเปนแนวทางการใหความชวยเหลือ โดยผลการ
ไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัวประเทศ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 
มี เ รื่ อง เข าสู กระบวนการ  ไกล เกลี่ ย  11  เ รื่ อง  ทุนทรัพย 
2,310,347.69 บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จ 9 เรื่องทุนทรัพย 
2,445,378.61 บาท คิดเปนรอยละ 81.82 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 

 7. โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร 
   ผลการดําเนินงาน 
   กรมบังคับคดีและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)  
ไดรวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรท่ีมีอยูในช้ัน 

 กรมบังคับคด ี
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        บังคับคดี ซึ่งเปนหน้ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงาน
บังคับคดีท่ัวประเทศจัดไกลเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรู
ทางกฎหมาย ความรูทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินใน
การปรับโครงสรางหน้ี (Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี 
จํานวน 2,292 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2559) รายละเอียด
ดังน้ี   
    1. อยูระหวางข้ันตอนไกลเกลี่ย จํานวน 176 เรื่อง   
    2. อยูระหวางประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ จํานวน 93 
เรื่อง 
    3. ดําเนินการไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 125 เรื่อง   
    4. ดําเนินการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ จํานวน 476 เรื่อง  
    5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด จํานวน 391  เรื่อง  
     6.  อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ เชน งดการบังคับคดี 
ประกาศขาย ฯลฯ จํานวน 53 เรื่อง 
    7. ดําเนินการอ่ืนๆ เชน ขายได ถอนการยึด พนระยะเวลาบังคับ
คดี ฯลฯ จํานวน 978 เรื่อง 
 8. จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงานภาครัฐ

 กรมบังคับคด ี
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        ขอพิพาทตั้งแตเดือนตุลาคม - วันท่ี 20 ธันวาคม 2559  มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ ย  1 ,698  เรื่ อง ทุ นทรั พย  จํ านวน 
456,600,544.65 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 1,549 เรื่อง ทุนทรัพย 
จํานวน 339,381,558.72 บาท คิดเปนรอยละ 91.22 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตามหนวยงาน 
ดังน้ี 
       8.1) รวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อ
วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 6 เรื่อง 
ทุนทรัพยจํานวน 64,212 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 6 เรื่อง ทุนทรัพย
จํานวน 64,212 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
      8.2)  รวมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา และ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
เมื่อวันท่ี 16,29 ตุลาคม และ 20 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ 
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 899 เรื่อง ทุนทรัพยรวม
จํานวน 130,409,128.12 บาทไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 867 เรื่อง 

 กรมบังคับคด ี
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     124,044,747.25 บาท คิดเปนรอยละ 96.44 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
      8.3) รวมกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกล เกลี่ย             
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ย 5 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 4,475,714.60 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 4 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 4,001,747.90 บาท คิดเปน
รอยละ 80 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      8.4) รวมกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกล เกลี่ย           
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ย 24 เรื่อง ทุนทรัพย 14,498,014.48 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
13 เรื่อง ทุนทรัพย 10,921,298.28 บาท คิดเปนรอยละ 54.16 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      8.5) รวมกับ ธนาคารออมสิน  
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ลําพูน จัดมหกรรมไกลเกลี่ย  ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม ,2-4 
พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
รวม 127 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 26,344,661.20 บาท    
ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 112 เรื่อง                 

 กรมบังคับคด ี
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     ทุนทรัพยรวมจํานวน 19,179,532.88 บาท คิดเปนรอยละ 
88.19 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
       8.6) รวมกับ บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดหนองคาย จัดมหกรรม  ไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 
ตุลาคม และวันท่ี 16 - 17 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ                 
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 82 เรื่อง ทุนทรัพยรวม
จํานวน 36,520,777.66 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 58 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 24,368,739.38 บาท คิดเปนรอยละ 
70.73 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
       8.7) รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 1 - 2, 8 - 9 
, 15 - 16 และ 29 ตุลาคม 2559 ตามลําดับ มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ยรวม 294 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
99,068,901.71 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 268 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 88,486,500.59 บาท คิดเปนรอยละ 91.15 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  

 กรมบังคับคด ี
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            8.8) รวมกับ ธนาคารซิตี้แบงก จํากัด 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท     
เมื่อวันท่ี 1 - 2 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย    
ขอพิพาท 72 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 15,869,354.07 บาท    
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 68 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 15,476,854.07 
บาท คิดเปนรอยละ 94.45  ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย        
       8.9) รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25,26,29 ตุลาคม วันท่ี 
1,3 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ มี เรื่องเขาสูกระบวนการ      
ไกลเกลี่ยรวม 142 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 111,692,187.32 
บาท ไกล เกลี่ ยสํ าเร็ จรวม 118 เรื่ องทุนทรัพยรวมจํ านวน 
41,571,179.53 บาท คิดเปนรอยละ 83.09 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
     8.10) รวมกับ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ ลีสซิ่ง จํากัด 
        

 กรมบังคับคด ี



๖๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทและสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 4 - 7 
พฤศจิกายน และวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ                
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 53 เรื่อง ทุนทรัพยรวม
จํานวน 17,721,805.49 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 41 เรื่อง   
ทุนทรัพยรวมจํานวน 11,330,958.84 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
77.36 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

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

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

  1 การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
          สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม
บุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร และไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง 
จํานวนรวม ๒๘ ราย ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการตรวจสารพันธุกรรม
ในหองปฏิบัติการ 

2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน 
ศพ   นิรนามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม 
พ.ศ. ๒๕๕๘การดําเนินการบุคคลสูญหาย 
      2.1 ไดรับแจงเรื่องบุคคลสูญหายจาก 
สํานักงานยุติธรรม จํานวน 1 ราย 
การดําเนินการพิสูจนศพนิรนาม 
      2.2 ไดดําเนินการพิสูจนศพนิรนามจํานวน ๒๑ ราย (รับจาก
กลุมงานนิติพยาธิวิทยา จํานวน ๑๙ ราย และรับจาก ค.พ.ศ. 
จํานวน ๒ ราย) 
       2.3 ไดดําเนินการพิสจูนศพนิรนามและคืนญาติ จํานวน  

กฎหมาย 
7,030,000 

บาท 
 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     3.การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558 
           3.1 สถาบันนิติวิทยาสาสตรไดรวมประชุมหารือบันทึก
ขอตกลงวาดวยความรวมมือ ดานการใหบริการตรวจทางนิติ
วิทยาศาสตร เพ่ืออํานวยความยุติธรรม ชวยเหลือสังคม และ
มนุษยธรรม ระหวางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
กระทรวงยุติธรรม ณ หองประชุม ช้ัน 6 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ซึ่งกําหนดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาวในวันท่ี ๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
         3 . 2  ส ถ า บั น นิ ติ วิ ท ย า ส า ส ต ร ไ ด ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะหปญหาและอุปสรรคการ
ดําเนินงานดานติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม  ครั้งท่ี ๒/
๒๕๕๙ ณ  ห อ ง รั บ รอง  ช้ัน  ๕  อาคาร  ๑  ตึ กสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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                  (1) ไดเสนอใหมีการรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการ
พิสูจน ศพนิรนามในครั้งตอไป 
             (2) ใหแตละหนวยงานนําแบบสํารวจสภาพของ
หนวยงานท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการติดตามคนหายและการพิสูจน 
ศพนิรนามพิจารณาปรับแกไขและสงกลับมายังฝายเลขานุการ 
       3.3 สถาบันนิติวิทยาสาสตรไดรวมประชุมหารือขอเสนอ
กรอบการดําเนินงานโครงกา การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และ
แผนระดับชาติ วาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย 
พิสูจนคนนิรนาม และศพนิรนาม (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมกับ
คณาจารยคณะนิติศาสตร ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
งานท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ ประกอบดวย 
      4.1  (TCU 591111-023) ผูรองติดใจสงสัยในสาเหตุการ
เสียชีวิตของนองชายจึงประสงคใหสถาบันฯดําเนินการผาศพซ้ํา 
      4.2  (TCU 591123-024) ผูรองรองผานกระทรวง
ยุติธรรม กรณีประสงคใหสถาบันฯตรวจสอบลายมือช่ือจากท่ีเคย
ตรวจท่ี สนง.ตํารวจแหงชาติ 
      4.3  (TCU 591125-026) ผูรองรองผานกระทรวง

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     งานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

         4.4  (TCU 591123-025) ผูรองรองผานกระทรวง
ยุติธรรมกรณีประสงคใหสถาบันฯใหความเห็นในประวัติการรักษา 
 
5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการดานนิติ
วิทยาศาสตร(นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
       อยูระหวางการประสานงานกับกองพัฒนายุติธรรมชุมชน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือลงพ้ืนท่ี 
 
6. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA)ของผูตองโทษเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับการควบคุมอาชญากรรม 
         อยูระหวางเตรียมการของบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐ 

7. การตรวจพิสูจนยาเสพติดในเสนผมเพ่ือเฝาระวัง และ
ปองกันการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน 
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการรวมกับกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ในการตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผม
จากเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     โดยปงบประมาณ 2560 เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 
2559 - กันยายน 2560  ซึง่ปจจุบันไดรับวัตถุพยานเสนผมจาก
ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนแลว ดังน้ี 
     1. ไดเขาการตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมจากเด็กและ
เยาวชนในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนชายบานกรุณา  
จ.สมุทรปราการ จํานวน 30 ตัวอยาง เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ซึ่งอยูในระหวางข้ันตอนการพิสูจน  
     2. ไดเขาการตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมจากเด็กและ
เยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกรุณา จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 30 ตัวอยาง และดําเนินการแลวเสร็จ 
     3. ไดเขาการตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมจากเด็กและ
เยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง 
จํานวน 30 ตัวอยาง ซึ่งอยูในระหวางข้ันตอนการตรวจพิสูจน  
 
8. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
       8.1 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน  
ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน       
       สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลอาวุธ
ปน ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน ซึ่งประกอบดวย   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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                   1. ดานอาวุธปน จํานวน ๑ รายการ   
              2. ดานลูกกระสุนปน 6 รายการ 
              3. ดานปลอกกระสุนปน ๖ รายการ 
        8.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม   
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลสาร
พันธุกรรม จํานวน 1,078 ราย 
        8.3 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและศพนิร
นาม    
        8.4 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือ   
        8.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลระเบิด     
 
9.การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
         สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 3 คดี ประกอบดวย 
    1. คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 3 รายการ 
ไดแก 
        1.1 เลขท่ีคดี ส.434/2559 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2559 ดวยสํานักงาน ป.ป.ท. ไดรับเรื่องรองเรียนกลาวหา  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     เจาหนาท่ีของรัฐกระทําทุจริตในภาครัฐ กรณีกลาวหา เจาหนาท่ี
ตํารวจ สภ.แมวงศ จ.นครสวรรค วาเปนเจาพนักงานปฏิบัติ หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแก 
ผูหน่ึงผูใด โดยปลอมลายมือช่ือของผูเสียหาย ในรายงานประจําวัน
เก่ียวกับคดี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 4 มิ.ย. 57 ของ สภ.แมวงศ 
      1.2 เลขท่ีคดี ส.473/2559 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 
ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดมีคําสั่ง ท่ี 266/2557 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2557 และคําสั่ง ท่ี 355/2558 ลงวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2558 แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง 
กรณีกลาวหาเจาหนาท่ีของการไฟฟานครหลวงกระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ี เบิกพัสดุอุปกรณไฟฟาไปโดยมิชอบ และ
ปลอมลายมือช่ือผูเสียหาย (ตําแหนงผูชวยอํานวยการกองบริการ
การจําหนาย) เพ่ือเบิกพัสดุอุปกรณไฟฟาจากคลังพัสดุของการ
ไฟฟานครหลวงเขตมีนบุรี ไปเปนประโยชนสวนตนโดยทุจริต  
เปนเหตุใหการไฟฟานครหลวง และ (ผู เสียหาย) ไดรับความ
เสียหาย 
        1.3 เลขท่ีคดี ส.484/2559 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2559 
ดวยผูถูกกลาวหาประจํา รพ.คลองขลุง ถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง กรณีมีหนาท่ีจายเงินตามหลักฐานการจายเงิน 
และไดทําการเขียนเช็คและลงลายมือช่ือสั่งจายเช็ค เพ่ือเบิกเงินมา

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     เพ่ิมเติมจํานวนเงินดานหนาในเช็ค ใหมีจํานวนมากกวาจํานวนเงิน
ท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจาย 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

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

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
  - แกไขกฎหมายเสริมสรางความมั่นคงดานพระพุทธศาสนา 

๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
  - เตรียมการดานกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
  - พิจารณาขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๓๑ของรฐัธรรมนูญ  (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง 
การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและท่ีปรึกษา
กฎหมายของเด็กและเยาวชน 

๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
  - 
๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 สกธ. 
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 ๑๑.๓ มรีะบบฐานขอมลูท่ี
เช่ือมโยงกันสามารถใชติดตาม
และนําผลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ได 

       โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ) 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส National Single Window 
on Justice (NSWJ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน
เงิน ๓๒,๘๘๙,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน 
   - อยูระหวางดําเนินงานตามงวดงาน 
 

 สกธ. 

 ๑๑.๕.๒ ปรับปรุงการชวยเหลือ
คาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมโดยใหเขาถึงความ
เปนธรรมไดงาย รวดเร็ว 
 

       โครงการ : ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคูมือการปฏิบัติงานกองทุน
ยุติธรรมของเจาหนาท่ี 
วัตถุประสงค  
    - เพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของใหแก
ผูปฏิบัติงาน 
    - เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามคูมือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม 
    - เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม 
เปาหมาย :  ยุติธรรมจังหวัด พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

๔,๖๖๓,๔๐๐ 

บาท 

กองทุน
ยุติธรรม 
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     หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท่ีปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม  
ท้ัง ๘๑ แหง จํานวน ๔๐๕ คน 
    - ขาราชการ ลูกจางช่ัวคราวท่ี และเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม จํานวน ๕๕ คน 

กิจกรรม 
    - ใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและคําสั่งท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิ
และเสรีภาพกับการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีในการใหความชวยเหลือประชาชนใน
การดําเนินคดี การขอปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยการ
ชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใหการสนับสนุนการ
ใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
    - กรณีศึกษา (Case Study) และทดลองฝกปฏิบัต ิ
    - จัดกิจกรรมแบงกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู การกําหนดปญหา
และแนวทางการแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    - เสริมสรางความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของใหแก
ผูปฏิบัติงาน 

 กองทุน
ยุติธรรม 
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หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
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        - เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานตามคูมือ
การปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม 
   - เจาหนาท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
   - รอยละ ๘๐ ของบุคลากรท่ีเขารวมการฝกอบรม มีความรู
เขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
   - บุคลากรท่ีเขารวมการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
แนวทางการปฏิบัติตามคูมือ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

 กองทุน
ยุติธรรม 

 ๑๑.๕.๓ สงเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจนและ
ผูดอยโอกาส คุมครองผู ถูกลวง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา 
ผูบริสุทธ์ิหรือไดรับผลกระทบจาก
ความไมเปนธรรม 

      ๑. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธภารกิจการใหความชวยเหลือ
ประชาชน คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยา 
ผูบริสุทธ์ิหรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม ในพิธีการ
บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายระหวางสํานักงานกองทุนยุติธรรม  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเซนตจอนห 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยอิสเทรินเอเชีย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก รุ ง เ ท พ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศ

 กองทุน
ยุติธรรม 
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     ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส  
    ๒. ประชาสัมพันธการใหความชวยเหลือประชาชน ดวยวีดีทัศน  
แผนพับ สปรอทโฆษณาและหนังสือคูมือการปฏิบัติงาน รวม
กฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ผานสํานักงานยตุิธรรมจังหวัดทุกแหง โดยประสานความรวมมือ
กับกระทรวงมหาดไทยและมณฑลทหารบกทุกแหงท่ัวประเทศ 

 กองทุน
ยุติธรรม 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล 
กฎหมายหลักของประเทศ 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัย 
ไมสอดคลองกับความตกลง 
ระหวางประเทศเปนอุปสรรค 
ตอการบริหารราชการแผนดิน 

   แผนงาน : บูรณาการปฎิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม   
โครงการ : สงเสริมความรูและพัฒนามาตรการกลไก ในการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพเพ่ือชวยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย
กิจกรรม : สงเสริมความรูและสรางความสัมพันธกับภาคีเครือขาย
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (งบประมาณ *** บาท) 
  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและ 
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๙ (งบประมาณ *** บาท) 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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        ผลการดําเนินงาน  
   พระราชบัญญัติคาตอบแทนผู เสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจัดทํารางกฎหมายลําดับรอง    
ท้ัง ๓ ฉบับ ดังน้ี 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจ ายแกจํา เลยในคดีอาญาวาดวย
คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน 
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ปจจุบันอยูระหวางการเสนอสาํนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. .... (งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมายกลาง
เก่ียวกับการไกลเกลี่ย 
และประนอมขอพิพาท หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีความเห็นรวมกันในการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการ   
ไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปนกฎหมายกลาง  
ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเขาหารือกับทางสํานักงาน
กฤษฎีกาและหนวยงาน ท่ีเ ก่ียวของเรื่องกฎหมายเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกลี่และประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเปนกฎหมาย
กลาง เมื่อวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงาน
กฤษฎีกา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับ 
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... (งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อ
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ 
ไดพิจารณาอนุบัญญัติ เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและ

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     พ.ศ. .... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
  ๑.  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ  
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ี
อาจไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน เชน 
ระเบียบของตํารวจ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมีนักนิติ
วิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวนสอบสวน 
พ.ศ. .... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
  ๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนา ท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
   ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... เขาสูคณะรัฐมนตรี 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๗๗ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๖ :  รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว  
และไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย 
ของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุม 
ใหนํารางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...)  
พ.ศ. .... กลับมาทบทวนในประเด็นสิทธิและเสรีภาพของพยาน
ภายหลังจากการคุมครองความปลอดภัยของพยานสิ้นสุดลง 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

  - ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
-ประชาชนรับรูสิทธิ
และเขาถึงบริการของ
หนวยงานระบวนการ

ยุติธรรมรวดเร็วมี
การบังคบใช
กฎหมายอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม 
ภาคีการพัฒนาตางๆ
มีสวนรวมใน
กระบวนการ
ยุติธรรม 

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคั
ญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๘๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๘๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ไมกลับไปพบพนักงานสอบสวน หรือหากสั่งใหควบคุมตัว พนักงาน
สอบสวนจะตองขอใหสถานพินิจฯ เบิกตัวมาเพ่ือทําการสอบสวน 
หรือตองเดินทางไปสอบสวนยังสถานท่ีควบคุมซึ่งอยูในจังหวัด
หางไกลออกไป 
    (4) ปญหาเก่ียวกับท่ีปรึกษากฎหมายในช้ันสอบสวน พบวา 
ท่ี ป รึ กษากฎหมาย ใน ช้ันสอบสวนจะต อ งมี คุณลั กษณะ
เชนเดียวกับท่ีปรึกษากฎหมายในช้ันศาลหรือไม ใครเปนผูจัดใหม ี
ท่ีปรึกษากฎหมายและใครเปนผูจายคาตอบแทนท่ีปรึกษากฎหมาย
ซึ่งท่ีปรึกษากฎหมายก็ไมใชทนายความจึงไมเขาเง่ือนไขท่ีกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพจะจายให ได  หากพิจารณาตาม
เจตนารมณของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและ
เยาวชนมิไดมุงพิสูจนความผิดเปนหลัก แมวาเด็กหรือเยาวชนจะ
กระทําความผิดจริงพนักงานอัยการก็สั่งไมฟองได หรือหากศาล
พิจารณาแลวเห็นวาไมผดิก็ตองปลอยตัวไป ศาลอาจวางเง่ือนไขคุม
ประพฤติก็ได หรือกระทําความผิดมาดวยกันลงโทษตางกันได 
ลงโทษแลวเปลี่ยนแปลงโทษท่ีลงก็ได ดังน้ัน ถายังไมพรอมในการ
จัดหาท่ีปรึกษากฎหมายใหเด็กหรือเยาวชนก็ควรปรับปรุงกฎหมาย
ใหอยูในวิสัยท่ีสามารถดําเนินการไดตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
    (5) การใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ประเด็นปญหา
ท่ีนํามาพิจารณาคือ ตองไดรับความยินยอมจากผูเสยีหาย หากคดีท่ี    

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๘๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๘๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๘๕ 
 

     อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมาย 
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ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

  

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 
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         ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี   
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. ... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
    ๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนา ท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ ปจจุบันอยู
ระหวางข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและ ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให     
สูญหาย พ.ศ. ... เขาสูคณะรัฐมนตรี 

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๘๗ 
 

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

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล 
กฎหมายหลักของประเทศ 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัย 
ไมสอดคลองกับความตกลง 
ระหวางประเทศเปนอุปสรรค 
ตอการบริหารราชการแผนดิน 

    แผนงาน : บูรณาการปฎริูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ 
               ยุติธรรม   
โครงการ : สงเสรมิความรูและพัฒนามาตรการกลไกในการ 
              คุมครองสิทธิเสรภีาพเพ่ือชวยเหลือเยียวยาประชาชน 
              ตามกฎหมายกิจกรรม : สงเสรมิความรูและสราง 
               ความสัมพันธกับภาคเีครือขายในการคุมครองสิทธิ 
               และเสรภีาพ (งบประมาณ *** บาท)  
โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   พระราชบัญญตัิคาตอบแทนผูเสยีหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มผีลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจดัทํา 
ราง'กฎหมายลําดับรอง ท้ัง ๓ ฉบับ ดังน้ี 
     - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสยีหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญาวาดวย

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๘๙ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณา 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ปจจุบันอยู
ระหวางการเสนอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ตอไป  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. ... (งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมายกลาง
เก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท หลังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกามคีวามเหน็รวมกันในการจัดทํากฎหมาย
เก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปน
กฎหมายกลาง ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ ไดเขาหารือกับทาง

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๐ 
 

สํานักงานกฤษฎีกาและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเรื่องกฎหมายเก่ียวกับ 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     กระบวนการไกลเกลี่และประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเปนกฎหมาย
กลาง เมื่อวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงาน
กฤษฎีกา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี 
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. ... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
    ๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนา ท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
     ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอราง
พระราชบัญญัติปองกันและ ปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... เขาสูคณะรัฐมนตรี 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
 ๑๑.๑.๑ เร งปรับปรุ งประมวล
กฎหมายหลักของประ เทศและ
ก ฎ ห ม า ย อื่ น ๆ  ท่ี ล า ส มั ย 
ไมสอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศเปนอุปสรรคตอการบริหาร
ราชการแผนดิน 
๑๑.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายและ
จัดทํากฎหมายใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางรวดเร็ว 
๑๑.๑.๓ ใหบุคลากรของหนวยงาน
ทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริม
ศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน 
การดําเนินคดีปกครอง การยกราง
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย
แกเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน
ตางๆ 

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
     - แกไขกฎหมายเสริมสรางความมั่นคงดานพระพุทธศาสนา 

๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
     - เตรียมการดานกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
     - พิจารณาขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๓๑ของรฐัธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง 
การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและท่ีปรึกษา
กฎหมายของเด็กและเยาวชน 

๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและ  
    กระบวนการยุติธรรมแกประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
     - 
๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
ผลการดําเนินงาน   
    - 

 สํานักกิจการ
ยุติธรรม 
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 ๑๑.๓ มรีะบบฐานขอมลูท่ี
เช่ือมโยงกันสามารถใชติดตาม
และนําผลไปใชในการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ได 

   โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ) 

    ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส National Single Window 
on Justice (NSWJ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน
เงิน ๓๒,๘๘๙,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางดําเนินงานตามงวดงาน 

๓๒,๘๘๙,๐๐๐ สํานักกิจการ
ยุติธรรม 
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 ๑๑.๒ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
ความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใช
เ พ่ื อ เ ร ง รั ดกา รดํ า เ นิ นคดี ทุ ก
ข้ันตอนใหรวดเร็วเกิดความเปน
ธรรม 
 

- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง
ร าชอ าณาจั ก ร ไทย 
( ฉ บั บ ชั่ ว ค ร า ว )     
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 

- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ยุทธศาสตร
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
       1.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร รวมกับ กรมการปกครอง 
ดําเนินการตรวจสารพันธุกรรมบุคคลตามบันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือดานการใหบริการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุน
งานทะเบียนราษฎรในโครงการตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไร
สถานะและประสบปญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 11 ครั้ ง   1 ,740 ราย 
ประกอบดวย 
      ครั้งท่ี 1  พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ
ระนอง ในวันท่ี 3 - 7 กรกฎาคม 2559 จํานวน 504 ราย    

8,874,000 
บาท 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

           ครั้งท่ี 2  พ้ืนท่ี 2 จังหวัดไดแก จังหวัดพระนครศรีฯ และ
จังหวัดอางทอง ในวันท่ี 15  สิงหาคม 2559 จํานวน  19 ราย 
ครั้งท่ี 3 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรีสุพรรณบุรี และ
ชัยนาท ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 จํานวน  31 ราย 
       ครั้งท่ี 4  พ้ืนท่ี 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 
19 สิงหาคม 2559 จํานวน  67 ราย 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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            ครั้งท่ี 5  พ้ืนท่ี 13 ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน ลําปาง แพร อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร 
กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี และเพชรบูรณ ในวันท่ี 21 -
25 สิงหาคม 2559 จํานวน 488 ราย 
       ครั้งท่ี 6 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดบุรีรัมย อุบลราชธานี 
และศรีษะเกษ ในวันท่ี 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 จํานวน 
152 ราย 
       ครั้งท่ี 7 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ตราด ใน วันท่ี 5 - 6 กันยายน 2559 จํานวน 100 ราย 
       ครั้งท่ี 8 พ้ืนท่ี 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระแกว ในวันท่ี 7 
กันยายน 2559 จํานวน 15 ราย 
      ครั้งท่ี 9 พ้ืนท่ี 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 9 
กันยายน 2559 จํานวน 22 ราย (ขอมลูคงเดิม) 
      ครั้งท่ี 10 พ้ืนท่ี 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สงขลา ตรงั สตูล พัทลุง ปตตานี นราธิวาส ยะลา พังงาและกระบ่ี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร รอบท่ี 2 ใน วันท่ี 18 - 24 
กันยายน 2559 จํานวน  612 ราย 
     ครั้งท่ี 11  สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจน
สารพันธุกรรม ณ ท่ีทําการสถาบันนิติวิทยาศาสตร สําหรับบุคคล
ในพ้ืนท่ี 8 จงัหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการนนทบุรี 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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        จํานวน 79 ราย  ท้ังน้ีอยูระหวางการตรวจสารพันธุกรรมใน
หองปฏิบัติการ (ขอมูลคงเดิม) 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจนศพนิร
นามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      2.1 การดําเนินการบุคคลสูญหาย 
            (1) ไดรับแจงเรื่องบุคคลสูญหายจาก สภ.แมพริก       
จ.ลําปาง จํานวน 1 ราย 
            (2) จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลผลการตรวจพิสูจน
บุคคล และแจงแกผูรอง และสํานักงานยุติธรรม จ.นครพนม 
จํานวน 1 ราย (ขอมูลคงเดิม)  
 
3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558 

        3.1 ไดหารือแนวทางการจัดทํารางนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนระดับชาติ กับ รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดี
ฝายบริหารและพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ เมื่อวันท่ี 26 และ 29 กันยายน

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558 

        3.1 ไดหารือแนวทางการจัดทํารางนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนระดับชาติ กับ รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดี
ฝายบริหารและพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ เมื่อวันท่ี 26 และ 29 กันยายน
2559 
        3.2 วันพุธ ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบใน
การแจง การจัดเก็บ การรวบรวม และการประสานขอมูลเก่ียวกับ
คนหายและศพนิรนาม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ณ หองประชุมไชยานุกิจ 
ช้ัน ๓ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สรุป
การประชุม ดังน้ี 

  (1) พิจารณาแบบฟอรมและระเบียบวิธีปฏิบัติกรณีคน
หาย คนนิรนามและนิรนาม 
            (2) เพ่ิมนิยามของคนนิรนามลงในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ  

        3.3 วันศุกรท่ี 26 สิงหาคม 2559 เยี่ยมชมและหารือ

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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      สารสนเทศ การติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม 

   3.4 วันพฤหัสบดีที 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทางสถาบันฯ      
จะจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะหปญหาและ
อุปสรรค การดําเนินงานดานติดตามคนหายและการพิสูจนศพ    
นิรนาม ครั้งท่ี 2/2559 ณ หองประชุม เวชชาชีวะ ช้ัน 8 สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร (ขอมูลคงเดิม) 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

       4. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองโทษเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับการควบคุมอาชญากรรม 
        4 . 1  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขังจาก 24 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 รวม 1,554 ราย 
        4 . 2  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก 25 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 23 
สิงหาคม 2559 รวม 1,300 ราย   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

              4 . 3  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก 39 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 26 
สิงหาคม 2559 รวม 2,845 ราย 
          4 . 4  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก 27 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 30 
สิงหาคม 2559 รวม 1,113 ราย 
          4 . 5  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรมผูตองขัง 
จาก 9 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559 รวม 
635 ราย 
          4 . 6  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรมผูตองขัง 
จาก 20 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 รวม 
1,211 ราย 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

             4 . 7  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรมผูตองขัง 
จาก 6 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2559 
รวม 527 ราย       
         4 . 8  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก21 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 13 
กันยายน 2559 รวม 1,532 ราย 
          4 . 9  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก6แหง เ พ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 15 
กันยายน 2559 รวม 870ราย 
          4.10 แกไขจํานวนตัวอยางท่ีศูนยปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กรมราชทัณฑไดสงสถาบันนิติวิทยาศาสตรเมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2559 ไดสงตัวอยางสารพันธุกรรมผูตองขังจาก 14 
แหง ปจจุบันรวม 735 ราย 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๐๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

                4.11 เจาหนาท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตรไดรับการติดตอ
จากเรือนจํากลางคลองไผ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ ทาง
โทรศัพทขอชุดเก็บสารพันธุกรรมเพ่ิมเน่ืองจากจํานวนผูตองขังท่ี
จะพนโทษในเดือนสิงหาคมมี เปนจํานวนมากซึ่งชุดเก็บสาร
พันธุกรรมท่ีไดรับไปน้ันมีจํานวนไมเพียงพอ จึงแจงกลับไปวาจะมี
การดําเนินการรวมกันในโครงการถัดไป โดยทางทัณฑสถานหญิง
กลาง กรุงเทพฯ ไดรับชุดเก็บสารพันธุกรรมไปตั้งแตท่ี ศปส.เริ่มสง
ชุดเก็บในเดือนมีนาคมน้ันบัดน้ีจนถึงวันท่ีประสานทางโทรศัพท
เดือนสิงหาคมยังไมไดเริ่มจัดเก็บเน่ืองจากยังไมไดรับคําสั่งใหเก็บ
ตัวอยาง ซึ่งหลังจากไดรับคําสั่งจากอธิบดีกรมราชทัณฑ หนังสือ
ดวนท่ีสุดท่ี ยธ 0717.6/22305 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
น้ัน จึงไดเริ่มปฏิบัติงานและพบวาจํานวนผูตองขังท่ีจะพนโทษมี
มากกวาท่ีไดรับชุดเก็บจาก ศปส.ไป 
          รวมท้ังสิ้นตัวอยางท่ีรับเขาตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมและ
ลงในฐานขอมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตรแลวท้ังสิ้นรวมแลวท้ังสิ้น 
17,996 ราย และรวมกับอีก 4 ราย ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รองขอเรือนจําสระบุรี
จัดเก็บสารพันธุกรรมของผูตองสงสยั ซึ่งมิไดเปนผูตองขังท่ีกําลังจะ
พนโทษ ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคในโครงการจัดเก็บสาร
พันธุกรรม (DNA) ของผูตองขังท่ีกําลังจะพนโทษ รวมรายการท้ังหมด

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๓ 
 

ท่ีรับครบตามเปาหมาย 18,000 ราย คิดเปนรอยละ 100  

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        5. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
      สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 3 คดี ประกอบดวย  
      5.1 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 1  รายการ 
ไดแก 
            (1) เลขท่ีคดี ส.485/2559 ลงวันท่ี 8 กันยายน 
2559 เรื่องเก่ียวกับขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได เพ่ือบรรจุเปน 
พนักงานสวนตําบลของ อบต. ท้ัง 3 แหง 
      5.2 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 1  รายการ 
ไดแก 
            (1) เลขท่ีคดี ส.484/2559 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2559 
ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดมีมติใหไตสวนขอเท็จจริง กรณีกลาวหา 
นางจงจิต อุดมศิลป ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.
คลองขลุง ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในเรื่องมี
หนาท่ีจายเงินตามหลักฐานการจายเงินและไดทําการเขียนเช็คและลง
ลายมือช่ือสั่งเช็ค เพ่ือเบิกจายใหแกเจาหนาท่ีหรือผูมสีิทธิไดรบัเงิน แต
ไดทําการเขียนแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินดานหนาในเช็คใหมีจํานวนมาก

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๔ 
 

วาจํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจาย (ขอมูลคงเดิม)  

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     5.3 คดีท่ีไดรับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 1  รายการ 
ไดแก 
            (1) เลขท่ีคดี ส.493/59 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2559 
รวมกันเขาไปยึดการกอสรางในท่ีดินของรัฐ จังหวัดภูเก็ต 

  6. การผลักดันรางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมการ
ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร และรางพระราชบัญญัติขอมูล
ส า ร พันธุ ก ร ร ม  เ พ่ื อ ให ป ร ะ ช าช น เข า ถึ งบ ริ ก า รด า น              
นิติวิทยาศาสตรได 
       6.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดจัดทําอนุบัญญัติ (กฎหมาย
ลําดับรอง) แลวเสร็จ และไดสงไปยังสํานักกฎหมาย กระทรวง
ยุติธรรม ตรวจสอบแลว จํานวน 8 ฉบับ ท่ีจะนําเขาประชุม
คณะกรรมการ กํา กับการ ใหบริ การด านนิติ วิทยาศาสตร          
เพ่ือประกาศใชเปนกฎหมาย ประกอบดวย 
  (1) ประกาศคณะกรรมการกํากับการใหบริการดานนิติ
วิทยาศาสตรเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร ในกรณีมีการรองขอตามมาตรา ๕ 
(๑) (๒) (๓) และ (๔) ท่ีเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
           (2) ประกาศคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๕ 
 

นิติวิทยาศาสตรเรื่อง กําหนดขอบเขตของผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวน 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ไดเสียในการขอรับบริการดานนิติวิทยาศาสตร   
           (3) ระเบียบคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรวาดวยการกําหนดมาตรฐานการใหบริการดาน  
นิติวิทยาศาสตรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ...   
           (4) ระเบียบคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรวาดวย กําหนดอัตราคาตอบแทนวิชาชีพในการ
ให บ ริ ก า ร ด า น นิ ติ วิ ทยาศ าสต ร  ขอ ง เ จ า หน า ท่ี ส ถ า บัน              
นิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ...   

             (5) ประกาศคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรเรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม หลักเกณฑและ
วิธีการงดหรือลดคาธรรมเนียมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
           (6) ขอบังคับคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ
รักษา และทําลายขอมูลและการเปดเผยขอมูลท่ีไดมาจากการ
ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ... 
           (7) ระเบียบคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิ ติ วิ ทยาศาสตร ว า ด ว ยก า รประ ชุมและกา รล งมติ ข อ ง
คณะกรรมการกํากับการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรและ

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๖ 
 

คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ... 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

             (8) ระเบียบคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน               
นิติวิทยาศาสตรวาดวยมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ... 
       6.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร 
พ.ศ. 2559 ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ท่ี 429/2559 เรื่องการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน
นิติวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
           (1) คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานนิตวิิทยาศาสตร 
           (2) นายไกรสร อัมมวรรธน  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
นิตวิิทยาศาสตร 
           (3) นางสุรางคณา วายุภาพ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
กฎหมาย 
           (4) นายธนาวัฒน สังขทอง เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
กฎหมาย 
           (5) พลตํารวจโท ธีรจิตร อุตมะ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานการสอบสวน 
      6.3 การประชุมคณะกรรมการกํากับการใหบริการดานนิติ

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๗ 
 

วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2559 อยูระหวางการนัดประชุมคาดวาจะจัด  

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ประชุมไดภายใน ตุลาคม 2559 (ขอมูลคงเดิม)  
    6.4 สืบเน่ืองจากรางรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ง. ใหมีการปฏิรูป
ดานกระบวนการยุติธรรม กําหนดใหการสอบสวนตองใชประโยชน
จากนิติวิทยาศาสตร และจัดใหมีบริการทางนิติวิทยาศาสตรมากวา
หน่ึงหนวยงานท่ีเปนอิสระจากกัน เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
พิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก จึงเปนเหตุใหมาตรา 5 มาตรา10  
และมาตรา 15 ในพระราชบัญญัติ การ ใหบริการด าน นิติ
วิทยาศาสตร พ.ศ. 2559 อาจจะไมสอดคลองกับรางรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 258 ซึ่งใน มาตรา 5 (4)   ในเรื่องกรณีขอใหตรวจซ้ําน้ัน 
จะตองเขาคณะกรรมการกํากับการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร
พิจารณากอน ซึ่งจะขัดกับหลักการท่ีประชาชนจะไดรับการบริการ
พิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก และมาตรา 10 คณะกรรมการ
กํากับการใหบริการท่ีมีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูบัญชาการ
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ แพทยสภาน้ัน จึงไมสอดคลองกับ
รางรัฐธรรมนูญในเรื่องการจัดใหมีการบริการทางดานนิติ
วิทยาศาสตรมากกวาหน่ึงหนวยงานท่ีเปนอิสระจากกัน มาตรา 15 
(2) กําหนดใหคณะกรรมการกํากับการใหบริการ เปนผูกําหนด
ขอบเขตการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร จึงไมสอดคลองกับราง

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๘ 
 

รัฐธรรมนูญในเรื่องความเปนอิสระ และการเพ่ิมทางเลือกใหกับ 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ประชาชน เน่ืองจากขอบเขตการใหบริการของสถาบันฯ ตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของสถาบันฯ ซึ่งทาง
สถาบันฯ ไดจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือขอแกไข 
มาตรา 5  มาตรา 10 และมาตรา 15  และสถาบันฯ ไดขอเพ่ิม
มาตรา 171 ในเรื่องเบ้ียประชุมคณะกรรมการ (ขอมูลคงเดิม)  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

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

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

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๑๐๙ 
 

 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

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

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๑๑๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัยไม
สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศเปนอุปสรรคตอการ
บริหารราชการแผนดิน 
 

   - พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
ผลการดําเนินงาน 

1. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559  
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีกฎหมาย

ลําดับรองซึ่งตองออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 
2559 จํานวน 20 ฉบับ โดยกรมคุมประพฤติไดยกรางแลวเสร็จ 
ท้ังหมด 20 ฉบับ  ไดแก 

1.1 มติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงินคา
เบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

(๒) นําเรื่องเขาสู ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเ พ่ือมีมติ
กําหนดจํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

1.2 กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติไป
ยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 
              (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในรางอนุ
บัญญัติภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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     1.3 ประกาศกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม  
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติท้ัง
ในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

(๒) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

(๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีผลบังคับใช 

1.4 ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม   
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติท้ัง
ในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

(2) ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือกําหนดคํานวณ
คาตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ คาตอบแทนลาม ตลอดจน
คาตอบแทนผูประสานงานและบุคคลท่ีเขารวมประชุมในการ
ดําเนินการเพ่ือสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

(3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ

 กรมคุม
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         1.5 รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผล
บังคับใช 
    1.6  ระเบียบกรม จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 
         (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญตัิท้ังใน
เรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
         (๒ )  เสนอร างอนุ บัญญัติตออ ธิบดีกรมคุมประพฤต ิ      
เพ่ือพิจารณา 
          (๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผล
บังคับใช 
    1.7 ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
          (๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ
พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
แลว ซึ่งคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ 
          (2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธาน
คณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 
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 ๑๑.๕.๒ ปรับปรุงการชวยเหลือ
คาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมโดยใหเขาถึงความ
เปนธรรมไดงาย รวดเร็ว 
 

   โครงการ : ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคูมือการปฏิบัติงานกองทุน
ยุติธรรมของเจาหนาท่ี 
วัตถุประสงค  
    1. เพ่ือเสริมสรางความรูเ ก่ียวกับพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ
ใหแกผูปฏิบัติงาน 
    2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามคูมือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม 
    3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานของกองทุน
ยุติธรรม 
เปาหมาย   
     1. ยุติธรรมจังหวัด พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพนิติกร 
นักวิชาการเงินและบัญชีหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย           
ท่ีปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม ท้ัง ๘๑ แหง จํานวน ๔๐๕ คน 
     2. ขาราชการ ลูกจางช่ัวคราวท่ี และเจาหนาท่ีในหนวยงาน    
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม จํานวน ๕๕ คน 

กิจกรรม 
     - ใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและคําสั่ง     
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนสิทธิ
และเสรีภาพกับการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม และกระบวนการ

งบประมาณ 

๔,๖๖๓,๔๐๐ 

บาท 
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     ในการดําเนินคดี การขอปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 
การชวยเหลือผู ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใหการ
สนับสนุนการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
       - กรณีศึกษา (Case Study) และทดลองฝกปฏิบัต ิ
      - จัดกิจกรรมแบงกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู การกําหนด
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองทุน
ยุติธรรม 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
      - เสริมสรางความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง        
ท่ีเก่ียวของใหแกผูปฏิบัติงาน 
      - เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
คูมือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม 
      - เจาหนาท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม 
ผลลัพธตามเปาหมาย :  
      - รอยละ ๘๐ ของบุคลากรท่ีเขารวมการฝกอบรม มีความรู
เขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม      
พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
      - บุคลากรท่ีเขารวมการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ
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 ๑๑.๕.๓ สงเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจนและ
ผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา
ผูบริสุทธ์ิหรือไดรับผลกระทบจาก
ความไมเปนธรรม 
 

        ๑.จัดนิทรรศการประชาสัมพันธภารกิจการใหความ
ชวยเหลือประชาชน คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพและ
เยียวยาผูบริสุทธ์ิหรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม    
ในพิธีการบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการใหความ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายระหวางสํานักงานกองทุน
ยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย
เซนตจอนห มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยอิสเทริน
เ อ เ ชี ย  มหา วิทยาลั ยกรุ ง เทพ  มหา วิทยาลั ย เ ชี ย ง ใหม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส  
     ๒. ประชาสัมพันธการใหความชวยเหลือประชาชนดวยวีดี
ทัศน  แผนพับ สปรอทโฆษณา และหนังสือคูมือการปฏิบัติงาน 
รวมกฎหมาย  พ .ร .บ .กอง ทุนยุ ติ ธรรม  ภาษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแหง โดย
ประสานความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทยและมณฑล
ทหารบกทุกแหงท่ัวประเทศ  

 กองทุน
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