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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 มีนาคม 2560  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๑.๑ การเผยแพรความรูความ

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

   1.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ
พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตของ
ผูตองขัง” 
วัตถุประสงค 
  1.1 เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
เรือนจํา 
  1.2 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ 
ยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
  1.3 เพ่ือเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําท่ีดําเนินงาน 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        1.4 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟูใหกับผูตองขัง 
    1.5 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
    เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจ ในพระราชดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชร 
กิติยาภา จํานวน 9 แหง 
    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

  
 

       8 .  เ รื อนจํ า ช่ั ว ค ร า ว เ ข าหมาก  สั ง กั ด เ รื อนจํ า กล า ง
นครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
      กรมราชทัณฑไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ
อบรมผูตองขังตามโครงการฯ จํานวน 2,002,300 บาท 

2.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจหลักสูตร
เขมขน โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชร 
กิติยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง
ในเรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
    2.2 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
    2.3 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         เปาหมาย 
    เรือนจําช่ัวคราวศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ
กําลังใจ ในพระดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหง 
    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
    8. เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจาํกลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
    จัดสรรเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการอบรมผูตองขังตามโครงการ 
จํานวน 3,003,300 บาท 
    

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
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งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมราชทัณฑ 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การเตร ียมความพร อมสู

ประชาคมการเม ืองและความ

มั่นคงอาเซียน 

๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาที่ตอง
ไดร ับการปองกันและแกไขโดย
การบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด
แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ป ญ ห า อื ่น ๆ  
ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 

   ๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การคามนุษย 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรมขาม
ชาติ 
   ๒.๑.๑.๔ ปญหาสถานะและ

สิทธิบุคคล 

 

   โครงการ การประชุมทวิภาคีระหวางหนวยตอตานการคามนุษย 
กระทรวงปองกันความสงบ สปป.ลาว กองบังคับการปราบปราม
การคามนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ และศูนยตอตานการคา
มนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งท่ี ๒ 
วัตถุประสงค  
    ๑. เ พ่ือพัฒนาระบบขอมูลขาวสารท่ีเ ก่ียวของทางคดีกับ
หนวยงานตางประเทศ 
    ๒. เพ่ือใหการติดตอประสานงานรับ-สงขอมูลไปยังบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
เปาหมาย เสริมสรางเครือขายพันธมิตรและความรวมมือกับ
หนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคามนุษยของ
ตางประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและ/หรือพหุภาคี 
เปาหมาย  
    เด็กหญิงสัญชาติลาวผูเสียหายจากการคามนุษย และผูกระทํา
ความผิด 
กิจกรรม  
    สืบสวนสอบสวน ชวยเหลือผูเสียหาย 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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   ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
    สามารถพัฒนาระบบขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ โดยประสานงาน
ไปยั ง บุคคล ท่ีรับผิ ดชอบ และมีความสะดวกในการติดต อ
ประสานงานทางคดีกับหนวยงานตางประเทศมากข้ึน 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
   ๑. สามารถเสริมสรางเครือขายพันธมิตรและความรวมมือกับ
หนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคามนุษยของ
ตางประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและ/หรือพหุภาคี  ในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการคามนุษย การลักลอบขนคน
เขาเมือง และอาชญากรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
    ๒. มีการประสานความรวมมือดานการสืบสวนสอบสวนกับ
หนวยงานระหวางประเทศ ซึ่งเปนไปตามแผนปฏิบัติการในการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยขามพรมแดน 
 

 กรม
สอบสวน
คดีพิเศษ 
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 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

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

  1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดานนิติ
วิทยาศาสตร ประจําเดือนมีนาคม 25๖๐ จํานวน 23 ครั้ง
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน  18 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน  7 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  11  ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  4 ครั้ง 
 
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
       2.1 ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส ถ า น ท่ี เ กิ ด เ ห ตุ  จํ า น ว น  
1 เรื่อง 
       2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 
121 เรื่อง 
       2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  1 เรื่อง 
       2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 7 เรื่อง 
        

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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             2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และ สารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 20 เรื่อง 
        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 305 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
300 รายการ  
               (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit)  
จํานวน 5 รายการ  
        2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 3 profle   
 

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

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑.ตรวจพิสูจน 
ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 40,176 ราย 
 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ

รักษา จํานวน 34,961 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 12,125 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 22,836 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 24,892 ราย 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

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

- ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
(เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ไดรับผิดชอบในการ
ดําเนินการภารกิจดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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       แบบไมควบคุมตัวแลวตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
โดยรับเฉพาะผูเขารับการฟนฟูฯ รายใหม สวนผูเขารับการฟนฟู
ฯ รายเกา ท่ียังคางในระบบ กรมคุมประพฤติก็ยังคงดูแลตอไป
จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการฟนฟูฯ สวนวิธีการฟนฟูฯ แบบ
ควบคุมตัว กระทรวงสาธารณสุขจะเขาไปควบคุมดูแลเรื่อง
มาตรฐานการฟนฟูฯ โดยจะเริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม 2560 เปนตนไป ท้ังน้ี ในสวนภารกิจดานการตรวจ
พิสูจน กรมคุมประพฤติยังคงรับผิดชอบ โดยใหมีการเพ่ิม
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เข ามามีบทบาทใน
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในตําแหนง
แพทย และตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรวมกําหนดแนวทางการ
ฟนฟูฯ ใหเหมาะสมกับการเสพติดและขอมูลภูมิหลังทางสังคม 
ท้ังน้ีใหทยอยปรับเปลี่ยนอนุกรรมการเมื่อผูทรงคุณวุฒิครบวาระ 
และภารกิจดานกฎหมาย ดานเลขานุการคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ดานคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติยังคงรับผิดชอบดําเนินการตอไป 
  

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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        การดําเนินการในการถายโอนภารกิจ 
 1. ดานกฎหมาย 

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

ซึ่ ง กํ า หนด ให หน ว ย ง าน ในสั ง กั ดก ร ะทรว งส า ธา รณสุ ข  
และกรุงเทพมหานคร เปนสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ตามมาตรา 23 (3) 

 2. ดานคณะอนุกรรมการ 

ดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ ในตําแหนงแพทยแทน
ตําแหนงแพทยท่ีวางลง โดยทยอยแตงตั้งแพทยของกระทรวง 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 3. ดานบริหารจัดการ 

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

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ระหวางวันท่ี 22 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด  
สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯ 
จํานวน 118 คน 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม  
    กรมคุมประพฤติรวมกับกระทรวงสาธารณสุขไดรวมกันจัด
ประชุมหารือแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานภายหลัง
การถายโอนภารกิจฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เมื่อวันท่ี 27 -
28 กุมพาพันธ 2560 ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม และ 
วันท่ี 10 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน โดยมีการพิจารณาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินงาน 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

     2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
     - ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัว ณ สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
จํานวน 9 แหง ดงัน้ี 
     1. วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย 
        

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๖ 
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ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           2. วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 2 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
       3. วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 30 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
       4. วันท่ี 13 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดบุรีรัมยท่ี 1 
       5. วันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
มณฑลทหารบกท่ี 310 คายวชิรปราการ จังหวัดตาก 
       6. วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎรธานีท่ี 1 
       7. วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพล
ทหารราบท่ี 5 คายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       8. วันท่ี 26 - 27 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 51 จังหวัดอํานาจเจริญ 
       9. วันท่ี 29 - 30 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยาท่ี 2 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี  
ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี 
ในการการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว : 
หลักสูตรการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน พรอมมอบประกาศนียบัตรให 
ผูท่ีผานการอบรม เมื่อวันท่ี 18-23 ธันวาคม 2559 ณ บาน 
ผูหวาน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผูเขาอบรม จํานวน 
40 คน 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลัก 
นิติธรรม 

   - โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผล
การดําเนินงานดังน้ี 
ผลการดําเนินงาน 
     1. โครงการพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคมุความประพฤติคดี
ความมั่นคง (เปาหมาย 12 ครั้ง) 
     ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
     2. การสงเสริมอาชีพใหแกกลุมผูถูกคุมความประพฤติในคดี
ความมั่นคง (เปาหมาย 12 ครั้ง) 
     ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
     

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 
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         3. การฝกอบรมพนักงานคมุประพฤติ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (เปาหมาย 30 คน) 
        ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
    4. การจัดคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติด (คายภูมิ
บุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 คน  
รวม 500 คน) 
      1) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 1 รุน จํานวน 59 คน 
       2) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 1 รุน 
จํานวน 67 คน 
       3) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา 1 รุน จํานวน 73 คน 
    5. การจางเหมาเจาหนาท่ีผูประสานงานในชุมชน จํานวน 16 
คน จากสํานักงานคุมประพฤติ 6 แหง ไดแต สํานักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
สาขานาทวี, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี, สํานักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดยะลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส, 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 
 

 
 

 
 
 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ราชอาณาจักรไทย
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

   1.โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดตามเสพติด ไดรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสม และเปน
การลด Demand ลง 
     2. เพ่ือใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถเลกิยาเสพติดได และมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมภายหลังพนโทษ 
     3. เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และ
เปนการตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
     ผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 12,500 คน 
ผลการดําเนินงาน 
     จัดสรรงบประมาณใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 82 แหง 
เ พ่ือดํ า เ นินการบําบัดฟน ฟูผู ต อง ขังติดยาเสพติด จํ านวน 
13,200,000 บาท ขณะน้ีมีผูตองขังเขารับการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพแลว จํานวน 2,666 คน 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ความสอดคลองกับ
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พัฒนาการเศรษฐกจิ
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมราชทัณฑ 
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ความสอดคลองกับ
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    จัดสรรงบประมาณใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 8 แหง  
จัดกิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน
พลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ จัดอบรมระหวางเดือน
มีนาคม - สิงหาคม 2560 จํานวนผูตองขังเขารับการอบรม 
2,550 คน 

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

 กรมราชทัณฑ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
   1. จัดสรรงบประมาณให เรือนจํา/ทัณฑสถานเพ่ือขยาย
เครือขายการดําเนินงานโครงการ จํานวน 87 แหง แหงละ 
40,000 บาท 
   2. จัดพิมพคูมือการดําเนินงานรณรงคปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
   3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน เมื่อวันท่ี 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 60 มีเจาหนาท่ีเขารวม
สัมมนา 141 คน จากเรือนจํา/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง 
จํานวน 141 แหง 
    4. มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จํานวน 60,361 
คน มีสมาชิกศูนยเพ่ือนใจ จํานวน 37,024 คน 
 
     
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๒๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

ความสอดคลองกบั

แผนพฒันาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

ฉบบัที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตรที่ 

๕ การเสริมสรางความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ัง

ค่ังและยั่งยืน (ปญหายา

เสพติด) 

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

ไดรับ  
๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ 

บาท 
เบิกจาย  

๑,๒๓๒,๔๓๓,๐๕๔.๔ 
บาท 

(รอยละ ๔๙.๕๕) 
(ขอมูล ณ ๒๗ มี.ค.

๖๐) 

 

สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๒๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ผลการดําเนินงาน 
๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกนัยาเสพติด 
    ๑. การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย 
ภาพรวม ๕๔,๖๔๔ หมูบาน/ชุมชน  
        ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนวิกฤต ๒๐๕ หมูบาน/ชุมชน 
        ๑.๒ หมูบ าน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติด ๒๐ ,๔๘๓ 
หมูบาน/ชุมชน 
        ๑.๓ หมูบาน/ชุมชน ท่ีไมมีปญหา ๓๓,๙๕๖ หมูบาน/
ชุมชน 
๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
    ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน ๑๒๔,๖๘๔ 
คดี ผูตองหา จํานวน  ๑๓๖,๖๘๕ คน  
    ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน ๖๑,๖๘๕,๒๘๐ เม็ด ไอซ ๒,๐๔๔.๐๔ กิโลกรัม เฮโรอีน 
๓๑๑.๔๗ กิโลกรัม กัญชา  ๔,๐๘๗.๒๐ กิโลกรัม  
    ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๘๐๑ ราย มูลคา
ทรัพยสิน ๕๑๔.๓๔  ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสินโดย
การบังคับโทษปรับ ๕๕๔ ราย  
    ๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๕๓๙ คดี 
ผูตองหา ๑,๔๔๒ ราย  

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๒๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓ และทาง 
Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๑๐๖ คน  
     ๖. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับยา
เสพติด ๓๘  คน 
๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
    ๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๔๑,๔๘๘ คน ดังน้ี 
          ๑. ระบบสมัครใจ รวม ๒๖,๐๙๖ คน 

๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  ๑๖,๕๙๖ คน 
๒) คายศูนยขวัญแผนดิน ๙,๕๐๐ คน 

๒. ระบบบังคับบําบัด ๑๑,๖๐๕ คน 
๓. ระบบตองโทษ ๓,๗๘๗ คน 

๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๒,๘๗๒ คน 
๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๙๑๕ คน 

๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
    ๔.๑ การตดิตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด ๑๓,๑๒๕ คน  
    ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ  ๙๒๙ คน 
    ๔.๓ ใหความชวยเหลือ  ๑๗๕  คน 
              (ขอมูลจาก บสต.เกา + ใหม) 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๒๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการตางประเทศ  
    ๒.๑ การเตรียมความพรอม 
สูประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๓๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
    เพ่ือใหประเทศไทยและประชาคมอาเซียนมีระบบการชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมภายใตการบริหารจัดการท่ีเปนระบบเปนไปตาม
มาตรฐานสากล อันจะนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
การสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล 
กิจกรรม 
    1. การขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ของประเทศไทย 
    2. การขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ของประชาคมอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางการเตรียมการซึ่งจะเริ่มดําเนินงาน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๓๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและประสานความรวมมือชวยเหลือ
ในการจัดการเรื่องราวรองทุกขและการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายในระดับอาเซียน 
    ๓. จัดทําขอเสนอสําหรับจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน 
เปาหมาย 
    เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ไ ป สู
มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด  
    มีรายงานการศึกษาระบบการชวยเหลือการจัดการเรื่องราว 
รองทุกขและการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเปนท่ียอมรับ 
ในมาตรฐานสากล และขอเสนอสําหรับจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุน 
การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน จํานวน ๑ 
ฉบับ 
กิจกรรม 
     ๑. ศึกษา เพื่ อพัฒนาระบบพิทักษ สิทธิและเส รีภาพไปสู
มาตรฐานสากล 
     ๒. ศึกษาดูงาน ในประเทศ/ตางประเทศ (ประเภท ข) 
     ๓. ระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแนะนโยบาย
ระดับประเทศเร่ืองการพิทักษสิทธิและเสรีภาพเพื่อเปนผูนําอาเซียน 
     ๔. สรุปผลการดําเนินการ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๓๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ผลการดําเนินงาน 
    จัดประชุมคณะทํางานศึกษาแนวทางการปฏิรูปการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายสูความเปนผูนําอาเซี่ยน ครั้งท่ี 1/2560 
เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมไชยานุกิจ ช้ัน 3  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 
30 คน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

    ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใช 
ความรุนแรงในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต 
     ๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชน 
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๓๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒. เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความรู ความเขาใจ และมคีวาม
ตระหนักในหนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานหลักสิทธิมนุษยชน 
    ๓. เพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานสิทธิเสรีภาพสําหรับภาค
ประชาชนโดยใชรูปแบบการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการ
ผลิตสื่อ 
เปาหมาย 
    1. เจาหนาท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีเ ก่ียวของกับการบังคับใช
กฎหมายมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักในหนาท่ีตาม
กฎหมายบนพ้ืนฐานของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
    ๒. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐและไดรับการคุมครองสิทธิและ
เสรภีาพตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
ตัวชี้วัด 
    ๑. จํานวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายท่ีเขา
รับการอบรม ๑,๙๒๐ คน 
    ๒. จํานวนวิทยากรกระบวนการกลุมเปาหมายท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๕๐ คน 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๓๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๓. รอยละ ๖๐ ของเจาหนาท่ีรฐัท่ีไดรับการอบรมสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏบัิติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 
กิจกรรม 
    ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําหลักสตูรพัฒนาประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมายฯ 
    ๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายฯ 
    ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการการมสีวนรวมของภาคประชาชน
จังหวัดชายแดนใต 
    ๔. รายงานผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 
    1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรวิทยากร
กระบวนการในดานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีผูเขารวมจดัทําหลกัสูตร อาทิ 
ผูแทนจากศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ผูแทน
จากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภานในภาค ๔ สวนหนา 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๓๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ผูแทนกรมขาวทหารบก ผูแทนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  
เขารวมประชุม จํานวน ๑๑ คน 
    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเ พ่ือจัดทําหลักสูตรวิทยากร
กระบวนการในดานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๔ - ๑๖กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวิลลา 
บารอลอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมจัดทํา
หลักสูตร อาทิ ผูแทนจากศูนยปฏิบัติการตํารวจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต  ผูแทนจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภานในภาค ๔ 
สวนหนา ผูแทนกรมพระธรรม และผูแทนสํานักงานคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ พ้ืนท่ี ๔ เขารวมประชุม 
จํานวน ๑๑ คน 
    3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
วิทยากรกระบวนการดานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตและประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรพัฒนา
ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีรัฐในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอราง หลักสูตรท้ัง 2 
หลักสูตร ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2560 ณ 
โรงแรมหาดแกว รีสอรท อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
กลุมเปาหมายเขารวม 170 คน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๓๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     โครงการท่ี ๒ :  ฝกอบรมเยาวชนหลักสตูรศาสนธรรมนําสันตสิุข
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (งบประมาณ ๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ 
บาท) 
วัตถุประสงค 
    ๑. เพ่ือใหเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา เขาถึงกระบวนการยุติธรรม แนวทางการประกอบ
อาชีพ การศึกษา 
    ๒. เพ่ือใหเยาวชนสามารถเกิดแนวคิดในการมีสวนรวมแกไข
ปญหาจั งห วัดชายแดนใต ไดอย าง เปนรูปธรรม โดยผ าน
กระบวนการมีสวนรวมในการผลิตสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนภายใตบริบทของชุมชน 
    เปาหมาย 
    เยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เขาถึงกระบวนการยุติธรรม แนวทางการประกอบอาชีพ 
หรือการศึกษาตอสามารถเกิดแนวคิดในการมีสวนรวมแกไขปญหา 
จังหวัดชายแดนใตไดอยางเปนรูปธรรมโดยผานกระบวนการมีสวน
รวมในการผลิตสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใตบริบท
ของสังคม 
ตัวชี้วัด 
    ๑. จํานวนเยาวชนท่ีเขารับการฝกอบรม จํานวน ๓๐๐ คน 
    ๒. รอยละ ๖๐ ของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการอบรมสามารถ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๓๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผานการทดสอบความรูความเขาใจตามเกณฑท่ีกําหนด 
กิจกรรม 
    ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจดัทําหลักสูตรศาสนธรรมนําสันติ
สุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
    ๒. ฝกอบรมหลักสูตรศาสนธรรมนําสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต/ถอดบทเรียน/ 
    ๓. จัดประกวดสื่อสิทธิเสรภีาพและสิทธิมนุษยชนภายใตบริบท
ของชุมชน 
    ๔. รายงานผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 
    1. จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจและนิเทศการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
เมื่อวันท่ี ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัดชายแดน 
ภาคใต ประกอบดวย จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนาราธิ
วาส และจังหวัดสงขลา 
    2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรศาสนธรรมนํา
สันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๖ - ๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา โดยมีผูเขารวม อาทิ อาจารยจากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๓๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     มูลนิ ธิฟรีดิช เนามัน กรมพระธรรมนูญ กรมขาวทหารบก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและภาคีเครือขาย
ในพ้ืนท่ี จํานวน ๓๑ คน 
    3. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรศา
สนธรรมนําสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี ๒ 
ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ และครั้งท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ จังหวัดสงขลา 
    4. จัดฝกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุนใหมใสใจเคารพสิทธิในพืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 5 รุน ดังน้ี 
        รุนท่ี 1 เมื่อวันท่ี 24-28 มีนาคม 2560 ณ ชดะมาศร ี
รีสอรท อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 83 คน 
        รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี  7 - 11 เมษายน 2560 
        รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 21 - 25 เมษายน 2560 
        รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 28 เมายน - 2 พฤษภาคม 2560 
        รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 5 - 9 พฤษภาคม 2560  
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๓๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

3 การลดความเหลือล้ําของสังคมและการสรางกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 - สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ขอ 2.4 ดานการ
บริหารจดัการและ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
2.4.1 ด านธรรม 
ภิบาล 
(1)ประเทศไทย
จะตองให
ความสําคญักับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอยาง
เรงดวน 
  

     1 . โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ถ ว า ย เ ป น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา 
ธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรูความ
เขาใจ มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรม 
ท่ีถูกตอง 
    2. เพ่ือใหขาราชการสังกัดสวนกลางกรมราชทัณฑไดมีสวนรวม 
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพระราชกุศล 
เปาหมาย 
   ขาราชการราชทัณฑทุกระดับท่ีสังกัดสํานัก กอง สวนกลาง 
กรมราชทัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
รวม 12 ครั้ง 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๔๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

  ผลการดําเนินงาน  
   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 ต.ค.59 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน  
จ.นนทบุรี ผูเขารวม 100 คน 
   ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 พ.ย.59 นิมนตพระจากวัดบางขวาง  
จ.นนทบุรี ผูเขารวม 100 คน 
    ครั้งท่ี 3 วันท่ี 1 ธ.ค.59 นิมนตพระจากวัดบางไผ อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี บําเพ็ญกุศลฯ ปญญาสมาวาร ผูเขารวม 350 คน 
    ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 ม.ค.60 นิมนตพระวัดเฉลิมพระเกียรติฯ, 
วัดบัวขวัญ ,วัดพุฒิปรางคปราโมทย บําเพ็ญกุศลฯ สตมวาร  
(100 วัน) ผูเขารวม 300 คน (ขอมูลคงเดิม)  

2. 2. โครงการอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ 
”รุ น ท่ี  41 ณ เขา วัน ชัยนวรั ตน  ต .ปากชอง อ .ปากชอง  
จ.นครราชสีมา 
    1. เพ่ือใหขาราชการมีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี  
มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองตามหลักธรรม 
คําสอนทางพุทธศาสนา 
    2. เพ่ือใหขาราชการราชทัณฑไดมีสวนรวมสํานึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 9 
    3. เพ่ือเปนการพัฒนาเครือขายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกรมราชทัณฑ 
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง/สถานกักกัน  

 กรมราชทัณฑ 



๔๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสวนกลางและ 

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

 กรมราชทัณฑ 

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

 กรมราชทัณฑ 



๔๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมราชทัณฑ 

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

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

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

 กรมราชทัณฑ 



๔๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

  - สอดคลองกับคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ 
ข อ  1 2  คํ า นึ ง ถึ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง
สวนรวมและของชาติ
มากกวาผลประโยชน
ของตนเอง 

 

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

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 3.2 สรางมาตรฐานดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหแก
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน
ท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 12 
ประการ 

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

  ผลลัพธตามตัวชี้วัด 
    ในปงบประมาณ 2560 นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559  
ถึง วัน ท่ี  20 มกราคม 2560 มีจํ านวนเด็กและเยาวชน 
ท่ีอยูในความควบคุมดูแลตามคําสั่งศาล จํานวน 4,681 คน 
 
คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน 
วัตถุประสงค  
    เพ่ือบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหา
ดานครอบครัว และปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเด็ก เยาวชน
ผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
ไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนทําใหครอบครัว 
มีความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกลุม
เสี่ ย ง ท่ีจะกระทําผิด ซึ่ ง ได เปดดํา เ นินการในสถานพินิจฯ  
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 
แหง และเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ไดเปดดําเนินการให
คําปรึกษาท่ีสวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนอีก จํานวน 1 แหง (ขอมูลคงเดิม)  
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงานสะสม 

    (1 ตุลาคม 2559 - 20 มีนาคม 2560) 

    จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น         789  ราย 

    1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก    235  ราย 

    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท             21  ราย 

    3. อ่ืนๆ                                    533  ราย 

สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2560 

    (20 กุมภาพันธ  2560 - 20 มีนาคม 2560) 

    จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น          208  ราย 

    1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก       36  ราย 

    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท                3  ราย 

    3. อ่ืนๆ                                     169  ราย  

    จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสูงสดุ 3 อันดับแรก 

ไดแก  

    1. ปญหาทางกฎหมาย 

    2. ปญหาพฤติกรรม 

    3. ปญหาครอบครัว 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

7   การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
     โครงการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 2,577,000 บาท ในการจัดการประชุมดาน
การบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

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

 กรมบังคับคด ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   ๑๐.๕ การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการตอ
ผูกระทําการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคด ี
  
 

     1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย (1 ต.ค.2559 - 31 
มี.ค. 2560) 
  - คดีเก่ียวกับการทุจรติ                     จํานวน 8 ราย 
  - ไลออก                                                1 ราย 
  - แตงตั้ง คกก.สอบสวน/ใหออกราชการไวกอน   0 ราย 
  - แตงตั้ง คกก.สอบสวน                               7 ราย    
  2. การลงโทษทางวินัยและทางอาญาอยางเฉียบขาด กรณี
เจาหนาท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดและโทรศัพทมือถือ 
ในเรือนจํา 
     สํานวนเกี่ยวกับยาเสพติด 
     1) ไลออกจากราชการ 5 ราย 
     2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและใหออกจากราชการไว
กอน 1 ราย 
     3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางรายแรง 3 ราย 
     4) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 2 ราย 
    สํานวนเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 
     1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและใหออกจากราชการไว
กอน 11 ราย 
     2) แตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนอยางรายแรง 13 ราย 

 กรมราชทัณฑ 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 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 และมีจิตสํานึกในการเฝา
ระวังรักษาประโยชนราชการและประโยชนสวนรวม และเปนการ
สรางเครือขายภาครัฐเพ่ือตอตานการทุจริต โดยจัดอบรมท้ังสิ้น 3 
รุน ดังน้ี 

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

       2. กจิกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธการจัดระบบ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางย่ังยืน 
       - เ มื่ อ วั น ท่ี  7  ธั น ว า ค ม  2 5 5 9  ก ร ม บั ง คั บ ค ดี  
โดย  นางสาวรื่ น วดี  สุ ว ร รณมงคล  อ ธิบดี กรม บั งคับคดี  
และนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ รองอธิบดีกรมบังคับคดีเปนผูแทน
บรรยายผลงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ                 

 กรมบังคับคด ี
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     กรมบังคับคดีใน“โครงการมหกรรมพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม” และนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี              
กรมบังคับคดีเขารวมงานจํานวน 29 คน ณ โรงแรมเบสท  
เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
       - เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดี โดยนางสาว 
รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และเจาหนาท่ีกรมบังคับ
คดี เขารวมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี
เปดและประกาศเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปช่ัน  
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม 
       - เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศ
ผลการตัดสินรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งท่ี 6 มีหนวยงาน องคกร 
สถาบันท้ังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจและเอกชนเขารวม
โครงการดังกลาว โดยกรมบังคับคดีไดรับรางวัลชมเชยองคกร
โปรงใสเปนลําดับท่ี 1 
       - กร ม บั งคั บคดี โ ด ยน า ง ส า ว รื่ น วดี  สุ ว ร ร ณม งค ล                     
มีหนังสือแจงขอความรวมมืองดการใหของขวัญในเทศกาล               
ปใหม 2560 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 กับผูติดตอราชการ             
กรมบังคับคดีทุกทาน ทําให สํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือช่ืนชม 
 

 กรมบังคับคด ี
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

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

 กรมบังคับคด ี
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
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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 
    เช่ือมั่นใหกับผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
    รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการเสนอกรรมาธิการวิสามัญ 
     (1) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 (การบังคับคดีตาม             
คําพิพากษาหรือคําสั่ง) 
ข้ันตอนปจจุบัน  เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ มีมติรับหลักการและจัดสงรางพระราชบัญญัติฯ ไปยัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา (วันท่ี 10 ตุลาคม - 15 
ธันวาคม 2559) โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญไดขยายระยะเวลา
การพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ(วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 - 3 
กุมภาพันธ  2560) ซึ่ ง เมื่ อ วัน ท่ี  10 กุมภาพันธ  2560 
คณะกรรมา ธิการวิสามัญไดมีมติ เห็นชอบในหลักการราง
พร ะ ร าช บัญญั ติ ฯ  แล ะ กํ าหนด เ ข า สู ก า ร พิ จ า รณาของ            
สภานิติบัญญัติแหงชาติในวันท่ี 23 มีนาคม 2560 

     ท้ังน้ีกรมบังคับคดีไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดทํากฎหมาย
ลํ า ดั บ ร อ งแ ละก รอ บระ ยะ เ วล า ใน ส ว น ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ร า ง
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ภาค 4 ลักษณะ 2 (การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง)  

 กรมบังคับคด ี
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     เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จํานวน 3 ฉบับ 
ไดแก 
          1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิ บัติการแทน 
เจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยกราง
กฎกระทรวง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี 
พ.ศ. ... และจะนําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดี
แพงพิจารณาเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไป 

       1.2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุ บัน  ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ... 
เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอคณะทํางานฯ 
       1.3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการขายทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... 
 

 กรมบังคับคด ี
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          ข้ันตอนปจจุบัน  ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอ
คณะทํางานฯ 
 
    รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
    (1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ...  
ข้ันตอนปจจุบัน  คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ ไดรวบรวมผลการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาวแลว โดยเมื่อวันท่ี 3 
สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดีเสนอราง พรบ. ดังกลาว ไปยัง
กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 29 
กันยายน 2559 ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2559 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
 

 กรมบังคับคด ี



๕๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        อ นุ มั ติ ใ น ห ลั ก ก า ร เ มื่ อ วั น ท่ี  2 7  ธั น ว า ค ม  2 5 5 9                 
และดําเนินการในการเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพ่ือใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงการตางประเทศ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. 
และสํานักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาและ
คณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันท่ี 7,9 
กุมภาพันธ 2560 และทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดีของทุก
สัปดาหจนกวาจะเสร็จ โดยพิจารณา ไปแลวจํานวน 13 ครั้ง 

       ท้ั ง น้ีกรมบ ังค ับคด ีอยู ใน ขั ้นตอนเสนอร า งกฎหมาย               
อนุบัญญัติจํานวน 1 ฉบับ ไดแก 
       1.1) กฎหมายอนุบัญญัติ เรื่อง กําหนดเว็บไซตเพ่ือโฆษณา
คาํสั่งในคดีลมละลาย ข้ันตอนปจจุบัน  ดาํเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว 

     (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯ 
ไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม           
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ     

 กรมบังคับคด ี

 



๕๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     มีขอเสนอแนะและอยูระหวางปรับปรุงใหครบถวน โดยหารือกับ
สํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหเกิดความรัดกุมท้ังน้ี 
กรมบังคับคดีแตงตั้งคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาแกไขตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการฯ กระทรวงยุติธรรม โดยจัดประชุมเมื่อวันท่ี 20 
มีนาคม 2560 

     (3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไปยัง
กระทรวงยุติธรรมแลวเมื่ อวันท่ี  30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณาร างกฎหมายของกระทรวงยุติ ธรรม               
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีได
ดํ าเนินการปรับแก ไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ                
เสร็จสิ้ นแลว และส งใหกระทรวงฯ ดํ าเนินการในการเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเสนอรางฯ เขาคณะรัฐมนตรี 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2560 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา 
 

 กรมบังคับคด ี

 



๕๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
     (1) รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี               
เจาพนักงานบังคับคดี (ฉบับท่ี ...)  และรางระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมวาดวยการประเมินราคาทรัพย (ฉบับท่ี..) 
ข้ันตอนปจจุ บัน  อยูระหวางคณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีแพง พิจารณาทบทวนรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมตาม
ขอสังเกตของท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
    (2) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรม
บังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 4.0 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวง
ยุติ ธรรม  เมื่ อ วัน ท่ี  29 พฤศจิกายน 2559 โดยป จจุ บัน                 
อยูระหวางการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางระดับ
กระทรวง 
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 



๖๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         2. การประชุมเพ่ือเสนอความเห็นในการจัดพัฒนา 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 
    เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการประชุมเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นแนวการพัฒนาเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน
ตามยุทธศาสตร 20 ป ซึ่งมีนายสมชาย เสียงหลาย ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผูบริหาร กรมบังคับคดี ตลอดจน
ผูแทนจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการ
บริหารราชการแผนดิน ผูแทนศาลลมละลายกลาง ผูแทนสมาคม
ธนาคารไทย ผูแทนศูนยประสานงานลูกหน้ีแหงชาติ ผูแทนสภา
วิชาชีพบัญชี ผูแทนธนาคารแหงประเทศ ผูแทนสมาคมธนาคาร
นานาชาติ ผูแทนบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด ผูแทนบริษัท 
บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด และผูท่ีเก่ียวของ เขารวม
ประชุม ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ช้ัน 9 อาคารราชบุรี
ดิ เรกฤทธ์ิ ซึ่ งการจัดประชุมในครั้งน้ี  สืบเน่ืองจากตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560  - 2579) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) 

 กรมบังคับคด ี

 



๖๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เพ่ือพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในดาน
ความสามารถในการแขงขันและดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กรมบังคับคดีจึงไดมีการเสนอเรื่อง
การพัฒนาเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน (Private Official 
Reciever) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับคดีลมละลายให
สามารถรวบรวมทรัพยสิน มาแบงชําระใหแกเจาหน้ีไดรวดเร็วข้ึน 
อันจะเปนการอํานวยประโยชน ใหแกประชาชน และเ พ่ิม
ความสามารถในการแขงขัน เสริมสรางความเช่ือมั่นในการลงทุน
ใหกับประเทศตอไป  

 กรมบังคับคด ี

 11.4 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงายรวดเร็ว 

   1. การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
  ผลการดําเนินงาน 
  ยอดผูใชบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 17 มีนาคม 
2560  ร วมจํ า นวน  9 ,035  ร าย  โดยสอบถามผลคดี              
มากท่ีสุด จํานวน 5,122 ราย คิดเปนรอยละ 56.69 ของยอด
สายดวนท้ังหมด 
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 



๖๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2 .ก ารบริ ก า รข อมู ลผ านทาง ร ะบบแอพพลิ เ คชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY และ “LED PROPERTY Plus” 
   ผลการดําเนินงาน 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน “LED PROPERTY” ณ วันท่ี 20 
กุมภาพันธ 2560 รวมจํานวน 8,599 ดาวนโหลด ระดับความ 
พึงพอใจท่ีระดับ 3.91 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน“LED PROPERTY Plus”    
ณ วัน ท่ี  20  กุ มภ า พันธ  2 560  ร วมจํ า น วน  1 ,03 0              
ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.57   
3. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน    
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 4 ร 
ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศ
ขายทอดตลาด มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี 
โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 100,000 
ลานบาท ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - 15 
มีนาคม 2560 สามารถผลักดันทรัพยสินออกจากระบบการบังคับคดี 
รวมจํานวน 54,904,522,864 บาท 

 กรมบังคับคด ี

 
 



๖๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     (ขอมูล ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2560) รายละเอียด ดังน้ี 
     - เดือนตุลาคม 2559 ผลักดนัทรัพยสินได  
จํานวน 11,500,557,951 บาท 
     - เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
9,068,792,269 บาท 
     - เดือนธันวาคม 2559 2559 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
9,386,296,429 บาท 
     - เดือนมกราคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
10,585,908,700 บาท 
     - เดือนกุมภาพันธ 2560 ผลกัดันทรัพยสินได จํานวน 
9,295,998,342 บาท 
    - วันท่ี 1 - 15 มีนาคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
5,066,969,173 บาท 

4.โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
   ผลการดําเนินงาน 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกล เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใต           
กลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมี 

 กรมบังคับคด ี
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     ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอยหน้ี
ครัวเรือน ผูเขารวมการไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  
เปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี และทําใหเกิด
ความสมานฉันทสามัคคีในสังคม ซึ่งผลการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ช้ันบังคับคดี โดยตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ 2560 
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวมจํานวน 4,790 เรื่อง ทุนทรัพย
รวม  1,550,215,525.44 บาท รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 
4,236 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 1,394,402,956.83 บาท คิดเปน
สําเร็จรอยละ 88.43 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
รายละเอียด ดังน้ี 
   - เดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 960 
เรื่อง ทุนทรัพย 397,444,253.02 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 841 
เรื่อง ทุนทรัพย 273,347,928.41 บาท คิดเปนรอยละ 87.60 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนพฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,454 เรื่อง ทุนทรัพย 376,495,361.10 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 1,346 เรื่อง ทุนทรัพย 304,061,129.11 บาท       
คิดเปนรอยละ 92.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 

 กรมบังคับคด ี
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        -  เดือนธันวาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
791 เรื่อง ทุนทรัพย 317,657,025.20 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 669 
เรื่อง ทุนทรัพย 260,805,937.63 บาท คิดเปนรอยละ 84.58 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนมกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลีย่ 977 
เรื่อง ทุนทรัพย 458,618,886.12 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 836 เรื่อง 
ทุนทรัพย 342,208,065.07 บาท คิดเปนรอยละ 85.57 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนกุมภาพันธ 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
608 เรื่อง ทุนทรัพย 267,315,419.28 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 544 
เรื่อง ทุนทรัพย 213,979,896.61 บาท คิดเปนรอยละ 89.47 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

5. การไกลเกลี่ยขอพิพาทหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกล เกลี่ย              
ขอพิพาทในช้ันบังคับคดีมาเปนแนวทางการใหความชวยเหลือ  
โดยผลการไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัวประเทศ เดือนตุลาคม 2559 - 
มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 22เรื่อง  
ทุนทรัพย 6,154,416.18 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 19 เรื่อง  
ทุนทรัพย 5,786,042.20 บาท คิดเปนรอยละ 86.36 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี



๖๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมบังคับคด ี
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        7. การใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต       
      1) โครงการมหกรรมไกล เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี เพ่ือ
ชวยเหลือลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตป 2560 
      กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต  โดยการจัดโครงการไกล เกลี่ ยหน้ี             
ช้ันบังคับคดี ให กับลูกหน้ี ช้ันบังคับคดี ท่ี ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณอุทกภัยในจังหวัด ทางภาคใตของประเทศไทย โดยให
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใตทุกจังหวัดประสานความ
รวมมือจากสวนงานอ่ืนท่ีเก่ียวของและทําหนาท่ีในการไกลเกลี่ยหน้ี
ช้ันบังคับคดีเพ่ือลดโอกาสการถูกยึดและอายัดทรัพย โดยกรมบังคับ
คดีกําหนดใหมีโครงการมหกรรมไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีในพ้ืนท่ี
ภาคใต โดยกําหนดจัดจํานวน 3 ครั้ง ไดแก                   
    1. วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    2. วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา  
    3. วันท่ี 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกวสมุย รีสอรท จังหวัด 
สุราษฎรธานี                      
 

 กรมบังคับคด ี
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     โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
      - วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสกล จันทรักษ รองผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานเปดโครงการ นางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตาม
คําพิพากษาของสถาบันการเงินท้ังสองแหงเขารวม มีเรื่องเขาสู
ก ร ะบวนการ ไกล เ กลี่ ย ร วม  88  เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย จํ านวน 
56,554,097.56 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 62 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
32,089,298.65 บาท  คิดเปนรอยละ 82.67 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรม
บังคับคดี รวมกับคณะผูบริหาร ไดรวมพบพูดคุยถึงเรื่องการทํางานเชิง
รุกของกรมบังคับคดีพรอมรับฟงปญหาของเครือขายวิทยากร 
ตัวคูณจังหวัดนครศรีธรรมราชและไดปฏิบัติภารกิจมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคกับผูประสบอุทกภัย ณ ฝายมีชีวิตหาดทรายทอง ตําบลทาย
สําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไดจัดเตรียม
เครื่องอุปโภคบริโภคจากทุนทรัพยสวนตัว ประกอบดวย ขาวสาร
จํานวน 250 กิโลกรัม อาหารกระปองและนํ้ามันพืช และเงินสดจํานวน 
5,000 บาท รวมมูลคา 18,000 บาท รวมกับชุดอุปโภคบริโภคท่ี
บุคลากรของสํานักงานบังคับคดี 

 กรมบังคับคด ี
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     จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกันบริจาคจากทุนทรัพยสวนตัวรวมกัน 
จํานวน 120 ชุด รวมมูลคา 15,280 บาท 
     - วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี
กรมบังคับคดี เปนประธานเปดโครงการและนายโชติพงศ วงศภัค
ไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เปนผูกลาว
รายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษา เขารวมโครงการ มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ ย รวม 30 เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย จํ านวน 
14,854,860.54 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 27 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
13,600,371.50 บาท คิดเปนรอยละ 90 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบด ี
กรมบังคับคดี พรอมดวยนายพีระ อัครวัตร หัวหนาผูตรวจราชการ 
กรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดี
ลมละลาย และนายโชติพงศ วงศภัคไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยือนเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ใหแกผูประสบอุทกภัย พรอมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคจากทุนทรัพย
สวนตัว ประกอบดวย ขาวสาร 250 กิโลกรัม และนํ้าดื่ม พรอมให
ความรูดานกฎหมายใหมท่ีจะเปนประโยชนแกประชาชน และรับฟง
ปญหาของผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตําบลปากรอ                   

 กรมบังคับคด ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ณ ศาลาเอนกประสงค หมู ท่ี 6 ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
     - วันท่ี 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกวสมุย รีสอรท จังหวัด 
สุราษฎรธานี โดยมีนายศุภวัชร ศักดา รองผูวาราชการจังหวัด 
สุราษฎรธานี เปนประธานเปดโครงการฯ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษา
เขารวมโครงการ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 161 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 103,510,422.07 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 
127 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 72,356,496.41 บาท คิดเปน
รอยละ 78.88 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ี อธิบดี                
กรมบังคับคดีรวมกับคณะผูบริหารรวมถวายขาวสารแดพระอธิการ 
ภูวนาท จารุทีมโน เจาอาวาสวัดบางขยาราม เพ่ือรวมทําบุญแด
พระภิกษุสงฆ เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี  
ณ วัดบางขยาราม ตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
       รวมผลการจัดมหกรรมไกล เกลี่ยจํานวน 3 ครั้ ง มีลูกหน้ี           
เข าร วมไกล เกลี่ ยขอพิพาทท้ังสิ้ น 266 ราย ทุนทรัพย รวม 
174,919,380.17 บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จจํานวน 216 ราย                
ทุนทรัพยรวม 118,046,166.56 บาท ความสําเร็จของการ 
 

 กรมบังคับคด ี
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       ไกลเกลี่ยคิดเปนรอยละ 81.20  
       2) การจัดไกลเกลี่ยตามภารกิจการลงพ้ืนท่ีของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ
อุทกภัยและโคลนถลมพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 
2560 กรมบังคับคดีไดรับการประสานจากกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ใหจัดไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี  
ณ สถานีโรงไฟฟาสุราษฎรธานี ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎรธานี เพ่ือชวยเหลือลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภัยใหมีโอกาสเจราจา
ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาโดยมีสถาบัน
การเงินเขารวมในวันดังกลาว ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยจัดการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี  
มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
         - ธนาคารออมสิ น  มี ผู ขอไกล เกลี่ ยจํ านวน 29 ราย                  
ทุนทรัพยรวม 1,200,000 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จจํานวน 20 ราย  
ทุนทรัพยรวม 6,500,000 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 68.9 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย สําหรับอีก 9 ราย อยูระหวาง
การเจรจากับธนาคารเพ่ิมเติม 
   
 

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย มีผูขอไกลเกลี่ย จํานวน 7 ราย เปนลูกหน้ีท่ีขอปรับโครงสรางหน้ี 
ตามนโยบายพักชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีของธนาคาร 
        - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีผูขอไกลเกลี่ย จํานวน 
4 ราย เปนลูกหน้ีท่ีไมอยูในช้ันบังคับคดี โดยขอปรับปรุงโครงสราง
หน้ีและขอสินเช่ือ 
         รวมผลการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยใหกับผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี
ภาคใตไปแลวจํานวน 4 ครั้งมีลูกหน้ีเขารวมไกลเกลี่ยขอพิพาทท้ังสิ้น 
286 ราย ทุนทรัพยรวม 181,419,380.17 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
236 รายทุนทรัพยรวม 124,546,166.56 บาท ความสําเร็จของการ
ไกลเกลี่ย คิดเปนรอยละ 82.52 
        3) การชวยเหลือลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต          
ผลการยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีตามชองทาง
ตางๆ ไดแก ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท กรมบังคับคดี และศูนยไกล
เกลี่ยขอพิพาทประจําสํานักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ และ
สายดวน 1111 ตอ 79 มีผูยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยและสอบถาม
ขอมูลการไกล เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี ท้ังสิ้น 15 ราย  
ทุนทรัพยรวม 7,051,126.06 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 2 
กุมภาพันธ 2560) โดยสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทสําเร็จแลว 1 
ราย  

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

        ท้ังน้ีผูประสบอุทกภัยท่ีประสงคจะขอไกลเกลี่ยหน้ีในช้ันบังคับคดี 
สามารถแจงความประสงคมายังศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท กรมบังคับ
คดี ทางหมายเลข 02887 5085 ,0 2887 5072 หรือท่ีสายดวน 
กรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ สงคํารองมายังศูนยไกลเกลี่ยขอ
พิพาทกรมบังคับคดี ทางโทรสารหมายเลข 0 2881 4816 และ
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจําสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ หรือ
ทางอีเมลอธิบดีกรมบังคับคดี ruenvade.s@led.mail.go.th ไดตลอด 
24 ช่ัวโมง 7 วัน เพ่ือกรมบังคับคดีจะไดประสานไปยังเจาหน้ีเพ่ือ
แจงความประสงคในการขอไกลเกลี่ยหน้ีในช้ันบังคับคดีตอไป 

 กรมบังคับคด ี

     8. มหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนตางๆ โดยผลการดําเนินงานจัดมหกรรม 
ไกลเกลีย่ขอพิพาทตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - วันท่ี 22 มีนาคม 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 5,657 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 1,507,288,426.53 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ
รวม 5,076 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 1,225,340,071.60 
บาท คิดเปนรอยละ 89.72 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย 
 

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

             ท้ังน้ีกรมบังคับคดี รวมกับ สถาบันการเงิน จัดมหกรรม                   
ไกล เกลี่ยขอพิพาทสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน                        
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือ
เปนการเสริมสรางความสมานฉันท ยุติการบังคับคดีดวยความ 
พึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เปนธรรม ลดปริมาณการบังคับคดี 
เสริมสรางความรูความเขาใจและความเช่ือมั่นเก่ียวกับกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 
รวมกับ 7 หนวยงาน ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 
จํากัด บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง  
(ซีพีแอล) จํากัด และ บริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด                      
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 
179 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 63,580,613.10 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 140 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 44,982,735 บาท คิดเปนรอย
ละ 78.21 ของเรือ่งท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
       ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตาม
หนวยงาน ดังน้ี 
 
 

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            1) รวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
          - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดย
มีผลการดําเนินงานตั้งแต วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 - วันท่ี 15 
กุมภาพันธ 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 8 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 85,699 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 8 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน  85,699 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 
       2) รวมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
         - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ปตตานี และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี จัดมหกรรม           
ไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม 
2559 - วันท่ี 19 มีนาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
รวม 3,199 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 503,842,805.95 บาท 
ไกล เกลี่ ยสํ าเร็ จรวม 2,950  เรื่ อง ทุนทรั พย รวมจํ านวน 
458,739,424.78 บาท คิดเปนรอยละ 92.22 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 

      3) รวมกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
        - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอ
พิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 

 กรมบังคับคด ี
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ความสอดคลองกับ
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ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ไกลเกลี่ย 5 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 4,475,714.60 บาท            
ไกลเกลี่ยสําเรจ็ 4 เรื่อง ทุนทรพัย จํานวน 4,001,747.90 บาท  
คิดเปนรอยละ 80 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

      4) รวมกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกล เกลี่ย            
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ     
ไกล เกลี่ ย  24 เรื่ อง ทุนทรั พย  14,498,014.48 บาท               
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 13 เรื่อง ทุนทรัพย 10,921,298.28 บาท       
คิดเปนรอยละ 54.16 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

      5) รวมกับ ธนาคารออมสิน  
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ลําพูน สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎรธานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท  โดยมีผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 30 มกราคม 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 242 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 96,844,803.84 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 205 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 66,702,572.57 บาท คิดเปนรอยละ 84.71 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          6) รวมกับ บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
หนองคาย สํ านักงานบังคับคดีจั งหวัดเชียงใหม  สํ านักงาน               
บังคับคดีจังหวัดปตตานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 
และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 22 
มีนาคม 2560  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 382 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 156,976,283.28 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 
293 เรื่อง  ทุนทรัพยรวมจํานวน 121,241,965.69บาท  
คิดเปนรอยละ 76.70 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

      7) รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎรธานี และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกล
เกลี่ยขอพิพาทโดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 
วันท่ี 12 มีนาคม 2560  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 
1,161 
 

 กรมบังคับคด ี
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เ รื่ อ ง  ทุนทรัพย ร วมจํ านวน 451 ,021 ,699 .83 บาท                                   
ไกล เกลี่ ยสํ าเร็ จรวม 1,047  เรื่ อง ทุนทรั พย รวมจํ านวน 
398,769,708.85 บาท คิดเปนรอยละ 90.18 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย  
      8) รวมกับ ธนาคารซิตี้แบงก จํากัด 
        - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท  
เมื่อวันท่ี 1-2 ตุลาคม 2559  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท 72 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 15,869,354.07 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 68 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 15,476,854.07 บาท คิดเปน
รอยละ 94.45 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  

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

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         10)  รวมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
         - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย    
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 32 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 25,260,822 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 27 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 23,446,283 บาท  
คิดเปนรอยละ 84.37 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      11.) รวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
         - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย  
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 1 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 124,230.14 บาท  
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 1 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 124,230.14 บาท  
คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      12.) รวมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
          - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 9 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 6,704,631.27 
บาทไกลเกลี่ยสําเร็จ 7 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 5,640,786.36 
บาท คิดเปนรอยละ 77.77 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         13.) รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
         - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานบังคับดีจังหวัด
สงขลา และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏรธานี จัดมหกรรม 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี25 ตุลาคม 
2560 - วันท่ี 30 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
รวม 205 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 169,767,939.51 บาท  
ไกล เ กลี่ ยสํ า เ ร็ จ รวม  155  เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย รวมจํ านวน 
66,420,431.90 บาท คิดเปนรอยละ 75.61 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
      14.) รวมกับ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ ลีสซิ่ง จํากัด 
         - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแกน                
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2559 - วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยรวม 70 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
22,486,632.49  บาท ไกล เกลี่ยสํา เร็จรวม 55  เรื่ อง                 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 14,841,515.84 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        78.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

      15.) รวมกับ กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันท่ี 18 – 19 มีนาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ยรวม 244 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 39,097,758.12 บาท 
ไกล เ กลี่ ยสํ า เ ร็ จ รวม  240  เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย รวมจํ านวน 
38,695,515.27 เรื่อง คิดเปนรอยละ 98.36 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 

    
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ลําดับท่ี 
 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคั

ญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
    - แกไขกฎหมายเสริมสรางความมั่นคงดานพระพุทธศาสนา 

๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยู ร ะหว า งการจั ด ทํารายงานผลการดํ า เ นินงานตาม
ขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ 
ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูป
ทนายความอาสา ทนายความขอแรงและท่ีปรึกษากฎหมายของเด็ก
และเยาวชน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี (เรื่องตอเน่ือง) 
 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 

 
 



๘๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
    ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการผลิต Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ดังน้ี 
    กฎหมายนารู 
     ๑) พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ : พกปนอยางไร ... ไมผิดกฎหมาย 
     ๒) พระราชบัญญัติวาดวยสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ : จะถูก 
จะแพง ตองแสดงราคาไวกอน #แมคาออนไลน 
     กฎหมายใหม 
     ๑) พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ความ
เทาเทียมระหวางเพศ 
     ๒) พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ : มาตรฐานใหม ควบคุม 
ฟนฟู บําบัด แกไขผูตองขังในเรือนจํา 
     ๓) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ : จัดซื้อ จัดจาง ภาครัฐรูปแบบใหม 
     Stay Safe อยูอยางปลอดภัย 
     ๑) ตอนท่ี ๕ "รวมมือรวมใจ" 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 



๘๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑) รางพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. .... 
     ๒) รางพระราชบัญญัติการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบังคับ
ตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. .... 
     ๓) การเพ่ิมบทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอ 
     ๔) ขอความเปนธรรมกรณีสมาคมผูประกอบการรักษาความ
ปลอดภัยแหงประเทศไทย 
     ๕) ขอสังเกตคณะกรรมาธิการฯพิจารณารางพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไข
อัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)       
     ๖) การจัดทําความเห็นกรณีเมาแลวขับเปนเหตุ ใหผูอ่ืนถึงแก
ความตาย 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 



๘๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

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

๓๒,๘๘๙,๐๐๐ สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
      ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค 
ตอการบริหารราชการแผนดิน 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและค า ใช จ ายแกจํ า เลยในคดีอาญา ฉบับท่ี  ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค 
    ดวยพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
ค า ใช จ ายแก จํ า เลยในคดีอาญา พ .ศ .  ๒๕๔๔ ฉบับ ท่ี  ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงจําเปนตอง
มีการปรับปรุงกฎหมายลําดับรองใหมีความสอดคลองเพ่ือให
ประชาชนผูตกเปนผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาเขาถึงสิทธิตาม
พระราชบัญญัติไดงาย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และเปนธรรม 
สนับสนุนใหความชวยเหลือเยียวยาประชาชนไดมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
เปาหมาย 
    รางกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๓ ฉบับ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๘๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
   ดําเนินการเสร็จสิ้น  ดังน้ี 
   ๑. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
   ๒. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจาย
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๘๓ ก ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ มีผลบังคับ
ใช วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
   ๓. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสียหายและ
ค า ทดแทนและค า ใช จ า ยแก จํ า เ ล ย ในคดี อ าญาว าด ว ย
คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน 
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
   ๔. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจาย แกจําเลยในคดีอาญา วาดวยการยื่น  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๘๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     คําขอและวิธีพิจารณาคําขอคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจาย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ 
๒๘๖ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
   ๕. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยื่นอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖ง  
ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๘๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย 
ในชุมชนท่ีผานมามีความเปนระบบ มีกฎหมายรับรอง อันเปนการ
สรางความเขมแข็งใหกับระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศ ทําให
คนในชุมชนมีความสามารถแกไขปญหาระหวางกันเองได ชวยลด
การนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการยุติธรรมหลักและเปนการสงเสริม
ความปรองดองสมานฉันทใหเกิดในชุมชนและประเทศชาติจึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
เปาหมาย 
    พระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... 
จํานวน ๑ ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมายกลาง
เก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท หลังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํากฎหมาย
เก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปน
กฎหมายกลาง ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเขาหารือกับทาง
สํานักงานกฤษฎีกาและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเรื่องกฎหมายเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกลี่และประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเปนกฎหมาย
กลาง เมื่อวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานกฤษฎีกา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๙๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๙๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 
พ.ศ. .... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
    ๑.๑ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ี
อาจไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน เชน 
ระเบียบของตํารวจ 
    ๑.๒ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. .. . . ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวน
สอบสวน กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ
ท้ังหมด 
    ๑.๓ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของ
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๙๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๙๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๙๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

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

   1. การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
      สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม
บุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร และไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง 
จํานวน รวม 203 ราย ซึ่งประกอบดวย  
        1.สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม
บุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร และไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง 
จํานวนรวม 203 ราย ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการตรวจสาร
พันธุกรรมในหองปฏิบัติการ 
        2.สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดหารือกับกรมการปกครองใน
วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการดําเนินงานการตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะ
และประสบปญหาทางทะเบียนราษฎร ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
และรายช่ือบุคคลท่ีประสงคตรวจสารพันธุกรรม รวมท้ังแนวทาง
การตรวจสารพันธุกรรมกรณีผูท่ีรองขอเขามา แตไมเขาเง่ือนไข
ตามท่ีกรมการปกครองกําหนด  
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๙๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจนศพ 
นิรนามตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการสนับสนุน
การปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ.๒๕๕๘ 
     2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
            (1) ศพนิรนาม ๒6 ราย (รับจากกลุมนิติพยาธิ) 
            ( 2 )  ส า ม า ร ถ พิ สู จ น ศ พ นิ ร น า ม ไ ด  4  ร า ย  
(ศพนิรนามเดือนมีนาคม ๒๕60 จํานวน 4 ราย และเดือน
ธันวาคม ๒๕58 จํานวน 1 ราย) 
    2.2 จํานวนการตดิตามคนหาย 
           (1) คนหาย ๑ ราย 
           (2) สามารถติดตามคนหายได 1 ราย  
 
 
3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
       - 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 
 



๙๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรฐัมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
        งานท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ ประกอบดวย 
       4.1 (TCU 600322-004) ผูรองรองผานกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ กรณีตนไดถูกดําเนินคดีในความผิดฐานปลอม
ลายมือช่ือ คําพิพากษาศาลสิ้นสุดแลว ปจจุบันผูรองดําเนินการ
รวบรวมหลักฐานเพ่ือรื้นฟนคดีอาญาใหม จึงประสงคใหสถาบันฯ 
ตรวจพิสูจนลายมือช่ือ      

    5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการดาน 
นิติวิทยาศาสตร(นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
      5.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรมสู
หมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน เพ่ือเผยแพรความรูดานนิติ
วิทยาศาสตรไปสูสังคม จํานวน 9 ครั้ง ประกอบดวย 
  (1) วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 สถาบันฯ ไดดําเนินการ
เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร
ยุติธรรมจังหวัด 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   (2) วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 สถาบันฯ ได
ดําเนินการเขารวมเผยแพรความรูดานนิตวิิทยาศาสตรไปสูสังคมใน
โครงการยุติธรรมสูหมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน ณ จังหวัด
สงขลา 
   (3) วันอาทิตย ท่ี  12 กุมภาพันธ  2560 ณ ศูนย
ยุติธรรมชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๙๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     (4) วันเสารท่ี 18 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยยุติธรรมชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 
  (5) วันอาทิตย ท่ี  19 กุมภาพันธ  2560 ณ ศูนย
ยุติธรรมชุมชนเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
  (6) เสารท่ี 25 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยยุติธรรม
ชุมชนเขตดินแดง กรุงเทพฯ 
  (7) วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 สถาบันฯไดเขารวม
เผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการยุติธรรม
สูหมูบานนําบริหารรัฐสูประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (8) วันท่ี 8 มีนาคม 2560 สถาบันฯ ไดดําเนินการเขา
รวมเผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการ
ขับเคลื่อนการอํานวยความยุติธรรมโดยการเช่ือมโยงระหวางศูนย
ยุ ติ ธ ร ร ม ชุม ชน  ภ าย ใ ต ภ า ร กิ จก ร ะทร ว งยุ ติ ธ ร รมแล ะ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัด
ชลบุรี 
  (9 )  วัน ท่ี  21 - 23 มีนาคม 2560 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดดํา เนินการเขารวมเผยแพรความรูด านนิติ
วิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสกลนคร 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๙๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     5.2.สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดโครงการใหความรู
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการนิติวิทยาศาสตรสู ชุมชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกําหนดการจัดโครงการนํา
รองเปน 5 ภาคซึ่งประกอบดวย       
             (1) ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม 
             (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแกน 
             (3) ภาคกลาง คือ จังหวัดนครปฐม 
             (4) ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี 
             (5) ภาคใต คือ จังหวัดสงขลา 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

         6. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองโทษเพ่ือ
จัดทําฐานขอมูลสําหรับการควบคุมอาชญากรรม 
         อยูระหวางเตรียมการของบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐ 

    7. การตรวจพิสูจนยาเสพติดในเสนผมเพ่ือเฝาระวัง และ
ปองกันการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน  
          7 .1  สถา บัน นิ ติ วิ ทย าศาสต ร ไ ด ดํ า เ นินก ารร ว ม 
กับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในการตรวจพิสูจนสาร
เสพติดในเสนผมจากเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนแลวเสร็จ จํานวน ๑20 ตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

               (1)  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกรุณา จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 30 ตัวอยาง 
          ( 2 )  ศู น ย ฝ ก แ ล ะ อ บ ร ม เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น เ ข ต  
1 จังหวัดระยอง จํานวน 30 ตัวอยาง  
          ( 3 )  ศู น ย ฝ ก แ ล ะ อ บ ร ม เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น เ ข ต  
4 จังหวัดขอนแกน จํานวน 15 ตัวอยาง 
          (4) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานอุเบกขา 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง  
          (5) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัด
นครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง  
          (6) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนมุทิตา จังหวัด
นครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

       8. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
       8.1 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน  
ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน  
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลอาวุธ
ปน ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน จํานวน 12 รายการ ซึ่ง
ประกอบดวย 
              (1) ดานอาวุธปน จํานวน 1 รายการ   
              (2) ดานลูกกระสุนปน 6 รายการ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๐๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                   (3) ดานปลอกกระสุนปน 6 รายการ 
     8.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม   
         สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลสาร
พันธุกรรม จํานวน 1,996 ราย 
     8.3 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและศพนิรนาม   
              -   
     8.4 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ 
              -  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

         9. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
              สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 2 คดี ประกอบดวย 
    9.1 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน  
1  รายการ ไดแก 
        (1) เลขท่ีคดี ส.469/2559 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 
ดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ท.) กรณีผูถูกกลาวหาตําแหนงผูใหญบานวา
กระทําการทุจริตในภาครัฐ 
     

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๑๐๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         9.2 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน  
1 รายการ ไดแก 
        (1) เลขท่ีคดี ส.030/2560 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2560 
ดวยคณะอนุกรรมการไตสวน ซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กรณีตรวจพิสูจนลายมือช่ือในเอกสารเก่ียวกับการจัดจาง
ของเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัยไม
สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศเปนอุปสรรคตอการ
บริหารราชการแผนดิน 
 

   - พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
ผลการดําเนินงาน 

1. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 

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

1) มติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

๑.1) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงิน 
คาเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

1.๒) นําเรื่องเขาสู ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติ
กําหนดจํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

2)  กฎกระทรวง  จํ านวน 4  ฉ บับ  ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

2.๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติ
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 



๑๐๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                     2.๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในราง 
อนุบัญญัติภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเสร็จแลว 

3) ประกาศกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

3.๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

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

4) ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

4.๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

4.2) ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือกําหนดคํานวณ
คาตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับ 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 



๑๐๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ คาตอบแทนลาม ตลอดจน
คาตอบแทนผูประสานงานและบุคคลท่ีเขารวมประชุมในการ
ดําเนินการเพ่ือสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

4.3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ
นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

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

5) ระเบียบกรม จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

5.๑)  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของร า ง 
อนุบัญญัติท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

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

 กรมคมุ
ประพฤต ิ

 



๑๐๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     6) ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
6.๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ

พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
แลว ซึ่งคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

6.2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะ
ประธานคณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 

      ปจจุบันกรมคุมประพฤตไิดยกรางกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตอง
ออกตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ท้ัง 20 ฉบับเสร็จแลว 
โดยพ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใชวันท่ี 1 
เมษายน 2560  (ขอมูลคงเดมิ)  
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการ
ชวยเหลือ 
๑๑.๕.๑ ปรับปรุงระบบการ
ชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชนท่ีไมไดรับความเปน
ธรรมโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงาย รวดเร็ว 

   เร่ือง สืบสวน ๒๗/๒๕๕๘ กรณีบุคคลทําการลงบทความอันเปน
เท็จในลักษณะจาบจวงสถาบันฯ ในสื่อสังคมออนไลน 
วัตถุประสงค เพ่ือพิสูจนความผิดหรือบริสุทธ์ิของผูตองสงสัย 
ในช้ันตน  
เปาหมาย พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและผูตองสงสัยวากระทํา
ความผิด 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
    ๑. สามารถพิสูจนความผิดหรือบริสุทธ์ิของผูตองสงสัย 
ในช้ันตน 
    ๒. ลดจํานวนคดีท่ีจะเขาสูหนวยงานบังคับใชกฎหมายในช้ัน
สอบสวน อัยการและศาล 
    ๓. สามารถลดความเสียหาย ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูถูก
กลาวหาวากระทําความผิด 
    ๔. สามารถโตแยงกับหนวยงานอ่ืนในแงพยานหลักฐาน
นอกจากพิสูจนความผิด ซึ่งในขณะเดียวกันสามารถพิสูจนความ
บริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหาไดดวย (เปนการปฏิบัติตาม ป.วิ.อาญา 
มาตรา ๒๒๖) 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ๑. ลดเวลาและภาระคาใชจายในการดําเนินคดี 
    ๒. เปนแนวทางในการดําเนินคดีใหกับพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ในการปฏิบัติหนาท่ีโดยเท่ียงธรรม 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ  



๑๐๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

   ผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจําเดือนกุมภาพันธ  
๒๕๖๐  
 
    มีผูย่ืนคําขอเฉพาะเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ จํานวนท้ังสิ้น 
๓๑๑ ราย  
     - อนุมัติ ๗๘ ราย  
     - ไมอนุมัติ ๔๔ ราย 
     - ยุติเรื่อง ๒๓ ราย  
     - อยูระหวางดําเนินการ ๑๖๖ ราย 
ยอดสะสมตั้งแต ตลุาคม ๒๕๕๙ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
     - อนุมัติ ๗๑๑ ราย  
     - ไมอนุมัติ ๔๔๘ ราย 
     - ยุติเรื่อง ๒๐๕ ราย  
     - อยูระหวางดําเนินการ ๔๙๙ ราย 
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

  
 
 



๑๐๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     การชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ยอดเฉพาะเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๖๐  
   ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
   ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน ๔๕ ครั้ง เปนเงิน
๒๔๑,๕๘๒  บาท  
        ๑.๒ คาทนายความ จํานวน ๑๓๖ ครั้ง เปนเงิน ๙๘๔,๒๘๓ 
บาท 
        ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน ๑ 
ครั้ง เปนเงิน ๕,๖๑๐บาท  
    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
         จํานวน ๖๐ ครั้ง เปนเงิน ๑๐,๐๗๖,๐๐๐  บาท  
    ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนษุยชน 
         ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
         ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ ๑๑,๓๐๗,๔๗๕ บาท  
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 
 



๑๑๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         การชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ยอดสะสม ต้ังแตตุลาคม 
๒๕๕๙ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
    ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
    ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน ๓๓๓ ครั้ง เปนเงิน
๒,๗๓๓,๔๘๙ บาท  
        ๑.๒ คาทนายความ จํานวน ๖๕๑ ครั้ง เปนเงิน 
๔,๙๔๗,๒๖๖  บาท  
        ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน ๑๓ 
ครั้ง เปนเงิน ๗๔,๓๘๕ บาท  
    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
         จํานวน ๒๑๙ ครั้ง เปนเงิน ๔๔,๘๑๔,๔๐๐ บาท  
    ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนษุยชน 
         ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
         ยังไมมีการใชจาย 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


