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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 เมษายน 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 พระองคเจาพัชรกิต ิ
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 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

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 
     ดําเนินการจัดอบรม ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 จํานวน 8 
แหง ๆ ละ 50 คน รวม 400 คน ดังน้ี 
 - เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัด เรือนจําจังหวัดตราด 
 - เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัด เรือนจําจังหวัดชัยนาท 
 - เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัด เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
 - เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัด เรือนจํากลางสุรินทร 
 - เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัด เรือนจํากลางเพชรบุรี 
 - เรือนจําช่ัวคราวเหลียงหอง สังกัด เรือนจําจังหวัดตรัง 
 - ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา 
 - เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัด เรือนจํากลางเชียงราย 

2.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจหลักสูตร
เขมขน โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชร 
กิติยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง
ในเรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       2.2 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
    2.3 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ   
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 สังกัดเรอืนจาํกลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
     

 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 

     ผลการดําเนินงาน 
   ไดดําเนินการจัดอบรม ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 แลว จํานวน 
4 แหง ๆ ละ  50 คน ขณะน้ีมีผูตองขังเขารับการอบรม จํานวน 
200 คน ดังน้ี 
   - เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
   - เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัด เรือนจําจังหวัดชัยนาท 
   - เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัด เรือนจํากลางเชียงราย 
   - เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัด เรือนจํากลางสุรินทร 

 กรมราชทัณฑ 

       3.โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
    เ พ่ือสนองแนวพระราชกระแสรับสั่ ง  สมเด็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลการพัฒนา
หองสมุดสาชาและหองสมุดเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และสามารถใช
ประโยชนไดตามสภาพท่ีเปนจรงิในภาคปฏิบัต ิตลอดจนเชิดชูสราง
ขวัญกําลังใจใหแกผูบริหาร ผูปฏิบัติงานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑ
สถาน และขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูใหกับผูตองขัง 
เปาหมาย 
    ใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน 131 แหง โดยแบงกลุมตามบริบทของ
เรือนจํา/ทัณฑสถาน และตามความจุของผูตองขังหลักเกณฑการ 

 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 

     ประกวด แบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 ประกวดหองสมุด
สาขาแดนหญิงและหองสมุดเคลื่อนท่ี โดยพิจารณาตัดสินจากการ
ดําเนินงานยอยหลัง 2 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานหองสมุด
เรือนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 
 สรุปผลการตัดสินการประกวด 
  1. มีเรือนจํา/ทัณฑสถานสงผลงานเขารวมท้ังหมด 50 แหง 
  2. กรมราชทัณฑไดเรียนเชิญผูเช่ียวชาญดานหองสมุดเขาเปน
คณะกรรมการตัดสิน จํานวน 3 ทาน จาก 1) สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 3) สํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว 
  3. ดําเนินการพิจารณาตัดสินผลงาน วันท่ี 18 เมษายน 2560 
  4. ผลประกวดมีดังน้ี 
 ประเภทท่ี 1 หองสมุดสาขาแดนหญิงและหองสมุดเคลื่อนท่ี 
   กลุมท่ี 1 เรือนจําความจุผูตองขังนอยกวา 1,000 เรือนจํา
จังหวัดอุทัยธานี 
   กลุมท่ี 2 เรือนจําความจุผูตองขังระหวาง 1,001 - 2,000 คน 
เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
   กลุมท่ี 3 เรือนจําความจุผูตองขังระหวาง 2,001 - 3,000 คน 
เรือนจํากลางนครพนม 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       กลุมท่ี 4 เรือนจําความจุผูตองขัง 3,000 คนไป เรือนจํากลาง
เชียงใหม 
 ประเภทท่ี 2 หองสมุดสาขาและหองสมุดเคลื่อนท่ี 
   กลุมท่ี 1 เรือนจําความจุผูตองขัง 500 - 2,000 คน ทัณฑ
สถานหญิงพิษณุโลก 
   กลุมท่ี 2 เรือนจําความจุผูตองขังมากกวา 2,000 คนข้ึนไป 
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

3.2 โครงการติดตามและประเมินมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ป พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
      เพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนางานดานหองสมุดของ
เรือนจํา/ทัณฑสถานท่ียังไมผานเกณฑมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/
ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 และสรางความตระหนักในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในเรือนจํา/ทัณฑสถานใหมคีุณภาพตลอดจนจัดเตรียม
ความพรอมในการเปนกลุมเปาหมายหองสมดุเรอืนจําพรอมปญญา 
กลุมเปาหมาย 
       เรือนจํา/ทัณฑสถาน 78 แหง 
รูปแบบการดําเนินการ 
       ใหเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมายไดประเมินตนเองโดย
ยึดตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 

 กรมราชทัณฑ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     และรวบรวมจัดสงเอกสารหลักฐานภาพถายมาใหสวนกลางกรม
ราชทัณฑเปนผู พิจารณาตรวจสอบ และกรมราชทัณฑจะได
รวบรวมขอมูลเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ีผานการประเมินจัดพิมพเปน
รูปเลมเพ่ือนํารายงานกองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกระทรวงยุติธรรม
ลําดับตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
      อยูระหวางรวบรวมผลการดําเนินงานของเรือนจํา/ทัณฑ
สถานกลุมเปาหมาย กําหนดสงภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคในการ
ขยายผลการดําเนินงานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
     1.เรือนจํา/ทัณฑสถานหลายแหง ไมมีอาคารท่ีทําการหองสมุด
ท่ีเปนเอกเทศ/ไมเปนไปตามมาตรฐานหองสมุด 
     2.บุคคลากรปฏิบัติงานหองสมุดบางแหงมีการสับเปลี่ยน
โยกยายหนาท่ีทําใหไมเกิดความตอเน่ืองในการดําเนินงานและ
ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี กลาวคือ ท้ังดานการควบคุม ควบคูกับการ
พัฒนา ทําใหไมสามารถทํางานใหบรรลุผลไดในชวงเวลาท่ีกําหนด 
และม ี

 กรมราชทัณฑ 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ประสิทธิภาพตามเปาประสงค 
     3. สื่อทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด ขาดความหลากหลาย
ทันสมัยไมสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ
ผูรับบริการ (ผูตองขัง) 
     4. วัสดุ อุปกรณสําหรับการดําเนินงานหองสมุดขาดความ
ทันสมัยและไมเพียงพอกับกลุมผูใชบริการ เชน คอมพิวเตอรใน
การสืบคนและการจัดการความรูดวยตนเอง 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 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 ประจําเดือนเมษายน 25๖๐ จํานวน 59 ครั้ง 
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน  28 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน  7 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  17  ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  7 ครั้ง 
 
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
       2.1 ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส ถ า น ท่ี เ กิ ด เ ห ตุ  จํ า น ว น  
0 เรื่อง 
       2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 
197 เรื่อง 
       2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  1 เรื่อง 
       2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 1 เรื่อง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

             2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 24 เรื่อง 
        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 210 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
202 รายการ  
               (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 8 รายการ  
        2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 4 profle   
    
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑.ตรวจพิสูจน 
   ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 45,891 ราย 
 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ

บังคับรักษา จํานวน 40,901 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 14,366 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 26,535 ราย 

  ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 29,683 ราย 

 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

         การถายโอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดใหกับสาธารณสุข 
    1. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภารกจิการถาย
โอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ผลการดําเนินงาน 

ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
(เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ไดรับผิดชอบในการ
ดําเนินการภารกิจดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     แบบไมควบคุมตัวแลวตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 โดยรับ
เฉพาะผูเขารับการฟนฟูฯ รายใหม สวนผูเขารับการฟนฟูฯ  
รายเกา ท่ียังคางในระบบ กรมคุมประพฤติก็ยังคงดูแลตอไป
จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการฟนฟูฯ สวนวิธีการฟนฟูฯ แบบ
ควบคุมตัว กระทรวงสาธารณสุขจะเขาไปควบคุมดูแลเรื่อง
มาตรฐานการฟนฟูฯ โดยจะเริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม 2560 เปนตนไป ท้ังน้ี ในสวนภารกิจดานการตรวจ
พิสูจน กรมคุมประพฤติยังคงรับผิดชอบ โดยใหมีการเพ่ิม
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เข ามามีบทบาทใน
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในตําแหนง
แพทย และตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรวมกําหนดแนวทางการ
ฟนฟูฯ ใหเหมาะสมกับการเสพติดและขอมูลภูมิหลังทางสังคม 
ท้ังน้ีใหทยอยปรับเปลี่ยนอนุกรรมการเมื่อผูทรงคุณวุฒิครบวาระ 
และภารกิจดานกฎหมาย ดานเลขานุการคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผู ติดยาเสพติด  ดานคณะอนุกรรมการฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติยังคงรับผิดชอบ
ดําเนินการตอไป  
  

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        การดําเนินการในการถายโอนภารกิจ 
   มีการดําเนินการปรับแกระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด วาดวยการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด การควบคุมตัวและการปฏิบัติตอผูเขารับการตรวจ
พิสูจน  และผู เ ข ารับการฟน ฟูสมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติด  
พ.ศ. 2545 ในบางขอ และจัดทําประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง 
แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยกําหนดใหผูปฏิบัติงานของ
กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เปนพนักงาน
เ จ า ห น า ท่ี  ร ว ม ท้ั ง จั ด ทํ า ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม  
เรื่อง กําหนดสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งได
กํ าหนดใหหน วยงานในสั ง กัดกระทรวงสาธารณสุขและ
กรุงเทพมหานคร เปนสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา 
เสพติด ตามมาตรา 23 (3) 

       2. ดานคณะอนุกรรมการ 

ดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ ในตําแหนงแพทยแทน
ตําแหนงแพทยท่ีวางลง โดยทยอยแตงตั้งแพทยของกระทรวง
สาธารณสุขแทนตําแหนงแพทยท่ีลาออก หรือถึงแกกรรมและ 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ตําแหนงผูทรงคณุวุฒิท่ีจะครบวาระในป พ.ศ.2560 จะแตงตั้ง 
สสจ. เปนผูทรงคณุวุฒิ 1 คน 
 3. ดานบริหารจัดการ 
     3.1. พัฒนากระบวนการตรวจพิสูจนใหมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
     3.2. จัดทําแนวทางการดําเนินการฟนฟูฯ รวมท้ัง
ปรับปรุงแบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรม 
คุมประพฤติ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได
ดําเนินการแลว 

     3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการแกผูบริหารจัดการระบบการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและสารเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2559 โดยมีการเชิญผู อํานวยการสํานักงาน 
คุมประพฤติ ท่ัวประเทศ และหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเขารวมประชุมทําความเขาใจ 
     3.4 จัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ
ถายโอนภารกิจการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ร.บ.ฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ระหวางวันท่ี 22 - 23 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯจํานวน 118 คน 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน  
    กรมคุมประพฤติเขารวมประชุมเชิงปฏบัิติการการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด โดยไดมีการช้ีแจง และทําความเขาใจใหกับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน ดาน
การบําบัดฟนฟูผูปวยผูติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัด รวมกับ
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

     2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
       ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัว ณ สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
จํานวน 9 แหง ดังน้ี 
       1. วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย 
       2. วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 2 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
  

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 



๑๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี  
ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
        ดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหภุาคี 
ในการการฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิแบบควบคุมตัว : 
หลักสตูรการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน พรอมมอบประกาศนียบัตรให 
ผูท่ีผานการอบรม เมื่อวันท่ี 18-23 ธันวาคม 2559 ณ บานผู
หวาน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มผีูเขาอบรม จํานวน 40 
คน 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลัก 
นิติธรรม 

       4. โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ในภารกจิของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
ผลการดําเนินงาน 
   1. การพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมประพฤติคดีความมั่นคง 
       1.1 ดําเนินการประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติวิธี” จํานวน 1 ครั้ง  
ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี ใชงบประมาณ 3,005 
บาท 
       1.2 ดําเนินการประชุมคณะทํางานและกลุมผูถูกคุมความ
ประพฤติ เพ่ือช้ีแจงการพัฒนาหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติวิธี”  

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     จํานวน 1 ครั้ ง ณ สํานักงานคุมประพฤติจั งห วัดปตตานีใช
งบประมาณ 36,580 บาท 
       1.3 การพัฒนาหลักสู ตร “ส งเสริ มแนวทางสันติ วิ ธี”  
ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี ดําเนินการแลวเสร็จ  
ใชงบประมาณ 425,133 บาท 
      1.4 การถอดบทเรียนเพ่ือนําหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติ
วิธี” ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ณ สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดปตตานี ดําเนินการแลวเสร็จ ใชงบประมาณ 
24,450 บาท 
       1.5 พัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมความประพฤติและผูตองขัง
คดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต ตามหลักสูตร “สงเสริม
แนวทางสันติวิธี” ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
       1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรุปและรายงานผลโครงการ
พัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมความประพฤติและผูตองขังคดีความ
มั่นคงในจังหวัดชายแดนใต ตามหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติ
วิธี” ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
 

 
 

 
 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 



๒๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         2. การสงเสริมอาชีพใหแกกลุมผูถูกคุมความประพฤติในคดี
ความมั่นคง (เปาหมาย 1 ครั้ง) 
     ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
     
 

    3. การฝกอบรมพนักงานคมุประพฤติ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (เปาหมาย 30 คน) 
     ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
 
 

    4. การจัดคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติด (คายภูมิ
บุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 คน  
รวม 500 คน) 
       1) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี 1 รุน จํานวน 46 
คน 
       2) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 2 รุน จํานวน 
128 คน 
       3) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตลู 1 รุน จํานวน 42 คน 
 
     

ไดรับ 
500,000.00 

ใชจายไป 
- 
 

ไดรับ 
200,000.00 

ใชจายไป 
- 
 

ไดรับ 
1,088,400.00 

ใชจายไป 
430,088.00 

 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๒๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         5. การจางเหมาเจาหนาท่ีผูประสานงานในชุมชน จํานวน 16 
คน จากสํานักงานคุมประพฤติ 6 แหง ไดแต สํานักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
สาขานาทวี, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี, สํานักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดยะลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส, 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 

ไดรับ 
2,880,000.00 

ใชจายไป 
236,846.76 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 



๒๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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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 

 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 
    - เปดอบรม ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 83 แหง 
    - จํานวนผูเขารับการบําบัด 7,500 คน 
    - มีผูผานการบําบัดแลว จํานวน 4,331 คน 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. 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. เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการลดอุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
    4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี       
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
เปาหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดท่ีมีประวัติเสพจากเรือนจํา
และทัณฑสถานท่ัวประเทศ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการบําบัด 
ฟนฟู และพัฒนาใหมีความพรอมกลับสูสังคม 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    ผลการดําเนินงานในระหวางวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 - 
20 มกราคม 2560  
    การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ สรุปการดําเนินงานไดดังน้ี 
     1) ในวันท่ี 9 มกราคม 2560 กรมราชทัณฑ ดําเนินการ 
จัดประชุมผูบริหารทัณฑสถานศูนยฝกโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
ราชทัณฑ ณ หองประชุมภิเภก 3 สถาบันพัฒนาขาราชการกรม
ราชทัณฑ โดยมี อธิบดีกรมราชทัณฑ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน 
เปนประธาน มีเรือนจํา/ทัณฑสถานเขารวมประชุม จํานวน 7 แหง 
ไดแก ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
ทัณฑสถานอุตสาหกรรมเขาพริก ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัด
ปทุมธานี และทัณฑสถานบําบัดพิเศษหกลาง เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการ จัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร 
ครูฝกวัสดุ - อุปกรณ อาคารสถานท่ี รวมถึงการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ฯลฯ 
       2 )  ใ น ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี  1 6  - 2 0  ม ก ร า ค ม  2 5 6 0  
กรมราชทัณฑ ดําเนินการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 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 

     กับการดําเนินงานตามโครงการฯ เชน กองบริการแพทยเรื่องการ
จัดทําเน้ือหาเฉพาะท่ีเปนกิจกรรมกระบวนการชุมชนบําบัด 
สํานักทัณฑปฏิบัติ เรื่องการประสานงานดานการยายระบาย
ผูตองขังคดีความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ท่ีมีประวัติเสพ เขารับการ
บําบัดฟนฟูในศูนยฝก ท้ัง 7 แหง และเรือนจําพิเศษมีนบุรี
สอบถามความพรอมในการขยายศูนยฝกวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงานระหวาง วันท่ี 21 ม.ค. 60 - 21 ก.พ. 60 
     ประชุมวางแผนจัดทํามาตรฐานดานการบําบัด ฟนฟูผูตองขัง
ติดยาเสพติด ในรูปแบบวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ
ลูกเสือรวมกับหนวยงานเครือขาย ไดแก สํานักงาน ปปส., 
กระทรวงสาธารณะสุข, กรมพินิจฯ และหนวยงานภายใน ไดแก 
กองบริการทางการแพทย, ผูแทนจากทัณฑสถานบําบัดกลาง 
และทัณฑสถานหญิงกลาง ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ  2560  
ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง 
ผลการดําเนินงาน 
     กรมราชทัณฑ ตัดโอนเงินงบประมาณใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
8 แหง ดําเนินกิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียน
วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ กําหนดการ
ดําเนินการในเดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2560 
     - จํานวนผูเขารับการบําบัด 2,600 คน  
     - มีผูผานการบําบัดแลว จํานวน 441 คน 

 กรมราชทัณฑ 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     3. โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ ไดรับ
คาํปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนําท่ี
ผานการอบรม 
    2. เพ่ือใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับยา
เสพติด 
    3. เพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
เปาหมาย 
     ผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมาย จํานวน 142 
แหง 
ผลการดําเนินงาน 
     - มีสมาชิกชมรม 60,361 คน (กีฬา ดนตรี ศิลปะ) 
     - สมาชิกศูนยเพ่ือนใจ 37,024 คน (จัดมุมปรับทุกข สรางสุข 
แกปญหา พัฒนา EQ) 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ของนายกรัฐมนตร ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

ความสอดคลองกบั

แผนพฒันาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตรที่ 

๕ การเสริมสรางความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ัง

ค่ังและยั่งยืน (ปญหายา

เสพติด) 

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

        ผลการดําเนินงาน 
๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกนัยาเสพติด 
    ๑. การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย 
ภาพรวม ๕๗,๔๑๖ หมูบาน/ชุมชน  
         ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนวิกฤต ๒๔๓ หมูบาน/ชุมชน 
         ๑.๒ หมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติด ๒๑,๓๙๓ 
หมูบาน/ชุมชน 
         ๑.๓ หมูบาน/ชุมชน ท่ีไมมีปญหา ๓๕,๗๘๐ หมูบาน/
ชุมชน 

๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
         ๑. การจับ กุมคดียา เสพติดในภาพรวม จํ านวน 
๑๔๐,๐๔๗ คดี ผูตองหา จํานวน  ๑๕๓,๔๘๘ คน  

๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย 
ยาบา จํานวน ๗๕,๔๐๗,๕๐๓ เม็ด ไอซ  ๒,๑๒๓.๙๔ กิโลกรัม 
เฮโรอีน ๓๒๐.๔๗  กิโลกรัม กัญชา ๔,๓๙๘.๙๘  กิโลกรัม  

๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๘๘๕ ราย 
มูลคาทรัพยสิน ๖๑๙.๒๑ ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสิน
โดยการบังคับโทษปรับ ๖๔๔ ราย  

๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๖๕๙ 
คดี ผูตองหา ๑,๗๔๘ ราย  

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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              ๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓ และ
ทาง Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๑๒๕ คน  

๖. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของ
กับยาเสพติด ๖๕ คน 

๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
    ๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๕๙,๕๐๑ คน ดังน้ี 

๑. ระบบสมัครใจ รวม ๓๘,๒๑๕ คน 
   ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  ๒๒,๑๕๒ คน 
   ๒) คายศูนยขวัญแผนดิน ๑๖,๐๖๓ คน 
๒. ระบบบังคับบําบัด ๑๕,๒๓๕ คน 
๓. ระบบตองโทษ ๖,๐๕๑ คน 
   ๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๔,๘๑๕ คน 
   ๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๑,๒๓๖ คน 

๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
      ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัด ๑๘,๒๓๓ คน  
      ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ  ๑,๖๗๐ คน 
      ๔.๓ ใหความชวยเหลือ ๓๙  คน 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๓๓ 
 
 

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 



๓๔ 
 
 

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 

 



๓๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและประสานความรวมมือชวยเหลือ
ในการจัดการเรื่องราวรองทุกขและการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายในระดับอาเซียน 
    ๓. 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 



๓๖ 
 
 

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 



๓๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒. เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความรู ความเขาใจ และมีความ
ตระหนักในหนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานหลักสิทธิมนุษยชน 
    ๓. เพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานสิทธิเสรีภาพสําหรับภาค
ประชาชนโดยใชรูปแบบการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ผลิตสื่อ 
เปาหมาย 
    1. เจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติหนาที่ เ กี่ยวของกับการบังคับใช
กฎหมายมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักในหนาที่ตาม
กฎหมายบนพ้ืนฐานของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
     ๒. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่น 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐและไดรับการคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
ตัวชี้วัด 
     ๑. จํานวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายท่ีเขา
รับการอบรม ๑,๙๒๐ คน 
     ๒. จํานวนวิทยากรกระบวนการกลุมเปาหมายท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๕๐ คน 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๓๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๓. รอยละ ๖๐ ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีไดรับการอบรมสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 
กิจกรรม 
     ๑ .  จั ดป ร ะ ชุม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร จั ด ทํ าหลั ก สู ต ร พัฒนา
ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายฯ 
     ๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายฯ 
     ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการการมีสวนรวมของภาคประชาชน
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 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          ผูแทนกรมขาวทหารบก ผูแทนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  
เขารวมประชุม จํานวน ๑๑ คน 
     2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรวิทยากร
กระบวนการในดานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๔ - ๑๖กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวิลลา 
บารอลอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมจัดทํา
หลักสูตร อาทิ ผูแทนจากศูนยปฏิบัติการตํารวจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต  ผูแทนจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภานในภาค ๔ 
สวนหนา ผูแทนกรมพระธรรม และผูแทนสํานักงานคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ พ้ืนท่ี ๔ เขารวมประชุมจํานวน 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 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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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 
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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 
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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 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
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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.โครงการปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรี
นฤบดิทร  สยามินทราธิ ร าช บรมนาถบพิตร  ประจํ าป
งบประมาณ 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 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
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หรอืแผนการ
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เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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     ผลการดําเนินงาน  
    ครั้ ง ท่ี 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.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี บําเพ็ญกุศลฯ ปญญาสมาวาร ผูเขารวม 350 คน 
       ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 ม.ค.60 นิมนตพระวัดเฉลิมพระเกียรติฯ
,วัดบัวขวัญ,วัดพุฒิปรางคปราโมทย บําเพ็ญกุศลฯ สตมวาร  
(100 วัน) ผูเขารวม 300 คน 
        ครั้งท่ี 5 วันท่ี 28 ก.พ. 60 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน 
ผูเขารวม 80 คน 
        ครั้งท่ี 6 วันท่ี 27 มี.ค. 60 นิมนตพระจากวัดบางขวาง 
ผูเขารวม 80 คน 

 กรมราชทัณฑ 

  - 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 

  2. โครงการอบรมปฏิ บั ติธรรม“ราชธรรม ราชทัณฑ”  
รุนท่ี 41 ณ เขาวันชัยนวรัตน ต.ปากชอง อ.ปากชอง  
จ.นครราชสีมา 
    1. เพ่ือใหขาราชการมีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี  
มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองตามหลักธรรม 
คําสอนทางพุทธศาสนา 

 กรมราชทัณฑ 

 



๔๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

  ขอ 6 มีศีลธรรม 
รักษาความสตัยหวัง
ดีตอผูอ่ืนเผื่อแผและ
แบงบัน 

      2. เพ่ือใหขาราชการราชทัณฑไดมีสวนรวมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 9 
    3. เพ่ือเปนการพัฒนาเครือขายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกรมราชทัณฑ 
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง/สถานกักกัน 
เปาหมาย 

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสวนกลางและ 
เรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 143 แหง 
ระยะเวลาดําเนินการ 
    25 - 29 ธันวาคม 2559  
ผลดําเนินงาน   
    มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 100 คน จากขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจางจากสวนกลางละเรือนจํา/ทัณฑสถาน  
เขต 1,2,3,4,5,6,7  

 กรมราชทัณฑ 

     3. โครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ” รุนท่ี 
42 ถวายเปนพระราชกุศลแดรัชกาลท่ี 9 และปลูกตนไมฯ 
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 
       ณ วัดถํ้ากฤษณาธรรม อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
วัตถุประสงค 
       1. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑไดมีสวนรวมสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระกุศลแด รัชกาลท่ี 9  

 กรมราชทัณฑ 



๔๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑไดมีสวนรวมสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระกุศลแด รัชกาลท่ี 9 
    2. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีแดรัชกาลท่ี 10  
    3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในบริเวณวัดท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม 
    4. เพ่ือประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและโปรงใสในการ
บริหารงานของกรมราชทัณฑ 
    5. เ พ่ือเสริมสรางองคความรูด านคุณธรรม จริยธรรม  
ตามแนวทางประมวลจริยธรรมขาราชการ กรมราชทัณฑ 
เปาหมาย 
     ขาราชการกรมราชทัณฑท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ระยะเวลาดําเนินการ 
     ระหวางวันท่ี 6 - 10 กุมภาพันธ 60 
ผลการดําเนินงาน  
      มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 103 คน 

 กรมราชทัณฑ 

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 ขอ 
2.4 ดานการบริหาร
จัดการและการปรับปรุง  

  1. โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน   

 กรมราชทัณฑ 



๔๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

  ประสิทธิภาพกลไกการ 
พัฒนา  
  2.4.1 ดานธรรมภิ
บาล (1)ประเทศไทย
จะตองใหความสําคัญ
กับเ ร่ืองธรรมาภิบาล
อยางเรงดวน 
- 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 

 

      2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ในหนวยงาน 
    3. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการ
ท่ีดี 
    4. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
พรอมกับการตรวจสอบ สามารถตอบ ช้ีแจงและอธิบายในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางชัดเจน 
    5. เพ่ือปลุกจิตสาํนึกใหขาราชการกรมราชทัณฑรวมมือรวมใจ 
ในการสรางกรมราชทัณฑใสสะอาดสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
องคกร 
เปาหมาย เรือนจํา/ทัณฑสถาน ท่ัวประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการดําเนินงาน  
    แจงเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ จํานวน 143 แหงถึงแนว
ทางการดําเนินงานและจะตําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน  
หนังสือ ท่ี ยธ 0714/37649 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2559 
     - ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานฯ ในวันท่ี  
20 - 24 ก.พ. 60 ณ รจ.จ.สระบุรี 

 กรมราชทัณฑ 



๔๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         - ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามาตรฐานฯ ในวันท่ี 18 
- 21 เม.ย. 60 ณ รจ.จ.สระแกว,รจ.จ.ปราจีนบุรี, รจ. 
จ.นครนายก, รจ.อ.กบินทรบุรี,ทสป.บานเนินสูง 

 กรมราชทัณฑ 

 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 ไดเปดดําเนินการ 
ใหคําปรึกษาท่ีสวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนอีก จํานวน 1 แหง  

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๔๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   
 

  ผลการดําเนินงานสะสม 

    (1 ตุลาคม 2559 - 20 เมษายน 2560) 

    จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น         965  ราย 

    1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก    258  ราย 

    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท              22  ราย 

    3. อ่ืนๆ                                     685  ราย 

สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2560 

    (20 มีนาคม  2560 - 20 เมษายน 2560) 

    จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น          176  ราย 

    1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก       23  ราย 

    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท                1  ราย 

    3. อ่ืนๆ                                     152  ราย  

    จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสูงสดุ 3 อันดับแรก 

ไดแก  

    1. ปญหาทางกฎหมาย 

    2. ปญหาพฤติกรรม 

    3. ปญหาครอบครัว 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๕๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      โครงการ/กิจกรรม  

    ดี เอสไอสรางสรรคสั งคมดี  ๑๒๖ ป กระทรวงยุติธรรม  
สูเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน 
วัตถุประสงค  
    เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม และสงเสริม
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาหมาย  
    เด็กผูดอยโอกาสบานสรางสรรคเด็ก 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรวมกันทํา
กิจกรรมปลูกตนไม ปลอยพันธุปลา และรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกับเด็กในมูลนิธิฯ 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ผูเขารวมกิจกรรมไดซึมซับวิถีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและนํามาปรับประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 



๕๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
         โครงการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมบทบาทและการใช

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

     โครงการประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดานการ
บังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเ ซียนและประเทศ 
คูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) 
     ผลการดําเนินงาน 
     กําหนดการดําเนินการจัดการประชุมในวันท่ี 7 - 9 มิถุนายน 2560  
ณ โรงแรมโรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตนํู้า กรุงเทพมหานคร    

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 
   



๕๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   ๑๐.๕ การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
  ๑๐.๕.๑ เรงรัดการดําเนินการ
ตอผูกระทําการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัย 
และคด ี
  
 

     1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย (1 ต.ค.2559 - 20 
เม.ย. 2560) 
    คดีเก่ียวกับการทุจรติ     จํานวน 5 ราย 
    ไลออก                                                0 ราย 
    แตตั้ง คกก.สอบสวน/ใหออกราชการไวกอน    0 ราย 
    แตตั้ง คกก.สอบสวน                                5 ราย    
  2. การลงโทษทางวินัยและทางอาญาอยางเฉียบขาด กรณี
เจาหนาท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดและโทรศัพทมือถือ 
ในเรือนจํา 
     สํานวนเกี่ยวกับยาเสพติด 
     1) ไลออกจากราชการ 5 ราย 
     2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและให
ออกจากราชการไวกอน 1 ราย 
     3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 3 ราย 
     4) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 2 ราย 
    สํานวนเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 
     1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและให
ออกจากราชการไวกอน 11 ราย 
     2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 13 ราย 
     3) แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 1 ราย 

 กรมราชทัณฑ 



๕๓ 
 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
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 และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดี 
มีความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ และมีทัศนะคติท่ีดีในการปฏิบัติราชการโดยความโปรงใส 
ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีจิตสํานึกในการ 
เฝาระวังรักษาประโยชนราชการและประโยชนสวนรวม และเปนการ
สรางเครือขายภาครัฐเพ่ือตอตานการทุจริต โดยจัดอบรมท้ังสิ้น 3 
รุน ดังน้ี 

 กรมบังคับคด ี

 
 



๕๔ 
 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           - 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 ี

 



๕๕ 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     กรมบังคับคดีใน“โครงการมหกรรมพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต 
กระทรวงยุ ติ ธรรม”และนําคณะผูบริหารและ เจ าหน า ท่ี              
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 ี



๕๖ 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
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 ี

 
 



๕๗ 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           - 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 ี

 



๕๘ 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
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 ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๐.๑.๒ ปรั บปรุ ง วิ ธีปฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ให ทั น สมั ย โ ด ย นํ า
เทคโนโลยีมาใชแกไขกฎระเบียบ
ใหโปรงใส ชัดเจน 
   ๑๐.๑.๓ การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม 

   ๑๐.๑.๔ การตอบสนอง
ความตองการของประชาชนใน
ฐานะท่ีเปนศูนยกลาง 

   โครงการ การจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือสรางความ
เช่ือมั่นท่ีมีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค 
    ๑. ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินการจากผลการสํารวจ
ความเช่ือมั่นของสาธารณชนท่ีมีตอผลงานของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เพ่ือปรับปรุงและนํามาจัดทําแผนการดําเนินการในการ
สร างความเ ช่ือมั่ น ท่ีมีตอกรมสอบสวนคดี พิ เศษประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒. สรางเสริมความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ และองคความรูในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ 
    ๓. พัฒนากลไกการตอบสนองคํารองจากประชาชนและ
หนวยงานเก่ียวกับการรองเรียน การขอความเปนธรรม และขอ
ความชวยเหลือในเรื่องคดีอาญา 
    ๔. เพ่ือกําหนดทิศทางและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
    ๕. ใหการพิจารณารับเปนคดีพิเศษเปนไปอยางเหมาะสม  
เปาหมาย บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
    ๑. สามารถจัดทําแผนการดําเนินการในการสรางความเช่ือมั่น
ท่ีมีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๖๐ 
 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ซึ่งไดมีการปรับปรุงการดําเนินการจากผลการสํารวจ 
    ๒. บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และองคความรูในการปองกัน
อาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ 
    ๓. สามารถกําหนดทิศทางและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมากข้ึน 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ๑. หนวยงานรับผิดชอบสามารถพัฒนากลไกการตอบสนองคํา
รองจากประชาชนและหนวยงานเก่ียวกับการรองเรียน การขอ
ความเปนธรรม และขอความชวยเหลือในเรื่องคดีอาญา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
    ๒. การพิจารณารับเรื่องเปนคดีพิเศษมีกระบวนการกลั่นกรอง
ใหเปนไปอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

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

   โครงการ โครงการฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานการดําเนินคดี 
คามนุษย (สํานักงานอัยการสูงสุด) 
วัตถุประสงค 
    ๑. เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิดฐานคามนุษยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหแก
พนักงานอัยการ 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๖๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๐.๒.๒ การพัฒนาหนวยงาน
ของรัฐใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

       ๒. เพ่ือใหการพิจารณาดําเนินคดีคามนุษยของพนักงานอัยการ
มีประสิทธิภาพ สามารถสั่งสํานวนไดอยางครบถวน รวดเร็ว และ
เปนธรรม 
    ๓. เพ่ือขยายเครือขายหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตาน

การคามนุษย 

เปาหมาย อัยการผูชวย จํานวน ๑๘๐ คน  
กิจกรรม ประชุมสัมมนา  
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑. อัยการไดรับความรูความเขาใจในการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับ

การกระทําความผิดฐานคามนุษยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

    ๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถขยายเครือขายหนวยงาน 

ท่ีดําเนินงานหรือเก่ียวของในการตอตานการคามนุษย ไปยัง

พนักงานอัยการซึ่งรับผิดชอบในกระบวนการพิจารณาคดีเก่ียวกับ

การคามนุษยได   

ผลลัพธตามเปาหมาย 
    ๑. การพิจารณาดําเนินคดีคามนุษยของพนักงานอัยการมี

ประสิทธิภาพ สามารถสั่งสํานวนไดอยางครบถวน รวดเร็ว และ

เปนธรรม  

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๖๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษไดเผยแพรผลงานและองคความรู
ใหกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินคดี ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

11 การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 

       ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค
ตอการบริหารราชการแผนดิน 
        

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

    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) ซึ่งเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 
คณะกรรมาธิการวิสามัญไดมีมติ เห็นชอบในหลักการราง
พระราชบัญญัติฯ และเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ท่ีประชุม 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดมี
การพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ  โดยมีมติ เห็นชอบราง
พระราชบัญญัติฯในวาระ 2 และวาระ 3 และเห็นสมควร
ประกาศใชเปนกฎหมาย โดยจะมีการนํารางพระราชบัญญัติฯ
ดังกลาว ข้ึนทูลเกลาฯถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลง 

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรฐัมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     พระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 
    การปรับปรุงและแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ภาคบังคับคดีครั้งน้ี ถือเปนครั้งสําคัญท่ีอาจถือ
วาเปนการปฏิรูป ท้ังน้ี เพ่ือลดข้ันตอนการดําเนินการ ลดโอกาส
ของการประวิงคดี เพ่ือประสิทธิภาพและใหความเปนธรรม 
แกคูความและผูท่ีเก่ียวของ ในการน้ี กรมบังคับคดีไดวางแผนการ
สรางความรับรูใหกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝายท่ัวประเทศและยกราง
กฎหมายในลําดับรองไวแลว  จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
      1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยกราง
กฎกระทรวง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี 
พ.ศ. ... และจะนําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดี
แพงพิจารณาเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไป 

 

 กรมบังคับคด ี
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ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           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. ... 
ข้ันตอนปจจุ บัน  ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอ
คณะทํางานฯ 

    รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    (1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ...  
ข้ันตอนปจจุบัน  คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ ไดรวบรวมผลการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการ 
 

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาวแลว                            
โดยเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดีเสนอราง พรบ. 
ดังกลาว ไปยังกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณา
กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ  
เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีกระทรวง
ยุติธรรมพิจารณาเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2559 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติในหลักการ
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 และดําเนินการในการเสนอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานศาลยุติธรรม  
ไปประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม
พิจารณาครั้งแรกเมื่อวันท่ี 7,9 กุมภาพันธ 2560 และทุกวัน
อังคารกับวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาหจนกวาจะเสร็จ ประกอบกับ                
คําสั่ งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  21/2560            
ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวย
คว าม ส ะด ว ก ใ น กา รป ร ะก อ บ ธุ ร กิ จ  สั่ ง ใ ห ป ร ะ ก าศ ใ ช                
มาตรา 20 23 35/1 และ 39 ของรางพระราชบัญญัติ
ลมละลายฯ ดังกลาวดวยแลว  
 

 กรมบังคบัคด ี
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     โดยกรมบังคับคดีอยู ในขั้นตอนเสนอรางกฎหมายอนุบัญญัติ
จํานวน 1 ฉบับ ไดแก 
       1.1) กฎหมายอนุบัญญัติ เรื่อง กําหนดเว็บไซตเพ่ือโฆษณา
คาํสั่งในคดีลมละลาย  
ข้ันตอนปจจุบัน  ดาํเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
     (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯ 
ไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม           
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ 
มีขอเสนอแนะและอยูระหวางปรับปรุงใหครบถวน โดยหารือกับ
สํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหเกิดความรัดกุมท้ังน้ี 
กรมบังคับคดีแตงตั้งคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาแกไขตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการฯ กระทรวงยุติธรรม โดยจัดประชุมครั้งท่ี 
2/2560 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให
ฝายเลขานุการฯ ไปดําเนินการรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวในสวนท่ี
เก่ียวกับเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง เพ่ือนํามาเสนอตอท่ีประชุมในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 
 

 กรมบังคับคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         (3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไปยัง
กระทรวงยุ ติ ธรรมแล วเมื่ อวันท่ี  30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณาร างกฎหมายของกระทรวงยุ ติ ธรรม               
ได พิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีได
ดํ าเนินการปรับแก ไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ                
เสร็ จสิ้ นแล ว และส งให กระทรวงฯ ดํ าเนินการในการเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเสนอรางฯเขาคณะรัฐมนตรี โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2560 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา 
   รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
   (1) ร างระเ บียบกระทรวงยุ ติ ธรรมว าด วยการ บังคับคด ี              
เจาพนักงานบังคับคดี (ฉบับท่ี ...)  และรางระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมวาดวยการประเมินราคาทรัพย (ฉบับท่ี...) 
ข้ันตอนปจจุ บัน  อยูระหวางคณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีแพง พิจารณาทบทวนรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมตาม
ขอสังเกตของท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม    

 กรมบังคบัคด ี
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        (2) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ 
กรมบังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 
4.0 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวง
ยุติ ธรรม  เมื่ อ วัน ท่ี  29 พฤศจิกายน 2559 โดยป จจุ บัน                 
อยูระหวางการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางระดับ
กระทรวง 
 
    2. กา รปร ะชุ ม เ พ่ื อ เ สนอความ เ ห็น ในการจั ด พัฒนา              
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 
    - เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในการประชุมเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นแนวการพัฒนาเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนตาม
ยุทธศาสตร 20 ป ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม  
    - เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2560 กรมบังคับคดีเขารวมการสัมมนา
รับฟงความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการปรับปรุงโครงสรางฯ  
    - เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2560 กรมบังคับคดีไดเขารวมการ
ตรวจรางรายงานกับคณะอนุกรรมาธิการฯ เพ่ือจะเสนอรายงานตอ
คณะกรรมาธิการดานบริหารราชการแผนดิน 

 กรมบังคับคด ี

 
 



๗๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       - เมื่อวันท่ี 12 เม.ย.2560 คณะปฏิรูปประเทศดานบริหาร
ราชการแผนดิน และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเอกชน  
   - ในวันจันทรท่ี 1 พฤษภาคม 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไดเชิญกรมบังคับคดีเขารวมช้ีแจงการพิจารณา เรื่อง  
การถายโอนภารกิจภาครัฐ : การถายโอนภารกิจของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย 

 กรมบังคับคด ี

 11.4 ปรับปรงุระบบการชวยเหลือ
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงายรวดเร็ว 

   1. การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
  ผลการดําเนินงาน 
  ยอดผูใชบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 21 เมษายน 
2560 รวมจํานวน 10,869 ราย โดยสอบถามผลคดี มากท่ีสุด 
จํานวน 6,412 ราย คิดเปนรอยละ 58.99 ของยอดสายดวน
ท้ังหมด 
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        2.การบริการขอมูลผ านทางระบบแอพพลิ เคชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY และ “LED PROPERTY Plus” 
   ผลการดําเนินงาน 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน “LED PROPERTY” ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2560 รวมจํานวน 8,940 ดาวนโหลด ระดับความ 
พึงพอใจท่ีระดับ 3.91 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน“LED PROPERTY Plus”    
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 รวมจํานวน 860 ดาวนโหลด ระดับ
ความพึงพอใจท่ีระดับ 3.57   
   3. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน    
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 4 ร 
ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศ
ขายทอดตลาด มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี 
โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 100,000 
ล านบาท ซึ ่งผลการดําเนินงานตั้ งแต เดือนตุลาคม 2559 -  
15 เมษายน 2560 รวมจํานวน 66,899,234,584.89 บาท  
คิดเปนรอยละ 66.90                        

 กรมบังคับคด ี

 
 



๗๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ของเปาหมาย 100,000 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 
2560) 
   - เ ดื อนตุ ล าคม  2559 ผลั กดั นทรั พย สิ น ไ ด  จํ านวน 
11,500,557,951 บาท 
   - เดื อนพฤศจิกายน 2559 ผลักดันทรัพย สินได  จํ านวน 
9,068,792,269 บาท 
   - เดือนธันวาคม 2559 2559 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
9,386,296,429 บาท 
   - เดื อนมกราคม 2560 ผลั กดั นทรั พย สิ น ได  จํ านวน 
10,585,908,665 บาท 
   - เดื อนกุมภาพันธ  2560 ผลั กดั นทรัพย สิ นได  จํ านวน 
9,251,259,437 บาท 
  - เ ดื อนมี น าคม  2560  ผลั กดั นทรั พย สิ น ไ ด  จํ า น วน 
12,589,401,775 บาท 
  - วันท่ี 1 - 15 เมษายน 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
4,517,018,060  
 
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 



๗๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        4. โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
   ผลการดําเนินงาน 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกล เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใต           
กลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอย 
หน้ีครัวเรือน ผูเขารวมการไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
เปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี และทําใหเกิด
ความสมานฉันทสามัคคีในสังคม ซึ่งผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ัน
บังคับคดี โดยตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 มีเรื่อง
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวมจํานวน 9,974 เรื่อง ทุนทรัพยรวม  
3,202,668,292.13 บาท รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 8,965 
เรื่อง ทุนทรัพยรวม 2,625,676,459.71 บาท คิดเปนสําเร็จ
รอยละ 89 .88  ของเรื่ อง ท่ี เ ข าสู กระบวนการไกล เ กลี่ ย 
รายละเอียด ดังน้ี 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 



๗๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        - เดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 960 
เรื่อง ทุนทรัพย 397,444,253.02 บาท ไกลเกลี่ย สําเร็จ 841 
เรื่อง ทุนทรัพย 273,347,928.41 บาท คิดเปนรอยละ 87.60 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนพฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,454 เรื่อง ทุนทรัพย 376,495,361.10 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 1,346 เรื่อง ทุนทรัพย 304,061,129.11 บาท       
คิดเปนรอยละ 92.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   -  เดือนธันวาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
791 เรื่อง ทุนทรัพย 317,657,025.20 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 669 
เรื่อง ทุนทรัพย 260,805,937.63 บาท คิดเปนรอยละ 84.58 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนมกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลีย่ 977 
เรื่อง ทุนทรัพย 458,618,886.12 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 836  
เรื่อง ทุนทรัพย 342,208,065.07 บาท คิดเปนรอยละ 85.57 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนกุมภาพันธ 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,896 เรื่อง ทุนทรัพย 550,228,994.75 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
1,695 เรื่อง ทุนทรัพย 457,941,003.64 บาท  

 กรมบังคับคด ี

 



๗๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     คิดเปนรอยละ 89.47 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนมีนาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
3,896 เรื่อง ทุนทรัพย 1,102,223,771.94 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
3,578 เรื่อง ทุนทรัพย 987,312,395.85 บาท คิดเปนรอยละ 
91.83 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 
5. การไกลเกลี่ยขอพิพาทหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในช้ันบังคับคดีมาเปนแนวทางการใหความชวยเหลือ โดยผลการ
ไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัวประเทศ เดือนตุลาคม 2559 - มกราคม 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 22 เรื่อง ทุนทรัพย 
6,154,416.18 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 19 เรื่อง ทุนทรัพย 
5,786,042.20 บาท คิดเปนรอยละ 86.36  ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 



๗๖ 
 
 

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 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2560) 
รายละเอียดดังน้ี   
     1) อยูระหวางข้ันตอนไกลเกลี่ย จํานวน 174 เรื่อง   
     2) อยูระหวางประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ จํานวน 
92 เรื่อง 
     3) ดําเนินการไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 131 เรื่อง   
     4) ดําเนินการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ จํานวน 471 เรื่อง  
     5) ยังไมไดตั้งเรื่องยึด จํานวน 392  เรื่อง  
     6)  อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ เชน งดการบังคับคดี 
ประกาศขาย ฯลฯ จํานวน 87 เรื่อง 
     7) ดําเนินการอ่ืนๆ เชน ขายได ถอนการยึด พนระยะเวลา
บังคับคดี ฯลฯ จํานวน 945 เรื่อง 

 กรมบังคับคด ี
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        7. การใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต       
        1) โครงการมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีเพ่ือ
ชวยเหลือลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตป 2560 
      กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต โดยการจัดโครงการไกลเกลี่ยหน้ี             
ช้ันบังคับคดีให กับลูกหน้ี ช้ันบังคับคดี ท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณอุทกภัยในจังหวัด ทางภาคใตของประเทศไทย โดยให
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใตทุกจังหวัดประสานความ
รวมมือจากสวนงานอ่ืนท่ีเก่ียวของและทําหนาท่ีในการไกลเกลี่ย
หน้ีช้ันบังคับคดีเพ่ือลดโอกาสการถูกยึดและอายัดทรัพย โดยกรม
บังคับคดีกําหนดใหมีโครงการมหกรรมไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดี 
ในพ้ืนท่ีภาคใต 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 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
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           - วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสกล จันทรักษ รองผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานเปดโครงการ นางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ี
ตามคําพิพากษาของสถาบันการเงินท้ังสองแหงเขารวม มีเรื่องเขาสู
ก ร ะบวนการ ไ กล เ กลี่ ย ร วม  88  เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย จํ านวน 
56,554,097.56 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 62 เรื่อง ทุนทรัพย
จํานวน 32,089,298.65 บาท คิดเปนรอยละ 82.67 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี 
กรมบังคับคดี รวมกับคณะผูบริหาร ไดรวมพบพูดคุยถึงเรื่องการ
ทํางานเชิงรุกของกรมบังคับคดีพรอมรับฟงปญหาของเครือขาย
วิทยากรตัวคูณจังหวัดนครศรีธรรมราชและไดปฏิบัติภารกิจมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคกับผูประสบอุทกภัย ณ ฝายมีชีวิตหาดทราย
ทอง ตําบลทายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยไดจัด เตรียมเครื่องอุปโภคบริ โภคจากทุนทรัพยสวนตัว 
ประกอบดวย ขาวสารจํานวน 250 กิโลกรัม อาหารกระปองและ
นํ้ามันพืช  และเงินสดจํานวน 5,000 บาท รวมมูลคา 18,000 
บาท รวมกับชุดอุปโภคบริโภคท่ีบุคลากรของสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกันบริจาคจากทุนทรัพยสวนตัวรวมกัน 
จํานวน 120 ชุด รวมมูลคา 15,280 บาท 
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           - วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี
กรมบังคับคดี  เปนประธานเปดโครงการและ นายโชติพงศ  
วงศภัคไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เปนผู
กลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษา  เขารวมโครงการ มีเรื่อง
เขาสูกระบวนการไกล เกลี่ยรวม 30 เรื่อง ทุนทรัพยจํ านวน 
14,854,860.54 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 27 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
13,600,371.50 บาท คิดเปนรอยละ 90 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรม
บังคับคดี พรอมดวยนายพีระ อัครวัตร หัวหนาผูตรวจราชการกรม
บังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดี
ลมละลาย และนายโชติพงศ วงศภัคไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยือนเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ใหแกผูประสบอุทกภัย พรอมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคจากทุนทรัพย
สวนตัว ประกอบดวย ขาวสาร 250 กิโลกรัม และนํ้าดื่ม พรอมให
ความรูดานกฎหมายใหมท่ีจะเปนประโยชนแกประชาชน และรับฟง
ปญหาของผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตําบลปากรอ ณ ศาลา
เอนกประสงค หมูท่ี 6 ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
      

 กรมบังคับคด ี

 



๘๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        - 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 เรื่องทุนทรัพยรวมจํานวน 72,356,496.41 บาท คิดเปน 
รอยละ 78.88 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ีอธิบดี                
กรมบังคับคดีรวมกับคณะผูบริหารรวมถวายขาวสารแดพระอธิการ 
ภูวนาท จารุ ทีมโน เจาอาวาสวัดบางขยาราม เพ่ือรวมทําบุญ 
แดพระภิกษุสงฆ 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 
ไกลเกลี่ยคิดเปนรอยละ 81.20  
       2) การจัดไกลเกลี่ยตามภารกิจการลงพ้ืนท่ีของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ  

 กรมบังคับคด ี
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       อุทกภัยและโคลนถลมพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 26 
มกราคม 2560 กรมบังคับคดีไดรับการประสานจากกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ใหจัดไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทช้ันบังคับคดี ณ สถานีโรงไฟฟาสุราษฎรธานี ตําบลเขา 
หัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือชวยเหลือลูกหน้ี 
ท่ีประสบอุทกภัยใหมโีอกาสเจราจาไกลเกลี่ย ขอพิพาทช้ันบังคับคดี
กับเจาหน้ีตามคําพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินเขารวมในวันดังกลาว 
ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) โดยจัดการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี  
มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
         - ธนาคารออมสิน มีผู 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  
อยูระหวางการเจรจากับธนาคารเพ่ิมเติม 
        - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย มีผูขอไกลเกลี่ย จํานวน 7 ราย เปนลูกหน้ีท่ีขอปรับ
โครงสรางหน้ี ตามนโยบายพักชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีของธนาคาร 
        - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีผูขอไกลเกลี่ย 
จํานวน 4 ราย เปนลกูหน้ีท่ีไมอยูในช้ันบังคับคดี โดยขอปรับปรุง  

 กรมบังคับคด ี
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     โครงสรางหน้ีและขอสินเช่ือ 
         รวมผลการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยใหกับผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี
ภาคใตไปแลวจํานวน 4 ครั้งมีลูกหน้ีเขารวมไกลเกลี่ยขอพิพาทท้ังสิ้น 
286 ราย ทุนทรัพยรวม 181,419,380.17 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
236 รายทุนทรัพยรวม 124,546,166.56 บาท ความสําเร็จของการ
ไกลเกลี่ย คิดเปนรอยละ 82.52 
        3) การชวยเหลือลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต          
ผลการยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีตามชองทางตางๆ 
ไดแก ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท กรมบังคับคดี และศูนยไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทประจําสํานักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ และสายดวน 
1111 ตอ 79 มีผูยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยและสอบถามขอมูลการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี ท้ังสิ้น 15 ราย ทุนทรัพยรวม 
7,051,126.06 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ  2560)  
โดยสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทสําเร็จแลว 1 ราย               
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     8. มหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงาน 
ภาครัฐและเอกชนตางๆ โดยผลการดําเนินงานจัดมหกรรม 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทตั้งแต
เดือนตุลาคม 2559 - 4 เมษายน 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ ยรวม 7 ,575 เรื่ อง  ทุนทรัพย รวม 
1,809,850,642.95 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 6,927 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวม 1,504,916,913.47 บาท คิดเปนผลสําเร็จ 
รอยละ 91.45 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ผลสัมฤทธ์ิ
คือเปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี ลดการถูก
บังคับคดียึดทรัพย การขายทอดตลาด และการอายัดทรัพยสิน
ตางๆ ของลูกหน้ี เพ่ิมโอกาสในการชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีและทําให
เกิดความสมานฉันทสามัคคีในสังคม     
      โดยกรมบังคับคดี  รวมกับ สถาบันการเงิน จัดมหกรรม                   
ไกล เกลี่ยขอพิพาทสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน                        
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เพ่ือเปนการเสริมสรางความสมานฉันท ยุติการบังคับคดีดวยความ 
พึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เปนธรรม ลดปริมาณการบังคับ
คดี  เสริมสรางความรู ความเขาใจและความเช่ือมั่นเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีโดยสํานักงานบังคับคดี 
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     จังหวัดยะลา รวมกับ 7 หนวยงาน ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย บริษัท บริหาร
สินทรัพยสุขุมวิท จํากัด บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท 
พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จํากัด และ บริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท มีเรื่องเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยรวม 179 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 63,580,613.10 บาท        
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 140 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 44,982,735 
บาท คิดเปนรอยละ 78.21 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
         ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตาม
หนวยงาน ดังน้ี 
       1) รวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยมี
ผลการดําเนินงานตั้ งแต วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 - วันท่ี  15 
กุมภาพันธ 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 8 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 85,699 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 8 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 85,699 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่อง 
ท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
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๘๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          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 ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) 
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 5 
เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 4,475,714.60 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 4 
เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 4,001,747.90 บาท คิดเปนรอยละ80 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      4) รวมกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
      - สํานักงานบังคับคดีจั งหวัดยะลา จัดมหกรรมไกล เกลี่ย            
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย 24 เรื่อง ทุนทรัพย 14,498,014.48 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 13 เรื่อง ทุนทรัพย 10,921,298.28 บาท  
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     รคิดเปนรอยละ 54.17 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      5) รวมกับ ธนาคารออมสิน  
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ลําพูน สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎรธานี และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย  
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 
29 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 24 มีนาคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยรวม 316 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
129,800,294.91 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 260 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 92,491,281.94 บาท คิดเปนรอยละ 
82.28 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      6) รวมกับ บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
หนองคาย สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดี
จั งหวัดปตตานี สํา นักงานบังคับคดีจั งหวัดสมุทรสงคราม                
และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง จัดมหกรรมไกล เกลี่ย              
ขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 - 
วันท่ี 24 มีนาคม 2560  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 
453 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 188,283,243.95 บาท                
ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 347 เรื่อง ทุนทรัพยรวม  
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     สูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      7) รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับ
คดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท 
และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดมหกรรม 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 - วันท่ี 9 เมษายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไ ก ล เ ก ลี่ ย ร ว ม  1 , 2 5 0  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย ร ว ม จํ า น ว น 
469,357,231.86 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 1,130 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 414,139,779.32 บาท คิดเปนรอยละ 
90.40 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
      8) รวมกับ ธนาคารซิตี้แบงก จํากัด 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท  
เมื่อวันท่ี 1 - 2 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท 72 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 15,869,354.07 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 68 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 15,476,854.07  
บาท คิดเปนรอยละ 94.45 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย  
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          9) รวมกับ บริษัท ซิตี้คอรป ลิสซิ่ง จํากัด  
      - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท  
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาท 69 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 8,765,660.69 บาท  
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 46 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 5,259,290.70 บาท  
คิดเปนรอยละ 66.66 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย10) 
รวมกับ บริษัทปตตานีลีสซิ่ง จํากัด 
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย        
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 3 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 232,037.95 บาท 
 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 3 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 232,037.95 บาท  
คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
      11)  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 
 

 กรมบังคับคด ี
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           12.) 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   
     13.) รวมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอ
พิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 9 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 6,704,631.27 บาท  
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 7 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 5,640,786.36 บาท  
คิดเปนรอยละ 77.77 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      14.) รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานบังคับดีจังหวัด
สงขลา และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏรธานี จัดมหกรรม 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี25 ตุลาคม 
2560 - วันท่ี 30 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยรวม  205 เรื่อง ทุนทรัพย  

 กรมบังคับคด ี
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           รวมจํานวน 169,844,659.51 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 155 
เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 66,420,431.90 บาท คิดเปนรอยละ 
75.61 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      15.) รวมกับ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ ลีสซิ่ง จํากัด 
       - ศูนย ไกล เกลี่ ยข อพิพาท สํ านักงานบังคับคดี จั งหวัด
นครศรีธรรมราช และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแกน  
     จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 
4 พฤศจิกายน 2559 - วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ ยรวม 70 เรื่ อง ทุนทรัพย รวมจํ านวน 
22,486,632.49 บาท ไกล เกลี่ ยสํ าเร็ จรวม 55 เรื่ อง                 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 14,841,515.84 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
78.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      16.) รวมกับ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
        - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี สํานักงานบังคับคดียะลา 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร
ธานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
พัทลุง สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง และสํานักงานบังคับคดีจังหวัด
สตูล จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 
18 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
รวม 1,859 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 250,219,610.08 บาท  

 กรมบังคับคด ี
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        ไกล เกลี่ ยสํ าเร็ จรวม 1,853 เรื่ อง ทุนทรัพย รวมจํ านวน 
249,617,367.23 เรื่อง คิดเปนรอยละ 99.68 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลีย่              

    
 

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี 
 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
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หรือแผนการ
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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 
    ๑) รางพ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
    สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดจัดทําตารางสรุปขอเสนอแนะเพ่ือ
การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และท่ีปรึกษา
กฎหมายของเด็กหรือเยาวชนในประเด็นตางๆ พรอมรายช่ือ
หนวยงานท่ีตองดําเนินการตามขอเสนอแนะเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณามอบหมายหนวยงานท่ีเ ก่ียวของรับไปดํา เ นินการ  
โดยกระทรวงยุติธรรมจะเปนหนวยงานติดตามผลการดําเนินการ
และรายงานผลความคืบหนาการดําเนินการของหนวยงานตางๆ  
ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุก ๖ เดือน ท้ังน้ี สํานักงานกิจการยุติธรรม 
ไดมีหนังสือนําเรียนปลัดกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือลงนามเสนอไปยงัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว
เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐       

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
    ผลการดําเนินงาน 
    ค ว า ม คื บ ห น า ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ งห น ว ย ง า น ต า ง ๆ      
ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุก ๖ เดือน ท้ังน้ี สํานักงานกิจการยุติธรรม 
ไดมีหนังสือนําเรียนปลัดกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือลงนามเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แลวเมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
     กฎหมายใหม 
     ๑) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ : เพดานภาษี
สรรพสามิตใหม 
     ๒) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง ฉบับท่ี ๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ : การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) 
     ๓) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ : อานกอน
ขายบุหรี่ 

 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 
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     ๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
    ผลการดําเนินงาน 
     ๑) รางพ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
     ๒) รางพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใชบังคับมาตรา ๗ 
แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... 
     ๓) การนําเครื่องมือวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment: RIA)    มาใชในการวิเคราะห
สภาพปญหาและผลกระทบกอนการออกบทบัญญัติของกฎหมายใน
สวนท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ 
     ๔) รางพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. .... 
 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

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 

   5. โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ) 
    ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการดํ าเนินงานจัดทําโครงการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส National Single Window on 
Justice (NSWJ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

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 



๙๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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



๙๘ 
 
 

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 : รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน ในชุมชนโดยคนในชุมชน 
เปนเรื่องท่ีมีการปฏิบัติกันตลอดมาและไดรับการยอมรับจาก
คูพิพาทและชุมชน แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายรองรับการ
ระงับการไกลเกลี่ยโดยคนในชุมชน ทําใหผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและความมั่นใจนําการทําหนาท่ี 
ผูไกลเกลี่ยวาสามารถทําไดมากนอยเพียงใดหรือมีขอบแขตอยางไร  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๙๙ 
 

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 
    1. อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมาย
กลางเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท หลังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํากฎหมาย
เก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปน
กฎหมายกลาง ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเขาหารือกับทาง
สํานักงานกฤษฎีกาและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเรื่องกฎหมายเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกลี่และประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเปนกฎหมาย
กลาง เมื่อวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานกฤษฎีกา 
    2. วันท่ี 24 เม.ย.60 หารือกับสํานักงานกฎษฎีกา เพ่ือพิจารณา
ราง พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     วาสามารถนําไปบัญญัติไวเปนสวนหน่ึงของการออกกฎหมาย
เก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดหรือไม 

  

      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  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๒๕๕๙ และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ไดพิจารณา 
อนุบัญญัติ เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสญูหาย พ.ศ. .... ไมมีความจําเปนท่ี
จะตองออกอนุบัญญัติ 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 
     

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๑๐๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... 
     ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๙  
      ปจจุบันอยู ในกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาศึกษาการเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ และราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาเหตุผล ความ
จําเปนและผลกระทบในการตรารางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... 
ตามคําสั่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ 
    3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกขกรณีถูก
กระทําการทรมานและถูกบังคับใหหายสาบสูญ (อยูระหวางการ
เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม) 
    4. วันท่ี 24 เมษายน 2560 ประชุมรวมกับกระทรวงการ
ตางประเทศและ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๑๐๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงกลาโหม สํานักงาน
ตํ า ร ว จ แ ห ง ช า ติ  สํ า นั ก ง า น ส ภ า ค ว า ม มั่ น ค ง แ ห ง ช า ติ  
เพ่ือหารือเก่ียวกับการดําเนินงานตอรางพรบ.ทรมานฯ ซึ่งผลการ 
ประชุม กระทรวงยุติธรรมโดย'กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
จะประมวลและเสนอตอ ครม. เพ่ือพิจารณา   

  

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 



๑๐๔ 
 
 

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 ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติการ
จดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบในรางดังกลาว และมี
ขอสังเกตเพ่ิมเติมแกไขรางใหมีความสมบูรณ ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางการปรับปรุงรางตามขอสังเกตดังกลาว ซึ่งปจจุบันกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพไดรับพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คูชีวิต พ.ศ. ....กลับมาแกไขตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนากฎหมายจาก UNDP 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๕ :  รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปน
ธรรม พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    ปญหาในการละเมิดสิทธิของผูบริโภค เชน สัญญาเชาซื้อ กูยืม 
บัตรเครดิต กูซื้อบาน ซื้อรถยนต ฯลฯ และกลไกการคุมครองของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการกําหนดขอสัญญา  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีการนํามาใชนอยมาก 
หากมีการปรับปรุงควรเปนในลักษณะกฎหมายกลางเพ่ือการสราง
มาตรการหรือกลไกของฝายบริหารในการคุมครองประชาชนจาก 
ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม โดยการมีคณะกรรมการพิจารณาสัญญา
มาตรฐานการกําหนดกลไกการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดดําเ นินการยกราง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. .. .. และ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมท้ัง ๒ ฉบับ คือ รางระเบียบกระทรวง 
ยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดสัญญา
มาตรฐานและลักษณะของสัญญามาตรฐาน พ.ศ. .... และราง
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักฐานการรับเงินมาตรฐาน   
พ.ศ.  .... เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมใหนํากลับมาทบทวนอีกครั้ง 
    ๒. เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมผูบริหาร
กระทรวงยุติธรรมประจําเดือนมีมติใหถอนรางพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. .... 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๑๐๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     โครงการท่ี 6 : รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา  
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
ผลการดําเนินงาน 
    กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และ
ไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ
กระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมให
ถอนรางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... และกลับมาทบทวนรางในประเด็นการแจงสิทธิแกพยาน
ในคดีอาญา การคุมครองชวยเหลือพยานภายหลังคดีสิ้นสุด และ
การคุมครองพยานตางแดน และเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ณ 
หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ช้ัน 8 กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ไดจัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นการชวยเหลือและ
สิทธิตางๆ ท่ีเหมาะสมแกพยานในคดีอาญากับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงราง
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....  
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางเตรียมขอมูลเพ่ือเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม 

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

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

   1. การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสารพันธุกรรม
บุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตรและไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง จํานวน 
รวม 260 ราย  
        1. สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดซื้อนํ้ายาและ
วัสดุอุปกรณโครงการ.การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะ
และประสบปญหาทางทะเบียนราษฎร ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 แลวเสร็จ 
        2.  ผู อํ านวยการสถา บัน นิติ วิ ทยาศาสตร ไ ด ห า รื อ 
กับอ ธิบดี ก รมการปกครอง  ใน วัน ท่ี  ๓  มี น าคม  ๒๕๖๐  
ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เรื่องการดําเนินงานการ
ตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือพิสูจนสถานะบุคคล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายช่ือบุคคลท่ีประสงคตรวจสารพันธุกรรม และ
แนวทางการตรวจสารพันธุกรรมกรณีพ้ืนท่ีรองขอ แตไมเขา
เง่ือนไขของกรมการปกครอง  
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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      2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจนศพ 
นิรนามตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการสนับสนุน
การปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ.๒๕๕๘ 
     2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
            (1) จํานวนศพนิรนาม ๒๕ ราย (รับจากกลุมนิติพยาธิ
วิทยา) 
             (2) สามารถพิสูจนศพนิรนามได  ๙  ราย (ศพนิรนาม
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ จํานวน ๕ ราย, เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒ ราย, เดือนมกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย และเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ราย) 
    2.2 จํานวนการตดิตามคนหาย 
            (1) จํานวนคนหาย ๓ ราย(รับจากประชาชนโดยตรง ๑ 
ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. ๒ ราย) 
            (2) สามารถติดตามคนหายได ๑ ราย 
 
3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
       - 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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         4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
        งานท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ ประกอบดวย 
        4.1 (TCU 600403-005) ผูรองรองทุกขตอกระทรวง
ยุติธรรม กรณีติดใจสงสัยในสํานวนท่ีพนักงานสอบสวนไดจัดทําข้ึน 
โดยมีการสับเปลี่ยนตัวคนขับรถยนตท่ีเปนคูกรณีในครั้งน้ีเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบและวิถีการเกิดอุบัติเหตุ จึงประสงคให
สถาบันฯ ดําเนินการจําลองเหตุการณเกิดอุบัติเหต ุ
        4.2 (TCU 600411-006) ผูรองรองทุกขผานกระทรวง
ยุติธรรม กรณีเช่ือวาพินัยกรรมของ เจามรดกซึ่งเปน เปนของ
ปลอมท้ังฉบับซึ่งถูกสรางข้ึนมา โดยอาของผูรอง ผูรองจึงประสงค
ใหสถาบันฯดําเนินการตรวจพิสูจนพินัยกรรมดังกลาว 

    5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการดาน 
นิติวิทยาศาสตร(นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
      5.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการ
ยุติธรรมสูหมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน เพ่ือเผยแพรความรูดาน
นิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม จํานวน 9 ครั้ง ประกอบดวย 
  (1) วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 สถาบันฯ ไดดําเนินการ
เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร
ยุติธรรมจงัหวัด 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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                 (2)  วัน ท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 สถาบันฯ  ได
ดําเนินการเขารวมเผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม 
ในโครงการยุติธรรมสูหมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน ณ จังหวัด
สงขลา 
   (3) วันอาทิตย ท่ี  12 กุมภาพันธ  2560 ณ ศูนย
ยุติธรรมชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
   (4) วันเสารท่ี 18 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยยุติธรรม
ชุมชนเขตดุสิต 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 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     ชลบุรี  
             (9) วันท่ี 21 - 23 มีนาคม 2560 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดดํา เนินการเขารวมเผยแพรความรูด านนิติ
วิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสกลนคร 
             (10 )  วั น ท่ี  28  เ มษายน  2560  สถา บัน นิ ติ
วิทยาศาสตรไดดําเนินการดําเนินการเขารวมเผยแพรความรูดาน
นิติวิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก 
      5.2.สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดโครงการ 
ใหความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการนิติวิทยาศาสตรสู
ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกําหนดการจัด
โครงการนํารองเปน 5 ภาคซึ่งประกอบดวย       
             (1) ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม 
             (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแกน 
             (3) ภาคกลาง คือ จังหวัดนครปฐม 
             (4) ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี 
             (5) ภาคใต คือ จังหวัดสงขลา 

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

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

        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 ๑66 ตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย 
          (1)  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกรุณา จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 30 ตัวอยาง 
          (2) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัด
ระยอง จํานวน 30 ตัวอยาง  
          (3) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 15 ตัวอยาง 
          (4) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานอุเบกขา
จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๑๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

              (5) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรนิธร จังหวันครปฐม 
จํานวน 15 ตัวอยาง  
          (6) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนมุทิตา จังหวันครปฐม 
จํานวน 15 ตัวอยาง 
          (7) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 1 ตัวอยาง 
          (8) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเขต 2 จังหวัดราชบุรี จํานวน 
30 ตัวอยาง 
          (9) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเขต 11 จังหวัดลพบุรี 
จํานวน 30 ตัวอยาง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

         8.การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
       8.1 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน  
ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน  
             - 
       8.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม   
         สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลสาร
พันธุกรรม จํานวน 1,996 ราย 
       8.3 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและศพนิรนาม   
              -   
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๑๑๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         8.4 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ 
              - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     9. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
       สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 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 
     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 

  

 



๑๑๕ 
 

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

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

1) มติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงิน 
คาเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

(๒) นําเรื่องเขาสู ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเ พ่ือมีมติ
กําหนดจํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

2) กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติไป
ยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 
                 (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในราง 
อนุบัญญัติ  ภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเสร็จแลว 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๑๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

              3) ประกาศกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัต ิ
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

(๒) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

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

4) ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

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

(3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ
นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๑๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกบั
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

5) ระเบียบกรม จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

(๒) เสนอรางอนุบัญญัติตออธิบดีกรมคุมประพฤต ิ
เพ่ือพิจารณา 

(๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติ คุ มประพฤติ  
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช 

6) ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
(๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ

พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
แลว ซึ่งคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธาน
คณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๑๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกบั
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ปจจุบันกรมคุมประพฤติไดยกรางกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตอง
ออกตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ท้ัง 20 ฉบับเสร็จแลว  
โดยพ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใชวันท่ี 1 
เมษายน 2560 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

       ผลการดําเนินงาน กองทุนยุติธรรม ประจําเดือน มีนาคม 
๒๕๖๐  
    มีผูย่ืนคําขอ จํานวนท้ังสิ้น ๔30 ราย  
    - อนุมัติ 80 ราย  
    - ไมอนุมัติ 32 ราย 
    - ยุติเรื่อง 60 ราย  
    - อยูระหวางดําเนินการ 258 ราย   
    ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
   ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
       ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  66 ราย เปนเงิน
350,360.50  บาท  
       ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 185 ราย เปนเงิน 
1,124,217.00  บาท  
       ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน ๒ 
ราย เปนเงิน 41,000.00 บาท  
       ๑.๔ คาใชจายอ่ืนๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก) จํานวน 3 ราย  
เปนเงิน 6,544.00 บาท 
    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 64 ราย 
เปนเงิน 13,063,000.00  บาท  

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 



๑๒๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
        ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
        ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ 14,585,121.50 บาท  
 
หมายเหตุ : ขอมูล ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ 
               มีนาคม ๒๕๖๐   
  
    ผลการดําเนินงาน กองทุนยุติธรรม ต้ังแต 1 ตุลาคม 59 - 31 
มีนาคม 60 
    มีผูยื่นคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 2,348 ราย  
    - อนุมัติ 868 ราย  
    - ไมอนุมัติ 553 ราย 
    - ยุติเรื่อง 475 ราย  
    - อยูระหวางดําเนินการ 452 ราย   
    ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
    ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน 399 ราย เปนเงิน
3,083,849.50  บาท 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 



๑๒๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 836 ราย เปนเงิน 
6,071,483.00  บาท  
       ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 15 
ราย เปนเงิน 115,385.00 บาท  
       ๑.๔ คาใชจายอ่ืนๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก) จํานวน 11 ราย 
เปนเงิน 19,814.00 บาท 
    ๒. คาขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 283 ราย 
เปนเงิน 57,877,400.00  บาท  
    ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสทิธิมนุษยชน 
        ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
        ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ 67,167,931.50 บาท  
 
หมายเหตุ : ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันท่ี ๑ 
               มีนาคม ๒๕๖๐  
 
          

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


