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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๑.๑ การเผยแพรความรูความ

เข า ใ จ ท่ี ถู กต อ งและ เป น จริ ง
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ เ พ่ื อ
ประชาชน 
๑.๒  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
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 
 -  เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัด รจ.ก.เพชรบูรณ 

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

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
   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 สังกัดเรือนจาํกลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
   ไดดําเนินการจัดอบรม ตั้งแตเดือนเมษายน 2560 แลว จํานวน 
4 แหง ๆ ละ  50 คน ขณะน้ีมีผูตองขังเขารับการอบรม จํานวน 
200 คน ดังน้ี 
   1. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
   2. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
   3. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
   4. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
   5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
   6 . เ รื อ น จํ า ช่ั ว ค ร า ว เ ข า ห ม า ก  สั ง กั ด เ รื อ น จํ า ก ล า ง
นครศรีธรรมราช 

 กรมราชทัณฑ 

       3.โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
    เ พ่ือสนองแนวพระราชกระแสรับสั่ ง  สมเด็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลการพัฒนา
หองสมุดสาชาและหองสมุดเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมกับบริบทการ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     พัฒนาแหลงเรียนรูภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และสามารถใช
ประโยชนไดตามสภาพท่ีเปนจรงิในภาคปฏิบัต ิตลอดจนเชิดชูสราง
ขวัญกําลังใจใหแกผูบริหาร ผูปฏิบัติงานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑ
สถาน และขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูใหกับผูตองขัง 
เปาหมาย 
    ใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน 131 แหง โดยแบงกลุมตามบริบทของ
เรือนจํา/ทัณฑสถาน และตามความจุของผูตองขังหลักเกณฑการ 
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 
  

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      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 
 กลุมท่ี 4 เรือนจําความจุผูตองขัง 3,000 คนไป เรือนจํากลาง
เชียงใหม 
 ประเภทท่ี 2 หองสมุดสาขาและหองสมุดเคลื่อนท่ี 
   กลุ ม ท่ี  1 เรือนจํ าความจุผูต องขัง  500 - 2 ,000 คน  
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 
   กลุมท่ี 2 เรือนจําความจุผูตองขังมากกวา 2,000 คนข้ึนไป 
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

3.2 โครงการติดตามและประเมินมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ป พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
      เพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนางานดานหองสมุดของ
เรือนจํา/ทัณฑสถานท่ียังไมผานเกณฑมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/
ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 และสรางความตระหนักในการพัฒนา 

 กรมราชทัณฑ 

 



๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     แหลงเรียนรูในเรือนจํา/ทัณฑสถานใหมคีุณภาพตลอดจนจัดเตรียม
ความพรอมในการเปนกลุมเปาหมายหองสมดุเรอืนจําพรอมปญญา 
กลุมเปาหมาย 
       เรือนจํา/ทัณฑสถาน 78 แหง 
รูปแบบการดําเนินการ 
       ใหเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมายไดประเมินตนเอง 
โดยยึดตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ ทัณฑสถาน  
พ.ศ.2550และรวบรวมจัดสงเอกสารหลักฐานภาพถายมาให
สวนกลางกรมราชทัณฑเปนผู พิจารณาตรวจสอบ และกรม
ราชทัณฑจะไดรวบรวมขอมูลเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ีผานการ
ประเมินจัดพิมพเปนรูปเลมเพ่ือนํารายงานกองราชเลขานุการ 
ในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กระทรวงยุติธรรมลําดับตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
      อยูระหวางรวบรวมผลการดําเนินงานของเรือนจํา/ทัณฑ
สถานกลุมเปาหมาย กําหนดสงภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคในการ
ขยายผลการดําเนินงานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
     1.เรือนจํา/ทัณฑสถานหลายแหง ไมมีอาคารท่ีทําการหองสมุด
ท่ีเปนเอกเทศ/ไมเปนไปตามมาตรฐานหองสมุด 

 กรมราชทัณฑ 

 



๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          2. บุคคลากรปฏิบัติงานหองสมุดบางแหงมีการสับเปลี่ยน
โยกยายหนาท่ีทําใหไมเกิดความตอเน่ืองในการดําเนินงานและ
ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี กลาวคือ ท้ังดานการควบคุม ควบคูกับการ
พัฒนา ทําใหไมสามารถทํางานใหบรรลุผลไดในชวงเวลาท่ีกําหนด 
และมปีระสิทธิภาพตามเปาประสงค 
     3. สื่อทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด ขาดความหลากหลาย
ทันสมัยไมสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ
ผูรับบริการ (ผูตองขัง) 
     4. วัสดุ อุปกรณสําหรับการดําเนินงานหองสมุดขาดความ
ทันสมัยและไมเพียงพอกับกลุมผูใชบริการ เชน คอมพิวเตอร 
ในการสืบคนและการจดัการความรูดวยตนเอง 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

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. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดาน 
นิติวิทยาศาสตร ประจําเดือนพฤษภาคม 25๖๐ จํานวน 85 ครั้ง 
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน  49 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน  8 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  12  ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  16 ครั้ง 
 
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
          2.1 ร าย ง านกา รต ร วจสถาน ท่ี เ กิ ด เ หตุ  จํ า น วน  
1 เรื่อง 
        2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 3 
เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  0 เรื่อง 
        2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 5 เรื่อง 
        2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 64 เรื่อง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 171 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
168 รายการ  
 
               (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 3 รายการ  
      2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 23 profle   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 

     .ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
       ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ท่ี เ กิ ด เ ห ตุ แ ล ะ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม
พยานหลักฐานในคดีสําคัญ 
       สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีเกิด
เหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในคดีสําคัญ ดังน้ี 
       1. วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สํานักคดีอาญาพิเศษ ๑กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ขอรับการสนับสนุนทีมเขารวมปฏิบัติการตรวจ
คนพ้ืนท่ีเปาหมาย และเก็บรวบรวมวัตถุพยานท่ีเก่ียวของกับ ฐาน
ความผิดฉอโกง ปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม และฟอกเงิน ตาม
คดีพิเศษท่ี ๙๗/๒๕๕๙ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กรณีน้ีเปน
พฤติการณเปนกลุมขบวนการจัดตั้งเปนนิติบุคคล แลวทําเอกสาร 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เท็จ โดยปลอมเอกสารทางบัญชี เพ่ือนําไปยื่นกูธนาคารพาณิชย 
แตไมมีการประกอบกิจการจริง ทําใหธนาคารสูญเสียเงินกวา 
๓ ,๐๐๐  ล านบาท  ชุ ดปฏิ บั ติ ก า ร  มี ก า ร เ ก็บ รวบร วม
พยานหลักฐานสําคัญในคดี เปนประเภทพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส รวม ๓๕ รายการ ประกอบดวย ฮารดดิสก 
Tablet คอมพิวเตอรโนตบุก Thumb drive และ
โทรศั พท มื อ ถือ  และต ร วจ พิสู จน ท า งห อ งปฏิ บั ติ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส 
        2.  วัน ท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ตามภาพข าวว า  
มีขบวนการหลอกลวงใหประชาชนกวา ๒๐๐ รายใหลงทุนใน
ธุรกิจจัดหาหองพักใหนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเดินทางมา
ทองเ ท่ียวในประเทศไทยแบบกรุปทัวร  โดยอางวาไดรับ
ผลตอบแทนในอัตราสูง ซึ่งตอมากลุมผูลงทุนดังกลาวไมไดรับ
คาตอบแทนตามสัญญา และไดเขามารองคดีตอกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) ซึ่งการสืบสวนสอบสวน พบวา มีการกระทํา
ความผิดจริง และเขาขาวความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืม
เงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน และความผิดฐานฟอกเงิน ในการ
น้ี คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพรอมเจาหนาท่ีสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร (สวนกลาง) 
เขาดําเนินการยึดอายัดทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําผิดหรือ
เก่ียวของกับการกระทําความผิด ตามคดีพิเศษท่ี ๓๘/๒๕๖๐  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ซึ่งมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกสในสถานท่ีเกิด
เหตุ เชน harddisk เพ่ือนําสงตรวจพิสูจนทางหองปฏิบัติการ 
และพยานเอกสารท่ีพบเปนหลักฐานการบัญชีการโอนเงิน  
ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รวบรวมเพ่ือประกอบในคดี
ตอไป  
        3 .  วั น ท่ี  ๑๑  พ . ค .  ๒๕ ๖ ๐  ที ม ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง             
นิติวิทยาศาสตร สถาบันนิติวิทยาศาสตร รวมสนธิกําลังกับ     
เจาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในกรณีท่ีมีการลักลอบนํา
สัญญาณการถายทอดฟุตบอลพรีเมียรลีก โดยมีบริษัทเดอะ
ฟุตบอลแอสโซซิเอช่ัน พรีเมียลีก ลิมิเต็ด เปนผูเสียหาย โดยมี
การเผยแพรอยางผิดกฎหมายทางเว็บไซต, กลองรับสัญญาณทีวี 
และแอพลิเคช่ัน อันเปนความผิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ
และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลเบ้ืองตนมีเพียงเปน IP 
ของเว็บไซต ท่ีใชเปดและจดทะเบียนในประเทศไทย เพ่ือใชไทย
เปนฐานในการ Streaming ขอมูลผานเซิฟเวอรไปยัง
ตางประเทศ โดยการบูรณาการงานรวมกันของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร และ DSI โดยมีการประชุมทีมท่ีเขารวมปฏิบัติการ
กอนมีภารกิจตรวจคน ตลอดจนประสานการการทํางาน โดยเขา
ตรวจคนและจัดเก็บหลักฐานอิเล็กทรอนิกส ๒ เปาหมาย คือ   
(๑) บริษัท server เอกชนท่ีตั้งในศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต เขต
คลองเตย กรุงเทพ ตรวจยึดเครื่อง server ๗ เครื่อง ๙ ยูนิต  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     และ (๒) บริษัทท่ีตั้งอยูท่ีอาคาร กสท.โทรคมนาคม เขตบางรัก 
กรุงเทพ ยึดเครื่อง server ๒ เครื่อง ๔ ยูนิต ซึ่งพยานหลักฐาน
ท้ังหมด นําสงตรวจทางกลุมตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
          4 .  วั น ท่ี  ๒ ๖  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๐  ส ถ า บั น               
นิติวิทยาศาสตร สนับสนุนทีมนิติวิทยาศาสตร เขารวมการ
ดําเนินการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการตรวจสภาพและเก็บ
ขอมูลจากรถยนตหรูหลายคันท่ี DSI อายัดไว เพ่ือตรวจสอบ
กรณีหลบเลี่ยงภาษีลักลอบนําเขารถยนตหรู โดยการตรวจสอบ
กับเอกสารการครอบครอง การซื้อขาย ตรวจสอบขอมูลตัวเลข
เครื่องยนตและตัวถัง ซึ่งมีรถยนตกวา ๑๖๐ คันท่ีอยูในการอายัด
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังอยูในระหวางการดําเนินการ
ตอเน่ือง ยังไมแลวเสร็จ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑.ตรวจพิสูจน 
   ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 53,259 ราย 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ

บังคับรักษา จํานวน 47,772 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 17,043 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 30,729 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 35,977 ราย 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

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

ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
(เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ไดรับผิดชอบในการ
ดําเนินการภารกิจดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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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
บุ ค ล า กร ขอ งก ร ะ ทร ว ง ส า ธ า ร ณสุ ข เ ข า ม า มี บ ทบ า ท 
ในคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในตําแหนง
แพทย และตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรวมกําหนดแนวทางการ
ฟนฟูฯ ใหเหมาะสมกับการเสพติดและขอมูลภูมิหลังทางสังคม 
ท้ังน้ีใหทยอยปรับเปลี่ยนอนุกรรมการเมื่อผูทรงคุณวุฒิครบวาระ 
และภารกิจดานกฎหมาย ดานเลขานุการคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผู ติดยาเสพติด  ดานคณะอนุกรรมการฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติยังคงรับผิดชอบ
ดําเนินการตอไป  
  

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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     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 ิ
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     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 ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 118 คน 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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     ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน  
 - เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 กรมคุมประพฤติ โดยกอง

พัฒนาการฟนฟูฯ ไดเขารวมประชุมหารือการดําเนินการปรับ
ระบบการบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด ครั้งท่ี 2/2560 โดยมี
ผูแทนจากหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน 
ป.ป.ส. เขารวมประชุมดวย 

      - กระทรวงยุติธรรมไดออกประกาศกระทรวงยุติธรรม  
เรื่อง กําหนดสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับ
ท่ี 1) พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนประกาศกําหนดใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร เปนสถานท่ีเพ่ือการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิ โดยวิธีการไมจําเปนตองควบคมุตวั 
ต ามม าต ร า  23  ว ร รคส าม  (3 )  เ พ่ื อ  ดํ า เ นิ นก า รต าม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
เพ่ิมเติมอีก 967 แหง 

- กระทรวงยุติธรรมไดออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง 
แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 133 ง วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2560 ซึ่งเปนประกาศแตงตั้งขาราชการและเจาหนาท่ีสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสํานักอนามัย  

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๒๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     กรุงเทพมหานคร เปนพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  
เมื่อไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานในสถานท่ี  
เพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามาตรา 23 วรรคสาม 
(3 )  แห งพระราชบัญญัติฟ นฟูสมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติด  
พ.ศ. 2545 

 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 

  3. วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 30 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๒๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            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 
10. วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพันทหาร
มาท่ี 30 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี จังหวัด
ปราจีนบุรี 
       11. วันท่ี 13 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดบุรีรัมยท่ี 1 
       12. วันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
มณฑลทหารบกท่ี 310 คายวชิรปราการ จังหวัดตาก 
        

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๒๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
    2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลัก 
นิติธรรม 

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๒๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     จํ านวน 1 ครั้ ง  ณ สํ านั กงานคุ มประพฤติ จั งห วัดป ตตา นี 
ใชงบประมาณ 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 ิ
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         2. 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 ิ

 



๒๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย  
    เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ /ศูนยฝกและอบรมฯ 
ตัวชี้วัด 
    จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพ
ดานยาเสพติด จํานวน 2,500 ราย 
กิจกรร: 
    1.1 การตรวจหายาและสารเสพติดในปสสาวะ (จัดสรร
หนวยงาน) 
    1.2 การบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตาม
โปรแกรมบําบัด  
    1.3 การรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติด 26 มิ.ย. 
(จัดสรรหนวยงาน) 
    1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบขอมูล บสต. 
ผลการดําเนินงาน 
    โครงการบําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการ
จําแนก (4 กิจกรรม)       
    เปนคาใชจายในการดําเนินงานดานการปองกัน บําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติด 
ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของ กับ
ยาและสารเสพติดไดอยางเหมาะสมตรงตามมาตรฐานการดูแลผูใช
ยาและสารเสพติด โดยการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพ่ือ  

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยแบงเปน 
    1. ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ 
    2. ใชในการดําเนินงานดานการบําบัดแกไขฟนฟู 
    3. ใชในโครงการรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติดโลก 
    4. ใชในกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาระบบขอมูล บสต. 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

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

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     โดยจัดสรรเงินเพ่ือพัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสูการรับรองคุณภาพ
การบําบัดฯ จํานวน 6 แหง แบงเปน สถานพินิจฯ 2 แหงๆ ละ 
20,000 และศูนยฝกฯ จํานวน 4 แหงๆละ 30,000 บาท 
    1.2 กิจกรรมการติดตามและประเมินหนวยงาน เพ่ือเขาสูการ
รับรองคุณภาพการบําบัด 
           กิจกรรมท่ี 1 การเขา เยี่ ยมสํารวจรวมกับสถาบัน
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีแลว
เสร็จ โดยใชเงินงบประมาณท้ังสิ้นจํานวนเงิน 69,569 บาท 
     1.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยบําบัดท่ีผานการรับรองฯ 
           ผลการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงาน
เพ่ือดําเนินการพัฒนาหนวยงานอยางตอเน่ืองภายหลังผานการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดในระบบตองโทษ (ซ้ํา) 
    1.4 จางผูชวยนักบําบัด  
          ผลการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน 
ในสังกัด เพ่ือจางผูชวยนักบําบัด 1 คน/แหง รวม 4 คน เดือนละ 
15,000 บาทเปนเวลา 10 เดือน (พ.ย.59 - ส.ค. 60) 
1.5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงานตาม
มาตรฐานยาเสพติด (ประกอบดวย 2โครงการ) ดังน้ี 
         โครงการท่ี 1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
หนวยงานเขาสูการรับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติด 
(ในระบบตองโทษ) 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
หนวยงานเขาสูการรับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติด 
ในระบบตองโทษ จัดระหวางวันท่ี 18 - 20 มกราคม 2560 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการบําบัดรักษาผู เสพผูติดยาเสพติดตาม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
    2. เ พ่ือใหผู เขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยน ความรู  และ
ประสบการณตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาหนวยงานดานการ
บําบัดยาเสพติดอยางเปนระบบ 
    3. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสามารถนําแนวทางไปประยุกตใช 
ในการพัฒนาหนวยงานดานการบําบัดยาเสพติดแกเด็กและ
เยาวชนอยางตอเน่ือง 
กลุมเปาหมาย รวม 18 คน 
    1. บุคลากรจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   
จํานวน 6 คน 
    2.  บุ คลากรจากศู นย ฝ กและอบรมเด็ กและ เยาวชน  
จํานวน 12 คน 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๓๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    1. ผูเขารวมประชุมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน โดยประเมินจาก 
คาคะแนน Pre-post test คิดเปนรอยละ 100 
    2. ผูเขารวมประชุมมีแผนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา
หนวยงานของตนเองอยางตอเน่ือง คิดเปนรอยละ 100 

โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแล
เด็กและเยาวชน  

คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานในกิจกรรมการปองกันบําบัด
แกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด  
(2 โครงการ) 
ผลการดําเนินงาน  
    1. โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแลเด็กและ
เยาวชน จํานวน 2 รุน เปนการอบรมใหความรูเก่ียวกับการคัด
กรองโรคและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการชวยฟนคืน
ชีพ เพ่ือใหพนักงานพินิจในหนวยงานในสังกัดมีทักษะ สามารถ
ประเมินสถานการณเพ่ือการดูแลและชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดอยางทันทวงที  
     2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน 
ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน  
    โอนเงินใหพยาบาลในสังกัด จํานวน 24  คน เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ 
และเปนคาใชจายในการฟนฟูเวชปฏิบัติ/อบรมหลักสตูรพยาบาล
ตามขอบังคับสภาการพยาบาล 
    3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของ
กับยาและสารเสพติดโดยประยุกตใช ASSIST 
ผลการดําเนินงาน  
    โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือสุขภาพเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค 
    1. เ พ่ือพัฒนาความรูและทักษะท่ีจํา เปนของบุคลากร 
(พนักงานพินิจ) ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
สาธารณสุขในสถานควบคุม 
    2. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของบุคลากร (พนักงานพินิจ) ในการ
พัฒนาระบบการเฝาระวังและดูแลปจจัยเสี่ยงตอปญหาสาธารณสุข
ในสถานควบคุม 
เปาหมาย 

 พนักงานพินิจจากสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) สถานพินิจฯ (แรกรับ 
ขนาดเล็ก) และพนักงานพินิจจากศูนยฯ ฝกฯ รวม จํานวน 136 
คน 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ระยะเวลาดําเนินการ 
    ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 2559     
    ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 
สถานท่ี สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชน 
ผลการดําเนินงาน 
    1. ผูเขารวมประชุมรอยละ 100 มีความรูเ ก่ียวกับสภาพ
ปญหาสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน โดยดูจากเกณฑการประเมินผานแบบ
เทียบ Pre - post test 
    2. ผู เขารวมประชุมสามารถสาธิตยอนกลับ และผานการ
ทดสอบ รอยละ  100  
ประโยชนท่ีไดรับ  
    1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับปญหา
สาธารณะสุขในสถานควบคุม รวมถึงการดูแลใหความชวยเหลือ
เบ้ืองตนแกเด็กและเยาวชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกอนไดรับการ
สงตอเพ่ือการรักษาตอไป และเพ่ือลดความรุนแรงของอาการหรือ
โรคท่ีเกิดข้ึนได 
    2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดและ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดูแลเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ สําหรับ
ตรวจหา Ketamine จํานวน 1,000 ชุด 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 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 ปญหาสถานะ
และสิทธิบุคคล 

   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 

 



๓๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
ราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอม 
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 

 
 



๓๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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
ตดิยาเสพติด ในรูปแบบวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ
ลูกเสือรวมกับหนวยงานเครือขาย ไดแก  สํานักงาน ปปส. 
กระทรวงสาธารณะสุข กรมพินิจฯ และหนวยงานภายใน ไดแก 
กองบริการทางการแพทย ผูแทนจากทัณฑสถานบําบัดกลาง 
และทัณฑสถานหญิงกลาง ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ  2560  
ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง 
ผลการดําเนินงาน 
     - กรมราชทัณฑ ตัดโอนเงินงบประมาณใหเรอืนจํา/ทัณฑสถาน 
8 แหง ดําเนินกิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียน
วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ กําหนดการ
ดําเนินการในเดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2560 
     - การดําเนินกิจกรรมกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
ผูตองขังเสพยาเสพติดในลักษณะกิจกรรมคาย แบงการดําเนินการ  

 กรมราชทัณฑ 

 



๔๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ออกเปน 2 รุน ดังน้ี 
   1. ทัณฑสถานอุสาหกรรมเขาพริก ผูเขารวมโครงการ จํานวน 
300 คน กําลังดําเนินการรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 13 มี.ค. -  
2 มิ.ย. 60 
    2. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ผูเขารวมโครงการ จํานวน 
350 ราย กําลังดําเนินการรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 13 มี.ค. - 
2 มิ.ย. 60 
   3. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง ผูเขารวมโครงการ จํานวน 
300 คน กําลังดําเนินการรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27 มี .ค.-  
16 มิ.ย. 60 
   4. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ผูเขารวมโครงการ จํานวน 
300 คน กําลังดําเ นินการรุนท่ี  1 ระหวางวันท่ี 1 มี .ค . -  
31 พ.ค. 60 
   5. ทัณฑสถานวันหนุมกลาง ผูเขารวมโครงการ จํานวน 300 
คน กําลังดําเนินการรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 13 มี.ค. - 2 มิ.ย. 60 
   6. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง ผูเขารวมโครงการ จํานวน 
350 คน กําลังดําเ นินการรุนท่ี  1 ระหวางวันท่ี 6 มี .ค . -  
26 พ.ค. 60 
    

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        7. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 350 คน กําลังดําเนินการรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 6 มี.ค. - 
26 พ.ค. 60 
   8. เรือนจําพิเศษมีบุรี ผูเขารวมโครงการ จํานวน 300 คน 
กําลังดําเนินการรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27 มี.ค. - 16 มิ.ย. 60 
   9. เรือนจํากลางระยอง ผูเขารวมโครงการ (หญิง) จํานวน 300 
คน กําลังดําเนินการรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 5 พ.ค. - 26 ส.ค. 60 
    * เรือนจํากลางยะลา กลุมเปาหมายใหมอยูระหวางการ
จัดเตรียมบุคลากร สถานท่ีผูตองขังเขารวมโครงการฯ และใหเลย
ชวงเดือนถือศิลอดไปกอนจึงดําเนินการเปดกิจกรรมโครงการ 
     รุนท่ี 1/2560 มีผูตองขังเขารวมโครงการ รวมท้ังสิ้น จํานวน 
2,850 ราย  
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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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 โดยการบังคับใชกฎหมาย 
ท่ีเขมงวดและการจัดการปญหา
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. การบริหารจัดการอยางบูรณาการ 
 

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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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 

๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกนัยาเสพติด 
    การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ภาพรวม 
๖๐,๘๒๘ หมูบาน/ชุมชน  

    ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดมาก ๕,๔๖๙ 
หมูบาน/ชุมชน 

    ๑.๒  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดปานกลาง ๔,๘๐๖ 
หมูบาน/ชุมชน 

     ๑.๓  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดนอย ๑๒,๕๐๕ หมูบาน/
ชุมชน 

    ๑.๔ หมูบ าน/ชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด ๓๘,๐๔๘ 
หมูบาน/ชุมชน 

๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมอื 
ระหวางประเทศ 
   ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน ๑๕๗,๒๙๔ 
คดี ผูตองหา จํานวน  ๑๗๓,๑๖๘ คน  
   ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน ๙๖ ,๘๘๗ ,๒๕๗ เม็ด ไอซ   ๒ ,๒๖๒.๙๓ กิโลกรัม 
เฮโรอีน  ๓๒๑.๕๒ กิโลกรัม กัญชา ๕,๖๑๔.๘๗ กิโลกรัม 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 



๔๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

               ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๑,๐๐๕ 
ราย มูลคาทรัพยสิน ๗๗๖.๗๕  ลานบาท การยึดและอายัด
ทรัพยสินโดยการบังคับโทษปรับ ๗๐๖ ราย  

๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๘๐๔ 
คดี ผูตองหา ๒,๐๗๔ ราย  

๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓ และ
ทาง Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๑๕๐ คน  

๖. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของ
กับยาเสพติด ๗๔ คน 

๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
    การบําบัดฟนฟูภาพรวม ดําเนินการไดจํานวน ๕๙,๕๐๑ คน  
ประกอบดวย      

     ๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๗๘,๔๕๔ คน ดังน้ี 
           ๑. ระบบสมัครใจ รวม ๕๐,๔๖๓ คน 

   ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  ๒๗,๕๓๘ คน 
   ๒) คายศูนยขวัญแผนดิน ๒๒,๙๒๕ คน 

           ๒. ระบบบังคับบําบัด ๑๘,๙๑๙ คน 
           ๓. ระบบตองโทษ ๙,๐๗๒ คน 

   ๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๗,๔๙๐ คน 
   ๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๑,๕๘๒ คน 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๔๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
      ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัด ๕๒,๕๗๗ คน  
            (ขอมูลจาก บสต.เกา + ใหม)       

 ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ  ๓,๓๐๘ คน (ขอมูลจาก บสต.
ใหม) 
      ๔.๓ ใหความชวยเหลือ ๑๔๘  คน (ขอมูลจาก บสต.ใหม) 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 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 
      (ขอมูลคงเดมิ) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๔๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 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. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขและการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศท่ีมีมาตรฐานการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเปนท่ียอมรับในมาตรฐานสากล 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๔๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 (ขอมูลคงเดิม)  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๕๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 

 



๕๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐและไดรับการคุมครองสิทธิและ 
เสรีภาพตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
ตัวชี้วัด 
     ๑. จํานวนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายท่ีเขา
รับการอบรม ๑,๙๒๐ คน 
     ๒. จํานวนวิทยากรกระบวนการกลุมเปาหมายท่ีเขารับการ
ฝกอบรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๕๐ คน 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๕๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๓. รอยละ ๖๐ ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีไดรับการอบรมสามารถ 
นําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ีกําหนด 
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 
    (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๕๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

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 (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๕๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๕๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๕๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     มูลนิ ธิฟรีดิช เนามัน กรมพระธรรมนูญ กรมขาวทหารบก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและภาคีเครือขาย
ในพ้ืนท่ี จํานวน ๓๑ คน 
    3. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตร 
ศาสนธรรมนําสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี ๒ 
ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ และครั้งท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ จังหวัดสงขลา 
    4. จัดฝกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุนใหมใสใจเคารพสิทธิในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 5 รุน ดังน้ี 
        รุนท่ี 1 เมื่อวันท่ี 24 - 28 มีนาคม 2560 ณ ชดะมาศรี 
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  
        (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 



๕๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

3 การลดความเหลือล้ําของสังคมและการสรางกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

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

  1.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 

 



๕๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน  
  ครั้ ง ท่ี  1 วันท่ี 27 ต.ค.59 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน  
จ.นนทบุรี ผูเขารวม 100 คน 
  ครั้ ง ท่ี 2 วันท่ี 22 พ.ย.59 นิมนตพระจากวัดบางขวาง  
จ.นนทบุรี ผูเขารวม 100 คน 
  ครั้งท่ี 3 วันท่ี 1 ธ.ค.59 นิมนตพระจากวัดบางไผ อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี บําเพ็ญกุศลฯ ปญญาสมาวาร ผูเขารวม 350 คน 
   ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 ม.ค.60 นิมนตพระวัดเฉลิมพระเกียรติฯ, 
วัดบัวขวัญ, วัดพุฒิปรางคปราโมทย บําเพ็ญกุศลฯ สตมวาร  
(100 วัน) ผูเขารวม 300 คน 
    ครั้ งท่ี 5 วันท่ี 28 ก.พ.60 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน 
ผูเขารวม 80 คน 
    ครั้งท่ี 6 วันท่ี 27 มี .ค.60 นิมนตพระจากวัดบางขวาง 
ผูเขารวม 80 คน 
    ครั้งท่ี 7 วันท่ี 25 เม.ย. 60 นิมนตพระจากวัดสรอยทอง 
ผูเขารวม 70 คน 
    ครั้งท่ี 8 วันท่ี 18 พ.ค. 60 นิมนยพระจากวัดสังฆทาน 
ผูเขารวม 100 คน 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๕๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

  2. โครงการอบรมปฏิ บั ติธรรม“ราชธรรม ราชทัณฑ”  
รุ น ท่ี  41 ณ  เ ขา วัน ชัยนวรั ตน  ต .ปากช อ ง  อ .ปากช อ ง  
จ.นครราชสีมา 
    1. เพ่ือใหขาราชการมีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี  
มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองตามหลักธรรม 
คําสอนทางพุทธศาสนา 
    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 

 



๖๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     3. โครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ”  
รุนท่ี 42 ถวายเปนพระราชกุศลแดรัชกาลท่ี 9 และปลูกตนไมฯ 
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 
       ณ วัดถํ้ากฤษณาธรรม อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
วัตถุประสงค 
       1. เ พ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑไดมีสวนรวมสํานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระกุศลแด รัชกาลท่ี 9 
วัตถุประสงค 
    1. เ พ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑไดมีสวนรวมสํา นึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระกุศลแด 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 

 



๖๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 ขอ 
2.4 ดานการบริหาร
จัดการและการปรับปรุง 
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 

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

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๖๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     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.สระบุร ี,รจ.จ.มหาสารคาม , รจ.จ.รอยเอ็ด, 
รจ.จ.กาฬสินธุ  
    - ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามาตรฐานฯ ในวันท่ี 18 - 
21 เม.ย. 60 ณ รจ.จ.สระแกว,รจ.จ.ปราจีนบุรี, รจ.จ.นครนายก
รจ.อ.กบินทรบุร,ีทสป.บานเนินสูง 
    - ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานฯ ในวันท่ี 22 
- 26 พ.ค. 60 ณ รจ.ก.นครศรีธรรมราช, รจ.อ.ทุงสง, สก.ข.
นครศรีธรรมราช, ทสว.นครศรีธรรมราช, รจ.อ.ปากพนัง, รจ.จ.
พังงา, รจ.อ.ตะก่ัวปา, รจ.จ.ระนอง 

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 3.2 สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยม 12 ประการ 

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

  ผลลัพธตามตัวชี้วัด 
    ในปงบประมาณ 2560 นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559  
ถึง วัน ท่ี  20 มกราคม 2560 มีจํ านวนเด็กและเยาวชน 
ท่ีอยูในความควบคุมดูแลตามคําสั่งศาล จํานวน 4,681 คน 
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 

 
 
 
 



๖๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   
 

  ผลการดําเนินงานสะสม 

    (1 ตุลาคม 2559 - 20 พฤษภาคม 2560) 

    จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น         1,140  ราย 

    1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก    281  ราย 

    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท             22  ราย 

    3. อ่ืนๆ                                    837  ราย 

สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2560 

    (20 มีนาคม  2560 - 20 พฤษภาคม 2560) 

    จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น          175  ราย 

    1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก       23  ราย 

    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท                0  ราย 

    3. อ่ืนๆ                                     152  ราย  

    จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสูงสดุ 3 อันดับแรก 

ไดแก  

    1. ปญหาทางกฎหมาย 

    2. ปญหาพฤติกรรม 

    3. ปญหาครอบครัว 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๖๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 

 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร    
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   ๑๐.๕ การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
          ๑๐.๕.๑ เรงรดัการ
ดําเนินการตอผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัย 
และคด ี
  
 

     1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย (1 ต.ค.2559 -  
20 พ.ค. 2560) 
      คดีเก่ียวกับการทุจริต                   จํานวน 11 ราย 
      ไลออก                                                1 ราย 
      แตงตั้ง คกก.สอบสวน/ใหออกราชการไวกอน   0 ราย 
      แตงตั้ง คกก.สอบสวน                             10 ราย    
  2. การลงโทษทางวินัยและทางอาญาอยางเฉียบขาด กรณี
เจาหนาท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดและโทรศัพทมือถือ 
ในเรือนจํา 
     สํานวนเกี่ยวกับยาเสพติด 
     1) ไลออกจากราชการ 5 ราย 
     2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและให
ออกจากราชการไวกอน 1 ราย 
     3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 4 ราย 
     4) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 2 ราย 
    สํานวนเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 
     1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและให
ออกจากราชการไวกอน 11 ราย 
     2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 15 ราย 
     3) แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 1 ราย 

 กรมราชทัณฑ 



๖๘ 
 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 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 และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคด ี
มีความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ และมีทัศนะคติท่ีดีในการปฏิบัติราชการโดยความโปรงใส 
ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีจิตสํานึกในการ 
เฝาระวังรักษาประโยชนราชการและประโยชนสวนรวม และเปนการ
สรางเครือขายภาครัฐเพ่ือตอตานการทุจริต โดยจัดอบรมท้ังสิ้น 3 
รุน ดังน้ี 

 กรมบังคับคด ี

 
 



๖๙ 
 
 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

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

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

 กรมบังคับคด ี
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       ๑๐.๑.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ให ทั น สมั ย โ ด ย นํ า
เทคโนโลยีมาใชแกไขกฎระเบียบ
ใหโปรงใส ชัดเจน 
     ๑๐.๑.๓ การบรหิารจดัการ
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. เพ่ือกําหนดทิศทางและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    ๕. ใหการพิจารณารับเปนคดีพิเศษเปนไปอยางเหมาะสม  
เปาหมาย บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
    ๑. สามารถจัดทําแผนการดําเนินการในการสรางความเช่ือมั่น
ท่ีมีตอกรมสอบสวนคดีพิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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     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 การใหบริการ 
ถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 

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

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๗๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           ๑๐.๒.๒ การพัฒนา
หนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

       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 

 
 



๗๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษไดเผยแพรผลงานและองคความรู
ใหกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินคดี ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 
 

   1. การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
การบังคับคดี 
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของตางๆ ใหมีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความยุติธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุน
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
    รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการเสนอกรรมาธิการวิสามัญ 
     (1) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
   ข้ันตอนปจจุบัน  เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ มีมติรับหลักการและจัดสงรางพระราชบัญญัติฯ ไปยัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา (วันท่ี 10 ตุลาคม - 15 
ธันวาคม 2559) โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญไดขยายระยะเวลา
การพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ(วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 - 3 
กุมภาพันธ  2560) ซึ่ ง เมื่ อ วันท่ี  10 กุมภาพันธ  2560 
คณะกรรมาธิการวิสามัญไดมีมติ เห็นชอบในหลักการราง
พระราชบัญญัติฯ และเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดมีการ 

 กรมบังคับคด ี



๗๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     พิ จ า รณ าร า ง พร ะ ร า ช บั ญญั ติ ฯ  โ ด ยมี ม ติ เ ห็ น ชอบ ร า ง
พระราชบัญญัติฯในวาระ 2 และวาระ 3 และเห็นสมควร
ประกาศใชเปนกฎหมาย โดยเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
นายกรัฐมนตรีลงนามเสนอรางพระราชบัญญัติไปยังสํานักราช
เลขาธิการ เ พ่ือจะมีการนําร างพระราชบัญญัติฯ ดั งกล าว  
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย 
ใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไปการปรับปรุงและแกไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... ภาคบังคับคดี
ครั้งน้ี ถือเปนครั้งสําคัญท่ีอาจถือวาเปนการปฏิรูป ท้ังน้ี เพ่ือลด
ข้ั น ตอ นก า รดํ า เ นิ นก า ร  ล ด โ อ กา ส ขอ งก า ร ป ระ วิ ง ค ดี  
เ พ่ือประสิทธิภาพและใหความเปนธรรมแกคูความและผู ท่ี
เก่ียวของ ในการน้ีกรมบังคับคดีไดวางแผนการสรางความรับรู
ใหกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝายท่ัวประเทศและยกรางกฎหมายในลําดับ
รองไวแลว  จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
      1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยกราง 

 กรมบังคับคด ี

 



๘๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     กฎกระทรวง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี 
พ.ศ. ... และจะนําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดี
แพงพิจารณาเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไป 
    1.2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
ขายทอดตลาด พ.ศ. ... 
ขั้นตอนปจจุบัน  ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ... 
เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอคณะทํางานฯ 

   1.3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ใน
การขายทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 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  

 กรมบังคับคด ี

 



๘๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การบังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ ไดรวบรวมผลการรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณา
แกไขเพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาวแลว โดยเมื่อวันท่ี 
3 สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดีเสนอราง พรบ. ดังกลาว ไปยัง
กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 29 
กันยายน 2559 ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2559 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติในหลักการเมื่อวันท่ี 27 
ธันวาคม 2559 และดําเนินการในการเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานศาลยุติธรรม ไป
ประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม
พิจารณาครั้งแรกเมื่อวันท่ี 7,9 กุมภาพันธ 2560 และทุกวัน
อังคารกับวันพฤหัสบดี   ของทุกสัปดาหจนกวาจะเสร็จ โดยท้ังน้ี 
เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ สั่งใหประกาศใช มาตรา 20  

 กรมบังคับคด ี



๘๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     23 35/1 และ 39 ของรางพระราชบัญญัติลมละลายฯ ดังกลาว
ดวยแลว โดยในสวนของการลมละลายเก่ียวกับตางประเทศตาม
รางมาตรา 40 และ 41 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา              
มีหนังสือท่ี นร 0902/100 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560  
ใหกรมบังคับคดีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะห
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด  
แลวรายงานผลพรอมจัดทําคําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปน 
ในการตราพระราชบัญญัติสงกลับไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาภายใน 30 วัน โดยกรมบังคับคดีจัดรับฟงความคิดเห็น
ระหวางวันท่ี 17-31 พฤษภาคม 2560 โดยผูเก่ียวของและ
ประชาชนท่ัวไปสามารถแสดงความเห็นผานทางเว็บไซตกรมบังคับ
ค ดี http://www.led.go.th แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต
http://www.lawamendment.go.th 

     ท้ังน้ีกรมบังคับคดีอยูในขั้นตอนเสนอรางกฎหมายอนุบัญญัติ
จํานวน 1 ฉบับ ไดแก 
     1.1) กฎหมายอนุบัญญัติ เรื่อง กําหนดเว็บไซตเพื่อโฆษณา
คาํสั่งในคดีลมละลาย  
ข้ันตอนปจจุบัน  ดาํเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 กรมบังคับคด ี

 

http://www.led.go.th/


๘๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯไปยัง
กร ะทรว งยุ ติ ธ ร ร ม เมื่ อ วั น ท่ี  30  กันย ายน  2559  และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม  
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ 
มีขอเสนอแนะและอยูระหวางปรับปรุงใหครบถวน โดยหารือกับ
สํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหเกิดความรัดกุม ท้ังน้ี มติใน
คราวประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2560 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ไปดําเนินการราง
พระราชบัญญัติฯดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวกับเจาพนักงานบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยปจจุบันอยูระหวาง
คณะทํางานฯพิจารณารางพระราชบัญญัติฯท่ีฝายเลขานุการไดจัดทํา
เสนอ และจะมีการพิจารณากฎหมายลําดับรองในลําดับตอไป 

    (3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไปยัง
กระทรวงยุ ติ ธรรมแล วเมื่ อวันท่ี  30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณา
เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีไดดําเนินการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสร็จสิ้นแลว และสงให
กระทรวงฯ ดําเนินการในการเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยตุิธรรม  

 กรมบังคับคด ี



๘๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     และเสนอรางฯเขาคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการราง
พระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติรับ
หลักการรางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และ
ไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ท้ังน้ีกรมบังคับ
คดีอยูระหวางการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยผู เ ก่ียวของและ
ประชาชนท่ัวไปสามารถแสดงความเห็นผานทางเว็บไซตกรมบังคับ
ค ดี  http://www.led.go.th แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต 
http://www.lawamendment.go.th ร ะห ว า ง วั น ท่ี  17  - 3 1 
พฤษภาคม 2560 
รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
   (1) รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีเจาพนักงาน
บังคับคดี (ฉบับท่ี ...)  และรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ
ประเมินราคาทรัพย (ฉบับท่ี..) 
ข้ันตอนปจจุ บัน  อยูระหวางคณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีแพง พิจารณาทบทวนรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมตาม
ขอสังเกตของท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 กรมบังคับคด ี

 

http://www.led.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        (2) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรม
บังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 4.0 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุบันอยูระหวาง
การเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางระดับกระทรวง 

 กรมบังคับคด ี

     2. การประชุมเพ่ือเสนอความเห็นในการจัดพัฒนาเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเอกชน 
    กรมบังคับคดีมีแนวคิดในการพัฒนาเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เอกชน โดยท่ีผานมามีการดําเนินการ ดังน้ี 
    - 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 ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       - เมื่อวันท่ี 12 เม.ย.2560 คณะปฏิรูปประเทศดานบริหาร
ราชการแผนดิน และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเอกชน  
   - เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวการพัฒนาเจา
พนักงานพิทักษทรัพยเอกชน โดยมติการลงคะแนนเสียงจากท่ี
ประชุม เปนดังน้ี ท่ีประชุม 159 คน มีมติเห็นดวย 156 คน              
ไมเห็นดวย 0 คน งดออกเสียง 3 คน ไมลงคะแนนเสียง 0 คน  
และจะนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 กรมบังคับคด ี

 11.4 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ
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 ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        2.การบริการขอมูลผ านทางระบบแอพพลิ เคชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY และ “LED PROPERTY Plus” 
   ผลการดําเนินงาน 
      - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน “LED PROPERTY” ณ วันท่ี 
2 พฤษภาคม 2560 รวมจํานวน 9,205 ดาวนโหลด ระดับ
ความพึงพอใจท่ีระดับ 3.97 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน“LED PROPERTY PLUS”  
0ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 รวมจํานวน 1,347 ดาวนโหลด 
ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.85   
    ท้ั ง น้ี ก รม บั งคั บคดี เ ป ด ให บ ริ ก า รข อมู ลข า ว ส า รผ า น
แอพพลิเคช่ันไลนโดยสามารถ add line friend ผานทาง ID line 
และการสแกน QR CORD เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของกรมบังคับคดีอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 
   3. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน    
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 4 ร 
ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศ
ขายทอดตลาด มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี 
โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 100,000  

 กรมบังคับคด ี
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     ล านบาท ซึ ่งผลการดําเนินงานตั้ งแต เดือนตุลาคม 2559 -  
15 เมษายน 2560 รวมจํานวน 66,899,234,584.89 บาท  
คิดเปนรอยละ 66.90                        
ของเปาหมาย 100,000 ลานบาท (ขอมูล ณ วันท่ี 18 เมษายน 
2560) 
   - เดือนตุลาคม 2559 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 11,500,557,951 
บาท 
   - เ ดื อนพฤศจิ ก ายน 2559 ผ ลั ก ดั นทรั พย สิ น ได  จํ านวน 
9,068,792,269 บาท 
   - เ ดือนธันวาคม 2559 2559 ผลักดันทรัพย สิ นได  จํ านวน 
9,386,296,429 บาท 
   - เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  2 5 6 0  ผ ลั ก ดั น ท รั พ ย สิ น ไ ด  จํ า น ว น 
10,585,908,665 บาท 
   - เ ดื อนกุ มภ า พั นธ  2560  ผ ลั ก ดั นท รั พย สิ น ได  จํ า นว น 
9,251,259,437 บาท 
  - เ ดื อ น มี น า ค ม  2 5 6 0  ผ ลั ก ดั น ท รั พ ย สิ น ไ ด  จํ า น ว น 
12,589,401,775 บาท 
  - วันท่ี 1 - 15 เมษายน 2560 ผลักดันทรัพย สินได จํานวน 
4,517,018,060  
   - วันท่ี 1-15 เดือนพฤษภาคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
4,030,713,988 บาท 

 กรมบังคับคด ี
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        4. โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
   ผลการดําเนินงาน 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใตกลยุทธ 
“เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอยหน้ีครัวเรือน ผูเขารวม
การไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เปนการลดปริมาณคดีท่ี
เขาสูกระบวนการ บังคับคดีและทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคี
ในสังคม ซึ่งผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี โดยตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560 เรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไ ก ล เ ก ลี่ ย ร ว ม จํ า น ว น  1 0 ,6 8 0  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย ร ว ม 
3,465,955,064.19 บาท รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 9,567 
เรื่อง ทุนทรัพยรวม 2,854,982,925.61 บาท คิดเปนผลสําเร็จ
รอยละ 89 .58 ของเรื่ อง ท่ี เ ข าสู กระบวนการไกล เ กลี่ ย 
รายละเอียด ดังน้ี 
   - เดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 960 
เรื่อง ทุนทรัพย 397,444,253.02 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 841 
เรื่อง ทุนทรัพย 273,347,928.41 บาท คิดเปนรอยละ 87.60 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       - เดือนพฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,454 เรื่อง ทุนทรัพย 376,495,361.10 บาทไกลเกลี่ยสําเรจ็ 
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 คิดเปนรอยละ 
89.40 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนมีนาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
3,896 เรื่อง ทุนทรัพย 1,102,223,771.94 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
3,578 เรื่อง ทุนทรัพย 987,312,395.85 บาทคิดเปนรอยละ 
91.83 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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         - เดือนเมษายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
706 เรื่อง ทุนทรัพย 263,286,772.06 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 602 
เรื่อง ทุนทรัพย 229,306,465.90 บาทคิดเปนรอยละ 85.27 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี

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

 กรมบังคับคด ี
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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 ผู อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  
เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษา  เขารวมโครงการ  
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 30 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
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 
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        - 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 ท้ังน้ีอธิบด ี               
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 ี

 
 



๙๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

       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  มี ผู ข อ ไกล เ กลี่ ย จํ 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 เปนลูกหน้ีท่ีไมอยูในช้ันบังคับคดี โดยขอปรับปรุง  
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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 
        กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล เกลี่ยขอพิพาทรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ โดยผลการดําเนินงาน 
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งการจัดมหกรรมไกลเกลี่ย             
ขอพิพาทตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 21 พฤษภาคม 2560 
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 9,907 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 
2,439,515,844 บาทไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 9,089 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวม 2,012,125,508 บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 
91.74 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ผลสัมฤทธ์ิคือเปน
การลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี ลดการถูกบังคับ
คดียึดทรัพย การขายทอดตลาด และการอายัดทรัพยสินตางๆของ
ลูกหน้ี เพ่ิมโอกาสในการชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีและทําใหเกิดความ
สมานฉันทสามัคคีในสังคม     
      โดยกรมบังคับคดี รวมกับ สถาบันการเงิน จัดมหกรรมไกลเกลี่ย
ขอพิพาทสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เมื่อวันท่ี 29 
ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือเปนการ
เสริมสรางความสมานฉันท ยุติการบังคับคดีดวยความพึงพอใจ 
สะดวก รวดเร็ว 
 

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      ประหยัด เปนธรรม ลดปริมาณการบังคับคดี เสริมสรางความรูความ
เขาใจและความเช่ือมั่นเก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ัน
บังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา รวมกับ 7 หนวยงาน 
ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคาร              
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย บริ ษัท บริหารสินทรัพยสุ ขุมวิท จํ ากัด บริ ษัท  
บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จํากัด 
และ บริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดมหกรรมไกลเกลี่ย                
ขอพิพาท มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 179 เรื่อง ทุนทรัพย 
จํานวน 63,580,613.10 บาท  ไกลเกลี่ยสําเร็จ 140 เรื่อง  
ทุนทรัพย จํานวน 44,982,735 บาท คิดเปนรอยละ 78.21 ของ
เรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
       ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตาม
หนวยงาน ดังน้ี 
       1) รวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยมี
ผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 - วันท่ี 19 เมษายน 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 13 เรื่อง ทุนทรัพยรวม
จํานวน 119,995.56 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 13 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 119,995.56 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         2) รวมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
      - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ปตตานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีและสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดระยอง จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยมีผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2559  วันท่ี 21 พฤษภาคม 2560 มีเรื่อง
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 4,201 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
655,096,853.90 บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จรวม 3,915 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 602,877,268.97  บาท คิดเปนรอยละ 
93.19 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     3) รวมกับ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (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 คิดเปนรอยละ 80 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      4) รวมกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลาและศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท 
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท ตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 -  
13 พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 27 เรือ่ง 

 กรมบังคับคด ี

 



๑๐๒ 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ทุนทรัพย 34,723,889.68 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 16 เรื่อง  
ทุนทรัพย 31,147,173.48 บาท คิดเปนรอยละ 59.26 ของเรื่อง
ท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      5) รวมกับ ธนาคารออมสิน  
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ลําพูน สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
สุราษฎรธานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย ศูนยไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทและสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกระบ่ี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย
ขอพิพาท โดยมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 - 
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม  
417 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 254,192,390.54 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จรวม 337 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 205,840,890.64  
คิดเปนรอยละ 80.82 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      6) รวมกับ บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
     - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
หนองคาย สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดปตตานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดตรัง ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดนครสวรรค จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 11 พฤษภาคม  

 กรมบังคับคด ี

 



๑๐๓ 
 

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

     2560  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 591 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 258,437,769.05 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 459 
เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 199,888,764.67 บาท คิดเปนรอยละ 
77.66 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      7) รวมกับ บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 
      ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 20 เรื่อง 
ทุนทรัพยจํานวน 84,939,862.32 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 6 เรื่อง  
ทุนทรัพยจํานวน 19,593,688.43 บาท คิดเปนรอยละ 30  
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      8) รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการ                   
ดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 14 พฤษภาคม 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 1,306 เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 495,777,727 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 1,178 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 428,641,213.40 บาท  

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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รัฐธรรมนญูแหง
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     คิดเปนรอยละ 90.20 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      9) รวมกับ ธนาคารซิตี้แบงก จํากัด 
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท ตั้งแต
วันท่ี  1 ตุลาคม 2559 - 13 พฤษภาคม 2560  มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 109 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
20,112,943.59 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 87 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
17,632,336.84  บาท คิดเปนรอยละ 79.82 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย  
      10) รวมกับ บริษัท ซิตี้คอรป ลิสซิ่ง จํากัด  
      - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท ตั้งแต
วันท่ี 25 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 89 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 10,891,491.08  
บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 59 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 6,733,937.76 
บาท คิดเปนรอยละ 66.29 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย 
      11) 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  

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     คิดเปน รอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย     
    12)  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 
      13) 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 
      14) รวมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี จัดมหกรรมไกลเกลี่ย 
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 9 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 6,704,631.27 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 7 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 5,640,786.36 บาท   
คิดเปนรอยละ 77.77 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      

 กรมบังคับคด ี

 



๑๐๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที ่12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           15) รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
        - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานบังคับดีจังหวัด
สงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏรธานี และศูนยไกลเกลี่ย 
ขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแต
วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 - วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ยรวม 270 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
195,299,009.27 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 215  เรื่อง ทุนทรัพย
รวมจํานวน 88,485,211.53 บาท คิดเปนรอยละ 79.63  
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      16) รวมกับ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ ลีสซิ่ง จํากัด 
       - ศูนย ไกล เกลี่ ยข อพิพาท สํ านักงานบังคับคดี จั งหวัด
นครศรี ธรรมราช และสํ านักงานบังคับคดีจั งหวัดขอนแกน            
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2559 - วันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ยรวม 113 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
38 ,653 ,763.49 บาท ไกล เกลี่ ยสํ า เร็ จรวม 87 เรื่ อง                 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 26,601,791.84 บาท  

 กรมบังคับคด ี

 



๑๐๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     คิดเปนรอยละ 76.99 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     17) รวมกับ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี สํานักงานบังคับคดียะลา 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร
ธานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
พัทลุง สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 
และสํานักงานบังคับคดจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง และ
สาขาทุงสง จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยรวม 2,701 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
354,472,712.90 บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จรวม 2,675 เรื่อง         
ทุนทรัพยรวมจํานวน 351,118,149.05 บาท คิดเปนรอยละ 
99.04 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 
 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
     -  
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการจัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณาราง พ.ร.บ. การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... เมื่อวัน
ศุกรท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมสํานักงาน
รัฐมนตรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย (เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม) เปนประธานการประชุม และนายวัลลภ นาคบัว (ผูอํานวยการ
สํานักงานกิจการยุติธรรม) เปนฝายเลขานุการ โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 เขารวมประชุม ประกอบดวย ผูแทนจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผูแทนสํานักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการ จัดทํารายงาน
สรุปผลการศึกษาและวิเคราะหรางพระราชบัญญตัิดงักลาว เพ่ือเปนขอมูล
นําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
    ท้ังน้ี สํานักงานกิจการยุติธรรมได มีหนังสือเรื่องสรุปผลการประชุม
หารือเพ่ือพิจารณาราง พ.ร.บ. การคุมครองสิทธิเสรีภาพสงเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... พรอมรายงานสรุปผลการศึกษา  

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 



๑๐๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     และวิเคราะหราง พ.ร.บ. การคุมครองสิทธิเสรีภาพสงเสริมจริยธรรม
และ มาตรฐานวิชาชีพสื่ อมวลชน พ.ศ.  . . .   ลงวันท่ี ๑๖ 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๐  เ ส น อ ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม  
โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบและลงนามหนังสือนําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม      

๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 

ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการผลิต Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ดังน้ี 
     กฎหมายนารู 
     - พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ : ลูกจางตองรู
สิทธิ 
     กฎหมายใหม 
     - พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย ฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  : หยุดการคามนุษย 
      
 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 



๑๑๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     อ่ืนๆ 
     - เรื่องนารู : ถาตกเปนเหยื่อเงินกูนอกระบบจะขอคําปรึกษา
ไดท่ีไหนบาง 

๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 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 

 
 



๑๑๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๑๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๑๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ยื่นอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๖ง ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  
(ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ : รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ในชุมชน พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน ในชุมชนโดยคนในชุมชน  
เปนเรื่องท่ีมีการปฏิบัติกันตลอดมาและไดรับการยอมรับจากคูพิพาทและ
ชุมชน แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายรองรับการระงับการไกลเกลี่ยโดย
คนในชุมชน ทําใหผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชนขาดความชัดเจน
และความมั่นใจนําการทําหนาท่ีผูไกลเกลี่ยวาสามารถทําไดมากนอย
เพียงใดหรือมีขอบแขตอยางไร  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๑๑๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 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. ...  (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๑๑๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 บุคคลให สูญหาย พ .ศ .  . . .  ผ านการ พิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 



๑๑๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๒๕๕๙ และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ไดพิจารณา 
อนุบัญญัติ เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... ไมมีความจําเปนท่ี
จะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
    ๑.๑ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ีอาจ
ไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน เชน ระเบียบ
ของตาํรวจ 
    ๑.๒ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. ... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
    ๑.๓ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของ
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดี
บังคับบุคคลใหสูญหายพ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของ
บุคคลเหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
    (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๑๑๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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  
ความจําเปนและผลกระทบในการตรารางพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย  
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 

 
 



๑๑๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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  (ขอมูลคงเดิม)   

  

     โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต  
พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค 
    ปจจุบันมีคู ชี วิตเพศเดียวกันจํานวนมากท่ีใชชี วิตรวมกัน 
ดั่งครอบครัวท่ัวไป แตสถานภาพของคูชีวิต ดังกลาวไมมีกฎหมาย
รับรองไว  จึงทําใหบุคคลเหลาน้ีไมไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายท้ังในเรื่องสิทธิและหนาท่ีอันพึงมีได ซึ่งขัดกับหลักการ
สิท ธิม นุษยชน ข้ัน พ้ืนฐานตาม ท่ี บัญญัติ ไ ว ใ นรั ฐธรรม นูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย และตามหลักการในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน สมควรใหมีกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิและรับรอง
การจดทะเบียนคูชีวิตเพศเดียวกัน 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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
ขอสัง เกตเ พ่ิมเติมแก ไขรางใหมีความสมบูรณ  ซึ่ งปจจุ บัน 
อยูระหวางการปรับปรุงรางตามขอสังเกตดังกลาว ซึ่งปจจุบัน 
กรมคุ มครองสิท ธิและเสรีภาพได รับพระราชบัญญัติการ 
จดทะเบียนคู ชี วิต พ.ศ. . . . กลับมาแกไขตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากฎหมายจาก UNDP 
(ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๒๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีการนํามาใชนอยมาก 
หากมีการปรับปรุงควรเปนในลักษณะกฎหมายกลางเพ่ือการสราง
มาตรการหรือกลไกของฝายบริหารในการคุมครองประชาชนจาก 
ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม โดยการมีคณะกรรมการพิจารณาสัญญา
มาตรฐานการกําหนดกลไกการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑ .  กรมคุ มค รอ งสิ ท ธิ แล ะ เ ส รี ภ าพไ ด ดํ า เ นินกา รยก 
รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม 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
กระทรวงยุติธรรมประจําเดือนมีมติใหถอนรางพระราชบัญญัติ 
วาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. ... (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๑๒๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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  
(ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๑๒๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 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 
บุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายังสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร และไดผานการพิจารณาจากกรมการปกครอง 
จํานวน 300 ราย และขณะน้ีอยูระหวางการตรวจสารพันธุกรรม
ในหองปฏิบัติการ  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจนศพ 
นิรนามตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการสนับสนุน
การปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ.๒๕๕๘ 
     2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
            (1) จํานวนศพนิรนาม ๒๐ ราย (รับจากกลุมนิติพยาธิ
วิทยา) 
             (2) สามารถพิสูจนศพนิรนามได  ๕ ราย (ศพนิรนาม
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒ ราย, เดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑ ราย, เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑ รายและเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ราย 
    2.2 จํานวนการตดิตามคนหาย 
            (1) จํานวนคนหาย ๔ ราย (รับจากประชาชนโดยตรง ๓ 
ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. ๑ ราย) 
            (2) สามารถติดตามคนหายได ๑ ราย 
 
3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
       สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมประชุมหารือลําดับการ
ปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของกรณีศพนิรนาม ครั้งท่ี ๑/
๒๕ ๖ ๐  ณ  ส ถ า บั น นิ ติ เ ว ช วิท ย า  โ ร งพ ย า บ า ล ตํ า ร ว จ   
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๒๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

              ๑. ใหสถาบันนิติวิทยาศาสตรดําเนินการแกไขแผนผังคัด
กรอง ศพนิรนามในระยะเวลา ๔๘ ช่ัวโมง ในระบบ ค.พ.ศ. โดยให
กองทะเบียนประวัติอาชญากรเปนหนวยงานเดียวท่ีประสานงาน
กับพนักงานสอบสวน และสงแผนลายพิมพน้ิวมือศพมาตรวจ   
คัดกรองท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร ควบคู กับสงไปยัง
กรมการปกครองพรอมกัน และสงตรวจยืนยันลายพิมพน้ิวมือ  
ท่ีสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจหรือสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
          ๒. ปรับแกไขนิยามศพนิรนามในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
ในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน จากเดิม ศพหรือช้ินสวนอวัยวะของ
มนุษยท่ีทําใหเช่ือ หรือมีเหตุอันควรวามีบุคคลใดเสียชีวิตโดย 
ไมสามารถระบุไดวาศพหรือช้ินสวนอวัยวะของมนุษยเปนบุคคลใด
เปนศพหรอืช้ินสวนอวัยวะของมนุษยท่ีทําใหเช่ือหรือมีเหตุอันควร
วามีบุคคลใดเสียชีวิต โดยไมสามารถระบุไดวาศพหรือช้ินสวน
อวัยวะของมนุษยเปนบุคคลใดภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
         ๓. กระทรวงสาธารณสุขมีขอเสนอแนะเรื่องแบบแจง 
ศพนิรนาม (แบบ พศ. ๒) และแบบบันทึกขอมูลศพนิรนาม  
(แบบ พศ. ๓)  ใหเนนมีการ Checklist ในแบบฟอรมมากข้ึน 
 

  

 
 



๑๒๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
        งานท่ีการดําเนินการแลวเสร็จ ประกอบดวย 
        4.1 (TCU 600509-007) ผูรองประสงคใหสถาบันฯ  
คัดแยกเอกสารตรวจพิสูจนซึ่งเปนเอกสารท่ีสงมาจากศาลจังหวัด
พระโขนงดําเนินการแจงผูรองใหรับทราบเปนท่ีเรียบรอย         

    5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการดาน 
นิติวิทยาศาสตร(นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
          5.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรมสู
หมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน เพ่ือเผยแพรความรูดาน 
นิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม จํานวน 11 ครั้ง ประกอบดวย 
            (1) วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 สถาบันฯ ไดดําเนินการ
เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร
ยุติธรรมจังหวัด 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ( 2 )  วั น ท่ี  18  พ ฤศ จิ ก า ยน  2 55 9  สถ า บั น ฯ  
ไดดําเนินการเขารวมเผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม
ในโครงการยุติธรรมสูหมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน ณ จังหวัด
สงขลา 
   ( 3 )  วั น อ า ทิ ต ย ท่ี  1 2  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 0  
ณ ศูนยยุติธรรมชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
    

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๒๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                 (4) วันเสารท่ี 18 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยยุติธรรม
ชุมชนเขตดุสิต กรงุเทพฯ 
            (5) วันอาทิตย ท่ี  19 กุมภาพันธ  2560 ณ ศูนย
ยุติธรรมชุมชนเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
  (6) เสารท่ี 25 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยยุติธรรม
ชุมชนเขตดินแดง กรุงเทพฯ 
  (7) วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 สถาบันฯ ไดเขารวม
เผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการยุติธรรม
สูหมูบานนําบริหารรัฐสูประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (8) วันท่ี 8 มีนาคม 2560 สถาบันฯ ไดดําเนินการเขา
รวมเผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการ
ขับเคลื่อนการอํานวยความยุติธรรมโดยการเช่ือมโยงระหวางศูนย
ยุ ติ ธ ร ร ม ชุม ชน  ภ าย ใ ต ภ า ร กิ จก ร ะทร ว งยุ ติ ธ ร รมแล ะ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัด
ชลบุรี 
  ( 9 )  วั น ท่ี  21  - 23  มี น า คม  2 56 0  สถ า บั น 
นิติ วิทยาศาสตรไดดําเ นินการเขารวมเผยแพรความรูดาน 
นิติวิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสกลนคร 
  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๒๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                (10) วันท่ี 28 เมษายน 2560 สถาบันนิต ิ       
วิทยาศาสตรไดดําเนินการดําเนินการเขารวมเผยแพรความรูดาน
นิติวิทยาศาสตรไปสูสังคมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก 
             ( 1 1 )  วั น ท่ี  1 -2  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 0  ส ถ า บั น 
นิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการเขารวมโครงการยุติธรรมสูหมูบาน 
นําบริการสูประชาชน ณ จังหวัดนราธิวาส 
      5.2.สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดโครงการให
ความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการนิติวิทยาศาสตรสูชุมชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกําหนดการจัดโครงการ 
นํารองเปน 5 ภาค ซึ่งประกอบดวย       
               (1) ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม 
               (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแกน 
               (3) ภาคกลาง คือ จังหวัดนครปฐม 
               (4) ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี 
               (5) ภาคใต คือ จังหวัดสงขลา 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

 
 



๑๒๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

        7. การตรวจพิสูจนยาเสพติดในเสนผมเพ่ือเฝาระวัง และ
ปองกันการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน  
      7 . 1  ส ถ า บั น นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ร ว ม 
กับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในการตรวจพิสูจนสาร
เสพติดในเสนผมจากเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนแลวเสร็จ จํานวน ๑98 ตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย 
          (1)  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกรุณา จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 30 ตัวอยาง 
          ( 2 )  ศู น ย ฝ ก แ ล ะ อ บ ร ม เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น เ ข ต  
1 จังหวัดระยอง จํานวน 30 ตัวอยาง  
          ( 3 )  ศู น ย ฝ ก แ ล ะ อ บ ร ม เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น เ ข ต  
4 จังหวัดขอนแกน จํานวน 15 ตัวอยาง 
          (4) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานอุเบกขา 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง  
          (5) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัด
นครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๒๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

              (6) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนมุทิตา จังหวัด
นครปฐม จํานวน 15 ตัวอยาง 
          ( 7 )  ศู น ย ฝ ก แ ล ะ อ บ ร ม เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น เ ข ต  
6 จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 ตัวอยาง 
           (8) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเขต 2 จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 30 ตัวอยาง 
          (9) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเขต 11 จังหวัดลพบุรี 
จํานวน 30 ตัวอยาง 
          (10) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานบึงจังหวัด
ชลบุรี จํานวน 32 ตัวอยาง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

         8. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
             8.1 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน  
ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน  
             สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูล
อาวุธปน ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน จํานวน 6 รายการ  
ซึ่งประกอบดวย 
             1. ดานอาวุธปน จํานวน 1 รายการ   
             2. ดานลูกกระสุนปน - รายการ 
             3. ดานปลอกกระสุนปน 5 รายการ 
         8.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๑๓๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดาํเนินการจดัเก็บฐานขอมลูสาร
พันธุกรรม จํานวน ๔,๖๐๐ รูปแบบ 
    8.3 จํานวนการจดัทําฐานขอมลูบุคคลสูญหายและศพนิรนาม   
              -   
    8.4 จํานวนการจดัทําฐานขอมลูลายพิมพน้ิวมือและฝามือ 
              - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     9. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
       สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 2 คดี ประกอบดวย 
    9.1 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 3 รายการ 
ไดแก 
        (1) เลขท่ีคดี ส.050/2560 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2560 
ดวยคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงตามคําสั่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ท่ี 531/2559 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2559 กรณีตรวจ
พิสูจนลายมือช่ือ ซึ่งนายชูชาติ  ชมช่ืน อางวามีการปลอมลายมือ
ช่ือในไตสวน และบันทึกถอยคํา ซึ่งลงนามในฐานะแทนนายอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๓๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

             (2) เลขท่ีคดี ส.047/2560 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2560 
ดวยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เขตพ้ืนท่ี 8 กรณีตรวจพิสูจนลายมือช่ือของ นางสาวเจียรนัย ศรีใส 
       (3) เลขท่ีคดี ส.040/2560 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2560 
ดวยคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงตามคําสั่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ท่ี 745/2558 กรณีตรวจพิสูจนลายมือช่ือของนางใจดี  
ทองไชย 
    9.2 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 2 รายการ 
ไดแก 
        (1) เลขท่ีคดี ส.064/2560 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 
ดวยองคคณะพนักงานไตสวน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. 2555 กรณีตรวจพิสูจน
เปรียบเทียบลายมือเขียนของเอกสารปญหา 
        (2) เลขท่ีคดี ส.055/2560 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2560 
ดวยพนักงานไตสวน ซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กรณีตรวจพิสูจนลายมือช่ือในสําเนาเอกสารประกอบฎีกาเบิกเงิน
ตามงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม อําเภอสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตร โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง หมูท่ี 6 บาน
ทาคลอเหนือ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๓๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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 

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

1) มติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงินคา
เบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

(๒) นําเรื่องเขาสู ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเ พ่ือมีมติ
กําหนดจํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

2) กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม          คุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติ 
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 

           (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในราง 
อนุบัญญัติ  
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๓๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     3) ประกาศกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

(๒) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

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

4) ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัต ิ
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

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

(3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ
นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๓๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 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) ร างอ นุ บัญญัติ จะมี ผลบังคับใช ไม ก อนวันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ  
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช 

6) ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
(๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ

พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
แลว ซึ่งคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธาน
คณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๓๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที ่12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ปจจุบันกรมุมประพฤติไดยกรางกฎหมายลาํดบัรอง ซึ่งตองออก
ตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ท้ัง 20 ฉบับเสร็จแลว  
โดยพ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใชวันท่ี 1 
เมษายน 2560 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

   ผลการดําเนินงาน กองทุนยุติธรรม ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๐  
    มีผูย่ืนคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 321 ราย  
        - อนุมัติ 178 ราย  
        - ไมอนุมัติ 61 ราย 
        - ยุติเรื่อง 37  ราย  
        - อยูระหวางดําเนินการ 45 ราย   
    ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓๐ 
เมษายน  ๒๕๖๐ 
    ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  65 ราย  
              เปนเงินจํานวน 335,625.00  บาท  
        ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 161 ราย  
              เปนเงิน  1,119,275.00  บาท  
         ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดาํเนินคดี ตรวจพิสูจน  
จํานวน 1 ราย  
               เปนเงิน 11,800.00 บาท  
         ๑.๔ คาใชจายอ่ืนๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก)  
จํานวน 5 ราย  
               เปนเงิน 11,948.00 บาท 
    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
         จํานวน 42 ราย เปนเงิน 10,322,381.00  บาท  

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 



๑๓๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสทิธิมนุษยชน 
        ยังไมมีการใชจาย   
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
        ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ 11,801,029.00 บาท  

ขอมูล ตั้งแตวันท่ี ๑ - 30 เมษายน ๒๕๖๐ 
 
*หมายเหตุ ผูขอรับความชวยเหลอื 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 คาํขอฯ 
 
    สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560   
    ตั้งแต 1 ตุลาคม 59 - 30 เมษายน 60 
    มีผูยื่นคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 2,669 ราย  
        - อนุมัติ 1,333 ราย  
        - ไมอนุมัติ 599 ราย 
        - ยุติเรื่อง 486 ราย  
        - อยูระหวางดําเนินการ 251 ราย   
     

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 
 



๑๓๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

        การชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓0 
เมษายน ๒๕๖๐ 
   ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  464  ราย  
เปนเงิน 3,419,474.50  บาท 
        ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 997 ราย 
 เปนเงิน 7,190,758.00  บาท  
        ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 16 
ราย เปนเงิน 127,185.00 บาท  
        ๑.๔ คาใชจายอ่ืนๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก) 
จํานวน 17 ราย เปนเงิน 31,762.00 บาท 
    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย  
        จํานวน 325 ราย เปนเงิน 68,199,781.00  บาท  
    ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
        ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
        ยังไมมีการใชจาย 
        รวมการชวยเหลือ 78,968,960.50 บาท  
 
*หมายเหตุ ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันท่ี 30 
เมษายน  ๒๕๖๐ 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


