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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 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 

2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การเตรียมความพรอมสู

ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 
     ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ี
ตองไดรับการปองกันและแกไข 
โ ด ย ก า ร บั ง คั บ ใ ช ก ฎ ห ม า ย 
ท่ีเขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ื น ๆ  ท่ี เ ช่ื อ ม โ ย ง ต อ เ น่ื อ ง 
ใหเบ็ดเสร็จ 
             ๑) ปญหายาเสพติด 
             ๒) การคามนุษย 
             ๓) อาชญากรรมขาม
ชาต ิ
             

   1.โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดตามเสพติด ไดรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสม และเปน
การลด Demand ลง 
    2. เพ่ือใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได และมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมภายหลังพนโทษ 
    3. เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และ
เปนการตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
    ผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 13,200 คน 
  

 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 

            ๔) ปญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล 

   ผลการดําเนินงาน 
     - เปดอบรม ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 83 แหง 
     - จํานวนผูเขารับการบําบัด 13,161 คน          

  

     2. การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
ราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอม  
ท้ั ง ในด านร า งกาย จิต ใจ สั งคม  อารมณ  ทักษะ  ความรู
ความสามารถทางการอาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ 
    2. เพ่ือใหนักเรียนวิวัฒนพลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน) ไดนําความรูท่ี
ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซ้ํา 
    3. เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ การลด อุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
    4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี 
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
 
 

 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 

     เปาหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดท่ีมีประวัติเสพจากเรือนจํา 
ทัณฑสถานท่ัวประเทศ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการบําบัด 
ฟนฟู และพัฒนาใหมีความพรอมกลับสูสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
     ผูตองขังเขารับการบําบัด จํานวน 2,347 คน (ขอมูล  
ณ. 24 ก.ค. 60)    

  

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

 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 
     - 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
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

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

  1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดาน 
นิติวิทยาศาสตร ประจําเดือนกรกฎาคม 25๖๐ จํานวน 48 ครั้ง 
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน  13 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน  10 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  7  ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  1 ครั้ง 
        
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
       2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จํานวน 1 เรื่อง 
       2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 2
เรื่อง 
       2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  1 เรื่อง 
       2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 3 เรื่อง 
       2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิดและ
สารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 39 เรื่อง 
         

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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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 

            2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 189 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
189 รายการ 
               (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 0 รายการ  
       2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 0 profle   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   1. งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
1.๑ ตรวจพิสูจน 
       ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 69,299 ราย 
1.๒ ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
       ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ

บังคับรักษา จํานวน 60,947 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 22,013 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 38,934 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 48,138 ราย 
 

ไดรับ 
806,053,100.00 

ใชจายไป 
466,993,194.05 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     2. การถายโอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดใหกับสาธารณสุข 
    2.1 โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภารกจิการถาย
โอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ผลการดําเนินงาน 

   ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
(เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ไดรับผิดชอบในการ
ดําเนินการภารกิจดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 

     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  
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ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

  ดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ ในตําแหนงแพทยแทน
ตําแหนงแพทยท่ีวางลง โดยทยอยแตงตั้งแพทยของกระทรวง
สาธารณสุขแทนตําแหนงแพทยท่ีลาออก หรือถึงแกกรรมและ 
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การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

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

           4) จัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอน
ภาร กิจการฟน ฟูสมรรถภาพผู ติ ดยา เสพติด  พ.ร .บ .ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ระหวางวันท่ี 22 - 23 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลิช คอนเวนช่ัน จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 118 คน 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 
- เมื่อวันท่ี 29 มิ ถุนายน 2560 ผอ.กพ. รวมประชุม 

เชิงปฏิบัติการการปองกันแกไขปญหายาเสพติด โดยไดมีการช้ีแจง
และทําความเข าใจให กับผูปฏิ บัติ งานในเขตพ้ืน ท่ีสุขภาพ  
เรื่องแนวทางการดําเนินงานดานการบําบัดฟนฟูผูปวยยาเสพติด
ระบบบังคับบําบัดรวมกับผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรม
เวียงอินทร จังหวัดเชียงราย 

- เมื่อวันท่ี 3 - 4 กรกฎาคม 2560 กพ. ไดเดินทางไป
สังเกตการณการนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 
เ พ่ือ เ ช่ือมโยงขอมูล กับระบบ บสต. ใน พ้ืน ท่ีจั งห วัดชลบุร ี 
เ พ่ือรวบรวมขอมูลปญหาและขอขัดของในการดําเนินงาน 
ของผูปฏิ บัติ ง านในสั ง กัดกรมคุมประพฤติและกระทรวง
สาธารณสุข 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

     3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
       ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพสถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัว ณ สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
จํานวน 9 แหง ดังน้ี 

ไดรับ 
849,000.00 

ใชจายไป 
431,120.00 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

            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 
       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 
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           10) วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารมาท่ี 30 กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค คายพรหมโยธี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
       11) วันท่ี 13 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดบุรีรัมยท่ี 1 
       12) วันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
มณฑลทหารบกท่ี 310 คายวชิรปราการ จังหวัดตาก 
       13) วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎรธานีท่ี 1 
       14) วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพล
ทหารราบท่ี 5 คายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       15) วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 51 จังหวัดอํานาจเจริญ 
       16)  วัน ท่ี  29  - 30 ธันวาคม 2559 สถานฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัด
พะเยาท่ี 2 
       17) วันท่ี 19 เมษายน 2560 ศูนยปองกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกประจําพ้ืนทท่ี 1 (ศปภอ.ทบ.1) อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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     18) วันท่ี 21 เมษายน 2560 ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพันทหาร
สื่อสารท่ี 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 
(ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

     4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี  
ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
      ดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี 
ในการการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว : 
หลักสูตรการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน พรอมมอบประกาศนียบัตร 
ใหผู ท่ีผานการอบรม เมื่อวันท่ี 18 - 23 ธันวาคม 2559  
ณ บานผูหวาน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผูเขาอบรม 
จํานวน 40 คน (ขอมูลคงเดิม)  
 
 

ไดรับ 
692,000.00 

ใชจายไป 
656,739.24 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
      2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลัก 
นิติธรรม 

   - โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผล
การดําเนินงานดังน้ี 
ผลการดําเนินงาน 
    1. การพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมประพฤติคดีความมั่นคง   
        1.1 ดําเนินการประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอม 
ในการพัฒนาหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติวิธี” จํานวน 1 ครั้ง 
เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปตตานี มีผูเขารวมประชุม 17 คน ใชงบประมาณ 3,004 บาท 
        1.2 ดําเนินการประชุมคณะทํางานและกลุมผูถูกคุมความ
ประพฤติ เพ่ือช้ีแจงการพัฒนาหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติวิธี” 
จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 15 กุทภาพันธ 2560 ณ โรงแรม ซี เอส 
ปตตานี มีผูเขารวมประชุม 30 คน ใชงบประมาณ 36,580 บาท 
         1.3 ดําเนินการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร “สงเสริม
แนวทางสันติวิธี” เมื่อวันท่ี 19 - 23 มีนาคม 2560 ณ จังหวัด
เชียงราย มีผูเขารวมสัมมนา 31 คน ใชงบประมาณ 425,133 
บาท 
        1.4 ดําเนินการถอดบทเรียน เพ่ือนําหลักสูตร “สงเสริม
แนวทางสันติวิธี” ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปารควิว รีสอรท จังหวัด
ปตตานี ใชงบประมาณ 24,450 บาท 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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            1.5 ดําเนินการพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมความประพฤติ
และผูตองขังคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต ตามหลักสูตร 
“สงเสริมแนวทางสันติวิธี” จํานวน 3 ครั้ง เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2560 ณ เรือนจํากลางปตตานี เรือนจํากลางสงขลา และเรือนจํา
จังหวัดนราธิวาส และ เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 จํานวน 4 
ครั้ง ณ เรือนจํากลางปตตานี เรือนจํากลางยะลา เรือนจํากลางสงขลา 
และเรือนจําจังหวัดนราธิวาส ใชงบประมาณ ปจจุบันอยูเตรียมความ
พรอมในการดําเนินการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 122,355 บาท 
       1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรุปและรายงานผลโครงการ
พัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมความประพฤติและผูตองขังคดีความ
มั่นคงในจังหวัดชายแดนใต ตามหลักสูตร “สงเสริมแนวทางสันติ
วิธี” ปจจุบันอยูเตรียมความพรอมในการดําเนินการ ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 202,000 บาท 
    2. การสงเสริมอาชีพใหแกกลุมผูถูกคุมความประพฤติในคดี
ความมั่นคง (เปาหมาย 1 ครั้ง) 
     ปจจุบันอยูระหวางเตรียมความพรอมในการดําเนินการ ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 500,000 บาท 
    3. การฝกอบรมพนักงานคุมประพฤติ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (เปาหมาย 30 คน) 
 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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              - ดําเนินการจัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 24 - 28 เมษายน 
25 6 0  ณ  ก อ ง กํ า กั บ ก า ร  9  กอ ง บั ง คั บ ก า ร ฝ ก พิ เ ศ ษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (คายทานมุก) อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมกิจกรรม 30 คนและเจาหนาท่ี 2 คน  
ใชงบประมาณ 188,195 บาท 
      4. การจัดคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติด  
(คายภูมิบุตรา) เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 
คน รวม 500 คน 
           1) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 1 รุน จํานวน 
59 คน เมื่อวันท่ี 17 - 19 มกราคม 2560 ณ กองรักษาความ
ปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา ต. บอยาง อ. เมือง จ. สงขลา  
ใชงบประมาณ 108,840 บาท 
           2) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 1 
รุน จํานวน 67 คน เมื่อวันท่ี 24 - 26 มกราคม 2560  
ณ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี 15 ต. เกราะสะบา อ. เทพา  
จ. สงขลา ใชงบประมาณ 108,840 บาท 
           3) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี 2 รุน รุนท่ี 1 
วันท่ี 14 - 16 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 55 คน ใชงบประมาณ 
114,112 บาท รุนท่ี 2 วันท่ี 14 - 16 มีนาคม 2560 จํานวน 
46 คน ใชงบประมาณ 103,568 บาท ณ กองรอยอาสารักษา
ดินแดนอําเภอเมืองปตตานีท่ี 2 อ. เมือง จ. ปตตานี 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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              4) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา 2 รุน รุนที่ 1 วันที่ 
24 - 26 มกราคม 2560 จํานวน 73 คน ใชงบประมาณ 
113,440 บาท รุนที่ 2 วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 
50 คน ใชงบประมาณ 104,240 บาท ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง และฟารมตัวอยางตําบลวังพญา อ. รามัน จ. ยะลา 
         5) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 2 รุน รุนที่ 1 
วันที่ 28 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2560 จํานวน 61 คน ใช
งบประมาณ 122,248 บาท รุนที่ 2 วันที่ 28-30 มีนาคม 2560 
จํานวน 67 คน ใชงบประมาณ 95,432 บาท ณ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนราธิวาส อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส 
         6) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 1 รุน จํานวน 42 คน 
วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 ณ กองรอยตํารวจตระเวณชายแดน
ที่ 436 อ. เมืองสตูล จ. สตูล ใชงบประมาณ 97,672 บาท 
    5. การจางเหมาเจาหนาที่ผูประสานงานในชุมชน จํานวน 16 คน 
จากสํานักงานคุมประพฤติ 6 แหง ไดแต สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี, 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ยะลา, สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส,สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล 
 
 

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

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

  การปองกัน บําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด  
      กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจหนาท่ีในการ
บําบัด แกไข และฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับ
ยาและสารเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและมีปญหา
เก่ียวของกับการใชยาและสารเสพติดมีสาเหตุมาจากปจจัยหลาย
ดาน เชน ดานจิตใจ ครอบครัว สังคม  เปนตน โดยสถานพินิจฯ 
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง และศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน ๑8 
แหง รวมท้ังสิ้น 95 แหง ดําเนินงานในการดูแล บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติด
ตลอดจนการสงตอในดานการบําบัด และการนําลงขอมูลเด็กและ
เยาวชนในระบบสารสนเทศ ท้ังน้ี เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการ
บําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพทําให
เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปชีวิตอยางปกติสุขในสังคมภายหลัง
ไดรับการปลอยตัว และไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา 
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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 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     กิจกรรม 
    1.1 การตรวจหายาและสารเสพติดในปสสาวะ  
(จัดสรรหนวยงาน) 
    1.2 การบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตาม
โปรแกรมบําบัด  
    1.3 การรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติด 26 มิ.ย. 
(จัดสรรหนวยงาน) 
    1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบขอมูล บสต. 
ผลการดําเนินงาน 
      โครงการบําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการ
จําแนก (4 กิจกรรม)       
       เปนคาใชจายในการดําเนินงานดานการปองกัน บําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติด 
ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของ  
กับยาและสารเสพติดไดอยางเหมาะสมตรงตามมาตรฐานการดูแล
ผูใชยาและสารเสพติด โดยการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงาน
เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยแบงเปน 
    1. ซื้อชุดตรวจหาสารเสพตดิในปสสาวะ 
    2. ใชในการดําเนินงานดานการบําบัดแกไขฟนฟู 
    3. ใชในโครงการรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติดโลก 
    4. ใชในกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาระบบขอมูล บสต.  
        (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 
4,590,000 บาท (3 กิจกรรม) 
วัตถุประสงค 
   (1) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดูแล เด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุมใหมีประสทิธิภาพ                
   (2) เพ่ือใหมีแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเปนมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ                       
   (3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดแูลเด็กและเยาวชนท่ีใชยา/สาร
เสพติดไดอยางเหมาะสมตามสภาพปญหา    
ผลการดําเนินงาน                                          
    1. การพัฒนาคุณภาพสถานบําบัดตามมาตรฐานงานยาเสพติด  
เพ่ือเขาสูการรับรองคณุภาพการบําบัดดานยาเสพติดในระบบ
ตองโทษ                                    
        1.1 กิจกรรมพัฒนาหนวยงานเขาสูการรับรองคณุภาพการ
บําบัด 
ผลการดําเนินงาน  
       โดยจัดสรรเงินเพ่ือพัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสูการรับรอง
คุณภาพการบําบัดฯ จํานวน 6 แหง แบงเปน สถานพินิจ ฯ  
2 แหง ๆ ละ 20,000 และศูนยฝก ฯ จํานวน 4 แหง ๆ ละ
30,000 บาท                        

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     1.2 กิจกรรมการติดตามและประเมินหนวยงานเพ่ือเขาสูการ
รับรองคุณภาพการบําบัด                        
ผลการดําเนินงาน  

     กิจกรรมท่ี 1 การเขาเยี่ยมสํารวจรวมกับสถาบันบําบัดรักษา
และฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีแลวเสร็จ โดยใชเงิน
งบประมาณท้ังสิ้นจํานวนเงิน 69,569 บาท 

     1.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยบําบัดท่ีผานการรับรองฯ 
ผลการดําเนินงาน  
      จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพ่ือดําเนินการพัฒนา
หนวยงานอยางตอเน่ืองภายหลังผานการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลยาเสพติดในระบบตองโทษ (ซ้ํา) 

      1.4 จางผูชวยนักบําบัด  
ผลการดําเนินงาน  
      จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในสังกัด เพ่ือจางผูชวย 
นักบําบัด 1 คน/แหง รวม 4 คน เดือนละ 15,000 บาท  
เปนเวลา 10 เดือน (พ.ย.59 - ส.ค. 60) (ขอมูลคงเดิม) 
 
 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๒๔ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           1.5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงาน
ตามมาตรฐานยาเสพติด (ประกอบดวย 2 โครงการ) ดังน้ี 

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

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

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

 2. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของบุคลากร(พนักงานพินิจ) ในการ 
พัฒนาระบบการเฝาระวังและดูแลปจจัยเสี่ยงตอปญหาสาธารณสุข
ในสถานควบคุม 

 เปาหมาย 
 พนักงานพินิจจากสถานพินิจฯ(มีแรกรับ) สถานพินิจฯ (แรกรับ 

ขนาดเล็ก) และพนักงานพินิจจากศูนยฯยฝกฯ รวม จํานวน 136 คน 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๒๗ 
 
 

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 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชน 
ผลการดําเนินงาน 
        1. ผูเขารวมประชุมรอยละ 100 มีความรูเก่ียวกับสภาพ
ปญหาสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน โดยดูจากเกณฑการประเมินผานแบบ
เทียบ Pre - post test 
        2. ผูเขารวมประชุมสามารถสาธิตยอนกลับ และผานการ
ทดสอบ รอยละ  100  
ประโยชนท่ีไดรับ  
        1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับปญหา
สาธารณะสุขในสถานควบคุม รวมถึงการดูแลใหความชวยเหลือ
เบ้ืองตนแกเด็กและเยาวชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกอนไดรับการ
สงตอเพ่ือการรักษาตอไป และเพ่ือลดความรุนแรงของอาการหรือ
โรคท่ีเกิดข้ึนได 
        2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอด
และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดูแลเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ สําหรับ
ตรวจหา Ketamine จํานวน 1,000 ชุด (ขอมูลคงเดิม) 

 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 

 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการตางประเทศ 
    ๒.๑ การเตรียมความพรอมสู
ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 
         ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะ
หนาท่ีตองไดรับการปองกันและ
แกไข โดยการบังคับใชกฎหมาย 
ท่ีเขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ    
               ๑) ปญหายาเสพติด 

ความสอดคลองกบั

แผนพฒันาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ 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  
๑,๘๕๗,๑๖๖,๑๐๘ บาท 

(รอยละ ๗๔.๖๗) 
(ขอมูล ณ ๒๓ มิ.ย.๖๐) 

สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๒๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    ๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
        การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ภาพรวม 
 ๗๒,๗๖๖ หมูบาน/ชุมชน  

    ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดมาก  ๖,๑๑๕  
หมูบาน/ชุมชน 

    ๑.๒  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดปานกลาง  ๕,๖๔๓ 
หมูบาน/ชุมชน 

     ๑.๓  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดนอย  ๑๕,๑๑๗ หมูบาน/
ชุมชน 

    ๑.๔ หมูบ าน/ชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด ๔๕,๘๙๑ 
หมูบาน/ชุมชน 
 

    ๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
        ๑.  การจับ กุมคดี ยา เสพติด ในภาพรวม จํ านวน 
208,136 คดี ผูตองหา จํานวน 229,025 คน  
        ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย 
ยาบา จํานวน 164,157,062 เม็ด ไอซ 4,023.88 กิโลกรัม 
เฮโรอีน ๓๕๙.๔๕  กิโลกรัม กัญชา 8,912.68 กิโลกรัม 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๓๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๑,๔๔๕ ราย 
มูลคาทรัพยสิน ๑,๑๙๒.๐๙ ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสิน
โดยการบังคบัโทษปรับ ๙๘๕ ราย  
      ๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๑,๑๓๐ 
คดี ผูตองหา ๒,๘๔๖ ราย  
      ๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ.๑๒๓  
และทาง Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๒๑๓ 
คน  
       ๖. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของ
กับยาเสพติด ๑๐๔  คน 
    ๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

        ๓.๑) การบําบัดฟนฟู ภาพรวม 126,709 คน ดังน้ี 
3.1.1) ระบบสมัครใจ รวม 79,015 คน 
          (๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข 39,069 คน 
          (๒) คายศูนยขวัญแผนดิน 39,946 คน 
3.1.2) ระบบบังคับบําบัด 29,338 คน 
๓.1.3) ระบบตองโทษ 18,356 คน 
          (๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน 16,107 คน 
          (๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ 2,249 คน 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๓๑ 
 
 

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 ผูผานการบําบัดรักษายา 
เสพติด 
        ๔.๑) การตดิตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด 113,711 
คน (ขอมูลจาก บสต.เกา+ใหม)       

   ๔.๒) ตองการความชวยเหลือ  16,123 คน (ขอมูลจาก  
บสต.ใหม) 

        ๔.๓) ใหความชวยเหลือ 5,449 คน (ขอมูลจาก บสต.ใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๓๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๒.๓ การระดมสรรพกําลังจากทุก
ภาคสวนท้ังในระดับชุมชน 
ทองถิ่น และนานาชาติให
สามารถดําเนินงานรวมกันเปน
เครือขายได 

   โครงการ แลกเปลี่ยนองคความรูและกําหนดมาตรการ แนวทางการ
บังคับใชกฎหมายในกลุม ASEAN Economic Communit (AEC) 
ในการปองกันและปราบปราบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร  
ณ ประเทศสิงคโปร เพ่ือพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือศึกษารูปแบบการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรของประเทศสิงคโปร 
    ๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประเด็นดานกฎหมาย
ระหวางกัน ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรในระดับทวิภาคี และ/หรือ พหุภาคี ระหวางกลุม
ประเทศประชาคมอาเซียน 
    ๓. เพ่ือสรางเครือขายในการประสานการดําเนินงานการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
    ๔. เพ่ือเสริมสรางใหเกิดความสัมพันธท่ีดีและความรวมมือกับ
หนวยงานบังคับใชกฎหมายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 
    ๕. รวมกันเฝาระวัง ปองกัน และสนับสนุนการดําเนินการตาม
กฎหมาย เพ่ือใหไดมาซึ่งผูกระทําความผิด 
เปาหมาย บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและหนวยงานบังคับใช
กฎหมายท้ังในและนอกประเทศท่ีเก่ียวของ จํานวน ๕๘ คน 
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     ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑. ทราบถึงรูปแบบการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
ของประเทศสิงคโปร และนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย 
    ๒. ไดรับขอมูลขาวสารจากการแลกเปลี่ยน รวมทั้งพัฒนาประเด็นดาน
กฎหมายการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร 
    ๓. สามารถสรางเครือขาย กระชับความสัมพันธ และประสานการ
ดําเนินงานกับหนวยงานที่ เ ก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ๑. บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเครือขายในการสืบสวน
สอบสวนคดีทางอาชญากรรมคอมพิวเตอรทั้ งภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะการฉอโกงหรือการหลอกลวงทางอินเตอรเน็ตที่มีจุดเกาะ
เก่ียวกับประเทศมาเลเซีย และการสืบสวนสอบสวนคดีที่ใช Social media 
ตางๆ เปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิด 
    ๒. การขยายความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 
ตลอดจนเทคนิคที่ใชในการสืบสวนคดีกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่
เก่ียวของ 
    ๓. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการริเร่ิมสรางความรวมมือกับหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายภายในประเทศที่เก่ียวของ ในการใหความรูและฝกอบรม
เจาหนาที่ เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรรวมกัน 
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คดีพิเศษ 
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3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 3.2 สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยม 12 ประการ 

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

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

2. คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน 
    วัตถุประสงค  
    เพ่ือบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหา
ดานครอบครัว และปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเด็ก เยาวชน
ผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
ไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทําใหครอบครัว 
มีความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกลุม
เสี่ ย ง ท่ีจะกระทําผิด ซึ่ ง ได เปดดํา เ นินการในสถานพินิจฯ  
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 
แหง และเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ไดเปดดําเนินการ 
ใหคําปรึกษาท่ีสวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนอีก จํานวน 1 แหง  
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  ผลการดําเนินงานสะสม 
   (1 ตุลาคม 2559 - 20 กรกฎาคม 2560) 
จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น         1,442  ราย 
   1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลนิิก    366  ราย 
   2. ขอรับบริการทางโทรศัพท              24  ราย 
   3. อ่ืนๆ                                  1,052  ราย 
  
สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2560 
   (20 มิถุนายน  2560 - 20 กรกฎาคม 2560) 
จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น             157  ราย 
   1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลนิิก       68  ราย 
   2. ขอรับบริการทางโทรศัพท                1   ราย 
   3. อ่ืนๆ                                        88  ราย  
จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสงูสุด 3 อันดับแรก ไดแก  
   1. ปญหาอ่ืนๆ 
   2. ปญหาพฤติกรรม 
   3. ปญหาครอบครัว 
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และเยาวชน 
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4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๔.๗ การปลูกฝงคานิยมและ

จิตสํานึกท่ีดี 
   ๑. โครงการ บริหารจิตอบรมตนดวยธรรมะ 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีทัศนคติและคานิยมท่ีไมยอมรับการทุจริตคอรรัปช่ัน ทํางานดวย
ความสุจริต โปรงใส และเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
เปาหมาย บุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน ๕๐ คน 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถนําความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
ผลลัพธตามเปาหมาย ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไป
ถายทอดได 

๒. โครงการ ปลูกตนไม สราง DSI ใสใจสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม ในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ๒. สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เรียนรูหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา นอมนํามาเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต และนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ี 
    ๓. สรางเสริมภาพลักษณท่ีดีตอสาธารณชน ในการดําเนิน
กิจกรรมสรางสรรคและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
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     เปาหมาย ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ จํานวน ๗๐ คน 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑. ขาราชการและเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียนรู
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา นอมนํามาเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิต และนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ี 
    ๒. ขาราชการและเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจิตสํานึก 
ท่ีดีและมีสวนรวม ในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลลัพธตามเปาหมาย  

      การดําเนินกิจกรรมสรางสรรคและรักษาสิ่งแวดลอม สราง
ภาพลักษณท่ีดีตอสาธารณชน แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

 

 

 

 

 กรมสอบสวน
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7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
     โครงการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 2,577,000 บาท ในการจัดการประชุม 
ดานการบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

1. โครงการประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดานการ
บังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเ ซียนและประเทศ 
คูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) 
     ผลการดําเนินงาน 
     กรมบังคับคดีไดจัดการประชุมระหวางประเทศวาดวยการบังคับคดี
แพง : การแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศ 
(International Conference on Enforcement of Civil Judgment : 
Sharing Experiences towards Best Practices) ระหวางวันท่ี 7 - 10 
มิถุนายน 2560ณ โรงแรม เดอะเบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร 

(TBC) โดยมีผูเขารวมประชุมซึ่งผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และสหพันธรัฐรัสเซีย รวมท้ัง
ผูแทนสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ และธนาคารโลก 
และผูเขารวมจากประเทศไทย ประกอบดวย ผูพิพากษา ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูบริหาร 

 กรมบังคับคด ี
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     จากกระทรวงยุติธรรม  ผูแทนจากสถานทูตของประเทศท่ีเขารวม
การประชุม ผู แทนหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทนายความ ผูแทนจากสถาบันการเงินและสภาวิชาชีพตาง ๆ 
นักวิชาการ และสื่อมวลชน รวมจํานวน 400 คน  ซึ่งมีหัวขอการ
ประชุมได ดังน้ี 
     1. การบรรยายพิเศษ หัวขอ“ประเด็นทาทายดานการบังคับคดีแพง
ในบริบทของยุคโลกาภิวัฒน” โดยผูชวยศาสตรตราจารย Dr. Peter 
C.H. Chan อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยซิตี้  
ยูนิเวอรซิตี้ ออฟ ฮองกง และ หัวขอ “วันสภาเจาพนักงานบังคับ
คดีระหวางประเทศ” โดย Ms.Francoise Andrieux ประธานสภา
เจาพนักงานระหวางประเทศ 
     2. การประชุมสัมมนา จํานวน 3 หัวขอ ดังน้ี  
         2.1 การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 1“การบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลงตามกรอบความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ - วิธีการท่ีใช
บังคับการปรับปรุงแกไข” มีผูอภิปรายประกอบดวย Ms.Maria 
Adelaida Velez Posada ฝายบังคับตามสัญญา ธนาคารโลก 
Ms.Francoise Andrieux ประธานสภาเจาพนักงานบังคับคดี
ระหวางประเทศ District Judge Jiaying Koh จาก Civil Justice 
Division, the State Courts of Singapore 
 

 กรมบังคับคด ี
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     และนางสาวนิชา สาทรกิจ ผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐและความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ 
สํานักงาน ก.พ.ร.    
        2.2 การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 2 “ผูปฎิบัติท่ีดีเลิศในการ
บังคับใหเปนไปตามขอตกลง” มีผูอภิปรายประกอบดวย Mr.Kim 
bong-jin, Public Prosecutor จาก Commercial Legal 
Affairs Division, Ministry of Justice, Republic of Korea,  
ผูปฏิบัติท่ีดีเลิศในการใหเปนไปตามขอตกลงตามรายงานเรื่องการ
จัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ ป พ.ศ. 2560 
District Judge Jiaying Koh จาก Civil Justice Division,  
the State Courts of Singapore ผูปฏิบัติท่ีดีเลิศในเรื่องเวลา 
ตามรายงานเรื่องการจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ 
ป พ.ศ. 2560, Mr. Alexander Boroday จาก Federral 
Bailiff’s Service of the Russian Federation, ผูปฏิบัติท่ีดีเลิศ
ในเรื่องคาใชจาย ตามรายงานเรื่องการจัดอันดับความยาก - งาย
ในการประกอบธุรกิจ ป พ.ศ. 2560 และ Justice Datuk 
Dr.Prasad Sandosham จาก Federal Court Judge of Malaysia,  
ผูปฏิบัติท่ีดีเลิศอันดับ 2 ของอาเซียนในการบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลง 
         2.3 การประชุมสัมมนาหัวขอท่ี 3 “การแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพ่ือท่ีจะพัฒนาบังคับใหเปนไปตามขอตกลง”  

 กรมบังคับคด ี
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     มีผูอภิปรายประกอบดวย PG Shahyzul Khairuddien PG Abd 
Rahman, Registrar จาก Supreme Court of Brunei 
Darussalam ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลําดับในดานการบังคับให
เปนไปตามขอตกลงดีข้ึน 22 ลําดับ Judge Suwidya Abdullah, 
High Court Judge จาก Supreme Court of the Republic of 
Indonesia ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลําดับในดานการบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลงดีข้ึน 5 ลําดับ  Mrs. Le Thi Kim Dung, Director of 
Department of Civil, Economic, Labor Commercial Arbitration 
and Related Cases Enforcement จาก the General Department 
of Civil Judgment Enforcement, Socialist Republic of Vietnam 
ซึ่งมีการนําระบบการบังคับคดีเอกชนมาใช และ ดร.สุธาทิพย จุลมนต 
ทัศนชัยกุล ผูพิพากษาศาลช้ันตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา 
สํานักงานศาลยุติธรรม ประเทศไทย  
       นอกจากน้ี Mr.Kei Takeshita ผูแทนจากกระทรวงยุติธรรม 
ประเทศญี่ปุน และ Mr. Yuki Nagata เลขานุการเอก จากสถานทูตญี่ปุน 
ไดใหเกียรติมาเยี่ยมชม ศูนยขอมูลขาวสารกรมบังคับคดี ศูนยบริการ 
ONE STOP SERVICE ชมวีดีทัศนการขายทอดตลาด ณ หองขาย
ทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี และการใหบริการ
ดานการบังคับคดีแพง ที ่นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชเ พิ ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการบังคับคดี ณ กรมบังคับคดี แขวงบาง
ขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  

 กรมบังคับคด ี
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     และรวมหารือในประเด็นการบังคับคดีแพง และความรวมมือ
ระหวางกรมบังคับคดีกับประเทศญี่ปุนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมบังคับคด ี
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10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   ๑๐.๔ การใชมาตรการ 

   ๑๐.๔.๑ ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก
ในการรักษาศักด์ิศรีของความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต
ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๑๐ .๔ .๒  ยกเลิ กหรื อแก ไ ข
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ท่ี ไ ม จํ า เ ป น  ส ร า ง ภ า ร ะ แ ก
ประชาชนเกินควร หรือเปดชอง
โอกาสการทุจริต 
 

   กิจกรรม สัปดาหสงเสริมปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาท่ีคดีพิเศษ และ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ ป อ ง กั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ทั บ ซ อ น ข อ ง 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค 
    ๑. เพ่ือสงเสริมและปองปรามการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและ
เจาหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม  
    ๒. เ พ่ือใหความรู ความเข า ใจแกข าราชการและ เจ าหนา ท่ี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
    ๓ .  เ ผยแพร ประชา สัม พันธ  “ คู มื อผลประโยชน ทับซอน”  
ใหขาราชการและเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เปาหมาย ขาราชการและเจาหนาท่ีในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผ ล ลั พ ธ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  ข า ร า ช ก า ร แ ล ะ เ จ า ห น า ท่ี 
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับการเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติงาน
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
ผลลัพธตามเปาหมาย ขาราชการและเจาหนาท่ีในกรมสอบสวนคดี
พิเศษ สามารถปฏิบัติตนท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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   ๑๐.๕ การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
          ๑๐.๕.๑ เรงรดัการ
ดําเนินการตอผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัย 
และคด ี
  
 

   1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของกับการทุจรติ 
ผลกาดําเนนิงานดานการลงโทษทางวินยั (1 ต.ค. 2559 -  
25 ก.ค. 2560) 
      คดีเกี่ยวกับการทุจริต                   จํานวน 21 ราย 
      ไลออก                                                3 ราย 
      แตงต้ัง คกก.สสืบสวนขอเท็จริง                   1 ราย 
      แตงต้ัง คกก.สอบสวน                            17 ราย    
2. การลงโทษทางวนิัยและทางอาญาอยางเฉียบขาด กรณีเจาหนาที่
มีพฤตกิารณเกี่ยวของกบัยาเสพตดิและโทรศพัทมอืถือ 
ในเรือนจํา 
     สํานวนเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 
     1) ไลออกจากราชการ 7 ราย 
     2) แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและใหออกจาก
ราชการไวกอน 1 ราย 
     3) แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 5 ราย 
     4) แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 2 ราย 
    สํานวนเกี่ยวกบัโทรศพัทมอืถือ 
     1) ไลออกจากราชการ 3 ราย 
     2) แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและใหออกจาก
ราชการไวกอน 11 ราย 
     3) แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 15 ราย 

           กรมราชทัณฑ 



๔๕ 
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 10.4 การใชมาตรการ 
        10.4.1 การใชมาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝง
คานิยมคณุธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิศ์รี
ของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการ
บริหารจดัการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

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

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

2. กิจกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธการจัดระบบในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางย่ังยืน 
       - เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดีโดย นางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ 
รองอธิบดีกรมบังคับคดีเปนผูแทนบรรยายผลงานดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของ                 

 กรมบังคับคด ี
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     กรมบังคับคดีใน “โครงการมหกรรมพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต 
กระทรวงยุติธรรม” และนําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี              
กรมบังคับคดีเขารวมงานจํานวน 29 คน ณ โรงแรมเบสท 
เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
       - เ มื่ อ วั น ท่ี  9  ธั น ว า ค ม  2 5 5 9  ก ร ม บั ง คั บ ค ดี  
โดยนางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และ
เจาหนาท่ีกรมบังคับคดี เขารวมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล 
(ประเทศไทย) โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
เปนประธานในพิธีเปดและประกาศเจตนารมณในการตอตานการ
คอรรัปช่ัน 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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     ในการออกหนังหนังสือดังกลาวตอกรมบังคับคดี โดยเห็นวาเปน
การปองกันการแสดงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนการ
ขัดแยงทางผลประโยชน ท่ีอาจเกิดข้ึน อีกท้ังไมให เปนการ
สิ้นเปลืองคาใชจายอันเกินความจําเปน ซึ่งสอดคลองกับมาตรการ
เสริมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอันเปนการ
เสริมสรางให เ กิดคา นิยม ทัศนคติ ท่ีดีแก บุคลากรในสัง กัด 
กรมบังคับคดีและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน
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 ตามหลักธรรมาภิบาล 
ดวยความเปนธรรม และจริยธรรม 
       2) การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีทุกคนตามกฎระเบียบ 
ความรับผิดชอบตามบทบาท หนาท่ีของตนอยางเต็มใจและเต็ม
ประสิทธิภาพ 
       3) มุงมั่นปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือข้ันตอนการใหบริการ
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เมื่อไดรับการเสนอเง่ือนไขพิเศษ
หรือจูงใจ เพ่ือใหไดมา ซึ่งผลประโยชนสวนตน 
       4) ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ัน และไมทนตอทุจริต
ท่ีกอให เ กิดการลงโทษทางสังคม อันจะสงผลให บุคลากร 
ในกรมบังคับคดีเกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน 
       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 ี(ขอมูลคงเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมบังคับคด ี

 



๕๑ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 
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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 กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการ
บังคับคด ี
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญ 
ตอการพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ ใหมีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออํานวยความยุติธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเชื่อม่ันใหกับ 
ผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
   กฎหมายที่ประกาศใชแลว 
   (1) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 69 ก เม่ือวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 ซ่ึงจะมีผลบังคับใชเม่ือพน 60 วัน นับต้ังแตวันที่
ประกาศราชกิจจานุเบกษา   
    ในการน้ีกรมบังคับคดีไดวางแผนการสรางความรับรูใหกับ 
ผูที่ เกี่ยวของทุกฝายทั่วประเทศและยกรางกฎหมายในลําดับรอง 
ไวแลว  จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
        (1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... 
 

 กรมบังคับคด ี



๕๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
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รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ขั้นตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยกราง
กฎกระทรวง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขของ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี 
พ.ศ. .... และจะนําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดี
แพงพิจารณาเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไป 
     1.2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปจจุบัน  ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....
เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอคณะทํางานฯ 

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

 กรมบังคับคด ี



๕๓ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
    (1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัตลิมละลาย (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. .... 
     ข้ันตอนปจจุบัน   
         (1.1) กรมบังคับคดีมีหนังสือท่ี ยธ 0509/4930 ลงวันท่ี 
3 กรกฎาคม 2560 ไปยังกระทรวงยุติธรรม รายงานผลสรุปการ
รับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน พรอม
คําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติใน
สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี รวมถึงแผนการ 
จัดทํากฎหมายลําดับรอง เพ่ือนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือแจงยืนยันความเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไปยังสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอไป ท้ังน้ีกรม
บังคับคดีไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอ
ประชาชนทางเว็ปไซตกรมบังคับคดี www.lawamendment.go.th 
         (1.2) กรมบังคับคดีมีหนังสือท่ี ยธ 0509/4931 ลงวันท่ี 
3 กรกฎาคม 2560 ไปยังกระทรวงยุติธรรม รายงานผลสรุปการ
รับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน พรอม
คําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ  
ในสวนการลมละลายระหวางประเทศ และกรมบังคับคดีไดเปดเผย 
ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชนทางเว็ป
ไซตกรมบังคับคดีและ www.lawamendment.go.th และได 

 กรมบังคับคด ี

http://www.lawamendment.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     จัดสงรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ 
     ท้ังน้ีกรมบังคับคดีอยูในขั้นตอนเสนอรางกฎหมายอนุบัญญัติ
จํานวน 1 ฉบับ ไดแก 
       (1 .1 )  กฎหมายอน ุบ ัญญ ัต ิ เ รื ่อ ง  กํ าหนด เ ว ็บ ไ ซต 
เพ่ือโฆษณาคําสั่งในคดีลมละลาย  
ข้ันตอนปจจุบัน  ดาํเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

    (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน ฝายเลขานุการดําเนินการปรับปรุงแกไขราง
พระราชบัญญัติดังกลาวและกฎหมายลําดับรอง และจัดทําหนังสือ
บันทึกแจงเวียนใหคณะกรรมการฯพิจารณาเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2560 และสงผลการพิจารณากลับมายังฝายเลขานุการ เมื่อวันท่ี 
17 กรกฎาคม 2560 โดยปจจุบันอยูระหวางการรวบรวมสรุปผล
การพิจารณา 
 
 
 
 
 

 กรมบังคับคด ี
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         (3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีมีหนังสือท่ี ยธ 0509/4931  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ไปยังกระทรวงยุติธรรม รายงานผลสรุป
การรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนพรอม
คําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ  
โดยรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบดวยแลว และกรมบังคับคดีไดเปดเผย
ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชนทางเว็ปไซต
กรมบังคับคดี และ www.lawamendment.go.th 

   รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
   (1) ร างระเบียบกระทรวงยุติ ธรรมว าด วยการบั งคับคด ี
เจาพนักงานบังคับคดี (ฉบับท่ี ...) และรางระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมวาดวยการประเมินราคาทรัพย (ฉบับท่ี...) 
ข้ันตอนปจจุบัน  อยูระหวางคณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีแพง พิจารณาทบทวนรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมตาม
ขอสังเกตของท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
   (2) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ 
กรมบังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy 
Thailand 4.0 

 กรมบังคับคด ี
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      ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุบันอยูระหวาง
การเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางระดับกระทรวง 

    2. กา รปร ะชุ ม เ พ่ื อ เ สนอความ เ ห็น ในการจั ด พัฒนา 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 
    กรมบังคับคดีมีแนวคิดในการพัฒนาเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เอกชน โดยท่ีผานมามีการดําเนินการ ดังน้ี 
    - เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานในการประชุมเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นแนวการพัฒนา เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนตาม
ยุทธศาสตร 20 ป ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม  
    - เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2560 กรมบังคับคดีเขารวมการสัมมนา
รับฟงความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการปรับปรุงโครงสรางฯ  
    - เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2560 กรมบังคับคดีไดเขารวมการ
ตรวจรางรายงานกับ คณะอนุกรรมาธิการฯ เพ่ือจะเสนอรายงานตอ
คณะกรรมาธิการดานบริหารราชการแผนดิน  
    - เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2560 คณะกรรมาธิการการปฏิรูป
ประเทศดานบริหารราชการแผนดินมีมติเห็นชอบในแนวการพัฒนา
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนและจะนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตอไป 

 กรมบังคับคด ี
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          - เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวการพัฒนาเจา
พนักงานพิทักษทรัพยเอกชน โดยมติการลงคะแนนเสียงจากท่ี
ประชุม เปนดังน้ี ท่ีประชุม 159 คน มีมติเห็นดวย 156 คน ไมเห็น
ดวย 0 คน งดออกเสียง 3 คน ไมลงคะแนนเสียง 0 คน  และจะ
นําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
      - เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรมีีมติวา 
     1. รับทราบการดําเนินการเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี             
(นายสุวิทย เมษินทรีย) ประธานกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝาย 
(คณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแหงชาติ เสนอ) และ  
     2. ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเรงรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ตอไป 
 
 
 
 

 กรมบังคับคด ี
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 11.4 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงายรวดเร็ว 

   1. การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
    ผลการดําเนินงาน 
    ยอดผู ใชบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 รวมจํานวน 16,016 ราย โดยสอบถามผลคด ี
มากท่ีสุด จํานวน 9,747 ราย คิดเปนรอยละ 60.05 ของยอด
สายดวนท้ังหมด 

 กรมบังคับคด ี

     2.  การบริ ก ารข อมู ลผ านทางระบบแอพพลิ เคชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY / “LED PROPERTY 
PLUS” และ LINE  
   ผลการดําเนินงาน 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน “LED PROPERTY” ณ วันท่ี 16 
มิถุนายน 2560 รวมจํานวน 10,873 ดาวนโหลด ระดับความ 
พึงพอใจท่ีระดับ 3.97 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน“LED PROPERTY PLUS”  
ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 รวมจํานวน 1,999 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 

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

 กรมบังคับคด ี
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           - เดือนมีนาคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได  จํ านวน 
12,096,057,264.03 บาท 
      - เดือนเมษายน 2560 ผลักดันทรัพยสินได  จํานวน 
10,794,650,836.16 บาท 
      - เดือนพฤษภาคม 2560 ผลักดันทรัพยสินได จํานวน 
11,391,349,632.71 บาท 
      - เดือนมิ ถุนายน 2560 ผลักดันทรัพยสินได  จํ านวน 
11,683,321,294.69 บาท 
      - วันท่ี 1 - 15 เดือนกรกฎาคม 2560  ผลักดันทรัพยสินได 
จํานวน 3,486,429,807.27 บาท 
 

 กรมบังคับคด ี

     4. โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใตกลยุทธ 
“เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอยหน้ีครัวเรือน ผูเขารวม
การไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น เปนการลดปริมาณคดี
ท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดีและทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคี 

 กรมบังคับคด ี
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     ในสังคม ซึ่งผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี โดยตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไ ก ล เ ก ลี่ ย ร ว ม จํ า น ว น  1 6 ,3 6 1  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย ร ว ม
5,558,616,179.31 บาท รวมไกล เกลี่ยสําเร็จ จํานวน 
14,730 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 4,377,590,694.08 บาท  
คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 90.03 ดังน้ี 
     - เดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
960 เรื่อง ทุนทรัพย 397,444,253.02 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
841 เรื่อง ทุนทรัพย 273,347,928.41 บาท คิดเปนรอยละ 
87.60 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     - เดือนพฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,454 เรื่อง ทุนทรัพย 376,495,361.10 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
1,346 เรื่อง ทุนทรัพย 304,061,129.11 บาท คิดเปนรอยละ 
92.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     -  เดือนธันวาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
791 เรื่อง ทุนทรัพย 317,657,025.20 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
669 เรื่อง ทุนทรัพย 260,805,937.63 บาท คิดเปนรอยละ 
84.58 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     - เดือนมกราคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
977 เรื่อง ทุนทรัพย 458,618,886.12 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
836 เรื่อง ทุนทรัพย 342,208,065.07 บาท  

 กรมบังคับคด ี
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     คิดเปนรอยละ 85.57 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนกุมภาพันธ 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,896 เรื่อง ทุนทรัพย 550,228,994.75 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
1,695 เรื่อง ทุนทรัพย 457,941,003.64 บาท คิดเปนรอยละ 
89.40 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนมีนาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
3,896 เรื่อง ทุนทรัพย 1,102,223,771.94 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
3,578 เรื่อง ทุนทรัพย 987,312,395.85 บาท คิดเปนรอยละ 
91.83 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     - เดือนเมษายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
706 เรื่อง ทุนทรัพย 263,286,772.06 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
602 เรื่อง ทุนทรัพย 229,306,465.90 บาท คิดเปนรอยละ 
85.27 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     - เดือนพฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
3,253 เรื่อง ทุนทรัพย 967,687,246.62 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
2,946 เรื่อง ทุนทรัพย 788,696,812.90 บาทคิดเปนรอยละ 
90.56 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      - เดือนมิถุนายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
2,428 เรื่อง ทุนทรัพย 1,124,973,868.50 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 2,217 เรื่อง ทุนทรัพย 733,910,955.57 บาทคิดเปน
รอยละ 91.31 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     5. การไกลเกลี่ยขอพิพาทหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในช้ันบังคับคดีมาเปนแนวทางการใหความชวยเหลือ โดยผลการ
ไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัวประเทศ เดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 88 เรื่อง ทุนทรัพย 
45,468,236.35 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 75 เรื่อง ทุนทรัพย 
39,119,211.77 บาท คิดเปนรอยละ 85.23 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี

     6. โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) 
ไดรวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรท่ีมีอยูในช้ันบังคับคดี  
ซึ่งเปนหน้ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงานบังคับคดี 
ท่ัวประเทศจัดไกลเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทาง
กฎหมาย ความรูทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการ
ปรับโครงสรางหน้ี (Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี 
จํานวน 2,292 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2560) 
รายละเอียดดังน้ี   
     

 กรมบังคับคด ี
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         1. อยูระหวางข้ันตอนไกลเกลี่ย จํานวน 174 เรื่อง   
    2. อยูระหวางประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ  
จํานวน 92 เรื่อง 
    3. ดําเนินการไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 134 เรื่อง   
    4. ดําเนินการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ จํานวน 471 เรื่อง  
    5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด จํานวน 391  เรื่อง  
     6.  อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืน ๆ เชน งดการบังคับคดี  
ประกาศขาย ฯลฯ จํานวน 62 เรื่อง 
    7. ดําเนินการอ่ืน  ๆ   เชน ขายได ถอนการยึด พนระยะเวลาบังคับคดี 
ฯลฯ จํานวน 968 เรื่อง 

 กรมบังคับคด ี

     7. การใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต       
      1)  โครงการมหกรรมไกล เกลี่ ยข อพิพาทช้ันบั งคั บคด ี
เพ่ือชวยเหลือลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตป 2560 
           กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต โดยการจัดโครงการไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับ
คดีใหกับลูกหน้ีช้ันบังคับคดีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
ในจังหวัด ทางภาคใตของประเทศไทย โดยใหสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใตทุกจังหวัดประสานความรวมมือจากสวนงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของและทําหนาท่ีในการไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีเพ่ือลด
โอกาสการถูกยึดและอายัดทรัพย โดยกรมบังคับคดีกําหนดใหมี  

 กรมบังคับคด ี
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             โครงการมหกรรมไกลเกลี่ยหน้ีช้ันบังคับคดีในพ้ืนท่ีภาคใต  
โดยกําหนดจัดจํานวน 3 ครั้ง ไดแก 
         1. วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          2. วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา  
          3. วันท่ี 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกวสมุย รีสอรท 
จังหวัดสุราษฎรธานีโดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
                - วันท่ี 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอ
เมื อง จั งห วั ดนครศรี ธรรมราชโดยมี นายสกล  จั นทรั กษ  
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานเปดโครงการ 
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปนผูกลาวรายงาน 
ซึ่งมีลูกหน้ี  ตามคําพิพากษาของสถาบันการเงินท้ังสองแหงเขารวม  
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม  88 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
56,554,097.56 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 62 เรื่อง ทุนทรัพยจํานวน 
32,089,298.65 บาท คิดเปนรอยละ 82.67 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบด ี
กรมบังคับคดี รวมกับคณะผูบริหาร ไดรวมพบพูดคุยถึงเรื่องการ
ทํางานเชิงรุกของกรมบังคับคดีพรอมรับฟงปญหาของเครือขาย
วิทยากรตัวคูณจังหวัดนครศรีธรรมราชและไดปฏิ บัติภารกิจ 
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคกับผูประสบอุทกภัย ณ ฝายมีชีวิตหาดทราย 

 กรมบังคับคด ี
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     ทอง ตําบลทายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได
จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคจากทุนทรัพยสวนตัว ประกอบดวย 
ขาวสารจํานวน 250 กิโลกรัม อาหารกระปองและนํ้ามันพืช และเงิน
สดจํานวน 5,000 บาท รวมมูลคา 18,000 บาท รวมกับชุดอุปโภค
บริโภคท่ีบุคลากรของสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมกันบริจาคจากทุนทรัพยสวนตัวรวมกัน จํานวน 120 ชุด  
รวมมูลคา 15,280 บาท 
            - วันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรม
บั งคั บคดี  เ ป นปร ะ ธ าน เป ด โ ค ร งก า รและนาย โ ชติ พ ง ศ  
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 ของเรื่องท่ี เขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรม
บังคับคดี พรอมดวยนายพีระ อัครวัตร หัวหนาผูตรวจราชการ 
กรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดี
ลมละลาย และนายโชติพงศ วงศภัคไพบูลย ผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยือนเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ใหแกผูประสบอุทกภัย พรอมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคจากทุนทรัพย 

 กรมบังคับคด ี
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     สวนตัว ประกอบดวย ขาวสาร 250 กิโลกรัม และนํ้าดื่ม พรอมให 
ความรูดานกฎหมายใหมท่ีจะเปนประโยชนแกประชาชน และรับ
ฟงปญหาของผูประสบอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตําบลปากรอ ณ ศาลา
เอนกประสงค หมูท่ี 6 ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 
           - วันท่ี 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมแกวสมุย รีสอรท 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีนายศุภวัชร ศักดา รองผูวาราชการจังหวัด 
สุราษฎรธานี เปนประธานเปดโครงการฯ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีลูกหน้ีตามคําพิพากษา
เขารวมโครงการ มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 161 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวมจํานวน 103,510,422.07 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
รวม 127 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 72,356,496.41 บาท  
คิดเปนรอยละ 78.88 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ท้ังน้ี
อธิบดีกรมบังคับคดีรวมกับคณะผูบริหารรวมถวายขาวสารแด 
พระอธิการภูวนาท จารุทีมโน เจาอาวาสวัดบางขยาราม เพ่ือรวม
ทําบุญแดพระภิกษุสงฆ เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัย
ในพ้ืนท่ี ณ วัดบางขยาราม ตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
           รวมผลการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยจํานวน 3 ครั้ง มีลูกหน้ีเขา
ร วมไกล เ กลี่ ยข อ พิ พาทท้ั งสิ้ น  266 ราย ทุ นทรั พย รวม 
174,919,380.17 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จจํานวน 216 ราย                 

 กรมบังคับคด ี
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ทุนทรัพยรวม 118,046,166.56 บาท ความสําเร็จของการไกลเกลี่ย 
คิดเปนรอยละ 81.20 
       2) การจัดไกลเกลี่ยตามภารกิจการลงพ้ืนท่ีของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ 
อุทกภัยและโคลนถลมพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 
2560 กรมบังคับคดีไดรับการประสานจากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยใหจัดไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี 
 ณ สถานีโรงไฟฟาสุราษฎรธานี ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือชวยเหลือลูกหน้ีท่ีประสบอุทกภัยใหมีโอกาส
เจราจาไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีกับเจาหน้ีตามคําพิพากษาโดย
มีสถาบันการเงินเขารวมในวันดังกลาว ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยจัดการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ช้ันบังคับคดี มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
            - ธนาคารออมสิน มีผูขอไกลเกลี่ยจํานวน 29 ราย ทุน
ทรัพยรวม 1,200,000 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จจํานวน 20 ราย ทุน
ทรัพยรวม 6,500,000 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 68.9 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย สําหรับอีก 9 ราย อยูระหวาง
การเจรจากับธนาคารเพ่ิมเติม 
            - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย มีผูขอไกลเกลี่ย จํานวน 7 ราย เปนลูกหน้ีท่ีขอปรับ 

 กรมบังคับคด ี



๖๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     โครงสรางหน้ี ตามนโยบายพักชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีของธนาคาร 
             - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีผูขอไกลเกลี่ย 
จํานวน 4 ราย เปนลูกหน้ีท่ีไมอยูในช้ันบังคับคดี โดยขอปรับปรุง
โครงสรางหน้ีและขอสินเช่ือรวมผลการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยใหกับผู
ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตไปแลวจํานวน 4 ครั้งมีลูกหน้ีเขารวมไกล
เกลี่ยขอพิพาทท้ังสิ้น 286 ราย ทุนทรัพยรวม 181,419,380.17 
บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 236 รายทุนทรัพยรวม 124,546,166.56 บาท 
ความสําเร็จของการไกลเกลีย่ คิดเปนรอยละ 82.52 
      3)  การชวยเหลือลูกหน้ีผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตผลการยื่น
คํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีตามชองทางตางๆ ไดแก  
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท กรมบังคับคดี และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ประจําสํานักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ และสายดวน 1111  
ตอ 79 มีผูยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยและสอบถามขอมูลการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทช้ันบังคับคดี  ท้ังสิ้น 15 ราย ทุนทรัพยรวม 7,051,126.06 
บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560) โดยสามารถไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทสําเร็จแลว 1 ราย   
(ขอมูลคงเดิม) 
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     8. มหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนตางๆ โดยผลการดําเนินงานจัดมหกรรม 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งการจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทตั้งแต 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยรวม 16,039 เรื่อง ทุนทรัพยรวม
3,557,573,331.59 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 14,892 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวม 2,981,576,891 บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 
92.85 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ผลสัมฤทธ์ิ คือ 
เปนการลดปริมาณคดีท่ีเขากระบวนการบังคับคดี 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 ประหยัด เปนธรรม ลดปริมาณการบังคับคดี 
เสริมสรางความรูความเขาใจและความเช่ือมั่นเก่ียวกับกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา  

 กรมบังคับคด ี
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      รวมกับ 7 หนวยงาน ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 
จํากัด บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง  
(ซีพีแอล) จํากัด และ บริษัท โตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 
179 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 63,580,613.10 บาท  ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 140 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 44,982,735 บาท คิดเปน 
รอยละ 78.21 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  
       ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตาม
หนวยงาน ดังน้ี 
       1) รวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
           - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
โดยมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 - วันท่ี 19 
เมษายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 13 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 119,995.56 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 13 
เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 119,995.56 บาท คิดเปนรอยละ 100 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 
 
 

 กรมบังคับคด ี

 



๗๒ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

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 จํากัด (มหาชน) 
         - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ย 
ขอพิพาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ 
ไกล เกลี่ย  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 เรื่อง 
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     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 ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด  
           - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
หนองคาย สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดปตตานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดตรัง ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดนครสวรรค จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 11 พฤษภาคม  
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

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 สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท และสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - วันท่ี 14 
พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวม 1,306 
เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 495,777,727 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ
รวม 1,178 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 428,641,213.40 บาท 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     คิดเปนรอยละ 90.20 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      9) รวมกับ ธนาคารซิต้ีแบงก จํากัด 
            - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ตั้งแตวันท่ี  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 ซิต้ีคอรป ลิสซ่ิง จํากัด  
             - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ยขอพิพาท 89 เรื่อง ทุนทรัพยจํ านวน 
10,891,491.08  บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 59 เรื่อง ทุนทรัพย 
จํานวน 6,733,937.76 บาท คิดเปนรอยละ 66.29 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      11) รวมกับ บริษัทปตตานีลีสซ่ิง 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 ี

 



๗๖ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

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 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           15) รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
                 - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สํานักงานบังคับ
คดีจังหวัดอุบลราชธานี  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 ลีสซ่ิง จํากัด 
               - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
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  
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     คิดเปนรอยละ 76.99 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     17) รวมกับ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
      - สบจ.อุดรธานี  ศูนย ไกล เกลี่ยขอ พิพาท และ สบจ.
กําแพงเพชร จัดมหกรรม ไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันท่ี 24 พฤษภาคม - วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560  มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกล เกลี่ยรวม 210 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
27,800,964 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 129 เรื่อง ทุนทรัพยรวม
จํานวน 11,799,492 เรื่อง คิดเปนรอยละ 61.43 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
     18) รวมกับ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
      - สบจ.ปตตานี สบจ.ยะลา สบจ.สงขลา สบจ.สุราษฎรธานี สบจ.
ภูเก็ต สบจ.พัทลุง สบจ.ตรัง สบจ.สตูล สบจ.นครศรีธรรมราช สบจ.
ระนอง สบจ.ชุมพร สบจ.ประจวบคีรีขันธ สบจ.พังงา สบจ.กระบ่ี และ
สบจ.นราธิวาส จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม - วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยรวม 6,426 เรื่อง ทุนทรัพยรวมจํานวน 
798,374,294.51 บาท ไกล เกลี่ยสําเร็จรวม 6,354 เรื่อง  
ทุนทรัพยรวมจํานวน 789,840,057.69 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
98.88 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

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

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
      - ดําเนินการผลิต Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ดังน้ี 
กฎหมายนารู 
        - พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ : คนพิการรับบริการฟรีดานการแพทยท่ีโรงพยาบาลรัฐ
ท่ัวประเทศ 
       - พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคน
ตางดาวทํา พ.ศ. ๒๕๒๒ : ๓๙ อาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา  
        - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ๒๕๕๑ : 
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางไร ? ผิดกฎหมาย 
กฎหมายใหม 
        - พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ :  
อานกอนขายบุหรี่ 
อ่ืนๆ 
         - พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ : เรียนรูไว... 
เพราะเราใชโซเชียล 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

             - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุมครองสิทธิของผูโดยสาร
ท่ีใชบริการสายการบินของไทยในเสนทางบินเปนประจําภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ : ถูกยกเลิกเท่ียวบิน - ลาชา เรียกรองอะไรไดบาง ? 
        - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนและคาใชจายแก
พยาน สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ : ขาด “พยาน” ไมได เพราะโจรไมสารภาพ 
     รูหรือไม 
        - โครงการศึกษามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและ
แกไขปญหาเด็กแวน : ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนท่ีการกระทําผิดซ้ําซาก : 
แวน - สก็อย สนามไมสน หลังถนนอยางเดียว 
        - สํานักงานตรวจแหงชาติ : วิธีจําตําหนิรูปพรรณคนราย 
        - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ : ข้ันตอนงายๆ 
การขอรับบริการกองทุนยุติธรรม อ่ืน ๆ  
        - การขอใบอนุญาตทํางาน ระหวางชะลอการบังคับใชบทลงโทษ
ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        - มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกลไกการ
อํานวยความยุติธรรมและประสานความรวมมือระดับจังหวัด 
 
 
 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
    ผลการดําเนินงาน 
    การจัดตั้งศูนยอํานวยการติดตามและแกไขปญหาการดําเนินคดี
สําคัญ (ศอตส.)        
    - ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการติดตาม
และแก ไ ขปญหาการดํ า เ นินคดี สํ า คัญ  ครั้ ง ท่ี  ๑ /๒๕๖๐ 
ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ช้ัน ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 

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

๓๒,๘๘๙,๐๐๐ สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
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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 

     1. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค 
    ดวยพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
ค า ใช จ ายแก จํ า เลยในคดีอาญา พ .ศ .  ๒๕๔๔ ฉบับ ท่ี  ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงจําเปนตอง
มีการปรับปรุงกฎหมายลําดับรองใหมีความสอดคลองเพ่ือให
ประชาชนผูตกเปนผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาเขาถึงสิทธิตาม
พระราชบัญญัติไดงาย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และเปนธรรม 
สนับสนุนใหความชวยเหลือเยียวยาประชาชนไดมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
เปาหมาย รางกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๓ ฉบับ 
ตัวชี้วัด  - 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

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

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     2. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค 
    การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน ในชุมชนโดยคนในชุมชน  
เปนเรื่องท่ีมีการปฏิบัติกันตลอดมาและไดรับการยอมรับจาก
คูพิพาทและชุมชน แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายรองรับการ
ระงับการไกลเกลี่ยโดยคนในชุมชน ทําใหผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและความมั่นใจนําการทําหนาท่ี 
ผูไกลเกลี่ยวาสามารถทําไดมากนอยเพียงใดหรือมีขอบแขตอยางไร 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย 
ในชุมชนท่ีผานมามีความเปนระบบ มีกฎหมายรับรอง อันเปนการ
สรางความเขมแข็งใหกับระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศ  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ทําใหคนในชุมชนมีความสามารถแกไขปญหาระหวางกันเองได ชวยลด
การนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการยุติธรรมหลักและเปนการสงเสริมความ
ปรองดองสมานฉันทใหเกิดในชุมชนและประเทศชาติจึงจําเปน ตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
เปาหมาย พระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
จํานวน ๑ ฉบับ 
ตัวชี้วัด - 
กิจกรรม - 
ผลการดําเนินงาน 
    1. อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมายกลาง
เ ก่ียวกับการไกล เกลี่ยและประนอมขอพิพาท หลังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาทใหเปนกฎหมายกลาง  
ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเขาหารือกับทางสํานักงานกฤษฎีกา
และหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเรื่องกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่และ
ประนอมขอพิพาทเ พ่ือให เปนกฎหมายกลาง เมื่อ วันอังคาร ท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานกฤษฎีกา 
    2. วันท่ี 24 เม.ย.60 หารือกับสํานักงานกฎษฎีกา เพ่ือพิจารณา 
ราง พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... วาสามารถนําไปบัญญัติไวเปนสวน
หน่ึงของการออกกฎหมายเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท 
ไดหรือไม 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         3. วันท่ี 28 พ.ค. 60 มีการจัดประชุมการรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกล เกลี่ยขอพิพาทในชุมชน  
พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ช้ัน 8 โดยมี
หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม 
    4. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดกําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีก า  (คณะ พิ เศษ)  เ พ่ื อ พิจ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....  
ในวันอังคารท่ี  
    ๔. กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค ช้ัน ๓ 
    ๕. ในวันอังคารท่ี๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมหยุดแสง
อุทัย ช้ัน ๒ สํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดประ ชุม
คณะกรรมการกฤษฎีก า  (คณะ พิ เศษ)  เ พ่ื อ พิจารณาร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
ในมาตรา ๑๙ ถึง ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     3. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ....  
วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหมีกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลใหสูญหายอันเปนกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิ
มนุษยชนตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาตานการทรมาน 
และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ
ย่ํายีศักดิ์ศรีซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีตั้งแตวันท่ี ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๐ และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุก
คนจากการหายสาบสูญโดย ถูก บังคั บ  ซึ่ งประ เทศ ไทยได 
ลงนามในอนุสัญญาดังกลาวตั้งแตวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
เปาหมาย 
    รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... จํานวน  ๑ ฉบับ 
ตัวชี้วัด - 
กิจกรรม - 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. . . . . ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ไดพิจารณาอนุบัญญัติ  
เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออก
อนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
        ๑.๑ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูล
เก่ียวกับผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะหากออก
ระเบียบน้ีอาจไปขัดกับระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน 
เชน ระเบียบของตํารวจ 
        ๑.๒ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดให
มีนักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. ... . ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวน
สอบสวนกําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ
ท้ังหมด 
        ๑.๓ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของ
พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดี
บังคับบุคคลใหสูญหายพ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของ
บุคคลเหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
 
 
 

 กรมคุมครอง
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
       ปจจุบันอยูในกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาศึกษาการเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ และราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาเหตุผล ความ
จําเปนและผลกระทบในการตรารางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... 
ตามคําสั่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ 
      3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกขกรณีถูก
กระทําการทรมานและถูกบังคับใหหายสาบสูญ 
      4. วันท่ี 24 เมษายน 2560 ประชุมรวมกับกระทรวงการ
ต า งประ เทศและ หน วยงาน ท่ี เ ก่ี ยวข องอา ทิ  สํ า นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เพ่ือหารือเก่ียวกับ
การดําเนินงานตอราง พ.ร.บ.ทรมานฯ ซึ่งผลการประชุม กระทรวง
ยุติธรรมโดย'กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะประมวลและเสนอ
ตอ ครม. เพ่ือพิจารณา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          ๕. กําหนดประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกขกรณีถูก
ก ร ะ ทํ า ก า ร ท ร มา นแล ะ ถู ก บั ง คับ ใ ห ห า ย สา บ สู ญ  ค รั้ ง ท่ี  1  
ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปน
ประธาน 
      6. เม่ือวันท่ี ๕ มิ.ย. ๖๐ กระทรวงยุติธรรม ไดจัดการประชุมรวมกับ
กระทรวงการตางประเทศและ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ครั้งท่ี ๒ ซ่ึงท่ีประชุม
ไดมีความเห็นรวมกันให กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฯ ใหสอดคลองตามขอสังเกตในรายงานผล
การศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาฯ และมติวิป สนช. ครั้งท่ี ๖/
๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พรอมท้ังดําเนินการตาม
มาตรา๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควบคูไปกับ การปรับปรุงราง พระราชบัญญัติฯ 
ท้ังน้ี กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจะเสนอ ความเห็นไปยัง ครม. 
ตอไป 
      ๗. การดําเนินงานตาม ม. ๗๗ รธน. ๒๕๖๐ กคส. ขอเรียนวา  
ไดจัด ทําหนังสือถึง  สลค. เรื่องการดําเ นินการตามมาตรา ๗๗  
ของรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักร ไทย  พุทธ ศักราช ๒๕๖๐  
เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยช้ีแจงวา กระทรวง
ยุติธรรมจะดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ควบคูไปกับการปรับปรุงราง 
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและกระทําใหบุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     4. 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 
เปาหมาย 
    รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... จํานวน ๑ 
ฉบับ 
ผลการดําเนินงาน 
     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และไดนําเขา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม  
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นชอบใน 
รางดังกลาว และมีขอสังเกตเพ่ิมเติมแกไขรางใหมีความสมบูรณ  
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงรางตามขอสังเกตดังกลาว 
ซึ่งปจจุบันกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดรับพระราชบัญญัติการ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
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พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     จดทะเบียนคู ชี วิต พ.ศ. . . . . กลับมาแกไขตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากฎหมายจาก UNDP 

  

     5. รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...)  
พ.ศ. .... 
ผลการดําเนินงาน 
    กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และ
ไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง 
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติ ท่ีประชุมใหถอนราง
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... และ
กลับมาทบทวนรางในประเด็นการแจงสิทธิแกพยานในคดอีาญา การ
คุมครองชวยเหลือพยานภายหลังคดีสิ้นสุด และการคุมครองพยาน
ตางแดน และเมื่อ วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุม
กระทรวงยุติธรรม 2 ช้ัน 8 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัด
ประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นการชวยเหลือและสิทธิตางๆ ท่ี
เหมาะสมแกพยานในคดีอาญากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําผล
การรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรงุรางพระราชบัญญัติคุมครองพยาน
ในคดีอาญา (ฉบับท่ี .. .) พ.ศ. .. . .  สํานักงานคุมครองพยาน
ดําเนินการสงรางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     พ.ศ. ๒๕๖๐  และเอกสารประกอบตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย ตอกระทรวงยุติธรรม เพ่ือนํารางเขารับการ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวง
ยุติธรรมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๕ 
 
 

ลําดั
บท่ี 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๒ นําเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยและ
ความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือ
เรงรัดการดําเ นินคดี ทุก ข้ันตอนให
รวดเร็วเกิดความเปนธรรม 
 

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

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
     1.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจสาร
พันธุกรรมบุคคลซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของรองขอโดยตรงมายัง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร จํานวน ๗๘๔ ราย  
      1.2 สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดรับหนังสือกรมการ
ปกครอง ขอสงรายช่ือบุคคลท่ีประสงคตรวจสารพันธุกรรม
เพ่ือพิสูจนสถานะบุคคล ท่ี มท ๐๓๐๙.๐๑/๑๔๔๙๔ ลงวันท่ี 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจงรายช่ือบุคคลท่ีประสงคตรวจสาร
พันธุกรรม เพ่ือใชเปนหลักฐานในการพิสูจนสถานะบุคคลจาก 
๕๖ จังหวัด จํานวน ๗๗๒ ราย 
      1.3 สถาบันนิติวิทยาศาสตรดําเนินการตรวจสอบรายช่ือ
บุคคลท่ีประสงคตรวจสารพันธุกรรมดังกลาว พบวามีรายการ
บุคคลท่ีหนวยงานปกครองพ้ืนท่ีไดจัดสงเขารับการตรวจกับ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรแลว และรายช่ือซ้ํา คงเหลือผูประสบ
ปญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ๕๕ จังหวัด จํานวน ๗๐๐ 
ราย และบุคคลอางอิงจํานวน ๕๒๓ ราย รวมท้ังสิ้นจํานวน 
๑,๒๒๓ ราย 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน 
ศพนิรนามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
            (1) จํานวนศพนิรนาม ๒๐ ราย (รับจากกลุมนิติพยาธิ
วิทยา) 
            (2) สามารถพิสูจนศพนิรนามได  ๕  ราย (ศพนิรนาม
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จาํนวน ๒ ราย เดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑ ราย เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑ รายและเดือน) 

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

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

       3.การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
         - 

 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
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และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
    งานท่ีอยูในระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 
       4.1  (TCU 600๗๐๓-0๑๑) ผูรองประสงคใหสถาบันฯ 
ดําเนินการใหความเห็นในประวัติการรักษาของแพทยท่ีรักษา 
ใหบุตรชาย 
       4.2 (TCU 600๗๐๕-0๑๒) ผูรองประสงคใหสถาบันฯ 
ตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือเพ่ิมช่ือบิดาในสูติบัตรของบุตร 
       4.3 (TCU 600๗๑๑-01๓) ผูรองประสงคใหสถาบันฯ 
ชันสูตรศพเพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิต 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการ 
ดานนิติวิทยาศาสตร (นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
     5.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรม 
สูหมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน เพ่ือเผยแพรความรูดาน 
นิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม จํานวน 3 ครั้ง (ประจําเดือนมิถุนายน 
2560) ประกอบดวย 
            ( 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 
            (2 )  วัน ท่ี  28 - 30 มิ ถุ นายน  2560 สถา บัน 
นิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการเขารวมจัดนิทรรศการใหความรูการ  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๙๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ตรวจสารเสพติดในเสนผมกับสํานักงานกิจการยุติธรรม 
            (3 )  วัน ท่ี  29 - 30 มิ ถุ นายน  2560 สถา บัน 
นิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการเขารวมและสงเจาหนาเปนวิทยากร
ในการใหความรูแกผูตองขังยาเสพติดในโปรแกรมการแกไขฟนฟู
ผูตองขังคดียาเสพติดกับกรมราชทัณฑ 
     5.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดโครงการให
ความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการนิติวิทยาศาสตรสูชุมชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกําหนดการจัดโครงการนํา
รองเปน 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 

 



๙๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     6. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA)ของผูตองโทษเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับการควบคุมอาชญากรรม 
     ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากไมมีงบประมาณในการดําเนินการ 
 

 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     7. การตรวจพิสูจนยาเสพติดในเสนผมเพ่ือเฝาระวัง และ
ปองกันการกระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน กรมพินจิ
และคุมครองเด็กและเยาวชน  
       - 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     8. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
     8.1 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน ลูกกระสุนปน และ
ปลอกกระสุนปน  
            - 
    8.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม   
           สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูล
สารพันธุกรรม จํานวน ๔,๖๐๐ รปูแบบ 
    8.3 จํานวนการจดัทําฐานขอมลูบุคคลสูญหายและศพนิรนาม   
           -  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๐๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         8.4 จํานวนการจดัทําฐานขอมลูลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ 
           -  
     8.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดดําเนินการจดัทําการ ประชุมเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นและกําหนดแนวทางการจดัทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล 
จํานวน 2 ครั้ง ประกอบดวย 
            1) วันอังคารท่ี 13 มิ ถุนายน 2560 ณ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร หองประชุมพฤษาพงษ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารรัฐประศาสนศาสตร ช้ัน 8 และมีหนวยงานท่ีเขารวม
ประชุม ดังน้ี 

       1.1) กรมราชทัณฑ 
       1.2) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
       1.3) กรมคุมประพฤต ิ
       1.4) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
       1.5) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
       1.7) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

                 1.8) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
                 1.9) ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๐๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                2) วันพฤหัสบดีท่ี 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซนท
รา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร หองบีบี 
206 ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ และมีหนวยงานท่ีเขารวม 
ประชุม ดังน้ี 
               2.1) กรมราชทัณฑ 
               2.2) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
               2.3) กรมคุมประพฤต ิ
               2.4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
               2.5) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
               2.6) ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
               2.7) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ
               2.8) กรมการกงสุล  
               2.9) กรมการปกครอง 
               2.10) กรมการจัดหางาน 
               2.11) สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาต ิ     
               2.12) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๐๒ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                     2.13)  สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
                2.14)  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
                 2.15)  กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
                 2.16)  สํานักขาวกรองแหงชาติ 

           3) วันพฤหัสบดีท่ี 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 
16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและ
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร (หองประชุมบีบี 206 ช้ัน 2)และมีหนวยงาน
ท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี 
               3.1) กรมราชทัณฑ 
               3.2)  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
               3.3) กรมคุมประพฤต ิ
               3.4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
               3.5) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
               3.6) ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 
               3.7) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ
               3.8) กรมการกงสลุ 
               3.9) กรมการปกครอง 
               3.10) กรมการจัดหางาน 
  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๐๓ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                 3.11)  สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาต ิ
             3.12)  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
             3.13)  สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
             3.14)  กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงาน
ตํารวจแหงชาต ิ
             3.15)  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
             3.16)  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
             3.17)  สํานักขาวกรองแหงชาติ 
             3.18)  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     9. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
        - 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๐๔ 
 

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 
 

   1. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
ผลการดําเนินงาน 
    พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีกฎหมายลําดับรอง
ซึ่งตองออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จํานวน 
20 ฉบับ โดยกรมคุมประพฤติไดยกรางแลวเสร็จ ท้ังหมด 20 
ฉบับ ไดแก 
     1) มติคณะรัฐมนตรี  จํ านวน 1 ฉ บับ ข้ันตอนท่ีกรม 
คุมประพฤติตองดําเนินการตอไป 
            (๑) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงินคา
เบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
          (๒) นําเรื่องเขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติกําหนด
จํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
     2) กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 
          (๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติ 
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 

      (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในราง 
อนุบัญญัติภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเสร็จแลว 
 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๐๕ 
 
 

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 ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 
            (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
          (2) ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือกําหนดคํานวณ
คาตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ คาตอบแทนลาม ตลอดจน
คาตอบแทนผูประสานงานและบุคคลท่ีเขารวมประชุมในการ
ดําเนินการเพ่ือสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
          (3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๐๖ 
 
 

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๐๗ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๐๘ 
 

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 
 

   การดําเนินงาน กองทุนยุติธรรม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  
    มีผูย่ืนคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 433 ราย  
        - อนุมัติ 106 ราย  
        - ไมอนุมัติ 37 ราย 
        - ยุติเรื่อง 9  ราย  
        - อยูระหวางดําเนินการ 281 ราย   
    ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓0 
มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
    ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  85 ราย  
              เปนเงินจํานวน 407,302.50  บาท  
        ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 170 ราย  
              เปนเงิน  1,060,620.00 บาท  
         ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดาํเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 2 
ราย เปนเงิน 4,975.00 บาท  
        ๑.๔ คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก)  
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 2,060.00 บาท 
    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
        จํานวน 50 ราย เปนเงิน 13,281,000.00  บาท  
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 



๑๐๙ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
        ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
        ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ 14,755,957.50 บาท  

ขอมูล ตั้งแตวันท่ี ๑ - 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
* หมายเหตุ ผูขอรับความชวยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 คาํขอฯ 
     สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560   
     ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 
มีผูยื่นคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 3,784 ราย  
      - อนุมัติ 1,705 ราย  
      - ไมอนุมัติ 852 ราย 
      - ยุติเรื่อง 638 ราย  
      - อยูระหวางดําเนินการ 589 ราย   
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 
 



๑๑๐ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

          ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓1 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
     ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
         ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จาํนวน  629  ราย  
เปนเงิน 4,221,261.00  บาท 
         ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 1,323 ราย 
 เปนเงิน 9,184,958.00  บาท  
         ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดาํเนินคดี ตรวจพิสูจน  
จํานวน 20 ราย เปนเงิน 175,988.00 บาท  
         ๑.๔ คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก) 
จํานวน 19 ราย เปนเงิน 100,046.00 บาท 
    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย  
         จํานวน 433 ราย เปนเงิน 93,200,781.00  บาท  
    ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
         ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
         ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ 106,784,464.00 บาท  
* หมายเหตุ ขอมูล ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


