
๑ 
 

สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 ตุลาคม 2560  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๑.๑ การเผยแพรความรูความ

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

 

  

1. โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ  
พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าพัชรกิ ติ ยาภา หลั กสู ตร  
“การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต
ของผูตองขัง”(หลักสูตร 5 เดือน) 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
ในเรือนจํา 
    2. เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ- 
ยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ
ประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ 
    3. เพ่ือเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําท่ีดําเนินงานตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

    1.4 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไขฟนฟู
ใหกับผูตองขัง 
    1.5 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
   เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหงไดแก 
    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
    8. เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
 

 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 
    อยูระหวางเตรียมความพรอมการอบรมตามโครงการฯ โดยมี
กําหนดจะจดัการอบรมระหวางเดอืนมีนาคม - สิงหาคม 2561 

  

   

  

2. โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจ หลักสูตร
เขมขนโดยมูลนิธิเพ่ือพ่ึง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ-
ยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง 
ในเรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
    2.2 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
    2.3 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
    เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหงไดแก 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สงักัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสรุินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุร ี
    8. เรอืนจาํช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจาํกลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุร ี
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางเตรียมความพรอมการอบรม มีกําหนดจะจัดอบรม
ระหวางเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 

  

   

  

3. โครงการใหความรูผูตองขังเรือ่ง การดํารงชีวิตตามหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหผูตองขังไดรับความรู เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช 
 
 

 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 

   

  

    2. เพ่ือใหผูตองขัง ไดรับความรู เชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําไป
ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดํารงตนได
อยางถูกตองเหมาะสมและมีความสุขขณะตองโทษและภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
    จัดฝกอบรมใหความรูผูตองขัง เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 
126 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางเตรียมความพรอมการดําเนินงาน กําหนดจัดอบรม
ระหวางเดือนธันวาคม 2560 - สงิหาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 



๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการ

สั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 
การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

4. การดําเนินงานศูนยการเรียนรูของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก เพ่ือเปนตนแบบใหกับประชาชน และผูตองขัง 
วัตถุประสงค 
   กองทุนกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจา 
พัชรกิติยาภา กรมราชทัณฑ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ 
(จํากัด) ไดรวมมือในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานเกษตรกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนศูนยตนแบบในการถายทอดความรู
และทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม เพ่ือเปนสถานท่ีฝกทักษะการ
ทํางานดานเกษตรกรรมใหแกผูตองขังและศึกษาดูงานของบุคคล
ท่ัวไป 
 เปาหมาย 
     ให ความรู แก ผู ต อง ขั งและฝ ก ทักษะด านเกษตรกรรม  
โดยวิทยากรจากบริษัทเครอืเจรญิโภคภณัฑ จํากัด จํานวน 6 หลักสูตร 
จํานวนผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา 30 คน / หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการเลี้ยงไกพันธุไข 
2. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการเลี้ยงสุกร 
3. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพปลูกทุเรียน 
4. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพผลิตแกสชีวภาพ 

จากมูลสัตว 
5. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการกรีดยางพารา 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการ

สั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 
การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

1. หลักสตูรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการปลูกกลวย 
ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการกําหนดแนวทางนําผูตองขังเขาสูกระบวนการ 
เรียนรูดานการฝกทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาพ้ืนทีศูนย
เรียนรูดานเกษตรกรรมเพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาดูงานแกบุคคลท่ัวไป 

  

   

  

5. โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
    หองสมุดพรอมปญญา เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป กรมราชทัณฑตั้งเปาหมายกราบ
บังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด หองสมุดพรอมปญญาเพ่ือสนองพระ
มหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความมุงมั่น 
พยายามของกรมราชทัณฑในการ ท่ีจะสนองงานตามแนว
พระราชดําริฯ ใหบรรลุเปาหมาย 
กลุมเปาหมาย 
    ปงบประมาณ 2561 กําหนดการเสด็จพระราชดําเนินเปด
หองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 3 แหง ไดแก 

1. เรือนจํากลางสมุทราปราการ วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 
2. เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี วันท่ี 10 มกราคม 2561 
3. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 

 

 กรมราชทัณฑ 



๘ 
 
 

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
มั่นคงอาเซยีน 
     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 )  อ า ช ญ า ก ร ร ม 
ขามชาต ิ
            ๔) ปญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล 

   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 6,300 คน พ้ืนท่ีดําเนินการ เรือนจํา/ทัณฑ-
สถาน 78 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางการจัดสรรงบประมาณใหกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 



๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังเสพยาเสพติดในรูปแบบ
วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ ดวยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือ
วิวัฒนเพ่ือพลังแผนดิน) ประจําป พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอม 
ท้ัง ในด านร า งกาย จิต ใจ สั งคม  อารมณ  ทักษะ  ความรู
ความสามารถทางการอาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ 
    2. เพ่ือใหนักเรียนวิวัฒนพลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน) ไดนําความรูท่ี
ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซ้ํา 
    3. เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ การลด อุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
    4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี 
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
เปาหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดท่ีมีประวัติเสพจากเรือนจําทัณฑ-
สถานท่ัวประเทศ จํานวน 1,200 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 4 แหง 
ไดแก ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 

 กรมราชทัณฑ 



๑๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางการจัดสรรงบประมาณใหกับทัณฑสถานหนวยปฏบัิติ 
โดยมีกําหนดเปดอบรมระหวางเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2561 

  

     3. โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ ไดรับ
คําปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนํา 
ท่ีผานการอบรม 
    2. เพ่ือใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
    3. เพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
เปาหมาย 
     นักโทษเด็ดขาดทุกคนและผูตองขังระหวางฯ ท่ีสมัครใจ 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 
 



๑๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    - ขออนุมัติโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE เรียบรอยแลว 
    - ขออนุมัติตัดโอนงบประมาณใหกรมสุขภาพจิตเพ่ือสนับสนุน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เรียบรอยแลว 
    - อยูระหวางขออนุมัติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ี 
ท่ีปฏิบัติงานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ประจําป 2561 ระหวาง
วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2560 และระหวางวันท่ี 20 - 22 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด จังหวัด
นนทบุร ี

 กรมราชทัณฑ 

     4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับกลุมผูเสพยาเสพติด
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน  
เปาหมาย 
   ผูตองขัง จํานวน 12,500 คน พ้ืนท่ีดําเนินการในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน 101 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางขออนุมัติโครงการ 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๑๒ 
 
 

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. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูล 
ดานนิติวิทยาศาสตร  
      ประจําเดือนตุลาคม 25๖๐ จํานวน 38 ครั้ง ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน 23 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน 4 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  7  ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  3 ครั้ง 
  
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
        2.1 ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส ถ า น ท่ี เ กิ ด เ ห ตุ  จํ า น ว น  
0 เรื่อง 
        2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 1 
เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน 0 เรื่อง 
        2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 2 เรื่อง 
        2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 37 เรื่อง 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๓ 
 
 

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 173 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
174 รายการ  
               (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 0 
      2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 0 profle   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๑๔ 
 
 

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 
    1.1 งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัด 

    ๑) ตรวจพิสูจน 
        ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 8,271 ราย 
    ๒) ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
        ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ

บังคับรักษา จํานวน 78,238 ราย แบงออกเปน 
    - การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 1,764 ราย 

             - การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 4,958 ราย 
       ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 

จํานวน 3,069 ราย 
 

ไดรับ 
454,718,200.00 

ใชจายไป 
10,016,901.87 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     2. การถายโอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดใหกับสาธารณสุข 
    2.1 โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภารกิจการ 
ถ า ย โ อน ก า ร ฟ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ าพ ผู ติ ด ย า เ ส พ ติ ดต า ม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
ผลการดําเนินงาน 

   ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร  

 
 

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๕ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรฐัมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     (เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) ไดรับผิดชอบในการ
ดําเนินการภารกิจดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ี เ พ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติดแบบ 
ควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    ปงบประมาณ 2561 กรมคุมประพฤติกําหนดจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานท่ีเพ่ือการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ สถานท่ีเพ่ือ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 10 แหง ปจจุบัน
อยูระหวางเตรียมแผนการดําเนินงาน โดยวันท่ี 20 - 22 
พฤศจิกายน 2560 กําหนดโครงการท่ีจังหวัดปตตานี และ วันท่ี 
28 - 29 พฤศจิ กายน  2560 จั ด โครงการ ท่ี จั งห วัด
นครราชสีมา 
 
 
 
 
 

  



๑๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

   - โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผล
การดําเนินงานดังน้ี 
 

ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอมใน
ปงบประมาณ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๗ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
- ประชาชนรับรูสิทธิ
และเขาถึงบริการ
ของหนวยงาน
กระบวนการยตุิธรรม
ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วมีการบังคบ
ใชกฎหมายอยาง
เสมอภาคและเปน
ธรรม ภาคีการพัฒนา
ตางๆ มีสวนรวมใน
กระบวนการยตุิธรรม 
 

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

3,923,189.23 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๑๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

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 
ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับ
ยาและสารเสพติดไดอยางเหมาะสมตรงตามมาตรฐานการดูแลผูใช
ยาและสารเสพติด โดยการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพ่ือ
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยแบงเปน 
    1. ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ 
    2. ใชในการดําเนินงานดานการบําบัดแกไขฟนฟู 
    3. ใชในโครงการรณรงคเน่ืองในวันตอตานยาเสพติดโลก 
    4. ใชในกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาระบบขอมูล บสต. 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๒๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

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/ 
สารเสพตดิไดอยางเหมาะสมตามสภาพปญหา    
ผลการดําเนินงาน                                          
    1. การพัฒนาคุณภาพสถานบําบัดตามมาตรฐานงานยาเสพติด 
เพ่ือเขาสูการรับรองคณุภาพการบําบัดดานยาเสพติดในระบบ
ตองโทษ                                    
        1.1 กิจกรรมพัฒนาหนวยงานเขาสูการรับรองคณุภาพการ
บําบัด 

ผลการดําเนินงาน โดยจัดสรรเงินเพ่ือพัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสู
การรับรองคุณภาพการบําบัดฯ จํานวน 6 แหง แบงเปน สถาน
พินิจฯ2 แหงๆละ 20,000 และศูนยฝกฯ จํานวน 4 แหงๆละ 
30,000 บาท                        
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      1.2 กิจกรรมการติดตามและประเมินหนวยงาน เพ่ือเขาสู

การรับรองคุณภาพการบําบัด                        

ผลการดําเนินงาน  

       กิจกรรมท่ี 1 การเขาเยี่ยมสํารวจรวมกับสถาบันบําบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีแลวเสร็จ โดยใชเงิน

งบประมาณท้ังสิ้นจํานวนเงิน 69,569 บาท 

      1.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยบําบัดท่ีผานการรับรองฯ 

ผลการดําเนินงาน จดัสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเพ่ือ

ดําเนินการพัฒนาหนวยงานอยางตอเน่ือง ภายหลังผานการรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพตดิในระบบตองโทษ (ซ้ํา) 

      1.4 จางผูชวยนักบําบัด  

ผลการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในสังกัด  
เพ่ือจางผูชวยนักบําบัด 1 คน/แหง รวม 4 คน เดือนละ 15,000 
บาทเปนเวลา 10 เดือน (พ.ย.2559 - ส.ค.2560)  
      1.5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงานตาม
มาตรฐานยาเสพติด (ประกอบดวย 2โครงการ) ดังน้ี 
             โครงการท่ี 1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาหนวยงานเขาสูการรับรองคณุภาพการบําบัดดานยาเสพตดิ 
(ในระบบตองโทษ) 
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ผลการดําเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

หนวยงานเขาสูการรับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติด 

ในระบบตองโทษ จัดระหวางวันท่ี 18 - 20 มกราคม 2560 

วัตถุประสงค 

    1. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจในการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการบําบัดรักษาผู เสพผูติดยาเสพติดตาม

ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

    2.เ พ่ือใหผู เข ารวมประชุมไดแลกเปลี่ยน ความรู  และ
ประสบการณตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาหนวยงานดานการ
บําบัดยาเสพติดอยางเปนระบบ 
    3. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสามารถนําแนวทางไปประยุกตใชใน
การพัฒนาหนวยงานดานการบําบัดยาเสพติดแกเด็กและเยาวชน
อยางตอเน่ือง  
กลุมเปาหมาย รวม 18 คน 
    1. บุคลากรจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

จํานวน 6 คน 

    2. บุคลากรจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 12 คน 
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ผลการดําเนินงาน 

    1. ผูเขารวมประชุมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน โดยประเมินจากคา

คะแนน Pre-post test คิดเปนรอยละ 100 

    2. ผูเขารวมประชุมมีแผนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา

หนวยงานของตนเองอยางตอเน่ือง คิดเปนรอยละ 100 

         โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ

ดูแลเด็กและเยาวชน คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานในกิจกรรม

การปองกันบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ี

เก่ียวของกับยาเสพติด (2 โครงการ) 

ผลการดําเนินงาน  

    โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแลเด็กและ

เยาวชน จํานวน 2 รุน เปนการอบรมใหความรูเก่ียวกับการคัด

กรองโรคและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการชวยฟนคืน

ชีพ เพ่ือใหพนักงานพินิจในหนวยงานในสังกัดมีทักษะ สามารถ

ประเมินสถานการณเพ่ือการดูแลและชวยเหลือเด็กและเยาวชน 

ในสถานควบคุมไดอยางทันทวงที  

     2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนท่ี

เก่ียวของกับยาเสพติด 
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ผลการดําเนินงาน โอนเงินใหพยาบาลในสังกัดจํานวน 24 คน 
เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติ และเปนคาใชจายในการฟนฟูเวชปฏิบัติ/
อบรมหลักสูตรพยาบาลตามขอบังคับสภาการพยาบาล 
    3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของ
กับยาและสารเสพติดโดยประยุกตใช ASSIST 
ผลการดําเนินงาน โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือสุขภาพ
เด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะท่ีจําเปนของบุคลากร 
(พนักงานพินิจ) ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
สาธารณสุขในสถานควบคุม 
    2. เพ่ือสรางการมสีวนรวมของบุคลากร (พนักงานพินิจ) ในการ
พัฒนาระบบการเฝาระวังและดูแลปจจัยเสี่ยงตอปญหาสาธารณสุข
ในสถานควบคุม 
เปาหมาย 
    พนักงานพินิจจากสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) สถานพินิจฯ (แรกรับ
ขนาดเล็ก) และพนักงานพินิจจากศูนยฝกฯ รวม จํานวน 136 คน 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
    จัดโครงการ คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559                             
    คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 สถานที่ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
ผลการดําเนินงาน 
    1. ผูเขารวมประชุมรอยละ 100 มีความรูเกี่ยวกับสภาพปญหา
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น โดยดูจากเกณฑการประเมินผานแบบเทียบ  
Pre-post test 
    2. ผูเขารวมประชุมสามารถสาธิตยอนกลับ และผานการทดสอบ 
รอยละ 100  
ประโยชนที่ไดรับ  
    1. ผู เขารวมโครงการมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับปญหา
สาธารณะสุขในสถานควบคุม รวมถึงการดูแลใหความชวยเหลือ
เบ้ืองตนแกเด็กและเยาวชนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกอนไดรับการสง
ตอเพื่อการรักษาตอไป และเพื่อลดความรุนแรงของอาการ หรือโรคที่
เกิดขึ้นได 
    2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดและ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดูแลเด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุมได ซ้ือชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ สําหรับตรวจหา 
Ketamine จํานวน 1,000 ชุด 
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           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  
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     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  
 
       โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ
ดูแลเด็กและเยาวชน 
        คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมการปองกัน
บําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพ
ติด (2 โครงการ) 
ผลการดําเนินงาน  
        โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแลเด็กและ
เยาวชน จํานวน 2 รุน เปนการอบรมใหความรูเ ก่ียวกับการ 
คัดกรองโรคและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการชวยฟน
คืนชีพ เพ่ือใหพนักงานพินิจในหนวยงานในสังกัดมีทักษะ สามารถ
ประเมินสถานการณเพ่ือการดูแลและชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดอยางทันทวงที 

 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 

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

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

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

 2. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของบุคลากร (พนักงานพินิจ) ในการ 
พัฒนาระบบการเฝาระวังและดูแลปจจัยเสี่ยงตอปญหาสาธารณสุข
ในสถานควบคุม 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๒๙ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     เปาหมาย 
    พนักงานพินิจจากสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) สถานพินิจฯ (แรกรับ 
ขนาดเล็ก) และพนักงานพินิจจากศูนยฝกฯ รวม จํานวน 136 คน 
ระยะเวลาดําเนินการ 
        ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 2559     
        ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 
        สถานที่  สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุ ติธรรม 
เด็กและเยาวชน 
ผลการดําเนินงาน 
        1. ผูเขารวมประชุมรอยละ 100 มีความรูเกี่ยวกับสภาพปญหา
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น โดยดูจากเกณฑการประเมินผานแบบเทียบ Pre - 
post test 
        2. ผูเขารวมประชุมสามารถสาธิตยอนกลับ และผานการทดสอบ 
รอยละ  100  
ประโยชนที่ไดรับ  
        1. ผู เขารวมโครงการมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับปญหา
สาธารณะสุขในสถานควบคุม รวมถึงการดูแลใหความชวยเหลือเบ้ืองตน
แกเด็กและเยาวชนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกอนไดรับการสงตอเพ่ือการ
รักษาตอไป และเพ่ือลดความรุนแรงของอาการหรือโรคท่ีเกิดขึ้นได 
        2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดและ
นําไปประยุกต ใช ให เกิดประโยชน ในการดูแลเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดซ้ือชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ สําหรับตรวจหา 
Ketamine จํานวน 1,000 ชุด  

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
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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 ตามยุทธศาสตร 

ที่ ๕ การเสริมสรางความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ัง

ค่ังและยั่งยืน (ปญหายา

เสพติด) 

  แผนงาน : การปองกัน ปราบปราม  และบําบัดรักษาผูติดยาเสพ
ติด 
ผลผลิต : การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
ตัวชี้วัดแผน : ประชาชนมีความพึงพอใจในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
เปาหมาย/วัตถุประสงค  
           ๑. เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงานและประชาชน ไดรับการ
สรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติด หมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ี
เปาหมายมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
           ๒. ผูคายาเสพติดรายสําคัญ และเครือขายถูกจับกุมและ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
           ๓. ผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษา ติตดาม 
ชวยเหลือตามกําหนด 
 
ตัวชี้วัด : ๑. ผูเสพรายใหม ไมเกินรอยละ ๗ 
            ๒. สัดสวนผูกระทําผดิคดียาเสพติดรายสําคัญ ไมเกิน 
๑๒๐ คน ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
                

ไดรับ 
๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ บาท 

เบิกจาย 
๒,๔๐๕,๘๒๙,๗๖๔ บาท 

(รอยละ ๙๖.๗๒) 
(ขอมูล ณ ๒๕ ก.ย.

๖๐) 
 

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 

                ๓. รอยละ ๙๐ ของผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีหยุดเสพ
ตอเน่ือง ๓ เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษาทุกระบบ  
(๓ Mont Remission Rate) 
กิจกรรม : ๑. สรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพติด 
             ๒. สรางสภาพแวดลอมและการมสีวนรวมปองกัน 
ยาเสพตดิใหกับชุมชน 
              ๓. ปราบปรามการคายาเสพตดิ 
              ๔. ความรวมมือระหวางประเทศดานการปราบปราม 
              ๕. บําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพตดิและการลด 
อันตรายจากการใชยาเสพติด 
              ๖. ติดตามดูแล ชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษายา 
เสพติด  
ผลการดําเนินงาน 
๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกนัยาเสพติด 
    ๑.๑ การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมเด็ก
ปฐมวัย โดยการใชสื่อนิทานชุดการเลน EF ในโรงเรียนอนุบาล
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑,๒๗๖ แหง เด็กปฐมวัยไดรับ
การสรางภูมิคุมกัน ๔๐,๗๘๓ คน ใหแกนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ๓๘๕ แหง มีการดําเนินการ    

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๓๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

         ๑.๒ เด็กประถมศึกษา (ป.๑ - ๖) สรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
สรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา รวม ๓๔,๑๓๗ 
 คน คิด 
    ๑.๓ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
มีกิจกรรมเพ่ือการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด เพ่ือสงเสริม
ใหนักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมปองกันและเฝาระวังปญหา
ยาเสพติด ๒๒๕ แหง กลุมเด็กในสถานศึกษาไดรับการสรางภูมิคุมกัน 
๒๖๔,๗๙๘ คน  
    ๑.๔ การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ภาพรวม 
๓,๐๔๐ หมูบาน/ชุมชน  
         ๑) หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดมาก  ๒,๑๖๑ 
หมูบาน/ชุมชน 

       ๒) หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดปานกลาง  ๕๗๓ หมูบาน/
ชุมชน 

       ๓) หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดนอย  ๑๗๗ หมูบาน/ชุมชน 
      ๔) หมูบาน/ชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด ๑๒๙ หมูบาน/

ชุมชน 

 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๓๓ 
 
 

ลําดับท่ี 
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และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
    2.๑ การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน ๑๙,๗๓๔ 
คดี ผูตองหา จํานวน ๒๑,๕๘๑ คน  
    ๒.2 ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน  ๙,๓๘๐,๙๑๖ เม็ด ไอซ ๑,๗๗๗.๙๖ กิโลกรัม เฮโรอีน 
๘๔.๖๖ กิโลกรัม กัญชา ๑,๐๕๐.๕๘   
    2.๓ การยึดและอายัดทรัพยสนิคดยีาเสพติด ๓๗ ราย มูลคา
ทรัพยสิน ๑๑.๖๑ ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสินโดยการ
บังคับโทษปรับ ๔๘ ราย  

๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
    ๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๔,๘๙๓ คน ดังน้ี 
          3.1.๑ ระบบสมัครใจ รวม ๒,๔๕๒ คน 

     ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  ๒,๔๐๕ คน 
     ๒) คายศูนยขวัญแผนดิน ๔๗ คน 

          3.1.๒ ระบบบังคับบําบัด ๒,๓๗๒ คน 
          ๓.1.3 ระบบตองโทษ ๖๙ คน 

     ๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๑๔ คน 
     ๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๕๕ คน 

  

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
    ๔.๑ การตดิตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด ๑๐,๖๑๖ คน      
    ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ ๑,๑๗๔  คน  
    ๔.๓ ใหความชวยเหลือ ๘๑๖ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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 
ปญหาดานครอบครัว และปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเด็ก 
เยาวชนผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชน
รวมท้ังประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุม
เสี่ยงไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตาง 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  
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   
 

  ผลการดําเนินงานสะสม 
   (1 ตุลาคม 2559 - 20 กันยายน 2560) 
จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น         1,782  ราย 
   1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลนิิก    500  ราย 
   2. ขอรับบริการทางโทรศัพท             25  ราย 
   3. อ่ืน ๆ                                1,257  ราย 
  
สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2560 
   (20 สิงหาคม  2560 - 20 กันยายน 2560) 
จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น             193  ราย 
   1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลนิิก       87  ราย 
   2. ขอรับบริการทางโทรศัพท                0  ราย 
   3. อ่ืน ๆ                                    106  ราย  
จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  
   1. ปญหาทางกฏหมาย 
   2. ปญหาพฤติกรรม 
   3. ปญหาครอบครัว 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
      1. การประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดานการ

บังคับคดีลมละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) 
     - กําหนดจัดประชุมในชวงวันท่ี 18 - 22 มิถุนายน 2561 

 กรมบังคับคด ี

     2. โครงการแปลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่งดานการบังคับคดี 
และภารกิจกรมบังคับคดี ฉบับภาษาไทย ใหเปนภาษาอังกฤษ 
ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษากัมพูชา เพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
     - กําหนดดําเนินกิจกรรมในชวงวันท่ี 23 - 27 กรกฎาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมบังคับคด ี



๓๘ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
  ๑๐.๕ การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการตอ
ผูกระทําการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคด ี
 
 

   1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย (1 ต.ค.2560 - 31 
ต.ค. 2560) 
    คดีเกี่ยวกับการทุจริต     จํานวน – ราย 
        - ไลออก                                             - ราย 
        - แตตั้ง คกก.สืบสวน ขอเท็จจริง                 - ราย 
        - แตตั้ง คกก.สอบสวน                             - ราย    
2. การลงโทษทางวินัยและทางอาญาอยางเฉียบขาด กรณี
เจาหนาท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดและโทรศัพทมือถือ 
ในเรือนจํานําเขา อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ ในครั้งตอไปเพ่ือพิจารณา 
จํานวน 4 สาํนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

๑๐.๒ ยกระดับสมรรถนะของ
หนวยงานของรัฐใหมี
ประสิทธิภาพ 
   ๑๐.๒.๑ การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
   ๑๐.๒.๒ การพัฒนาหนวยงาน
ของรัฐใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

   

โครงการ ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือการปองปรามปญหาการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือจัดอบรมใหความรูแกเยาวชน ไดตระหนักรูถึงคุณคาของ
การสรางสรรคสินคาทรัพยสินทางปญญา รูจักสังเกต แยกแยะ
สินคาของปลอมและของแท รวมถึงการแจงขอมูลขาวสารและ
เบาะแสตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอทางราชการในการควบคุม
ปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
  ๒. เพ่ือใชสื่อประชาสัมพันธในการสรางความรู ความเขาใจ และ
กลุมเปาหมายไดรับทราบเก่ียวกับการทํางานและแนวทางการ
ปฏิบัติของกองคดีทรัพยสินทางปญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  ๓. เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดีและการประสานงานท่ีดีระหวาง
หนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธ์ิภาพ 
เปาหมาย เยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนท่ัวไป และบุคลากร
ของกองคดีทรัพยสินทางปญญา 
 
 
 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
  ๑. จัดอบรมใหความรูแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ โรงเรียน
ธัญรัตน จังหวัดปทุมธานี โดยใชสื่อประชาสัมพันธเปนสื่อกลางใน
การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ปญหาการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา และปลูกฝงคานิยมรวมในการเคารพ
สิทธิทางความคิด 
  ๒. จัดอบรมใหความรูและเพ่ิมทักษะกับบุคลากรของกองคดี
ทรัพยสินทางปญญา เก่ียวกับเทคนิคการบันทึกภาพเพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธและเปนพยานหลักฐานในการปฏิบัติงานดานการ
สืบสวนและสอบสวนคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
  ๑. เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเขาถึงการทํางานของกองคดี
ทรัพยสินทางปญญา โดยมีรับรูถึงคุณคาของการสรางสรรคสินคา
ทรัพยสินทางปญญา รูจักสังเกต แยกแยะสินคาของปลอมและของ
แท รวมถึงชองทางการแจงขอมูลขาวสารและเบาะแสตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอทางราชการในการควบคุมปญหาการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา 
  ๒. เกิดการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีของกองคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและประชาชน ทําใหการปองกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

กรมสอบสวน
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๑๐.๕ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการตอ
ผูกระทําการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคด ี
๑๐.๕.๒ การใหผูใชบริการมี
โอกาสประเมินระดับความ
นาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ 
๑๐.๕.๓ การนําคําวินิจฉัยของ
องคกรตางๆเปนบรรทัดฐานแลวมา
เปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ี
ของรัฐ 
 ๑๐.๕.๔ การนําคําวินิจฉัยของ
องคกรตางๆเปนบรรทัดฐานแลวมา
ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือใน
การปฏิบัติราชการ 
๑๐.๕.๕ สงเสริมและสนับสนุนภาคี
องคกรภาคเอกชนและเครือขาย
ตางๆท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือสอดสอง เฝา
ระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐ
หรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

   

กิจกรรม สํารวจความรับรูและความเขาใจตอกรมสอบสวนคดี
พิเศษ  
วัตถุประสงค เพ่ือติดตามและประเมินผลการสรางเสริมการรับรู 
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และองค
ความรูในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ 
เปาหมาย ประชาชน ผูนําชุมชน และผูเขารวมโครงการสมัมนาใน
โครงการหรือกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ประชาชน ผูนําชุมชน และผูเขารวม
โครงการสัมมนาในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปองกัน
และเฝาระวังการเกิดอาชญากรรมพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รับรู มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และองคความรูในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ  
ผลลัพธตามเปาหมาย ผูนําชุมชนและประชาชนเปาหมายและ
ผูเขารวมโครงการสมัมนาในโครงการหรือกิจกรรมของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความผิดในคดี
พิเศษ สามารถเปนกําลังหลักในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดี
พิเศษ และปองกันชุมชนมิใหเกิดอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษได 
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คดีพิเศษ 
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11 การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 11.1 ระยะเฉพาะหนา      กรมบังคับคด ี

 

         11.1.1 เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอ่ืนๆท่ีลาสมัยไม
สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศเปนอุปสรรคตอการบริหาร
ราชการแผนดิน 

ดานกฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
ใหทุกสวนราชการเรง
เสนอรางกฎหมายท่ีมี
ความจําเปนเรงดวน
โดยเร็ว และใหเรงรัดจัด
กลุมกฎหมาย แลวสงไป
ยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
เพ่ือรวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 
 

  

กฎหมายท่ีประกาศใชแลว 
   1) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2560 
        - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 69 ก  
เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 
2560 ในการน้ีกรมบังคับคดีไดวางแผนการสรางความรับรูใหกับ 
ผูท่ีเก่ียวของทุกฝายท่ัวประเทศและยกรางกฎหมายในลําดับรองไว
แลว  จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 

        1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... 
               - กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยกราง
กฎกระทรวง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี 
พ.ศ. ... และจะนําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดี
แพงพิจารณาเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไป 
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             - อยูระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลั่นกรอง
เรื่องเพ่ือเสนอเลขารัฐมนตรี 
     1.2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
ขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
            - ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอย
แลว 
            - อยูระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําความเห็น
เสนอรองนายกรัฐมนตร ี
      1.3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... 
             -  ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการขาย 
ทอดตลาด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... เสร็จเรียบรอยแลว อยู
ระหวางเสนอคณะทํางานฯ 
รางกฎหมายท่ีอยูในข้ันตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 
   1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. .... (สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี)  
 ข้ันตอนปจจุบัน   - กรมบังคับคดีจัดรับฟงความคิดเห็นผานทาง
เว็บไซตกรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต 
http://www.lawamendment.go.th ระหวางวันท่ี 17-31  
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พฤษภาคม 2560 และเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีได
จัดรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของ ณ หองขายทอดตลาด อาคารอสีติ
พรรษ กรมบังคับคดี  
       - กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ไดรายงานผลการรับฟงความ
คิดเห็นและแจงยืนยันรางกฎหมายตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แลวเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560  
       - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรางกฎหมายตอรอง
นายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม เพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีกอนเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
       - วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ไดเขาสูการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ(อนุวิป ปนช.) ซ่ึงเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ (วิป ปนช.) 
เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2560 
       - ก ร ม บั ง คั บ ค ดี เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ช้ี แ จ ง ร า ง ฯ  ต อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ (วิป สนช.) เม่ือ
วันท่ี 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 306-308 
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 
       - สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ี) ในคราวประชุมครั้งท่ี 58/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 
กันยายน 2560 โดยมีกําหนดเวลาแปรญัตติตามขอบังคับ 

 

กรมบังคับคด ี
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และกําหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสภานิติ
บัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญนัด
ประชุมครั้งแรกเมื่อวันอังคารท่ี 26 กันยายน 2560 เวลา 
10.00 น. ณ หองประชุมกรรมาธิการหมายเลข 308 ช้ัน 3 
อาคารรัฐสภา 2 ผลการประชุมในการน้ีจะมีการประชุมทุกวัน
อังคาร (ชวงเชา) โดยท่ีประชุมมีมติสํารองวันศุกร (ชวงเชา) โดยให
ประชุม ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 307 ช้ัน 3 อาคาร
รัฐสภา ประชุมครั้งท่ี5/2560 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม2560  
เวลา 10.00 น. 
รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
  1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. .... (สวนลมละลายระหวางประเทศ) 
  ข้ันตอนปจจุบัน  - คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการไดรวบรวมผลการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาว 
  - กรมบังคับคดีไดเขาประชุมช้ีแจงรางกฎหมายตอคณะกรรมการ
กฤษฎีกา นัดแรกเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 จนถึงวันท่ี 25 
เมษายน 2560 จํานวน 23 ครั้ง โดยท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 

 

กรมบังคับคด ี
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2560 ไดมีคํ าสั่ งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 
21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ สั่งใหประกาศใช มาตรา 20 23 35 และ 39  
ของรางพระราชบัญญัติลมละลายฯ ดังกลาวดวยแลว  
    - เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงใหกรมบังคับคดีดําเนินการและจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ.  . . . .  (สวนของหลักการ ท่ีเ ก่ียวของกับการลมละลาย
ตางประเทศและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   - เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีไดรายงาน
ผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน พรอมคําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตรา
พระราชบัญญัติในสวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
   - ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกานัดพิจารณาครั้งท่ี 24 เมื่อวันท่ี 12 
ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมโบราณ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

กรมบังคับคด ี
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  2) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน  - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติ
ไปยังกระทรวงยุติธรรมแลวเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคด ี
ไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
เสร็จสิ้นแลว และสงใหกระทรวงฯ ดําเนินการในการเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเสนอรางฯเขาคณะรัฐมนตรี 
   - โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ  
เมื่ อ วัน ท่ี  7  กุมภา พันธ  2560 และได ส ง ให สํ า นั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ
รางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา  
    - ท้ังน้ีกรมบังคับคดีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผานทางเว็บไซตกรมบังคับคดี 
http://www.led.go.th และ http://www.lawamendment.go.th 
ระหวางวันท่ี 17 - 31 พฤษภาคม 2560 
   

 

กรมบังคับคด ี
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    - เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีไดจัดรับฟง
ความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด อาคารอสีติ
พรรษ กรมบังคับคดี น. โดยมีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 
126 คน ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการและเอกชน 
    - กรมบังคับคดีมีหนังสือท่ี ยธ 0509/4931 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2560 ไปยังกระทรวงยุติธรรม รายงานผลสรุปการรับ
ฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนพรอมคํา
ช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ                    
โดยรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบดวยแลว และกรมบังคับคดีได
เปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน
ทางเว็ปไซตกรมบังคับคดี และ www.lawamendment.go.th 
รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
     1) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี  
พ.ศ. .... 
      ข้ั น ต อนป จ จุ บั น  - กร ม บั งคั บ คดี ไ ด นํ า เ ส นอร า ง ฯ
พระราชบัญญัติฯไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 
2559 และคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง
ยุ ติ ธ ร ร ม ไ ด พิ จ า ร ณ า เ มื่ อ วั น ท่ี  2 1  ตุ ล า ค ม  2 5 5 9  
โดยคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและคณะทํางานปรับปรุงให
ครบถวน โดยไดหารือกับสํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง  

 กรมบังคับคด ี
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     เพ่ือใหเกิดความรัดกุม   
    - มติในคราวประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ไป
ดํา เ นินการร างพระราชบัญญัติฯดังกลาวในสวนท่ี เ ก่ียว กับ 
เจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       
    - วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....  
มีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ 
ผู แทนภาคเอกชน ผูแทนสถาบันการเ งิน ผูแทนสํ านักงาน
ทนายความตัวแทนเจาหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี เขารวมจํานวน 120 คน 
โดยร างพระราชบัญญัติดั งกล าวมีสาระสํ าคัญ เ พ่ือให เ กิด
กระบวนการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอตัวช้ีวัดท่ี 9 
ในการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรผูเปนเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือท่ีจะ
ยกระดับใหเกิดความเปนวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีท่ีถือวาเปน
รากฐานท่ีสําคัญจึงตองปรับปรุงวิธีการไดมาและการดํารงตําแหนง
ของเจาพนักงานบังคับคดีใหมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพอันจะเปนการยกระดับการบังคับคดีแพงใหเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมข้ันสูง และไดจัดรับฟงความคิดเห็น
ผานทางเว็บไซตกรมบังคับคดี http://www.led.go.th จนถึงวันท่ี 
1 กันยายน 2560 

 กรมบังคับคด ี
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          - กรมบังคับคดี ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 0509/7078 
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.(บยธ) รายงานผลการ
ดําเนินการจัดราง พ.ร.บ. และจัดสงเอกสารประกอบการเสนอราง 
พ.ร.บ. เพ่ือ ยธ. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
     - อยูระหวางสาํนักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พิจารณาดําเนินการตอไป  
รางกฎหมายท่ีอยูระหวางคณะกรรมการ กพร. พิจารณา 
    1) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรม
บังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 
4.0 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุบันอยูระหวาง
คณะกรรมการ กพร. พิจารณาเพ่ือนําเสนอเขาคณะรัฐมนตรี 

    2. การประชุม เ พ่ือ เสนอความเ ห็นในการจัด พัฒนา 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 
       - กรมบังคับคดีไดมีคําสั่งท่ี 386/2560 เรื่อง จัดตั้งสถาบัน
วิชาชีพบังคับคดีและลมละลาย เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2560  
มีภารกิจหนาท่ีเปนสถาบันการศึกษาในดานการบังคับคดี อบรม 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนท่ัวไป  
ใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานอ่ืน ศึกษาวิจัย บริการทาง 

 กรมบังคับคด ี
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     วิชาการหรือเปนท่ีปรึกษาเพ่ือเสริมสรางการบริหารจัดการดานการ
บังคับคดี และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลและดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานสถาบัน
วิชาชีพบังคับคดีแพงและคดีลมละลาย และไดมีคําสั่ ง  
ท่ี 425/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพ
บังคับคดีแพงและลมละลาย เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 และ
อยูระหวางยกรางคําขอจัดทําตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 
Service Delivery Unit (SDU) เพ่ือเสนอไปท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสรางระของราชการกระทรวงพิจารณา โดยปจจุบันอยู
ระหวางพิจารณาเสนอในรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. .... ในสวนท่ีเก่ียวของกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน     

 กรมบังคับคด ี

     1. การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
       ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีใหบริการผานทาง
สายดวนกรมบังคับคดีมีผู ใชบริการเดือน ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2560 รวมจํานวน 16,688 ราย โดยขอมูลท่ีประชาชน
สนใจสอบถามผานทางสายดวน มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
สอบถามเลขเก็บหมาย จํานวน 12,030 ราย คิดเปนรอยละ 
72.09 สอบถามเก่ียวกับกรมบังคับคดี จํานวน 2,311 ราย  

 กรมบังคับคด ี
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     คิดเปนรอยละ 13.85 และสอบถามผลการขาย จํานวน 1,691 ราย 
คิดเปนรอยละ 10.13  

  

     2. การบริการขอมูลผานทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
“LED PROPERTY / “LED PROPERTY PLUS”/ LED Debt Info 
Mobile Application และ LINE  
   ผลการดําเนินงาน 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน “LED PROPERTY” ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2560 รวมจํานวน 16,250 ดาวนโหลด ระดับความ 
พึงพอใจท่ีระดับ 3.14 
   - ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน“LED PROPERTY PLUS” ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2560 รวมจํานวน 5,019 ดาวนโหลด ระดับความ
พึงพอใจท่ีระดับ 3.85 
   - กรมบังคับคดีไดเปดใหบริการ LED Debt Info Mobile 
Application เพ่ืออํานวยความสะดวกใหประชาชนผูมีสวนไดสวน
เสียในคดี สามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองได
อยางงาย ประโยชนท่ีประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรบั คือ ใหบริการฟรี 
ประหยัดเวลาและคาใชจาย  ลดข้ันตอนสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดได โดยเปด 
 

 กรมบังคับคด ี
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     ใชบริการตั้งแต วันท่ี 1 สิงหาคม 2560    มีผู ใชงานบริการ
แอพพลิเคช่ัน “LED Debt Info” ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
รวมจํานวน 190 ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ี 4.83 
   - กรมบังคับคดีเปดใหบริการขอมูลขาวสารผานแอพพลิเคช่ันไลน 
โดยสามารถ add line friend ผานทาง ID line และการสแกน  
QR Code เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมบังคับคดี
อยางรวดเร็วและตอเน่ือง 

  

     3. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 4 ร 
ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศ
ขายทอดตลาด มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี  
โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 100,000 ลาน
บาท  ซึ ่งผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 
2560 มีผลการผลักดันทรัพยสินรวมจํานวน 129,043,919,560 
บาท คิดเปนรอยละ 121.22  
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีผลักดันทรัพยสินโดยใช
นโยบาย 2 เรง ไดแก เรงรัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย 
และเรงรัดการประกาศขายทอดตลาด กําหนดเปาหมายการผลักดัน
ทรัพยสิน จํานวน 110,000 ลานบาท โดยผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

 กรมบังคับคด ี
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     วัน ท่ี  1  - 15 ตุลาคม 2560 ผลักดันทรัพยสินไดจํ านวน 
5,162,008,854 บาท 

  

     4. โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทช้ันบังคับคดี ท่ัวประเทศ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวมจํานวน 24,690 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวม 7,872,989,860.39 บาท รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 
22,500 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 6,380,910,655.67 บาท คิดเปน
ผลสําเร็จรอยละ 91.13 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินงานโดยเสริมสรางและพัฒนา
กระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีโดยใชกลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และ
ครอบคลุม” อยางตอเน่ือง ประสานเจาหน้ีกลุมใหมทํางานลงพ้ืนท่ี
เชิงรุกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหน้ี โดยเนนหน้ีนอกระบบ 

 กรมบังคับคด ี

     5. การไกลเกลี่ยขอพิพาทหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกลเกลี่ยขอพิพาทในช้ันบังคับคดีมา
เปนแนวทางการใหความชวยเหลือ โดยผลการไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัว
ประเทศ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 มี เรื่ องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 112 เรื่อง ทุนทรัพย 55,493,467.65 บาท 

 กรมบังคับคด ี
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 ไกลเกลี่ยสําเร็จ 95 เรื่อง ทุนทรัพย 46,567,077.89 บาท คิดเปน
รอยละ 84.82 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 

 
 

     

6. การไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา 
    ผลการไกลเกลี่ยหน้ีกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เดือนตุลาคม 
2559 - กันยายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 3,816 
เรื่อง ทุนทรัพย 437,712,839.63บาท  ไกลเกลี่ยสําเร็จ 3,735 
เรื่อง ทุนทรัพย 427,345,500.40บาท คิดเปนรอยละ 97.88 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 

กรมบังคับคด ี

     

7. โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร 
     กรมบังคับคดีและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)  
ไดรวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรท่ีมีอยูในช้ันบังคับคดี ซึ่งเปน
หน้ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ
จัดไกลเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทางกฎหมาย ความรู
ทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการปรับโครงสรางหน้ี 
(Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี จํานวน 2,292 เรื่อง 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 รายละเอียดดังน้ี   
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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    1. ข้ันตอนประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ 11 เรื่อง  
ทุนทรัพย 2,956,710.92 บาท 
     2. ข้ันตอนไกลเกลี่ย (ตรวจสอบขอมูล/นัดไกลเกลี่ย) 77 เรื่อง 
ทุนทรัพย 21,256,924.16 บาท 
     3. สําเร็จ (ไกลเกลี่ยสําเร็จ/อนุมัติเงินกู) 67 เรื่อง ทุนทรัพย 
10,323,006.86 บาท 
     4. ไมสําเร็จ (ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ/ไมสามารถไกลเกลี่ย/ไมอนุมัติ
เงินกู) 322 เรื่อง ทุนทรัพย 1,763,970,906.36 บาท 
     5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด 571 เรื่อง ทุนทรัพย 90,235,261.31 
บาท 
     6. อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืน ๆ 147 เรื่อง ทุนทรัพย 
47,780,918.12 บาท 
      7 .  เ ส ร็ จดํ า เ นิ นกา ร อ่ื น  ๆ  1 ,097  เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย 
237,537,515.66 บาท 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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 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
ประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 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
ของรัฐในหนวยงานตาง ๆ 
 

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายที่ลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
     -  
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมที่สอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
      - กลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย 
      -  ขอเสนอปรับปรุงรางพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(เขตอํานาจศาล) 
     - รางพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
    - รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
- รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แกประชาชน 
     กฎหมายใหม      
    - พ.ร.บ. มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผูหลบหนีการปลอยช่ัวคราวโดย
ศาล พ.ศ.2560 : ไดประกันตัวแลวหนี แบบน้ีตองมีมาตรการ! 
๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
    - รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอม 
พ.ศ. .... ซ่ึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูเสนอ 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 



๕๘ 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ๑๑.๓ มรีะบบฐานขอมลูท่ี
เช่ือมโยงกันสามารถใชติดตามและ
นําผลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ได 

   โครงการพัฒนาระบบบริหารและอํานวยความยุติธรรมทางอาญา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
        ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารและ
อํานวยความยุติธรรมทางอาญาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวนเงิน ๓๔,๓๘๔,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔,๓๘๔,๐๐๐ สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 

 



๕๙ 
 
 

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 สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการประสาน
ขอมูลราษฎรไรสถานะและประสบปญหาทางทะเบียนราษฎร
จากกรมการปกครอง 
        1.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร สําหรับการจัดเก็บและการตรวจสารพันธุกรรม
แกราษฎรไรสถานะและประสบปญหาทางทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฎิรูปกฎหมาย 
7,030,000 บาท) 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน 
ศพนิรนามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
        (1)  จํานวนศพนิรนาม ๒๒ ราย (รับจากกลุมนิติพยาธิ
วิทยา) 
        (2)  สามารถพิสูจนศพนิรนามได  ๑๑ ราย 
(ศพนิรนามเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๘ ราย, เดือนกันยายน 
๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย, เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย 
และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย) 
 2.2 จํานวนการติดตามคนหาย 
      (1)  จํานวนคนหาย ๑ ราย (รับจากประชาชนโดยตรง ๐ ราย 
และเลขานุการ ค.พ.ศ. ๑ ราย) 
      (2)  สามารถติดตามคนหายได ๐ ราย 
      (3) การรับแจงคนนิรนาม ๐ ราย 
      (4) การดําเนินการเก็บอัตลักษณบุคคลคนนิรนาม  
ณ สถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงชาย และสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงหญิง 
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน ๑๗๖ ราย     

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหารอืโครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลกลางในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจนศพนิรนาม จําวนวน ๖ ครั้ง ประกอบดวย 
       ๑. การประชุมหารือเก่ียวกับความตองการของผูใชระบบ  
วันอังคารท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
       ๒. การประชุมตอเน่ืองเพ่ือตรวจสอบการแกไขปรับปรุงและ
ความตองการของผูใชระบบเพ่ิมเติมในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 
       ๓. การประชุมเพ่ือแจงแผนการเก็บขอมูลและวันนําเสนอ
ระบบในการประชุมครั้งตอไป วันอังคารท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
       ๔ . ก า ร ป ร ะ ชุ ม หั ว ข อ ร า ย ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล  วั น พุ ธ ท่ี  
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีหัวขอรายการเก็บขอมูล ดังน้ี 
           ๑) แบบฟอรมแจง 
                - สอบถามเง่ือนไขการทํางาน copy zone to zone 
            ๒) เก็บขอมูล Data 
                 - ชุดจําลองขอมูล (Data test) ๓๐๐ 
                 - ชุดขอมูล (Master Data) 
       

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๖๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

๕. การประชุมหัวขอการนําเสนอ วันศุกรท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
ดังน้ี 
        ๑) แบบฟอรมแจง 
            - นําเสนอรปูแบบการทํางาน แบบแจงคน 
หายไดคืน 
            - นําเสนอรปูแบบการทํางานท้ังหมด คนนิรนาม 
             - นําเสนอรูปแบบการทํางานท้ังหมด ศพนิรนาม 
         ๒) ผลการเปรียบเทียบจับคู (Matching) 
            - การเปรียบเทียบจบัคู (Matching) แบบละเอียด 
     ๖. การประชุมตอเน่ืองจากการประชุมวันท่ี ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๐ การติดตามการดําเนินการแกไขตามท่ีผูใชงานระบบรองขอ
และการนําเสนอการออกแบบระบบและยืนยันรูปแบบ Design 
วันอังคาร ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
    4.1 งานท่ีอยูในระหวางดําเนินการ ประกอบดวย 

         (1) (TCU 601012-017) ผูรองมีความประสงค 
ตองการใหสถาบันฯ ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุซ้ํา  

          (2) (TCU 601016-018) ผูรองมีความประสงค
ตองการใหสถาบันฯ ตรวจพิสูจนลายมือช่ือในรายงานกระบวนการ
พิจารณาคดีและคําพิพากษา                                          v         
(3) (TCU 601016-019) ผูรองมีความประสงคตองการให
สถาบันฯ ตรวจพิสูจนลายมือช่ือในสัญญาซื้อขายท่ีดิน   

           (4)  (TCU 601018-020) สถานทูตอเมริกา ประจํา
นครหลวงเวียงจันทร มีความประสงคตองการใหสถาบันฯ ผา
พิสูจนศพ เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิต          
           (5) (TCU 601027-021) ผูรองมีความประสงค
ตองการใหสถาบันฯ ผาพิสูจนศพครั้ง 2 เพ่ือหาสาเหตุการเสียชีวิต 
 
 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการ 
ดานนิติวิทยาศาสตร (นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
      5.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรมสู
หมูบานนําบริการรัฐสูประชาชน เพ่ือเผยแพรความรูดาน 
นิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม จํานวน 1 ครั้ง ประกอบดวย 
                (1 )   เ มื่ อ วัน ท่ี  ๑๑  ตุ ล าคม  ๒๕๖๐ สถา บัน 
นิติวิทยาศาสตร ไดเขารวมโครงการยุติธรรมสูหมูบานนําบริการรัฐ
สูประชาชน เพ่ือเผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม   
ณ จังหวัดพะเยา 
      5.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจรับโครงการ
ใหความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการนิติวิทยาศาสตรสู
ชุมชน งวดท่ี ๒ แลวเสร็จ ซึ่งไดดําเนินการครบแลว จํานวน 5 
ภาค ประกอบดวย   
              (1) ภาคเหนือ มีศูนยกลางการดําเนินงานอยูท่ีจังหวัด
เชียงใหม 
              (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีศูนยกลางการ
ดําเนินงานอยูท่ีจังหวัดขอนแกน 
              (3) ภาคกลาง มีศูนยกลางการดําเนินงานอยูท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานครหรือนครปฐม 
              (4) ภาคตะวันออก มีศูนยกลางการดําเนินงานอยูท่ี
จังหวัดชลบุรี 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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               (5) ภาคใตม ีศูนยกลางการดําเนินงานอยูท่ีจังหวัดสงขลา 
                และรวมท้ังโรงเรียนจํานวน 50 โรงเรียน โดยจะตอง
คัดเลือกนักเรียนแกนนําจากโรงเรียนท้ังหมด 50 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1,750 คน รวมจํานวนนักเรียนแกนนําท้ังหมด 5 คน 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     6. การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองขังท่ี
ถูกคุมขังในเรือนจําท่ัวประเทศ 
      6.1 .สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการประสานขอมูล
ผูตองขังท่ีถูกคุมขังในเรือนจําท่ัวประเทศจากกรมราชทัณฑฯ 
       6.2 .สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรและครุภัณฑวิทยาศาสตร สําหรับการจัดเก็บและ
ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองขังท่ีถูกคุมขังในเรือนจําท่ัว
ประเทศ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     7.การจัดทําฐานขอมูลสารสารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑฯ) 
      7.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดรับอนุมัติงบประมาณจาก
กองทุน ป.ป.ส แลว 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๖๖ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

             7.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรและครุภัณฑวิทยาศาสตรสําหรับการจัดทําฐานขอมูล
สารสารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด 
 

 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

      8. การตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมผูกระทําความผิดเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
        8.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการประสานขอมูล
การตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมของผูกระทําความผดิจากกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
        8.2 .สถาบันนิติวิทยาศาสตรอยูระหวางการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรและครุภณัฑวิทยาศาสตร สําหรับการตรวจพิสูจนสาร
เสพติดในเสนผมผูกระทําความผิดเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
     

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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      9. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
     9.1 การจัดทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล 
สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดประชุมเพ่ือหารือแนว
ทางการจัดทําฐานขอมูล อัตลักษณ บุคคล จํานวน 4 ครั้ ง 
ประกอบดวย 
               (1) ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 
               (2) ครั้งท่ี 2 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 
               (3) ครั้งท่ี 3 วันท่ี 18 กันยายน 2560 
               (4) ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 
           มติท่ีประชุม จากท่ีประชุมเพ่ือรับฟงความเห็นและ
กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล หนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการรางแผนแบบการเช่ือมโยงขอมูลท่ีนําเสนอ
โดยทีมผูเช่ียวชาญฯ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความเห็นรวมกันวาจะเลือกใช
แบบผสมผสานขอมูล (Hybrid System) โดยทีมผูเชียวชาญฯ จาก
คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล 
จะรับไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
          สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจางท่ีปรึกษาจาก
มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือจัดทําการออกแบบระบบระบบเช่ือมโยง
ขอมูลอัตลักษณบุคคล (ลายพิมพน้ิวมือ) และอยูระหวางการ
ออกแบบระบบการเช่ือมโยงฐานขอมูลฯ ซึ่งคาด 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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วาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 จํานวน
การจัดทําฐาน ขอมูลสารพันธุกรรม   
             - 
            9.3 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและศพ
นิรนาม   
                   -   
            9.4 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝา
มือฯ   
                   - 
            9.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน ลูกกระสุนปน 
และปลอกกระสุนปน          
                  - 
            9.6 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลระเบิด 
                   -    
   10. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
          สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 8 คดี ประกอบดวย 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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         10.1 คดีที่ไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 6 รายการ 
ไดแก 
                 (1) เลขท่ีคดี ส.046/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
ดวยคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงตามคําส่ังคณะกรรมการ ป.ปท. 
ท่ี 118/2559 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 กรณีตรวจพิสูจนลายมือ
ชื่อจากตัวอยางลายมือชื่อท่ีใหไวตอคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง 
ท่ีปรากฏในเช็คธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสด์ิ 
จํานวน 3 ฉบับ 
                  (2) เลขท่ีคดี ส.048/2560 ลงวันท่ี 5 เมษายน 
2560 ด ว ยคณะอ นุกรรมการ ไต ส วนข อ เ ท็จ จริ ง ตาม คํา ส่ั ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ี 273/2559 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 
กรณีตรวจพิสูจนสําเนาเอกสารรายงานการประชุมประชาคม บานนิเวศ
พัฒนา หมู 11 ตําบลบางมวง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค      
                 (3) เลขท่ีคดี ส.102/2560 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2560 ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ กรณี นางพิมมาศ บุญเกีย กลาวหา เจาหนาท่ีธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาหลังสวน วาปลอมลายมือช่ือ
ของผูกลาวหาเพ่ือเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ช่ือบัญชี นางพิมมาศ   
บุญเกีย เลขท่ีบัญชี 419-2-86454-3 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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                (4) เลขท่ีคดี ส.104/2560 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 
2560 ดวย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามใน
ภาครัฐ โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เขตพ้ืนท่ี 8 กรณีตรวจพิสูจนลายมือช่ือของ นางสาวฤทัยรัตน  
ทองแดง  
                (5) เลขท่ีคดี ส.140/2560 ลงวันท่ี 18 กันยายน 
2560 ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือประพฤติมิชอบ เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 
31 มีนาคม 2554 และวันท่ี 24 พฤษภาคม 2554  
                (6) เลขท่ีคดี ส.155/2560 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2560 ดวยคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง ตามคําสั่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ี 64/2556 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2556 กรณีตรวจพิสูจนลายมือของ นายวีระพงษ  นุนวิเชียร 
      10.2 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 2 รายการ 
ไดแก 
              (1) เลขท่ีคดี ส.088/2560 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2560 ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเรื่องกลาวหา กรณ ี
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

 
 



๗๑ 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

กลาวหา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองจะบก อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา กับพวก กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี 
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ในโครงการจาย
ขาดเงินสะสม ป พ.ศ. 2553 จํานวน 5 โครงการ 
            (2) เลขท่ีคดี ส.079/2560 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 
2560 ดวยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดรับเอกสารเพ่ือ
ประกอบการเบิกคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2559 จํานวน 7 โครงการ จากอดีตขาราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งปฏิบัติงานสํานักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ (สคต.) ณ กรุงเตหะราน ประเทศ
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 
 
        
 
 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

 
 
 



๗๒ 
 
 

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 
 

   ผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจําเดือนกันยายน  ๒๕๖๐  
มีผูย่ืนคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 2,914 ราย  
      - อนุมัติ 489 ราย  
      - ไมอนุมัติ 1,634 ราย 
      - ยุติเรื่อง 400  ราย  
      - อยูระหวางดําเนินการ 391 ราย   
 ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓0 
กันยายน  ๒๕๖๐ 
๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จาํนวน  85 ราย  
          เปนเงินจํานวน 293,312.00  บาท  
    ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 157 ราย  
          เปนเงิน  1,219,233.00  บาท  
    ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 4 ราย 
          เปนเงิน 23,980.00 บาท  
    1.4 คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะท่ีพัก) 
          จํานวน 1 ราย เปนเงิน 320.00 บาท 
๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
    จํานวน 59 ราย เปนเงิน 15,452,050.00 บาท  
๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธมินุษยชน 
    ยังไมมีการใชจาย 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 



๗๓ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
    ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ 16,988,895.00 บาท  
    ขอมูล ตั้งแตวันท่ี ๑ - 30 กันยายน ๒๕๖๐ 
*หมายเหตุ ผูขอรับความชวยเหลอื 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 คาํขอฯ 
 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ตั้งแต 1 ตุลาคม 59 - 30 กันยายน 60 
มีผูยื่นคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 7,588 ราย  
      - อนุมัติ 2,512 ราย  
      - ไมอนุมัติ 3,016 ราย 
      - ยุติเรื่อง 1,483 ราย  
      - อยูระหวางดําเนินการ 577 ราย   
   ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี ผลเบิกจาย ณ วันท่ี ๓0 
กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 



๗๔ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  904 ราย  
           เปนเงิน 5,322,534.70  บาท 
    ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 1,871 ราย 
          เปนเงิน 12,922,571.00 บาท  
    ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี/ตรวจพิสจูน จํานวน 34 
ราย  
           เปนเงิน 236,028.00 บาท  
    ๑.๔ คาใชจายอ่ืนๆ (คาพาหนะคาท่ีพัก) จํานวน 19 ราย  
           เปนเงิน 41,026.00 บาท 
๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย  
     จํานวน 612 ราย เปนเงิน 137,437,831.00 บาท  
๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธมินุษยชน 
    ยังไมมีการใชจาย 
๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
    จํานวน 1 ราย เปนเงิน 250,000.00 บาท รวมคาใชจายใน
การใหความชวยเหลือท้ังสิ้น จํานวน 156,209,990.70 บาท  
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


