
๑ 
 

สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 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. เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
ในเรือนจํา 
    2. เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบ
อาชีพภายหลังพนโทษ 
    3. เพ่ือเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําท่ีดําเนินงาน 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

 กรมราชทัณฑ 

 



๒ 
 

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 
(คงเดิม) 

  

   

  

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 

 



๔ 
 

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 (คงเดิม) 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

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

 กรมราชทัณฑ 

 



๕ 
 

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
ระหวางเดือน ธันวาคม 2560 - สิงหาคม 2561 (คงเดมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 



๗ 
 

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 
(คงเดิม) 

  

   

  

5. โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
    หองสมุดพรอมปญญา เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป กรมราชทัณฑตั้งเปาหมายกราบ
บังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด หองสมุดพรอมปญญาเพ่ือสนองพระ
มหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความมุงมั่น 
พยายามของกรมราชทัณฑในการ ท่ีจะสนองงานตามแนว
พระราชดําริฯใหบรรลุเปาหมาย 
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 

(คงเดิม) 

 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
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) อาชญากรรมขามชาต ิ
            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 
(คงเดิม) 
 
 

 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 
(คงเดิม) 

  

     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 ี(คงเดิม) 

 กรมราชทัณฑ 

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

 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.การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดานนิติ

วิทยาศาสตร ประจําเดือนพฤศจิกายน 25๖๐ จํานวน 31 ครั้ง 
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน 15 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน 9 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  3  ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  1 ครั้ง 
       1.5 จังหวัดสตลู จํานวน  3 ครั้ง 
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
        2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุจาํนวน 0 เรื่อง 
        2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 0 
เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน 0 เรื่อง 
        2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 3 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 

   

  

        2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 34 เรื่อง 
        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 177 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
174 รายการ  
               (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม
แบบเรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 3 รายการ  
        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 
๑.ตรวจพิสูจน 
   ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 17,313 ราย 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ

บังคับรักษา จํานวน 14,280 ราย แบงออกเปน 
 - การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 4,206 ราย 
 - การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 10,074 ราย 

ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 8,250 ราย 

ไดรับ 
806,053,100.00 

ใชจายไป 
466,993,194.05 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานท่ี
เพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    ปงบประมาณ 2561 กรมคุมประพฤติกําหนดจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานท่ีเพ่ือการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ สถานท่ี 
เพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 10 แหง ดังน้ี 
      1.วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี จังหวัดปตตานี 
      2. วันท่ี 28 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยวิวัฒน
พลเมือง กองพันสุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา 
 

ไดรับ 
345,930 
ใชจายไป 
28,708 

 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๕ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     - โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
ผลการดําเนินงาน 
    1. การพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมประพฤติคดีความมั่นคง 
    ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอม 
ในการจัดโครงการ 
    2. โครงการสงเสริมใหอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนรวม 
ในการดูแลเปาหมายมั่นคง (เปาหมาย 547 คน) 
    ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอม 
ในการจัดโครงการ 
    3. การจัดคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติด  
(คายภูมิบุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 
คน) 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางดําเนินการคัดเลือกผูไดรับการจางงาน 
 
 
 

ไดรับ 

7,000,000 
ใชจายไป 

- 
ไดรับ 

981,330 
ใชจายไป 

- 
ไดรับ 

2,050,270 
ใชจายไป 

- 
ไดรับ 

1,088,400 
ใชจายไป 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๖ 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 

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
เขาสูมาตรฐานการบําบัดยาเสพติดในระบบตองโทษ 
เปาหมาย  
       เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ/ศูนยฝกและอบรมฯ 
ตัวชี้วัด 
       จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการบําบัดแก ไขฟนฟู
สมรรถภาพดานยาเสพติด จํานวน 2,500 ราย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

     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 



๑๙ 
 
 

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 แหง ๆ ละ 
30,000 บาท                        

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๒๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 
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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.59 - ส.ค. 60)  
      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. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสามารถนําแนวทางไปประยุกตใช 
ในการพัฒนาหนวยงานดานการบําบัดยาเสพติดแกเด็กและ
เยาวชนอยางตอเน่ือง  
กลุมเปาหมาย รวม 18 คน 
    1. บุคลากรจากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

จํานวน 6 คน 

    2. บุคลากรจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 12 คน 
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ผลการดําเนินงาน 
    1. ผูเขารวมประชุมมีความรูเพ่ิมมากข้ึน โดยประเมินจาก 
คาคะแนน Pre-post test คิดเปนรอยละ 100 
    2. ผูเขารวมประชุมมีแผนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา
หนวยงานของตนเองอยางตอเน่ือง คิดเปนรอยละ 100 
         โครงการท่ี 2 : โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ
ดูแลเด็กและเยาวชน คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานในกิจกรรม
การปองกันบําบัดแก ไขฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด (2 โครงการ) 
ผลการดําเนินงาน  
    โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแลเด็กและ
เยาวชน จํานวน 2 รุน เปนการอบรมใหความรูเก่ียวกับการคัด
กรองโรคและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการชวยฟนคืน
ชีพ เพ่ือใหพนักงานพินิจในหนวยงานในสังกัดมีทักษะ สามารถ
ประเมินสถานการณเพ่ือการดูแลและชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดอยางทันทวงที  
     การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน 
ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 
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ผลการดําเนินงาน โอนเงินใหพยาบาลในสังกัดจํานวน 24 คน 
เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติ และเปนคาใชจายในการฟนฟูเวชปฏิบัติ/
อบรมหลักสูตรพยาบาลตามขอบังคับสภาการพยาบาล 
    การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับ
ยาและสารเสพติดโดยประยุกตใช ASSIST 
 
โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือสุขภาพเด็กและเยาวชน 
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 ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 
2559                             
    ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 สถานท่ี 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
ผลการดําเนินงาน 
    1. ผูเขารวมประชุมรอยละ 100 มีความรูเ ก่ียวกับสภาพ
ปญหาสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน โดยดูจากเกณฑการประเมินผานแบบ
เทียบ Pre-post test 
    2. ผู เขารวมประชุมสามารถสาธิตยอนกลับ และผานการ
ทดสอบ รอยละ 100  
ประโยชนท่ีไดรับ  
    1. ผู เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับปญหา
สาธารณะสุขในสถานควบคุม รวมถึงการดูแลใหความชวยเหลือ
เบ้ืองตนแกเด็กและเยาวชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกอนไดรับการ
สงตอเพ่ือการรักษาตอไป และเพ่ือลดความรุนแรงของอาการ หรือ
โรคท่ีเกิดข้ึนได 
    2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดและ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดูแลเด็กและเยาวชนใน
สถานควบคุมไดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ สําหรับตรวจหา 
Ketamine จํานวน 1,000 ชุด 
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           1.5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงาน
ตามมาตรฐานยาเสพติด (ประกอบดวย 2 โครงการ) ดังน้ี 

             โครงการท่ี 1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาหนวยงานเขาสูการรับรองคุณภาพการบําบัดดาน 
ยาเสพติด (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 

 



๒๗ 
 
 

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 

 เปาหมาย 
 พนักงานพินิจจากสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) สถานพินิจฯ  

 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 

     (แรกรับขนาดเล็ก) 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 

 



๒๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
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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  และบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ 
ผลผลิต : การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
ตัวชี้วัดแผน : ประชาชนมีความพึงพอใจในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
เปาหมาย/วัตถุประสงค  
           ๑. เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงานและประชาชน ไดรับการ
สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด หมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ี
เปาหมายมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
           ๒. ผูคายาเสพติดรายสําคัญ และเครือขายถูกจับกุมและ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
           ๓. ผู เสพ ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษา ติตดาม 
ชวยเหลือตามกําหนด 
 
ตัวชี้วัด : ๑. ผูเสพรายใหม ไมเกินรอยละ ๗ 
            ๒. สัดสวนผูกระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ 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. 

 



๓๐ 
 
 

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 การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กปฐมวัย 
โดยการใชสื่อนิทานชุดการเลน EF ในโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน ๑,๒๗๖ แหง เด็กปฐมวัยไดรับการสรางภูมิคุมกัน 
๔๐,๗๘๓ คน ใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา ๓๘๕ แหง  
 
 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๓๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

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  
    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. 



๓๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
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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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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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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  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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7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
      1. การประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดานการ

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

 กรมบังคับคด ี

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

 กรมบังคับคด ี
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10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
  ๑๐.๕ การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการตอ
ผูกระทําการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคด ี
 
 

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

 กรมราชทัณฑ 
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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
เบาะแสตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอทางราชการในการควบคุมปญหา
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
  ๒. เพ่ือใชสื่อประชาสัมพันธในการสรางความรู ความเขาใจ และ
กลุมเปาหมายไดรับทราบเก่ียวกับการทํางานและแนวทางการ
ปฏิบัติของกองคดีทรัพยสินทางปญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  ๓. เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดีและการประสานงานท่ีดีระหวาง
หนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธ์ิภาพ 
เปาหมาย เยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนท่ัวไป และบุคลากร
ของกองคดีทรัพยสินทางปญญา 
 
 
 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๓๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
  ๑. จัดอบรมใหความรูแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ โรงเรียน
ธัญรัตน จังหวัดปทุมธานี โดยใชสื่อประชาสัมพันธเปนสื่อกลาง 
ในการใหความรูเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 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
คดีพิเศษ 
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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 และผูเขารวมโครงการสัมมนา 
ในโครงการหรือกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ประชาชน ผูนําชุมชน และผูเขารวม
โครงการสัมมนาในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปองกัน
และเฝาระวังการเกิดอาชญากรรมพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รับรู มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และองคความรูในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ  
ผลลัพธตามเปาหมาย ผูนําชุมชนและประชาชนเปาหมายและ
ผูเขารวมโครงการสัมมนาในโครงการหรือกิจกรรมของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความผิดในคดี
พิเศษ สามารถเปนกําลังหลักในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดี
พิเศษ และปองกันชุมชนมิใหเกิดอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษได 
 

 

กรมสอบสวน
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10.4.1 การใชมาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของ
ความเปนขาราชการและความซ่ือสัตย
สุจริตควบคูกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

   

1. โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
     - กําหนดดาํเนินการในชวงเวลาเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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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)  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 69 ก เมื่อวันท่ี 6 
กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560    
       ในการน้ีกรมบังคับคดีไดวางแผนการสรางความรับรูใหกับผูท่ี
เก่ียวของทุกฝายท่ัวประเทศและยกรางกฎหมายในลําดับรองไวแลว  
จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
      1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน   
      - กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของเมื่อ
วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวง 
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... และ 
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จะนําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีแพงพิจารณา
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไป 
      - อยูระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลั่นกรองเรื่อง 
เพ่ือเสนอเลขารัฐมนตรี 
      - เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการรางกฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และไดสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาณาตอไป 
      1.2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน   
  - ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว 
   - ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี17 
ตุลาคม 2560 และจะไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาตอไป 
 

 

กรมบังคับคด ี
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    1.3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ใน
การขายทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน  
     - ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว 
     - ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเหน็เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
และนําความเห็นมาประกอบการพิจารณายกราง ปจจุบันอยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการยกรางกฎหมายของกรม
บังคับคดี 
รางกฎหมายท่ีอยูในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 
      1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี)  
ข้ันตอนปจจุบัน   
     - กรมบังคับคดีจัดรับฟงความคิดเห็นผานทางเ ว็บไซต 
กรมบังคับคดี  http://www.led.go.th และ เ ว็บไซต
http://www.lawamendment.go.th ระหว า ง วั น ท่ี  17  - 31 
พฤษภาคม 2560 และเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดี
ไดจัดรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี  

 

กรมบังคับคด ี

http://www.led.go.th/
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    - กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ไดรายงานผลการรับฟง
ความคิดเห็นและแจงยืนยันรางกฎหมายตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560  
     - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรางกฎหมายตอรอง
นายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม เพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีกอนเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
     - วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ได เขาสูการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ (อนุวิป ปนช.) ซึ่ง
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ 
(วิป ปนช.) เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 
      - กรม บั งคั บคดี เ ข า ร วมประ ชุม เ พ่ือ ช้ี แจ งร า งฯ  ต อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ (วิป 
สนช.) เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ประชุม 306-308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 
      - เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลง
มติรับหลักการรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
(สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ปจจุบันอยู
ระหวางการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ 
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 รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (สวนลมละลายระหวางประเทศ)  
ข้ันตอนปจจุบัน   
       - คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดี
ลมละลายและการฟนฟูกิจการไดรวบรวมผลการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมรางพรบ. ลมละลาย ดังกลาว 
       - กรมบังคับคดี ได เข าประชุม ช้ีแจงร างกฎหมายตอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 
จนถึงวันท่ี 25 เมษายน 2560 จํานวน 23 ครั้ง โดยท้ังน้ี เมื่อ
วันท่ี 4 เมษายน2560 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ 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 
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      - เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีไดรายงานผลสรุป
การรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น พรอม
คําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติในสวน
การลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดทํา
กฎหมายลําดับรอง ไปยงัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      - เขาสูพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการ
กฤษฎีกานัดพิจารณาครั้งท่ี 24 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เวลา 
13.30 น. ณ หองประชุมโบราณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      - อยูระหวางการประชุมหารือรวมกัน 3 ฝาย ไดแก สํานักงานศาล
ยุติธรรม คณะกรรมการรวมสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) และกรม
บังคับคดี และจะไดนําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือพิจารณาตอไป     

       2. การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(เรื่องการวางทรัพย) 
ขั้นตอนปจจุบัน   
          - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไปยังกระทรวง
ยุติธรรมแลวเ ม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2559 และคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได  
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๔๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

พิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีได
ดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสร็จ
สิ้ นแล ว  และส ง ให ก ระทรวงฯ  ดํ า เ นินการ ในการ เสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเสนอรางฯเขาคณะรัฐมนตรี 
      - โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ  
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ2560 และไดสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ
รางพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา  
      - ท้ังน้ีกรมบังคับคดีจัดใหมีการรับฟงความคดิเห็นตามมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผานทางเว็บไซต 
กรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต 
http://www.lawamendment.go.th ระหวางวันท่ี 17 - 31 
พฤษภาคม 2560 
      - เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีไดจัดรับฟง
ความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด อาคารอสีติ
พรรษ กรมบังคับคดี  โดยมีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 126 
คน ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการและเอกชน  
      - กรมบังคับคดีมีหนังสือท่ี ยธ 0509/4931 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2560 ไปยังกระทรวงยุติธรรม รายงานผลสรุปการรับฟง  
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ความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนพรอมคําช้ีแจง
การตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ โดยรายงานผล
การดําเนินงานดังกลาวขางตนไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทราบดวยแลว และกรมบังคับคดีไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็น
และการวิเคราะหตอประชาชนทางเว็ปไซตกรมบังคับคดี และ 
www.lawamendment.go.th  
      - กรมบังคับคดีมีการยืนยันรางกฎหมายฉบับดังกลาวไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือท่ี ยธ 0509/008 
ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
 
รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
    1. การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน  
     - กรมบังคับคดีได นําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯไปยัง
กระทรวงยุ ติ ธรรม เมื่ อ วัน ท่ี  30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
     ไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ 
มีขอเสนอแนะและคณะทํางานปรับปรุงใหครบถวน โดยไดหารือ 
กับสํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางเพ่ือใหเกิดความรัดกุม  
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- มติในคราวประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ 
ไปดําเนินการรางพระราชบัญญัติฯดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวกับเจา
พนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       
      - วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
มีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ 
ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนสถาบันการเงิน ผูแทนสํานักงาน
ทนายความตัวแทนเจาหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี เขารวมจํานวน 120 
คน โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ เพ่ือใหเกิด
กระบวนการบังคับคดท่ีีมปีระสิทธิภาพและตอบสนองตอตัวช้ีวัดท่ี 
9 ในการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรผูเปนเจาพนักงานบังคับคดี
เพ่ือท่ีจะยกระดับใหเกิดความเปนวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีท่ี
ถือวาเปนรากฐานท่ีสําคัญ จึงตองปรับปรุงวิธีการไดมาและการ
ดํารงตําแหนงของเจาพนักงานบังคับคดีใหมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนการยกระดับการบังคับคดี
แพงใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมข้ันสูง และไดจัด
รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ก ร ม บั ง คั บ ค ดี 
http://www.led.go.th จนถึงวันท่ี 1 กันยายน 2560 
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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 
      - เพ่ือเปนการเสริมสรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหแกเจาพนักงาน
บังคั บคดี  ป จจุ บั นอยู ระหว างสํ า นั กกฎหมาย สํ า นั กงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาดําเนินการตอไป 
รางกฎหมายท่ีอยูระหวางคณะกรรมการ กพร. พิจารณา 
    1. การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรม
บังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 
4.0 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดไีดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวงยุติธรรม 
เมื่ อวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุ บันอยู ระหว าง
คณะกรรมการ กพร. พิจารณาเพ่ือนําเสนอเขาคณะรัฐมนตร ี

    2. การถายโอนภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย    
        - ปงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ  
ในการพัฒนาระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพย เอกชน วงเงิน 
๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําขอบเขตของงานหรือ
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

กรมบังคับคด ี
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              - กรมบังคับคดีอยูระหวางตั้ งคณะทํางาน เพ่ือปรับปรุง
กฎหมาย ลมละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ในสวนท่ีเก่ียวของกับ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 

    3. การจัดต้ังสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพงและลมละลาย 
        - เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดี
แพงและลมละลาย ไดมีการจัดประชุม เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ อยูระหวางยกรางในสวนของการทําแผนธุรกิจในเรื่องการ
จัดทําแผนการตลาด และมีการนัดประชุมทุกวันจันทรสัปดาหท่ี ๒ 
และสัปดาหท่ี ๔ ของเดือน เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานใหเสร็จภายใน
กําหนดตอไป 
        - มี กําหนดประชุมคณะกรรมการในการบริหาร Service 
Delivery Unit (SDU) วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เพ่ือดําเนินงาน 
ในการกําหนดกรอบแนวทางในหลักสูตรของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมบังคับคด ี
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1 .  การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
    - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีใหบริการผานทาง
สายดวนกรมบังคับคดีมีผู ใชบริการตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 17 
พฤศจิกายน 2560 รวมจํานวน 1,958 ราย โดยขอมูลท่ีประชาชน
สนใจสอบถามผานทางสายดวน มากท่ีสุด ไดแก สอบถามผลคดี/
สอบถามเลขเก็บหมาย จํานวน 1,333 ราย คิดเปนรอยละ 68.07 
ของยอดสายดวนท้ังหมด 

 

กรมบังคับคด ี

     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 

 กรมบังคับคด ี
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     เสียในคดี สามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองได
อยางงาย ประโยชนท่ีประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรบั คือ ใหบริการฟรี 
ประหยัดเวลาและคาใชจาย  ลดข้ันตอนสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดได โดยเปด
ใชบริการตั้ งแต วัน ท่ี  1 สิงหาคม 2560 มีผู ใช งานบริการ
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 (คงเดิม) 

 กรมบังคับคด ี

     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  

 กรมบังคับคด ี
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          ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีผลักดันทรัพยสินโดยใช 
นโยบาย 2 เรง ไดแก เรงรัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย 
และเรงรัดการประกาศขายทอดตลาด กําหนดเปาหมายการผลักดัน
ทรัพยสิน จํานวน 110,000 ลานบาท โดยผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
เ ดื อนพฤศจิ ก ายน  2560 สามารถผลั กดั นทรั พย สิ น ไ ด 
5,533,433,347.85 บาท 
     วันท่ี 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถผลักดันทรัพยสินได 
5,236,306,669.91 บาท 
 

 กรมบังคับคด ี

     4. โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินงานโดยเสริมสรางและพัฒนา
กระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีโดยใชกลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และ
ครอบคลุม” อยางตอเน่ือง ประสานเจาหน้ีกลุมใหมทํางานลงพ้ืนท่ี
เชิงรุกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหน้ี โดยเนนหน้ีนอกระบบ 
ผลการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีท่ัวประเทศ เดือนตุลาคม 
2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยรวมจํานวน 1,076 เรื่อง 
ทุนทรัพยรวม 428,593,762.40 บาท รวมไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 
969 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 348,560,213.15 บาท คิดเปนผลสําเร็จ
รอยละ 90.06 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 

 กรมบังคับคด ี
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5. โครงการมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนตางๆ โดยผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 - 25 พฤศจิกายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
รวม 107 เรื่อง ไกลเกลี่ยสําเร็จรวม 93 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 
11,476,537.94 บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 86.92 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ผลสัมฤทธ์ิคือเปนการลดปริมาณคดีท่ี
เขาสูกระบวนการบังคับคดี ลดการถูกบังคับคดียึดทรัพย การขาย
ทอดตลาด และการอายัดทรัพยสินตางๆของลูกหน้ี เพ่ิมโอกาสใน
การชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีและทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคีใน
สังคม 

 

กรมบังคับคด ี

     

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

 

กรมบังคับคด ี
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      6.1 ข้ันตอนประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ 46 เรื่อง  
ทุนทรัพย 6,895,076.26 บาท 
      6.2 ข้ันตอนไกลเกลี่ย (ตรวจสอบขอมูล/นัดไกลเกลี่ย) 77 
เรื่อง ทุนทรัพย 21,256,924.16 บาท 
      6.3 สําเร็จ (ไกลเกลี่ยสําเร็จ/อนุมัติเงินกู) 69 เรื่อง ทุนทรัพย 
11,223,006.86 บาท 
      6.4 ไมสําเร็จ (ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ/ไมสามารถไกลเกลี่ย/ไมอนุมัติ
เงินกู) 323 เรื่อง ทุนทรัพย 1,767,790,906.36 บาท 
      6 . 5  ยั ง ไ ม ไ ด ตั้ ง เ รื่ อ ง ยึ ด  5 3 3  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย 
85,428,770.97 บาท 
      6.6 อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืน ๆ 139 เรื่อง ทุนทรัพย 
42,970,241.81 บาท 
      6.7  เสร็ จดํ า เ นินการ อ่ืน  ๆ 1 ,105  เ รื่ อง  ทุนทรัพย 
238,496,316.97 บาท 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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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
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 ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
     -  
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
      - 
 
 
 
 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
      - ดําเนินการผลิต Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ดังน้ี 
กฎหมายใหม 
    - ประมวลกฎหมายอาญา : ทําผิด ใน - นอกประเทศ ข้ึนศาล 
ท่ีไหน 
    - พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ : สิ่งของใดบาง “หาม” 
นําเขาเรือนจํา 
    - ประมวลกฎหมายอาญา : กับบางเรื่องพ่ียอมได แตบางเรื่อง 
พ่ียอมไมไดจริง ๆ 
    - ประมวลกฎหมายอาญา : หากคอยนานๆ หมดอายุความรูมั้ย
เอย 
    - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ตายแบบไหน ตอง
ชันสูตรพลิกศพ 
๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
ผลการดําเนินงาน 

-  

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ) 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกิจการยุติธรรม 
ไดรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส National Single Window 
on Justice (NSWJ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จํานวนเงิน ๓๒,๘๘๙,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางการดําเนินงานตามงวดงานท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 
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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 

    เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ผูอํานวยการสถาบัน
นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ( น า ย ส ม ณ  พ ร ห ร ส )  แ ล ะ 
รองผู อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร (นายไตรยฤทธ์ิ  
เตมหิวงศ) และคณะไดเดินทางตรวจเยี่ยมและพบประชาชน
เพ่ือชวยเหลือบุคคล ไรสัญชาติ กลุมชาติพันธุมานิ (ซาไก)  
ณ องคการบริหารสวนตําบลนํ้าผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
และกองทุนแมของแผนดิน และบานสวนเทศ ณ วัดสวนเทศ 
ตําบลแป - ระ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล และเขารวมพิธีเปด
โครงการยุติ ธรรมสูหมูบ าน นําบริการรั ฐสู ประชาชน  
ครั้งท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฎิรูปกฎหมาย 
7,030,000 บาท) 

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 
      .1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
         (1)  จํานวนศพนิรนาม ๒๑ ราย (รับจากกลุมนิติพยาธิ
วิทยา ๒๑ ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. ๐ ราย ) 
         (2) สามารถพิสูจนศพนิรนามได  ๑๑ ราย (รับจากกลุมนิติ
พยาธิวิทยา ๑๑ ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. ๐ ราย) 
(ศพนิรนามเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๙ ราย, เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย และเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จํานวน 
๑ ราย) 
2.2 จํานวนการตดิตามคนหาย 
         (1)  จํานวนคนหาย ๑ ราย (รับจากประชาชนโดยตรง ๐ 
ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. ๑ ราย) 
         (2)  สามารถติดตามคนหายได ๐ ราย 
2.3 จํานวนการตดิตามคนนิรนาม 
        (1)  การรับแจงคนนิรนาม ๐ ราย 
        (2)  การดํา เ นินการเ ก็บอัตลักษณ บุคคลคนนิรนาม  
ณ สถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงทับกวาง จังหวัดสระบุรี จํานวน ๗๔ 
ราย  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

( 3 )   ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ อั ต ลั ก ษ ณ บุ ค ค ล ค น นิ ร น า ม  
ณ สถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงปรือใหญ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 
๑๒๙ ราย 
3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหารอืโครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลกลางในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจนศพนิรนาม จําวนวน 8 ครั้ง ประกอบดวย 
        1. สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดการนําเสนอระบบแกผูใชงาน
ระบบ และรองผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร และความ
ตองการของผูใชงานระบบเพ่ิมเติม  
        ๒. . สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหัวขอรายการเก็บ
ขอมูล ไดแก 
            ๑) เก็บขอมูล รายงานสถิติ รูปแบบตาง ๆ 
                - ประเภทสถิติขอมูลศพนิรนาม 
                - ประเภทสถิติขอมูลคนนิรนาม 
                - ประเภทสถิติขอมูลคนหาย 
                - ประเภทสถานะขอมูลศพนิรนาม 
                - ประเภทสถานะขอมูลคนนิรนาม 
                - ประเภทสถานะขอมูลคนหาย 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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               - ประเภทขอมลูสถิตกิารรับแจง 
               - ประเภทขอมลูสถิตกิารใชงานระบบ 
           ๒) ระบบ 
                 - สอบถามรองรับการทํางาน Responsive 
การประชุมหัวขอการนําเสนอ 
            3) การนําเสนอการใชงานระบบ 
                 - เครื่องอานบัตรประชาชน 
                - เครื่อง Live Scan 
               - การนําเขาขอมูลรูปภาพจากกลองถายรูป 
             4) ระบบ 
                - นําเสนอรูปแบบเชิงสถิติของขอมูลระบบท้ังแบบ
รายวัน/เดือน/ป หรือเลือกตามชวงเวลาได 
              - นําเสนอรูปแบบ Dashboard แยกตามสิทธ์ิ แสดง
สถานะของเคสรับแจง 
       ๓. การประชุมหัวขอนําเสนอนําเสนอระบบเจาหนาท่ี 
              - การกําหนดสิทธิใชงาน (Role-Base- access 
control) 
              - การกําหนดหนวยงาน 
              - การสมัคสมาชิกของเจาหนาท่ี และวิธีการเปลี่ยน
รหัสผาน 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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              - ระบบการแจกจายงาน 
              - รูปแบบการเปดปดฟงกช่ัน 
- วิธีการตรวจสอบประวัติการรับแจง 
 (Audit trail) 
        ๔. การประชุมตอเน่ืองติดตามการแกไขตามความตองการ
ของผูใชงานระบบเพ่ิมเติม 
        ๕. การประชุมตอเน่ืองติดตามการแกไขตามความตองการ
ของผู ใชงานระบบเพ่ิมเติม ในสวนของการแจงขอมูล  
การตรวจสอบขอมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม 
        ๖. การประชุมตอเน่ืองติดตามการแกไขตามความตองการ
ของผูใชงานระบบเพ่ิมเติม  
        ๗. จัดฝกอบรมสําหรับผูใชงานระบบ (user) จัดเก็บ สืบคน 
ขอมูลบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนามกลาง ในระหวางวันท่ี  ๒๒ 
- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเวชชาชีวะ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร  
       ๘. จัดฝกอบรมสําหรับผูดูแลระบบ (admin) จัดเก็บ สืบคน 
ขอมูลบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนามกลาง ในวันศุกรท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเงินหมื่น สถาบันนิติวิทยาศาสตร  

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     
4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
    - 

 
สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร 
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     5. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการ 
ดานนิติวิทยาศาสตร (นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวท่ีควรรู) 
     5.1 สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรม 
สู หมู บ าน นํ าบริ ก า รรั ฐสู ป ร ะชาชน เ พ่ื อ เ ผยแพร ค วามรู 
ดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม จํานวน 2 ครัง้ ประกอบดวย 
            (1) เมื่อวันท่ี 6 พ.ย.2560 สถาบันนิติ วิทยาศาสตร 
ไดดําเนินการเขารวมโครงการสัมนาผูบริการกรมคุมประพฤติ  
โดยผู อํานวยการสถาบันฯ ได ช้ีแจงถึงบทบาทภารกิจในเชิงรุก 
ของสถาบันฯในการบริการตรวจพิสูจนนิติวิทยาศาสตรสูชุมชน ณ  
หองเซฟไฟร 202 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
             (2) เมื่อวันท่ี 26 - 27 พ.ย. 2560 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสู
ป ร ะ ช า ช น  เ พ่ื อ ต ร ว จ เ ยี่ ย ม แ ล ะ พ บ ป า ก ป ร ะ ช า ช น  
โดยผูอํานวยการสถาบันฯ ไดเขารวมโครงการดังกลาว ณ ตําบล
พิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     6. การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองขังท่ี
ถูกคุมขังในเรือนจําท่ัวประเทศ 
- 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     7.การจัดทําฐานขอมูลสารสารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑฯ) 
- 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     8. การตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมผูกระทําความผิดเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการฝกอบรมความรูเก่ียวกับการ
ตรวจพิสูจนยาและสารเสพติดในเสนผม พรอมท้ัง การฝกปฏิบัติ
จัดเก็บตัวอยางเสนผมใหแกเจาหนาท่ีฯ ณ ศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 210 
ราย ประกอบดวย  
         ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 - 15 พ.ย.60 ศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง จัดเก็บตัวอย าง 
เสนผม จํานวน 71 ราย 
         ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 - 16 พ.ย.60 ศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บตัวอยางเสนผม 
จํานวน 70 ราย  
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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         ครั้งท่ี 3 วันท่ี 23 พ.ย. 60 ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 2 จังหวัดนครราชสีมา จัดเก็บตัวอยาง 
เสนผม จํานวน 69 ราย  

  

      9. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
          9.1 การจัดทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล 
                - 
         9.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม  
                -  
         9.3 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและศพนิรนาม 
              สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
บุคคลสูญหายและศพนิรนาม ประกอบดวย 
              1. ฐานขอมูลศพนิรนาม จํานวน ๔๙ ราย 
              2. ฐานขอมูลบุคคลสูญหาย จํานวน ๐ ราย 
         9.4 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ 
               สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําและบันทึก
ลายพิมพน้ิวมือ 10 น้ิว ในฐานขอมูลระบบตรวจสอบลายพิมพน้ิว
มือและฝามืออัตโนมัติและตรวจเปรียบเทียบ จํานวน 62 รายการ 
         9.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน ลูกกระสุนปน 
และปลอกกระสุนปน จํานวน 0 ฐานขอมูล  
         9.6 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลระเบิด จํานวน 0 ลกู  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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10.การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
      สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 5 คดี ประกอบดวย 
     10.1. คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 2 รายการ 
ไดแก 
               (1) เลขท่ีคดี ส.045/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 
2560 ดวย ดวยคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริงตามคําสั่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ี 448/2559 กรณีกลาวหาเจาหนาท่ี
ของรัฐวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี โดยไดรับเงินกูและ
ออกใบเสร็จรับเงินใหกับกลุมสมาชิกผูกูตามโครงการเศรษฐกินชุม
ชนของตําบลบานปรือแลว ไมนําเงินสงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 
และกลับเบียดบังเงินดังกลาวไปใชเปนประโยชนสวนตัว เหตุเกิด
เมื่อประมาณวันท่ี 29 เมษายน 2554 ถึงวันท่ีเดือนธันวาคม 
2554 ตอเน่ืองกัน ณ องคการบริหารสวนตําบลบานปรือ อําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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             (2) เลขท่ีคดี ส.165/2560 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2560 ดวยคณะอนุกรรมการไต สวนขอเท็จจริ งตามคํ าสั่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ี 1886/2559 กรณีตรวจพิสูจนลายมือช่ือ
เพ่ือขอทราบขอเท็จจริงในใบถอนเงินของธนาคารกรุงไทย  
     10. 2 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 3 รายการ 
ไดแก 
              (1) เลขท่ีคดี ส.455/2559 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 
2560 ดวยพนักงานไตสวนซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กรณีตรวจพิสูจนลายมือ ช่ือนางอัมพร นํ้ากระโทก  
ท่ีปรากฏในเอกสารปญหา 
              (2) เลขท่ีคดี ส.147/2560 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 
2560 ดวยองคคณะพนักงานไตสวนไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีตรวจพิสูจนลายมือช่ือในตนฉบับ  
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย รายนายชูพงษ  ศรีวัฒนาวรชัย 
              (3) เลขท่ีคดี ส.135/2560 ลงวันท่ี 12 กันยายน 
2560 ดวยคณะอนุกรรมการไตสวน ตามคําสั่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ท่ี 555/2560 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 กรณีกลาวหา
นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี ผูถูกกลาวหาปลอมแปลงลายมือของของนายโกมิน พาน
ทอง เพ่ือจัดทําฎีกาเบิกจายเงินคาจางในโครงการตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกสลุง ประจําปงบประมาณ 2556 - 2558   

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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 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 จํานวน 1 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤต ิ
ตองดําเนินการตอไป 
            (๑) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงิน 
คาเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
          (๒) นําเรื่องเขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติกําหนด
จํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
     2) กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 
          (๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติ 
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 

      (๒) รั ฐมนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธร รมลงนามใน 
รางอนุบัญญัติภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเสร็จแลว 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๗๒ 
 
 

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 ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ 
ตองดําเนินการตอไป 
         (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัต ิ
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
           (๒) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 
           (๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีผลบังคับใช 
     4) ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ 
ตองดําเนินการตอไป 
            (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
          (2) ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือกําหนดคํานวณ
คาตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ คาตอบแทนลาม ตลอดจน
คาตอบแทนผูประสานงานและบุคคลท่ีเขารวมประชุมในการ
ดําเนินการเพ่ือสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
          (3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 
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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 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

           ปจจุบันกรมุมประพฤติไดยกรางกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตอง
ออกตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ท้ัง 20 ฉบับ เสร็จแลว  
โดย พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใชวันท่ี 1 
เมษายน 2560 (ขอมูลคงเดิม) 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -  
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


