
๑ 
 

สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

วันท่ี 25 ธันวาคม 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 พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบ
อาชีพภายหลังพนโทษ 
    3. เพ่ือเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําท่ีดําเนินงาน 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

    1.4 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข
ฟนฟูใหกับผูตองขัง 
    1.5 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
   เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหงไดแก 
    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรอืนจําช่ัวคราวเขาระกํา 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 
     อยูระหวางการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือคัดเลือกผูตองขัง
เขารวมโครงการ และดําเนินการคดัยายผูตองขังระหวางเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ 2561 คาดวาจะดําเนินการจดัอบรมตั้งแต
เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2561 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

2. โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจ หลักสูตรเขมขน
โดยมูลนิธิเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ-ยา
ภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขั ง 
ในเรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพไดภายหลังพนโทษ 
    2.2 เ พ่ือเปนการสร างความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข ฟนฟู 
ใหกับผูตองขัง 
    2.3 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลังพน
โทษ 
เปาหมาย 
    เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง 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 
    อยูระหวางการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือคัดผูตองขังเขา
โครงการ คาดวาจะมีการคดัยายผูตองขังระหวางเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ 61 มีกําหนดจะจดัอบรมระหวางเดือน มีนาคม - 
เมษายน 2561 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

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 
    เริ่มการอบรมระหวางเดือน ธันวาคม 2560 - สิงหาคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

   

  

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. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการปลูกกลวย 
ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการกําหนดแนวทางนําผูตองขังเขาสูกระบวนการ 
เรียนรูดานการฝกทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาพ้ืนทีศูนย
เรียนรูดานเกษตรกรรมเพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาดูงานแกบุคคลท่ัวไป 
(คงเดิม) 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

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 

 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 )  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. เ พ่ือลดปญหาการแพรระบาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน  
และเปนการตดัวงจรยาเสพติด 
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
วิ วั ฒ น พล เ มื อ ง ร า ช ทั ณ ฑ  ด ว ย ก ร ะ บ วน ก า ร ลู ก เ สื อ  
(ลูกเสือวิวัฒนเพ่ือพลังแผนดิน) 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) 

 กรมราชทัณฑ 

     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 
   - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 
2560 และระหวางวันท่ี 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
บัดดี้  โอเรียนทอล ริเวอรไซด จังหวัดนนทบุรี มีเจาหนาท่ีจาก
เรือนจํา/ทัณฑสถาน เขารวมสัมมนา จํานวน 142 คน 

 กรมราชทัณฑ 

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

 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 ประจําเดือนธันวาคม 25๖๐ จํานวน 48 ครั้ง 
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี   จํานวน 24 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา      จํานวน 12 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน 9 ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา     จํานวน 2 ครั้ง 
       1.5 จังหวัดสตลู        จํานวน 1 ครั้ง 
 
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
        2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จํานวน 0 เรื่อง 
         2.2  รายงานการตรวจพิสู จน ทางนิติ วิ ทยาศาสตร  
จํานวน 0 เรื่อง 
         2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน 2 เรื่อง 
         2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 0 เรื่อง 
         2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 63 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 
166 รายการ 
                       (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ 
จํานวน  163 รายการ  
                       (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม
แบบเรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 3 รายการ  
              2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 0 profle  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

   

  

3. การใหความรูความเขาใจ และเห็นถึงประโยชนของนิติ
วิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตในชีวิตประจําวันใหแก
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบุคลากรในหนวยงานดาน
การใหความชวยเหลือประชาชน ผูนําทองถิ่น เครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชน ครู อาจารย นักศึกษา และ
นักเรียน ดังน้ี 
          3 .1  สถา บัน นิ ติ วิ ทย าศ าสตร  กอ งปฏิ บั ติ ก า ร 
นิติวิทยาศาสตร (สวนภูมิภาค) ไดดําเนินการจัดการฝกอบรม 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
สําหรับการประกอบสํานวนคดีเพ่ือประโยชนในการพิจารณา 
ในกระบวนการยุติธรรม ณ วันท่ี 7 - 9 ธันวาคม 2560  
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๔ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   

  

โรงแรม Neo Grand Hotel อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
ซึ่งมีผูเขารวมการฝกอบรมภายในหนวยงาน จํานวน 40 คน 
และผูเขารวมอบรมจากหนวยงานภายนอก จํานวน  3 คน  
รวมท้ังสิ้น จํานวน 43 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๕ 
 
 

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 26,706 ราย 
 

๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ

รักษา จํานวน 19,793 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 6,852 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 12,941 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 
    จํานวน 13,086 ราย 
 

ไดรับ 
454,718,200.00 

ใชจายไป 
106,466,093.16 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานท่ี
เพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    ปงบประมาณ 2561 กรมคุมประพฤติกําหนดจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานท่ีเพ่ือการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ สถานท่ีเพ่ือ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 10 แหง ดังน้ี 

ไดรับ 
345,930 
ใชจายไป 
28,708 

 
 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     1. วันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี จังหวัดปตตานี 

2. วันท่ี 28 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยวิวัฒน
พลเมือง กองพันสุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา 

3. วันท่ี 6 - 7  ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันทหารปนใหญท่ี 21 คายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุร ี

4. วันท่ี 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันปนใหญท่ี 104 จังหวัดพิษณุโลก 

5. วันท่ี 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันปนใหญท่ี 16 จังหวัดรอยเอ็ด 
 

  

     - โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
ผลการดําเนินงานดังน้ี 
ผลการดําเนินงาน 
    1. การพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมประพฤตคิดีความมั่นคง 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอมใน
การจัดโครงการ 
 

ไดรับ 

7,000,000 
ใชจายไป 

- 
ไดรับ 

981,330 
ใชจายไป 

- 
 

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. โครงการสงเสริมใหอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนรวม 
ในการดูแลเปาหมายมั่นคง (เปาหมาย 547 คน) 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอม 
ในการจัดโครงการ 
       3.  การจัดค ายแก ไขฟ นฟูผู กระทําผิดในคดียาเสพติด  
(คายภูมิบุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 คน) 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอม 
ในการจัดโครงการ 
    4. จํานวน 5 จังหวัด รวม 16 อัตรา ไดแก  สํา นักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
สาขานาทวี สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสตูล สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา และ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางดําเนินการคัดเลือกผูไดรับการจางงาน 
 
 
 

ไดรับ 

2,050,270 
ใชจายไป 

- 
 

ไดรับ 

1,088,400 
ใชจายไป 

- 
 

ไดรับ 

2,880,000 
ใชจายไป 

- 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๘ 
 
 

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 รวมท้ังสิ้น 95 แหง ดําเนินงานในการดูแล บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติด
ตลอดจนการสงตอในดานการบําบัด และการนําลงขอมูลเด็กและ
เยาวชนในระบบสารสนเทศ ท้ังน้ี เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการ
บําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพทําให
เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปชีวิตอยางปกติสุขในสังคมภายหลัง
ไดรับการปลอยตัว และไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา 
 
 
 
 
 

3,923,189.23 

 

 

 

 

 

 

 

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 

     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 

 



๒๐ 
 
 

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. 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด  
จํานวน 4,590,000 บาท (3 กจิกรรม) 
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                        
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และเยาวชน 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

      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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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

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 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 เปนการอบรมใหความรูเ ก่ียวกับการ 

คัดกรองโรคและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการชวยฟน

คืนชีพ เพ่ือใหพนักงานพินิจในหนวยงานในสังกัดมีทักษะ สามารถ

ประเมินสถานการณเพ่ือการดูแลและชวยเหลือเด็กและเยาวชน 

ในสถานควบคุมไดอยางทันทวงที  

     2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน 

ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 
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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  
(แรกรับขนาดเล็ก) 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 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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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 

           1.5 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  
 

 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 

     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
บําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 
(2 โครงการ) 
ผลการดําเนินงาน  
        โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแลเด็กและ
เยาวชน จํานวน 2 รุน เปนการอบรมใหความรูเ ก่ียวกับการ 
คัดกรองโรคและใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รวมท้ังการชวยฟน
คืนชีพ เพ่ือใหพนักงานพินิจในหนวยงานในสังกัดมีทักษะ สามารถ
ประเมินสถานการณเพ่ือการดูแลและชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมไดอยางทันทวงที 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง
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หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
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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 
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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 

     (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 
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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  และบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิ 
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 ผูตดิยาเสพตดิไดรับการบําบัดรักษา ติตดาม 
ชวยเหลือตามกําหนด 
 
ตัวชี้วัด : ๑. ผูเสพรายใหม ไมเกินรอยละ ๗ 
            ๒. สัดสวนผูกระทําผดิคดยีาเสพตดิรายสําคญัไมเกิน ๑๒ 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. 
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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 ชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษายาเสพตดิ  
ผลการดําเนินงาน 
๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
    การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ภาพรวม 11,530 
หมูบาน/ชุมชน  

๑.๑ หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดมาก 521 หมูบาน/ชุมชน 
๑.๒  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดปานกลาง 682 หมูบาน/

ชุมชน 
๑.๓  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดนอย  2,262 หมูบาน/

ชุมชน 
๑.๔ หมูบาน/ชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด 8,065 หมูบาน/ชุมชน 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๓๓ 
 
 

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 

     ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน 60,764 
คดี ผูตองหา จํานวน 66,003 คน  
     ๒. ของกลางคดียาเสพตดิในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน 33,366,566 เม็ด ไอซ 3,142.82  กิโลกรัม 
เฮโรอีน 302.8 กิโลกรัม กัญชา 1,325.03  กิโลกรัม  
     ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด 339 ราย 
มูลคาทรัพยสิน 172.27  ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสิน
โดยการบังคับโทษปรับ 334 ราย  
     ๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 503 คดี 
ผูตองหา 874 ราย  
     ๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพตดิ โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓  
และทาง Website ของสาํนักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรยีน 60 คน  
๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
     ๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม 17,608 คน ดังน้ี 
          ๑. ระบบสมัครใจ รวม 8,583 คน 

 ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสขุ  7,353 คน 
 ๒) ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1,230 คน 

 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๓๔ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

               ๒. ระบบบังคับบําบัด 8,597 คน 
          ๓. ระบบตองโทษ 428 คน 
๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
(สะสม) 
      ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัด 34,750 คน   

 ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ 2,416 คน 
      ๔.๓ ใหความชวยเหลือ 920 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 



๓๕ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

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 



๓๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   
 

  ผลการดําเนินงานสะสม 
   (1 ตุลาคม 2559 - 20 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 

 



๓๗ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

๓.๑ การปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย 
๓.๒ สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ข อ  2 . 4  ด า น ก า ร
บริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนา  
2.4.1 ด านธรรมภิ
บาล (1)ประเทศไทย
จะตองใหความสําคัญ
กับเรื่องธรรมาภิบาล
อยางเรงดวน 
 - ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ค า นิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ตาม
นโยบายคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ 
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษา
ความสัตยหลัวดีตอ
ผูอื่น  เผ่ือแผและแบง
บัน 

  

1. โครงการทําบุญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรู ความ
เขาใจ มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะ ประสบการณในการปฏิบัติธรรม 
ท่ีถูกตอง 
    2. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีตอพสกนิการ
ชาวไทยทุกหมูเหลา โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพระราชกุศล 
เปาหมาย 

ขาราชการกรมราชทัณฑทุกระดับ สวนกลางกรมราชทัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  
ผลการดําเนินงาน 
    1.วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ไดรวมกันทําบุญถวายสังฆทาน
และปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลมีผูเขารวม จํานวน 120 
คน 

 

กรมราชทัณฑ 
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ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

    2. วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ไดรวมกันทําบุญถวาย
สังฆทานและปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล มีผูเขารวม 
จํานวน 100 คน 
 

 

กรมราชทัณฑ 

 

๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ขอ 2.4 ดานการ
บริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนา  
2.4.1 ดานธรรมภิบาล 
(1) ประเทศไทย
จะตองใหความสําคัญ
กับเรื่องธรรมาภิบาล
อยางเรงดวน 
 

  

2. โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
    วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
    2. เพ่ือเปนมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาการ 
ทุจริตในหนวยงาน 
    3. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการ
ท่ีดี 
    4. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความ 
โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการ
กรมราชทัณฑรวมมือรวมใจในการสรางกรมราชทัณฑใสสะอาด 
สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
 
 

 

กรมราชทัณฑ 



๓๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

  

- ส อ ด ค ล อ ง กั บ
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
ตามนโยบายคณะ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
แหงชาติ 
ข อ  1 2  คํ า นึ ง ถึ ง
ผ ลประ โ ยชน ขอ ง
สวนรวมและของชาติ
มากกวาผลประโยชน
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เปาหมาย 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ทุกแหงท่ัวประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนตุลาคม 60 - กันยายน 2561 

ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางดําเนินงาน 

 

กรมราชทัณฑ 



๔๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ๘.๑ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม

การใหบุคลากรดานการวิจัยของรัฐ

สามารถไปทํางานในภาคเอกชน 

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

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก
กระทรวง
ยุติธรรม จํานวน  
3,404,705 
บาท 

กรมบังคับคด ี

 ๘ . ๒  ปฏิ รู ประบบให สิ่ งจู ง ใจ 

ระ เ บี ยบ และกฎหมาย ท่ี เป น

อุปสรรคตอการนํางานวิจัยและ

พัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน 

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

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก
กระทรวง
ยุติธรรม จํานวน  
1,444,000 
บาท 
 

กรมบังคับคด ี



๔๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
  ๑ ๐ . ๕  ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
        ๑ ๐ . ๕ . ๑  เ ร ง รั ด ก า ร
ดําเนินการตอผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัย
และคดี 
 
 

   1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย ( 1 ต.ค.2560 -  
25 ธ.ค. 2560) 
    กรณีเก่ียวของกับยาเสพติด  จาํนวน 1 ราย 
       - ไลออกจากราชการ  1 ราย 
     กรณีเก่ียวของกับโทรศัพทมือถือ จํานวน 2 ราย 
       - ไลออกจากราชการ 2 ราย  
     คดีเก่ียวกับการทุจริต จํานวน 6 ราย 
       - ไลออก  4 ราย 
       - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1 ราย 
       - ใหออก 1 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๔๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

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

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๔๓ 
 
 

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 โดยใชสื่อประชาสัมพันธเปนสื่อกลางใน
การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ปญหาการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา และปลูกฝงคานิยมรวมในการเคารพ
สิทธิทางความคิด 
  ๒. จัดอบรมใหความรูและเพ่ิมทักษะกับบุคลากรของกองคดี
ทรัพยสินทางปญญา เก่ียวกับเทคนิคการบันทึกภาพเพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธและเปนพยานหลักฐานในการปฏิบัติงานดานการ
สืบสวนและสอบสวนคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
  ๑. เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเขาถึงการทํางานของกองคดี
ทรัพยสินทางปญญา โดยมีรับรูถึงคุณคาของการสรางสรรคสินคา
ทรัพยสินทางปญญา รูจักสังเกต แยกแยะสินคาของปลอมและของ
แท รวมถึงชองทางการแจงขอมูลขาวสารและเบาะแสตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอทางราชการในการควบคุมปญหาการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา 
  ๒. เกิดการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีของกองคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและประชาชน ทําใหการปองกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๔๔ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

๑๐.๕ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
       ๑๐.๕.๑ เรงรัดการ
ดําเนินการตอผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัย
และคด ี
       ๑๐.๕.๒ การใหผูใชบริการ
มีโอกาสประเมินระดับความ
นาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ 
       ๑๐.๕.๓ การนําคําวินิจฉัยของ
องคกรตางๆเปนบรรทัดฐานแลวมา
เปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ี
ของรัฐ 
        ๑๐.๕.๔ การนําคําวินิจฉัยของ
องคกรตางๆเปนบรรทัดฐานแลวมา
ประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือใน
การปฏิบัติราชการ 
       ๑๐.๕.๕ สงเสริมและสนับสนุน
ภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขาย
ตางๆท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือสอดสอง เฝา
ระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐ 

   

กิจกรรม สํารวจความรับรูและความเขาใจตอกรมสอบสวนคดี
พิเศษ  
วัตถุประสงค เพ่ือติดตามและประเมินผลการสรางเสริมการรับรู 
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และองค
ความรูในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ 
เปาหมาย ประชาชน ผูนําชุมชน และผูเขารวมโครงการสัมมนาใน
โครงการหรือกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ประชาชน ผูนําชุมชน และผูเขารวม
โครงการสัมมนาในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปองกัน
และเฝาระวังการเกิดอาชญากรรมพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รับรู มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และองคความรูในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษ  
ผลลัพธตามเปาหมาย ผูนําชุมชนและประชาชนเปาหมายและ
ผูเขารวมโครงการสัมมนาในโครงการหรือกิจกรรมของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความผิดในคดี
พิเศษ สามารถเปนกําลังหลักในการปองกันอาชญากรรมท่ีเปนคดี
พิเศษ และปองกันชุมชนมิใหเกิดอาชญากรรมท่ีเปนคดีพิเศษได 
(ขอมลูคงเดิม)  

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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 หรือตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ       
       10.4.1 การใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและ
ความซ่ือสัตยสุจริตควบคูกับการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

   

1. โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
     - กําหนดดําเนินการในชวงเวลาเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 
 (คงเดิม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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11 การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
         ๑๑ .๑ .๑  เ ร งปรั บปรุ ง
ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย ห ลั ก ข อ ง
ประเทศและกฎหมาย อ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค
ตอการบริหารราชการแผนดิน 
        ๑๑.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็น
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมาย
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. ยกรางพระราชบัญญัติราชทัณฑฉบับใหม 
พระราชบัญญัตริาชทัณฑ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 21 ก เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560 
และมผีลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

 

กรมราชทัณฑ 
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 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 
 

  

1. การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการ
บังคับคด ี
       ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญ 
ตอการพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหมีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออํานวยความยุติธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเชื่อม่ันใหกับผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
กฎหมายที่ประกาศใชแลว 
   (1)  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 69 ก เม่ือวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 5 กันยายน 2560    
         ในการน้ีกรมบังคับคดีไดวางแผนการสรางความรับรูใหกับ 
ผูทีเ่กี่ยวของทุกฝายทั่วประเทศและยกรางกฎหมายในลําดับรองไวแลว  
จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
         1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... 
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ข้ันตอนปจจุบัน   
  - กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของเมื่อ
วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวง 
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... และจะ
นําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ 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  
และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว 
 

 

กรมบังคับคด ี
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      - ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี17 
ตุลาคม 2560 และจะไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาตอไป 

    1.3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน  
     - ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว 
     - ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเหน็เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
และนําความเห็นมาประกอบการพิจารณายกราง ปจจุ บัน 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการยกรางกฎหมายของ
กรมบังคับคดี 

รางกฎหมายท่ีอยูในข้ันตอนการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติ 
      1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี)  
ข้ันตอนปจจุบัน   
        - กรมบังคับคดีจัดรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตกรมบังคับ
คดี http://www.led.go.t  

 

กรมบังคับคด ี

http://www.led.go.t/
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และเว็บไซต http://www.lawamendment.go.th ระหวางวันท่ี 17 -
31 พฤษภาคม 2560 และเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับ
คดีไดจัดรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี  
     - กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ไดรายงานผลการรับฟงความ
คิดเห็นและแจงยืนยันรางกฎหมายตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แลวเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560  
     - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรางกฎหมายตอรอง
นายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม เพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีกอนเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
    - วัน ท่ี 31 สิงหาคม 2560 ได เขาสูการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ (อนุวิป ปนช.)  
ซึ่งเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติ (วิป ปนช.) เมื่อวันท่ี 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
คณะกรรมา ธิการ วิสามัญกิจการสภานิติ บัญญัติแห งชาติ  
(วิป สนช.) เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ หองประชุม 306-308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 
   - เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงมติ
รับหลักการรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ปจจุบันอยู 

 

กรมบังคับคด ี
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ระหวางการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามญั 

   รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (สวนลมละลายระหวางประเทศ) 
ข้ันตอนปจจุบัน   
    - คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีลมละลาย
และการฟนฟูกิจการไดรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไขเ พิ ่ม เต ิม 
ราง           พรบ. ลมละลาย ดังกลาว 
    - กรม บั งคั บคดี ไ ด เ ข า ปร ะ ชุม ช้ีแจ งร า งกฎหมายต อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 
จนถึงวันท่ี 25 เมษายน 2560 จํานวน 23 ครั้ง โดยท้ังน้ี  
เมื่อวันท่ี 4 เมษายน2560 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ สั่งใหประกาศใช มาตรา 20 23 35 
และ 39  ของรางพระราชบัญญัติลมละลายฯ ดังกลาวดวยแลว  
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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  - เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดมีหนังสือแจงใหกรมบังคับคดีดําเนินการและจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สวนของ
หลักการท่ีเก่ียวของกับการลมละลายตางประเทศและการฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ี) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   - เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีไดรายงาน
ผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน พรอมคําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตรา
พระราชบัญญัติ ในสวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการ 
ของลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   - เขาสูพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกานัดพิจารณาครั้งท่ี 24 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมโบราณ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
   - อยูระหวางการประชุมหารือรวมกัน 3 ฝาย ไดแก สํานักงาน
ศาลยุติธรรม คณะกรรมการรวมสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) 
และกรมบังคับคดี และจะไดนําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาตอไป     

 

กรมบังคับคด ี
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        2. การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
ข้ันตอนปจจุบัน   
   - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไปยังกระทรวง
ยุติธรรมแลวเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 
21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีไดดําเนินการปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสร็จสิ้นแลว และสงให
กระทรวงฯ ดําเนินการในการเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม และเสนอรางฯ เขาคณะรัฐมนตร ี
    - โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ  
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ 
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา 
    - ท้ังน้ีกรมบังคับคดีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผานทางเว็บไซต 
กรมบังคับคดี  http://www.led.go.th และเว็บไซต 
http://www.lawamendment.go.th ระหวางวันท่ี 17 - 31 
พฤษภาคม 2560 
   

 

กรมบังคับคด ี

http://www.led.go.th/
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   - เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีไดจัดรับฟงความ
คิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ 
กรมบังคับคดี  โดยมีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 126 คน 
ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการและเอกชน 
    - กรมบังคับคดีมีหนังสือท่ี  ยธ 0509/4931 ลงวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2560 ไปยังกระทรวงยุติธรรม รายงานผลสรุปการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนพรอมคําช้ีแจง
การตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ โดยรายงาน 
ผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทราบดวยแลว และกรมบังคับคดีไดเปดเผยผลการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชนทางเว็ปไซตกรมบังคับคดี 
และ www.lawamendment.go.th 
     - กรมบังคับคดีมีการยืนยันรางกฎหมายฉบับดังกลาวไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือท่ี ยธ 0509/008 
ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
  รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
   1. การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ข้ันตอนปจจุบัน  
   - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และคณะกรรมการ  

 

กรมบังคับคด ี
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 พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมไดพิจารณาเมื่อวันท่ี 
21 ตุลาคม 2559  โดยคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและ
คณะทํางานปรับปรุงใหครบถวน โดยไดหารือกับสํานักงาน ก.พ. และ
กรมบัญชีกลางเพ่ือใหเกิดความรัดกุม 
    - มติในคราวประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการ
ฯ ไปดําเนินการรางพระราชบัญญัติฯดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวกับ 
เจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       
     - วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....  
มีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ 
ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนสถาบันการเงิน ผูแทนสํานักงาน
ทนายความตัวแทนเจาหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี เขารวมจํานวน 120 
คน โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ เพ่ือใหเกิด
กระบวนการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอตัวช้ีวัดท่ี 
9 ในการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรผูเปนเจาพนักงานบังคับคดี
เพ่ือท่ีจะยกระดับใหเกิดความเปนวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีท่ี
ถือวาเปนรากฐานท่ีสําคัญ จึงตองปรับปรุงวิธีการไดมาและการ
ดํารงตําแหนงของเจาพนักงานบังคับคดีใหมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนการยกระดับการบังคับคดี 

 

กรมบังคับคด ี



๕๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

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 
   - กรมบังคับคดี ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 0509/7078  
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.(บยธ) รายงานผลการ
ดําเนินการจัดราง พ.ร.บ. และจัดสงเอกสารประกอบการเสนอ 
ราง พ.ร.บ. เพ่ือ ยธ. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
    - เพ่ือเปนการเสริมสรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหแกเจาพนักงาน
บังคับคดี ปจจุ บันอยูระหวางสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พิจารณาดําเนินการตอไป 

 รางกฎหมายท่ีอยูระหวางคณะกรรมการ กพร. 
พิจารณา 

1. การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ
กรมบังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy 
Thailand 4.0 
ข้ันตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุบันอยู
ระหว างคณะกรรมการ กพร.  พิจารณาเ พ่ือนํา เสนอเข า
คณะรัฐมนตร ี

 

 

กรมบังคับคด ี
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     2. การถายโอนภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย    
     -  ปงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในการ
พัฒนาระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน วงเงิน ๘,๕๘๙,๖๐๐ 
บาท ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําขอบเขตของงานหรือกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 
     -  กรมบังคับคดีอยูระหวางตั้งคณะทํางาน เพ่ือปรับปรุงกฎหมาย 
ลมละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ในสวนท่ีเก่ียวของกับเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเอกชน 
 
3. การจัดต้ังสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพงและลมละลาย 
     -  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดี
แพงและลมละลาย ไดมีการจัดประชุม เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ อยูระหวางยกรางในสวนของการทําแผนธุรกิจ ในเรื่องการ
จัดทําแผนการตลาด และมีการนัดประชุมทุกวันจันทรสัปดาหท่ี ๒ 
และสัปดาหท่ี ๔ ของเดือน เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานใหเสร็จภายใน
กําหนดตอไป 
     -  มีกําหนดประชุมคณะกรรมการในการบริหาร Service Delivery 
Unit (SDU) วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เพ่ือดําเนินงานในการ
กําหนดกรอบแนวทางในหลักสูตรของสถาบัน 
 
 

 กรมบังคับคด ี



๕๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

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 (คงเดิม)  

 

กรมบังคับคด ี

     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 ี

 



๕๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที ่12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

2. การบริการขอมูลผานทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
“LED PROPERTY/“LED PROPERTY PLUS”/LED Debt Info 
Mobile Application และ LINE  
   ผลการดําเนินงาน 
    - “LED Property Application”คนหาทรัพยสินขายทอดตลาด 
ระบบดังกลาวเปนการเพ่ิมความสะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึง
บริการของภาครัฐ ดวยความรวดเร็ว สามารถคนหาไดทุกท่ี ทุกเวลา 
(e-Service, m-Service) โดยมียอดผูใชบริการ ณ วันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 รวมจํานวน 17,262 ดาวนโหลด ระดับความ
พึงพอใจท่ีระดับ 3.14 และจะพัฒนาการคนหาทรัพยในรูปแบบ 
street view 3D โดยเห็นรูปท่ีดินและท่ีตั้งของท่ีดินโดยเช่ือมโยง 
land map กับกรมท่ีดิน 
    - “LED Property Plus Application” เพ่ือคนหาทรัพยสินขาย 
ทอดตลาดท่ีเปนหองชุดใกลแนวเขตรถไฟฟาทุกสาย เพ่ือตอบโจทย
ผูสนใจในวัยทํางานท่ีตองการซื้อหองชุดและเปนการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลในการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (Digital 
Economy) ระบบดังกลาวเช่ือมกับ Google Map และสามารถดู
สถานท่ีตั้งทรัพยในแบบ street view โดยมียอดผูใชบริการ ณ วันท่ี 
20 พฤศจิกายน 2560 รวมจํานวน 6,145 ดาวนโหลด ระดับ 

 

กรมบังคับคด ี

 



๖๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

   ความพึงพอใจท่ีระดับ 3.85 และจะพัฒนาการคนหาทรัพยใน
รูปแบบ street view 3D โดยเห็นรูปท่ีดินและท่ีตั้งของท่ีดินโดย
เช่ือมโยง land map กับกรมท่ีดิน 
  - LED Debt Info Mobile Application เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในคดี สามารถตรวจสอบขอมูลการ
อายัดเงินในคดีของตนเองไดอยางงาย ประโยชนท่ีประชาชนผูมีสวน
ได เสียไดรับ คือ ใหบริการฟรี  ประหยัดเวลาและคาใชจ าย  
ลดข้ันตอนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลการอายัดได โดยมียอดผูใชบริการ ณ วันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 รวมจํานวน 300 ดาวนโหลด ระดับความ 
พึงพอใจท่ีระดับ 4.83 
  - LED ABC Application Bankruptcy Checking สําหรับการ
ตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลท่ีอยูระหวางพิทักษทรัพยหรือลมละลาย 
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากช่ือ ช่ือสกุลหรือเลขประจําตัวประชาชน 
เพ่ือประกอบการทํานิติกรรม เน่ืองจาก บุคคล/นิติบุคคล ท่ีถูก
พิทักษทรัพย ไมสามารถทํานิติกรรมใด ๆ ได ผูสนใจสามารถดาวน
โหลดฟรี ผานระบบ Android สําหรับระบบ ios อยูระหวาง
ดําเนินการ 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี



๖๑ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

   - กรมบังคับคดีเปดใหบริการขอมูลขาวสารผานแอพพลิเคช่ันไลน 
โดยสามารถ add line friend ผานทาง ID line และการสแกน  
QR Code เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมบังคับคดี
อยางรวดเร็วและตอเน่ือง 

 

กรมบังคับคด ี

     

3. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 2 
เรง ไดแก เรงรัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัด
การประกาศขายทอดตลาด กําหนดเปาหมายการผลักดันทรัพยสิน 
จํานวน 110,000 ลานบาท สูงกวาเปาหมายผลักดันในรอบ 3 ปท่ี
ผานมาในอัตรารอยละ 10  ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - 
15 พฤศจิกายน 2560 มีผลการผลักดันทรัพยสินรวมจํ านวน 
15,946,214,007.86 บาท คิดเปนรอยละ 14.50 
รายละเอียด ดงัน้ี 
     เ ดื อ น ต า ม  2 5 6 0  ส า ม า ร ถ ผ ลั ก ดั น ท รั พ ย สิ น ไ ด 
5,533,433,347.85 บาท 
    วันท่ี 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถผลักดันทรัพยสินได 
5,236,306,669.91 บาท 
    วันที่  1 - 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถผลักดันทรัพยสินได 
5,236,306,669.91 บาท 
 

 

กรมบังคับคด ี



๖๒ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     4. 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 ี

     5. โครงการมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกล่ียขอพิพาทรวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนตาง ๆ โดยผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 
25 พฤศจิกายน 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียรวม 107 
เรื่อง ไกลเกล่ียสําเร็จรวม 93 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 11,476,537.94 บาท 
คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 86.92 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 
ผลสัมฤทธ์ิคือเปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี ลดการ
ถูกบังคับคดียึดทรัพย การขายทอดตลาด และการอายัดทรัพยสินตาง ๆ
ของลูกหน้ี เพ่ิมโอกาสในการชําระหน้ีใหกับลูกหน้ีและทําใหเกิดความ
สมานฉันทสามัคคีในสังคม 

 กรมบังคับคด ี

 



๖๓ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

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   
    1. ข้ันตอนประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ 46 เรื่อง  
ทุนทรัพย 6,895,076.26 บาท 
    2. ข้ันตอนไกลเกลี่ย (ตรวจสอบขอมูล/นัดไกลเกลี่ย) 77 เรื่อง  
ทุนทรัพย 21,256,924.16 บาท 
    3. สําเร็จ (ไกลเกลี่ยสําเร็จ/อนุมัติเงินกู) 69 เรื่อง ทุนทรัพย 
11,223,006.86 บาท 
    4. ไมสําเร็จ (ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ/ไมสามารถไกลเกลี่ย/ไมอนุมัติ
เงินกู) 323 เรื่อง ทุนทรัพย 1,767,790,906.36 บาท 
    5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด 533 เรื่อง ทุนทรัพย 85,428,770.97 บาท 
     6. อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ 139 เรื่อง ทุนทรัพย 
42,970,241.81 บาท 
     7 .  เ ส ร็ จ ดํ า เ นิ น ก า ร อ่ื น  ๆ  1 ,10 5  เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พ ย 
238,496,316.97 บาท 

 

กรมบังคับคด ี



๖๔ 
 
 

ลําดับท่ี 
 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
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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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ลําดับท่ี 
 

นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
      - ดําเนินการผลิต Infographic เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ดังน้ี 
กฎหมายใหม 
    - ประมวลกฎหมายอาญา : ทําผิด ใน - นอกประเทศ ข้ึนศาลท่ีไหน 
    - พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ : สิ่งของใดบาง “หาม” นําเขา
เรือนจํา 
    - ประมวลกฎหมายอาญา : กับบางเรื่องพ่ียอมได แตบางเรื่องพ่ียอม
ไมไดจริง ๆ  
    - ประมวลกฎหมายอาญา : หากคอยนาน ๆ  หมดอายุความรูมั้ยเอย 
    - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ตายแบบไหน ตองชันสูตร
พลิกศพ 
๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
    - 
 
 

 สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 

 



๖๖ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
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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 



๖๗ 
 
 

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 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
นํ้ายาและวัสดุอุปกรณแลวเสร็จ ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการตรวจ
รับ 
       1.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บและ
สารพันธุกรรมบุคคล ซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของมารองขอ
โดยตรงมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร ท้ังหมด 175 ราย 
ประกอบดวย บุคคลตกหลน จํานวน 111 ราย และบุคคล
อางอิง 64 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
     2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
            (1) จํานวนศพนิรนามท้ังหมด ๓๕ ศพ (รับจากกลุม 
นิติพยาธิวิทยา ๓๓ ศพ และรับจากเลขานุการ ค.พ.ศ. ๒ ศพ) 
            (2) สามารถพิสูจนศพนิรนามได  ๑๗ ศพ (ศพนิรนาม    
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๖ ศพ และเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑ ศพ) 
            (3) กระบวนการพิสูจนศพนิรนาม ๙๙ รายการ 
    2.2 จํานวนการติดตามคนหาย 
            (1)  จํานวนคนหายท้ังหมด ๑ ราย (รับจากประชาชน
โดยตรง ๐ ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. ๑ ราย) 
           (2) สามารถติดตามคนหายได ๐ ราย 
           (3)  กระบวนการติดตามคนหาย ๘ รายการ 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

2.3 จํานวนการติดตามคนนิรนาม 
    (1)  การรับแจงคนนิรนาม ๐ ราย 
    (2)  สามารถพิสูจนบุคคลได ๐ ราย 
    (3)  สามารถติดตามคนนิรนามได ๐ ราย 
    (4)  กระบวนการพิสูจนและติดตามคนนิรนาม ๓๘ รายการ 
2.4 จํานวนการพิสูจนคดีอ่ืน ๆ  
    (1) จํานวนการรับเรื่องท้ังหมด ๐ คดี  
    (2)  สามารถพิสูจนคดีอ่ืน ๆ ได ๐ คดี      
    (3)  กระบวนการพิสูจนคดีอ่ืน ๆ ๓ รายการ 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     

3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
        สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหารอืโครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลกลางในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจนศพนิรนาม จําวนวน 2 ครั้ง ประกอบดวย 
        3.1 การประชุมหารือโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง
ในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม 
มีขอสรุปดังน้ี 
                

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

            (1)  การนําเสนอระบบแกผูใชงานระบบติดตามการ
ปรับแกไขและความตองการของผูใชงานระบบเพ่ิมเติม  
วันจันทรท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
            (2)  การประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรับพัสดุ โครงการ
จัดทําระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคล 
สูญหายและพิสูจนศพนิรนาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
งวดท่ี ๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
             (3)  การติดตามการปรับแกไขและความตองการของ
ผูใชงานระบบเพ่ิมเติม ในวันจันทรท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
     3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และแบบในการแจง การจัดเก็บ การรวบรวม และการประสาน
ขอมูลเก่ียวกับคนหายและศพนิรนาม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร
ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ช้ัน ๘ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีขอสรุป
ดังน้ี 
            (1) ท่ีประชุมมีมติรับรองรางแบบฟอรมและรางระเบียบ
วิธีปฏิบัติคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม โดยใหฝายเลขานุการ
แกไขเพ่ิมเติม และแจงเวียนไปยังอนุกรรมการ กอนเสนอเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการ
พิสูจนศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) เพ่ือนําไปสูการประกาศใชตอไป 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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              (2) ใหสํ า นักบริหารการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุขดําเนินการแกไขระเบียบวิธีปฏิบัติกรณีคนนิรนาม และ
กําหนดระยะเวลาในการติดตามคนนิรนามกอนลงทะเบียนเขาสู
ระบบ ค.พ.ศ.  

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     
4. การรับเรื่องราวรองทุกข 
    - 

 
สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร 
     5. การสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการใหบริการดานนติวิิทยาศาสตร 

(นิติวิทยาศาสตรเรื่องใกลตัวที่ควรรู) 
      5.1 สถาบันนิติ วิทยาศาสตร ได เข ารวมโครงการยุ ติธรรม 
สูห มู บ าน นําบริการรั ฐ สูประชาชน  เ พ่ือ เผยแพรความรู 
ดานนิติวิทยาศาสตรไปสูสังคม จํานวน 2 ครั้ง ประกอบดวย 

           (1 )   เมื่ อ วันศุ กร ท่ี  22 ธ .ค .  2560 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดดําเนินการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง
ยุติธรรมในดานการอํานวยความยุตธิรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม ณ พ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลกําแพงดิน อําเภอสาม
งาม  จังหวัดพิจิตร 
           (2 ) เมื่อ วันจันทร ท่ี  25  ธ.ค.  2560 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสู
ประชาชน ณ ศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลพระเสด็จ อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     6. การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองขังท่ี
ถูกคุมขังในเรือนจําท่ัวประเทศ 
       6.1 สถาบันนิติ วิทยาศาสตร  กองสารพันธุกรรมได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางนํ้ายาและวัสดุอุปกรณแลวเสร็จ ซึ่งขณะน้ี
อยูระหวางการตรวจรับ 
        6.2  สถา บัน นิติ วิ ทยาศาสตร  กองสาร พัน ธุกร รม  
ไ ด กํ า ห น ด ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ ร ว ม กั บ ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ 
ในวันท่ี 12 มกราคม 2561 เพ่ือกําหนดเปาหมายการจัดเก็บสาร
สารพันธุกรรม (DNA) 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

     7. การจัดทําฐานขอมูลสารสารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑฯ) 
     สถาบันนิติวิทยาศาสตร กองสารพันธุกรรมไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางนํ้ายาและวัสดุอุปกรณแลวเสร็จ ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการ
ตรวจรับ 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     8. การตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมผูกระทําความผิดเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
         สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการฝกอบรมความรู
เก่ียวกับการตรวจพิสูจนยาและสารเสพติดในเสนผม พรอมท้ัง การ
ฝกปฏิบัติจัดเก็บตัวอยางเสนผมใหแกเจาหนาท่ีฯ ณ ศูนยฝกและ  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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อบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จํานวน 2 ครั้ง 199 ราย ประกอบดวย 
         ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 - 14 ธ.ค. 60 ศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบานอุเบกขา บานมุฒิตา และบานสิริธร จังหวัด
นครปฐม จัดเก็บตัวอยางเสนผม จํานวน 149 ราย 
         ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ธ.ค. 60 ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน พระนครศรีอยุธยาจัดเก็บตัวอยางเสนผม 50 ราย 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

     

9. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
          9.1 การจัดทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล 
                - 
         9.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม  
                -  
         9.3 จํานวนการจดัทําฐานขอมูลบุคคลสญูหายและ 
ศพนิรนาม 
               สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
บุคคลสูญหายและศพนิรนาม จํานวน 42 ราย ประกอบดวย 
              1. ฐานขอมูลศพนิรนาม จํานวน 39 ราย 
              2. ฐานขอมูลบุคคลสูญหาย จํานวน 3 ราย 
        9.4 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ  
                - 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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         9.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน ลูกกระสุนปน 
และปลอกกระสุนปน     
                -   
         9.6 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลระเบิด   
                - 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

      10.การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในราง 
อนุบัญญัติภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเสร็จแลว 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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         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 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

                (4) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีผลบังคับใช 
    5) ระเบียบกรม จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 
          (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติ 
ท้ังในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
          (๒)  เสนอรางอนุบัญญัติตออธิบดีกรมคุมประพฤติ 
เพ่ือพิจารณา 
            (๓)  ร า งอ นุ บั ญญั ติ จะมี ผล บั งคั บ ใช ไม ก อน วั น ท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ  
พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช 
    6) ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
          (๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ
พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
แลว ซึ่งคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ 
          (2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธาน
คณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๗๘ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๗๙ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

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

   ผลการดําเนินงาน กองทุนยตุิธรรม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  
มีผูย่ืนคําขอ จํานวนท้ังสิ้น 827 ราย  
    - อนุมัติ 732 ราย  
    - ไมอนุมัติ 30 ราย 
    - ยุติเรื่อง 20 ราย  
    - อยูระหวางดําเนินการ 45 ราย   
ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย  
ณ วันท่ี ๓0 พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
    ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน 173 ราย  
เปนเงินจํานวน 684,908.00  บาท  
         ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 455 ราย  
เปนเงิน  2,852,052.00  บาท  
         ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดตีรวจพิสจูน จํานวน 7 ราย 
เปนเงิน 38,235.00 บาท  
          1.4 คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะท่ีพัก) 
จํานวน 4 ราย เปนเงิน 11,377.00 บาท 
       
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 



๘๐ 
 
 

ลําดับท่ี 
นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     

    ๒. คาขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
จํานวน 93 ราย เปนเงิน 29,606,000.00 บาท  
    ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ยังไมมีการใชจาย 
    ๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ 33,192,572.00 บาท  
 
ขอมูล ตั้งแตวันท่ี ๑ ตลุาคม - 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
*หมายเหตุ ผูขอรับความชวยเหลอื 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 คาํขอฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


