
๑ 
 

สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

วันท่ี 25 มกราคม 2561  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๑.๑  การเผยแพรความรูความ

เข า ใ จที่ ถู ก ต อง และ เ ป นจ ริ ง
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ เ พื่ อ
ประชาชน 
๑.๒ การสนับสนุนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระดําริ 

 

  

1. โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ  
พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าพั ชรกิ ติ ยาภา หลั กสู ตร  
“การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต
ของผูตองขัง”(หลักสูตร 5 เดือน) 
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
ในเรือนจํา 
    2. เพื่อสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบ
อาชีพภายหลังพนโทษ 
    3. เพื่อเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําที่ดําเนินงาน 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

    1.4 เพื่อเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข
ฟนฟูใหกับผูตองขัง 
    1.5 เพื่อใหผูตองขังที่ผานการอบรมเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ
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. เรือนจําช่ัวคราวเขากล้ิง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
    8. เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อคัดเลือกผูตองขัง 
เขารวมโครงการ และดําเนินการคัดยายผูตองขังระหวางเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ 2561 คาดวาจะดําเนินการจัดอบรมตั้งแต
เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2561 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

2. โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจ หลักสูตร
เขมขนโดยมูลนิธิเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
    2.1 เพื่อสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ-
ยาภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง 
ในเรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
    2.2 เพื่อเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
    2.3 เพื่อใหผูตองขังที่ผานการอบรมเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
    เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา  

 กรมราชทัณฑ 

 



๔ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

จํานวน 9 แหงไดแก 
    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากล้ิง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
    8. เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อคัดผูตองขังเขา
โครงการ คาดวาจะมีการคัดยายผูตองขังระหวางเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ 2561 มีกําหนดจะจัดอบรมระหวางเดือน มีนาคม - 
เมษายน 2561 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

3. โครงการใหความรูผูตองขังเร่ือง การดํารงชีวิตตามหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหผูตองขังไดรับความรู เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

    2. เพื่อใหผูตองขัง ไดรับความรู เ ชิงปฏิบัติการ เพื่อนําไป
ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดํารงตนได
อยางถูกตองเหมาะสมและมีความสุขขณะตองโทษและภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
    จัดฝกอบรมใหความรูผูตองขัง เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 
126 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
   เริ่มการอบรมระหวางเดือน ธันวาคม 2560 - สิงหาคม 2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการ

ส่ังการ 
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 
การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

4. การดําเนินงานศูนยการเรียนรูของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก เพื่อเปนตนแบบใหกับประชาชนและผูตองขัง 
วัตถุประสงค 
   กองทุนกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจา 
พัชรกิติยาภา กรมราชทัณฑ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ 
(จํากัด) ไดรวมมือในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานเกษตรกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนศูนยตนแบบในการถายทอดความรู
และทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม เพื่อเปนสถานที่ฝกทักษะการ
ทํางานดานเกษตรกรรมใหแกผูตองขังและศึกษาดูงานของบุคคล
ทั่วไป 
 เปาหมาย 
     ให ความรู แก ผู ต องขั งและฝ กทั กษะด านเกษตรกรรม  
โดยวิทยากรจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด จํานวน 6 หลักสูตร 
จํานวนผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา 30 คน / หลักสูตร ดังน้ี 
     1. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการเล้ียงไกพันธุไข 
     2. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการเล้ียงสุกร 
     3. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพปลูกทุเรียน 
     4. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพผลิตแกสชีวภาพ 
จากมูลสัตว 
     5. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการกรีดยางพารา 
    6. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการปลูกกลวย 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการ

ส่ังการ 
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 
การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

ผลการดําเนินงาน 
      อยูระหวางการกําหนดแนวทางนําผูตองขังเขาสูกระบวนการ
เรียนรูดานการฝกทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาพื้นทีศูนย
เรียนรูดานเกษตรกรรมเพื่อเปนสถานที่ศึกษาดูงานแกบุคคลทั่วไป 
 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

5. โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
    หองสมุดพรอมปญญา เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป กรมราชทัณฑตั้งเปาหมายกราบ
บังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด หองสมุดพรอมปญญาเพื่อสนองพระ
มหากรุณาธิคุณและแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี ความมุงม่ัน 
พยายามของกรมราชทัณฑ ในการที่จะสนองงานตามแนว
พระราชดําริฯใหบรรลุเปาหมาย 
กลุมเปาหมาย 
    ปงบประมาณ 2561 กําหนดการเสด็จพระราชดําเนินเปด
หองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 3 แหง ไดแก 

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

 

 กรมราชทัณฑ 

 



๘ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ดานการอํานวยความยุติธรรม
เพื่อลดความเหล่ือมลํ้า 
แผนงานที่ 1 ดานการชวยเหลือ
ประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม 
 

 

  

คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน 
วัตถุประสงค  
    เพื่อบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหา
ดานครอบครัว และปญหากฎหมายที่เก่ียวของกับเด็ก เยาวชน
ผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียง
ไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทําใหครอบครัวมี
ความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียง
ที่จะกระทําผิด ซ่ึงไดเปดดําเนินการในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ 
จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 แหง และเม่ือ
วันที่  25 ธันวาคม 2557 ไดเปดดําเ นินการใหคํ าปรึกษา 
ที่สวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
อีกจํานวน 1 แหง 
ผลการดําเนินงานสะสม 
   (1 ตุลาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560) 
จํานวนผูมาขอรับบริการทั้งส้ิน         430  ราย 
1. ขอรับบริการดวยตนเองที่คลินิก    110  ราย 
2. ขอรบับริการทางโทรศัพท               9  ราย 
3. อ่ืน ๆ                                   549 ราย 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๙ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนธนัวาคม 2560 
   (20 พฤศจิกายน 2560 - 20 ธันวาคม 2560) 
จํานวนผูมาขอรับบริการทั้งส้ิน            38 ราย 
     1. ขอรับบริการดวยตนเองที่คลินิก  33 ราย 
     2. ขอรับบรกิารทางโทรศัพท           5 ราย 
     3. อ่ืน ๆ                                        
  -  รายจํานวนปญหาที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  
     1. ปญหาทางกฎหมาย 
     2. ปญหาพฤติกรรม 
     3. ปญหาครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๑๐ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การ เตรี ยมความพรอม สู

ประชาคมการเ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
     ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาที่
ตองไดรับการปองกันและแกไข 
โ ด ย ก า ร บั ง คั บ ใ ช ก ฎ ห ม า ย 
ที่เขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ื น ๆ  ที่ 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 
ขามชาติ 
            ๔) ปญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล 

   1. โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหผูตองขังที่เปนผูเสพ/ผูติดตามเสพติด ไดรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสม และเปน
การลด Demand ลง 
    2. เพื่อใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได และมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมภายหลังพนโทษ 
    3. เพื่อลดปญหาการแพรระบาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และ
เปนการตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
    ผูตองขังที่เปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 6,300 คน พื้นที่ดําเนินการ เรือนจํา/ทัณฑ-
สถาน 78 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินการจัดอบรมรุนที่  1 ระหวางเดือน ม.ค. 2561 -  
เม.ย.2561 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๑๑ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     2. การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังเสพยาเสพติดในรูปแบบ
วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ ดวยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือ
วิวัฒนเพื่อพลังแผนดิน) ประจําป พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอม 
ทั้ ง ในด านร า งกาย  จิต ใจ  สั งคม อารมณ  ทักษะ  ความรู
ความสามารถทางการอาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ 
    2. เพื่อใหนักเรียนวิวัฒนพลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน) ไดนําความรูที่
ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซํ้า 
    3. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ การลด อุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
    4. เพื่อสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ยั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนด ี
มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
เปาหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดที่มีประวัติเสพจากเรือนจําทัณฑ-
สถานทั่วประเทศ จํานวน 1,200 ราย พื้นที่ดําเนินการ 4 แหง 
ไดแก ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 

 กรมราชทัณฑ 



๑๒ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
   จัดสรรงบประมาณใหกับทัณฑสถานหนวยปฏิบัติ โดยมีกําหนด
เปดอบรมรุนที่ 1 ระหวางเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2561 
 

 กรมราชทัณฑ 

     3. โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหผูตองขังที่มีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ ไดรับ
คําปรึกษาแนะนําที่ถูกตองจากเจาหนาที่หรืออาสาสมัครแกนนํา 
ที่ผานการอบรม 
    2. เพื่อใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
    3. เพื่อใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
เปาหมาย 
     นักโทษเด็ดขาดทุกคนและผูตองขังระหวางฯ ที่สมัครใจ 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๑๓ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 
2560 และระหวางวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
บัดดี้  โอเรียนทอล ริเวอรไซด จังหวัดนนทบุรี มีเจาหนาที่จา
เรือนจํา/ทัณฑสถาน เขารวมสัมมนา จํานวน 142 คน 
    - อยูระหวางการจัดทําคูมือการดําเนินงาน TO BE NUMBER 
ONE ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 2 

 กรมราชทัณฑ 

     4. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสําหรับกลุมผูเสพยาเสพติด
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน  
เปาหมาย 
   ผูตองขัง จํานวน 12,500 คน พื้นที่ดําเนินการในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน 101 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางการเตรียมการจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานการบําบัดฟนฟูในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๑๔ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

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

  1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดานนิติ

วิทยาศาสตร มกราคม 25๖1 จํานวน 62 ครั้ง ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน 35 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน 15 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน  9 ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน  2 ครั้ง 
       1.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน  1 ครั้ง 
 
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดีประกอบดวย 
         2.1 ร าย ง า นก าร ต ร วจ สถ าน ที่ เ กิ ด เ ห ตุ  จํ า นว น  
3 เรื่อง 
        2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 0 
เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน 2 เรื่อง 
        2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 0 เรื่อง 
 

10,427,800 
บาท 

 
 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๕ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

        2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบื้องตน จํานวน 56 เรื่อง 
        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 162 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
162 รายการ  
               (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม
แบบเรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 0 รายการ  
        2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานขอมูล (DNA profle ) จํานวน 0 profle  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

   

  

3. การใหความรูความเขาใจ และเห็นถึงประโยชนของนิติ
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตในชีวิตประจําวันใหแก
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบุคลากรในหนวยงานดาน
การใหความชวยเหลือประชาชน ผูนําทองถิ่นเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชน ครู อาจารย นักศึกษา และ
นักเรียน ดังนี้ 
       สถาบันนิติวิทยาศาสตร กองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร 
(สวนภูมิภาค) ไดดําเนินการจัดการฝกอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานสําหรับการ
ประกอบสํานวนคดีเพื่อประโยชนในการพิจารณาใน  
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๖ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 374 คน 
ประกอบดวย                                                                        
.          (1) เครือขายยุติธรรม จํานวน 334  คน 
           (2) เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม จํานวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๑๗ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการตางประเทศ 
    ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาที่
ตองไดรับการปองกันและแกไข
โดยการบังคับใชกฎหมายที่
เขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ 
       ๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑.ตรวจพิสูจน 
ดาํเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 36,216 ราย 
 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ

รักษา จํานวน 31,362 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 9,407 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 21,955 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จส้ินไป โดยผลการฟนฟูเปนที่พอใจ 
    จํานวน 17,211 ราย 

ไดรับ 
454,718,200 

ใชจายไป 
216,494,448.64 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    ปงบประมาณ 2561 กรมคุมประพฤติกําหนดจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ สถานที่เพื่อ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 10 แหง ปจจุบัน
ดําเนินการไปแลว 8 แหง ดังน้ี 

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

ไดรับ 
345,930 
ใชจายไป 

233,325 
 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๑๘ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

         2. วันที่  28 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย วิวัฒน
พลเมือง กองพันสุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา 
    3. วันที่ 6 - 7  ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันทหารปนใหญที่ 21 คายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุร ี
    4. วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันปนใหญที่ 104 จังหวัดพิษณุโลก 
    5. วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันปนใหญที่ 16 จังหวัดรอยเอ็ด 
    6. วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กรมทหารราบที่ 3 คายกฤษณสีวะรา จังหวัดสกลนคร 
    7. วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพัน
ทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ที่ 6 เขตหลักส่ีกรุงเทพมหานคร   
    8. วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองทัพอากาศทุงสีกัน กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 



๑๙ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต  
ในภารกิจของกรมคุมประพฤต ิปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีผลการดําเนินงานดังนี ้
1. การพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมประพฤติคดีความม่ันคง 
    ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในการ
จัดโครงการ โดยจะดําเนินการในไตรมาสที ่2-4 
   
  2. โครงการสงเสริมใหอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนรวมในการ
ดูแลเปาหมายม่ันคง (เปาหมาย 547 คน) 
    ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอมใน
การจัดโครงการ โดยจะดําเนินการในไตรมาสที่ 2-3 
    
 3. การจัดคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติด (คายภูมิ
บุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 คน) 
    ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางกําหนดแผนการดําเนินงานและเตรียมความพรอมใน
การจัดโครงการ โดยจะดําเนินการในไตรมาสที่ 2 
 

ไดรับ 

7,000,000 
ใชจายไป 

- 
ไดรับ 

981,330 
ใชจายไป 

- 
 

ไดรับ 

2,050,270 
ใชจายไป 

- 
 
 

ไดรับ 

1,088,400 
ใชจายไป 

- 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 



๒๐ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

      4. การจางเหมาเจาหนาที่ผูประสานงานชุมชน จํานวน 5 จังหวัด 
รวม 16 อัตรา โดยจะดําเนินการจางงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 
- 30 กันยายน 2561 
ผลการดําเนินงาน 
   - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานีจางงาน จํานวน 4 อัตรา 
    - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจางงาน จํานวน 1 อัตรา 
    - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจางงาน สาขานาทวี จํานวน 
2 อัตรา 

    - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาจางงาน จํานวน 3 อัตรา 
    - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสจางงาน จํานวน 4 
อัตรา 
    - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจางงาน จํานวน 2 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับ 

2,880,000 
ใชจายไป 

239,195.14 
 
 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 



๒๑ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 
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 2.1 การเตรียมความพรอม
ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน  
    2.1.1 ปญหาเฉพาะหนาที่
ตองไดรับการปองกันและแกไข
โดยการบังคับใชกฎหมายที่
เขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ 
          1) ปญหายาเสพติด 

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

  การปองกัน บําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จาํนวน 6,837,200 บาท 
     สาระสําคญั : กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจ
ในการดูแลเด็กและเยาวชน ที่ตองหาวากระทําความผิดรวมถึง
ดําเนินการเก่ียวกับการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่ศาลมี
คําส่ังใหเขารับการฝกอบรมเพื่อใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้นและพรอมกลับคืนสูสังคม ซ่ึงเด็กและเยาวชนสวน
ใหญมีความเก่ียวของกับการใชยาเสพติดจึงจําเปนที่ บุคลากรผูมี
หนาที่ รับผิดชอบในการบําบัดรักษาตองไดรับการเพิ่มพูนความรู
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดานการบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนผูเสพ  
ผูติด นอกจากน้ีหนวยงานที่ ใหการบําบัดตองเปนหนวยงาน  
ที่มีคุณภาพ โดยมีรูปแบบการบําบัดที่เหมาะสม จําเปนที่จะตองมี
การพัฒนาหนวยงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับ
บริการที่มีคุณภาพและเปนมาตรฐาน 
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คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
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     1. โครงการปองกัน บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน  
ที่เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 2,247,200 บาท 
วัตถุประสงค  
       1. เพื่อพัฒนาการปองกัน การบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพ
เด็กและเยาวชนที่เก่ียวของกับยาและสารเสพติดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
       2. เพื่อใหมีฐานขอมูลการบําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนที่ใชยาเสพติดเพื่อการดูแลอยางตอเน่ือง 
       3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาหนวยบําบัดให
เขาสูมาตรฐานการบําบัดยาเสพติดในระบบตองโทษ 
เปาหมาย  
       เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ/ศูนยฝกและอบรมฯ 
ตัวช้ีวัด 
       จํานวนเด็กและเยาวชนที่ ไดรับการบําบัดแก ไขฟนฟู
สมรรถภาพดานยาเสพติด จํานวน 2,500 ราย 
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คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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     กิจกรรม 
  มีการจัดโครงการและกิจกรรม ดังน้ี 
  1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานบําบัดตามมาตรฐานงานยาเสพติด
เพื่อเขาสูการรับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติดในระบบตองโทษ 
      1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานงานยาเสพติด 
      1.2 การเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมิน ติดตามหนวยงานเพื่อเขาสูการ
รับรองคุณภาพ 
      1.3 การประชุมสรุปผลการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรองคุณภาพ
ปงบประมาณ 2561 
      1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพหนวยบําบัดที่ผานการรับรองคุณภาพ
การบําบัดดานยาเสพติด (จัดสรรหลังทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
รับรองฯ) 
  2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนที่
เก่ียวของกับยาเสพติด *** 
       2.1 การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องตน)/สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/สาขา
การพยาบาลผูใชยาและสารเสพติด 
      2.2 การอบรมเพื่อฟนฟูตามขอบังคับสภาการพยาบาล*** ขึ้นอยู
กับชวงระยะเวลาการเปดอบรมของสถาบันที่ผานการรับรองหลักสูตร
จากสภาการพยาบาล 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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        3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝา
ระวังปญหายาเสพติด  
            - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบขอมูล บ.ส.ต. 
        4) การกํากับติดตามการเก็บตัวอยางเสนผมเพื่อตรวจพิสูจน 
หาสารเสพติด 
        5) จัดซ้ือชุดตรวจหาสารเสพติด (พิเศษ) 
ผลการดําเนิน 
    อยูระหวางดําเนินการ 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

     2. โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนในสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 
3,544,000 บาท              
วัตถุประสงค 
   (1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดูแล เด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุมใหมีประสิทธิภาพ 
   (2) เพื่อใหมีแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ 
   (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนที่ใชยา/สาร
เสพติดไดอยางเหมาะสมตามสภาพปญหา 
กิจกรรม      
    จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานดําเนินงานโครงการ
บําบัดรักษาผูเสพ ผูติดยาเสพติด                                          

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ผลการดําเนิน 
    อยูระหวางดําเนินการ  

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 

ดานการปองกันและปราบปราม       
 ยาเสพติด 
แผนงานที่ 1 ดานการปองกันยา
เสพติด 

   

การปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียงตอการใชยาเสพติด 
จาํนวน 3,530,100 บาท 
    กรมพินิจฯ มีภารกิจเก่ียวกับการพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด โดยมีการใหการศึกษา การฝกอาชีพ การบัด
แกไข ฟนฟู และการสงเคราะห เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสามารถกลับไป
อยูกับครอบครัว และบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  
1. โครงการเปนหนึ่งดวยกีฬาไมตองพึ่งพายาเสพติด 
จาํนวน 1,363,100 บาท 
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการบําบัดแกไขเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม โดยใชกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเปนส่ือ 
    (2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเลนกีฬา และมีประสบการณใน
การแขงขันฟุตซอลและการแขงขันประกวดกองเชียร 
    (3) เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไดแสดง
ความสามารถในทางที่ถกูตอง เหมาะสม และใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชนโดยไมตองเก่ียวของกับยาเสพติด 
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    (4) เพื่อใหเด็กและเยาวชนตลอดจนเจาหนาที่ที่เก่ียวของได
ทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางดําเนินการ 
2. โครงการแขงขันมวยไทยแอโรบิค (คตีมวยไทย) 
จาํนวน 840,000 บาท 
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อเปนกิจกรรมเสริมสรางทัศนคติใหเด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกในบรรพบุรุษไทยที่ไดคิดคนศิลปะมวยไทย ซ่ึงเปน
เอกลักษณของชาติ 
    (2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรูศิลปะการปองกัน
ตนเองดานมวยไทยไดอยางถูกตอง 
    (3) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการบําบัดแกไขปรับเปล่ียน
พฤติกรรม โดยใชกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเปนส่ือ 
    (4) สรางความสามัคคใีนหมูคณะ รูจักการทํางานเปนทีม 
    (5) เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรูสึกวา
ตนเองมิชาภาระของสังคมแตเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติไว 
 ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางดําเนินการ 
 

 

กรมพินิจและ
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3. โครงการประกวดดนตรีพินิจ พนภัยยาเสพติด 
จาํนวน 569,000 บาท 
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะดานดนตรีสําหรับเด็กและ
เยาวชนในศูนยฝกและอบรมฯ 
    (2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนรูจัก
การใชดนตรีเปนทางเลือกในการเผชิญปญหาโดยไมตองใชยาเสพติด 
    (3) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงพรสวรรค
และพฤตกิรรมที่ดีดวยดนตรีตอเวทีสาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางดาํเนินการ 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

     

4. โครงการแขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ จํานวน 577,000 บาท 
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมฯ ได
ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
แกตนเองและสวนรวม 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๒๘ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

     (2) เพื่อหลอหลอมใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
และเปนพลเมืองดีของชาติตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางดําเนินการ 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

     

การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จํานวน 7,800,000 บาท 
    กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนดําเนินการจัดสรร
งบประมาณที่ไดรับเพื่อเปนคาใชจายในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดสําหรับกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ และศูนยฝกฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
    - สนับสนุนโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE)  ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จํานวน 5,000,000 บาท 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

     

1. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จํานวน 2,800,000 บาท  
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาในการจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชน 
    (2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอยาง
สรางสรรค 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๒๙ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

    (3) เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษ
ของยาเสพตดิ 
    (4) เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการปองกันตนเองไมเขาไปยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 
     ทั้งน้ี การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจฯและศูนยฝกและอบรมฯ ในพระดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรง
หวงใยตอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงถือ
วาเปนกลุมเส่ียง จึงทรงรับเปนองคประธานโครงการ โดยในสวน
ของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของโครงการน้ีจึงไดจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
พินิจฯ ที่มีสถานแรกรับเด็กฯและศูนยฝกและอบรมฯ โดยเปน
ชมรมที่รวบรวมเด็กและเยาวชนที่มีอุดมคติที่จะสรางกิจกรรมดีๆ 
เพื่อตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด รวมทั้งทําให
เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางจิตใจสามารถดํารงความเข็มแข็งใน
การตอตานยาเสพติดนอกจากน้ันเด็กและเยาวชนยังไดเขารวม
กิจกรรมสรางสรรคในวันสําคัญตางๆ รวมกับภาครัฐสวนศูนยเพื่อน
ใจ TO BE NUMBER ONE เปนสวนหน่ึงของชมรม TO BE 
NUMBER ONE โดยมีแนวคิดหลักในการดําเ นินงาน คือ  
" ปรับทุกขสรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ " ซ่ึงในปจจุบันไดเปด
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในที่มีสถานแรกรับเด็กฯ   

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๐ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

          เพื่อตอบสนองความตองการของเด็กและเยาวชนที่มีความ
เข็มแข็งในการตอตานยาเสพติด 
เปาหมาย  
    1. เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
    2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ) 
 ผลการดําเนินงาน 
กรมพินิจฯ ไดดําเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
ตั้งแตในป ๒๕๔๘ โดยในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ)            
มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนไดรวมกัน
สรางกระแสนิยมที่เอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางถูกตอง สรางภูมิคุมกันทางจิตใจแกเด็กและเยาวชนไมไปยุง
เ ก่ียวกับยาเสพติดมีทักษะที่สามารถหลีกพนตอยาเสพติด 
ตระหนักและเห็นคุณคาในตนเองไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยการฝกทักษะ ดานดนตรี กีฬา 
ศิลปะและมีระบบเครือขายการปองกันและชวยเหลือ ผูประสบ
ปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอง
ดําเนินงานตามหลัก 3 ก ซ่ึงทุกชมรมตองมีไดแก ก.ที่  1 
คณะกรรมการ ก.ที่ 2 กองทุน ก.ที่ 3 คือ กิจกรรม สําหรับ
กิจกรรมใหดําเนินการตามยุทธศาสตรทั้ง 3 ยุทธศาสตร ไดแก  

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๑ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

         - ยุทธศาสตรที่ 1 การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสที่
เอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    - ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหเยาวชน 
    - ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาเครือขายเพือ่ปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  
      ปจจุบันมีชมรมTO BE NUMBER ONE ทั้งส้ิน 95 ชมรม 
รายละเอียดดังน้ี 
ยอดชมรม ศูนยเพื่อนใจ และสมาชิก 
    1. ชมรมในศูนยฝกฯ 17 ชมรม 17 ศูนยเพื่อนใจ  สมาชิก 
4,883 คน 
    2. ชมรมในสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) 34 ชมรม 34 ศูนยเพื่อนใจ  
สมาชิก 9,652 คน 
    3. ชมรมในสถานพินิจฯ (มีแรกรับช่ัวคราว) 17 ชมรม สมาชิก 
1,378 คน 
    4. ชมรมในสถานพินิจฯ (ไมมีแรกรับ) 27 ชมรม สมาชิก 
3,907 คน รวม 95 ชมรม 51 ศูนย  สมาชิก 19,820 คน 
 
 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๓๒ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

          ในปงบประมาณ 2560 กรมสุขภาพจิตไดกําหนดใหชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เขารวมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดน ประเภทสถานพินิจ โดยได
คัดเลือกชมรมเปนตัวแทนจังหวัดเพื่อเขาประกวดระดับภาค 
จํานวน 33 ชมรม และเขารอบระดับประเทศ จํานวน 16 ชมรม 
เพื่อไปประกวดในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยการ
ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี ซ่ึงกรมพินิจฯ ที่ไดรางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ดเีดน ในสถานพินิจ ระดับประเทศ 
ไดแก 
    1. รางวัลชนะเลิศ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปทุมธานีและจากผลการติดตามสมาชิกชมรม 
TO BE NUMBER ONE ป 2560 พบวา ปลอยตัวเด็กและ
เยาวชน จํานวน 2,549 คน 
    - ติดตามได 2,501 คน คิดเปน รอยละ 98.12 
    - เรียนหนังสือ/ประกอบอาชีพ จํานวน 2,348 คน คิดเปน
รอยละ 93.89  
    - ถูกจับซํ้า จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 6.12 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๓ 
 
 

ลําดั
บที ่

นโยบาย
รัฐบาลการ

ส่ังการ 
ของ

นายกรัฐมน
ตรี 

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยหรือแผนการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

ในปงบประมาณป 2561  การดําเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จะตองมีความตอเน่ืองและยั่งยืนโดยมีระบบการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อใหเกิดการพัฒนาผล
การดําเนินงาน และแลกเปล่ียนกับชมรมอ่ืนๆ เพราะการประกวด
จะมีการกําหนดหลักเกณฑระดับของชมรมตั้งแต ดีเดน เงิน ทอง 
เพชร และยอดเพชร ในแตละระดับจะมีความยากมากขึ้น เชน  
ในระดับดีเดนเปนการเริ่มดําเนินการของชมรมอยางตอเน่ืองมา
เปนเวลา 3 ปติดตอกัน การจะเขาสูระดับเงิน จะมุงเนนที่การ
สรางเครือขาย ระดับทองจะมุงเนนใหทํางานรวมกับเครือขาย 
และผลักดันใหชมรมที่เปนเครือขายมีระดับที่สูงขึ้น ระดับเพชร  
จะมุ ง เนนการคิดนวัตกรรมใหม เพื่อใหสมาชิกมีกิจกรรมที่
หลากหลาย และยอดเพชรเปนการทํางานในทุกสวนอยางตอเน่ือง 
โดยในทุกระดับจะมีไปถึงระดับยอดเพชรไดตองใชเวลาอยางนอย 
15 ป โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเปนโครงการที่ตอง
อาศัยสรางความตอเน่ือง  สมาชิกแตละรุนก็จะเกิดความภูมิใจ 
ที่ตนเองเปนสวนหน่ึงในความสําเร็จของชมรม TO BE NUMBER 
ONE เปนการลดปญหาดานยาเสพติด เพื่อคืนเด็กดีที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให กับสังคมตอไป ซ่ึงในปจจุบันกําลังอยูในระหวาง
ดาํเนินการ 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๔ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 2. การรักษาความม่ันคงของรฐั
และการตางประเทศ 
    ๒.๑ การเตรียมความพรอมสู
ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
         ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะ
หนาที่ตองไดรับการปองกันและ
แกไข โดยการบังคับใชกฎหมาย 
ที่เขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ    
               ๑) ปญหายาเสพติด 

ความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตร 

ที่ ๕ การเสริมสรางความ

มั่นคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความมัง่

ค่ังและย่ังยืน (ปญหายา

เสพติด) 

  แผนงาน: การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ 
ผลผลิต : การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
เปาหมาย/วัตถุประสงค : สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทาง
ความคิดของคน 
ในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวม
ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
ตัวช้ีวัด : จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวมปองกันและแกไข
ปญหาความม่ันคงเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดแผน : รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแกไข
ปญหายาเสพติด 
กิจกรรม : ๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
             ๒. การสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมปองกัน 
ยาเสพติด 
             ๓. การปราบปรามการคายาเสพติด   
             ๔. ความรวมมือระหวางประเทศดานปราบปราม 
             ๕. การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
             ๖. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษา 
ยาเสพติด 
              

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. 

 



๓๕ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

               ๗. บุคลากรภาครัฐ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
          ๘. การบริหารจัดอยางบูรณาการ 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกนัยาเสพติด 
        การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ภาพรวม 
 ๒๑,๒๗๔ หมูบาน/ชุมชน  
        ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดมาก  ๑,๐๘๗ 
หมูบาน/ชุมชน 
        ๑.๒  หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดปานกลาง 
๑,๓๑๘ หมูบาน/ชุมชน 
         ๑.๓  หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดนอย  ๔,๓๐๖ 
หมูบาน/ชุมชน 
        ๑.๔ หมูบาน/ชุมชนที่ไมมีปญหายาเสพติด ๑๕,๕๖๓  
หมูบาน/ชุมชน 
 
๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
    ๑) การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน ๘๔,๕๔๓ คด ี
ผูตองหา จํานวน ๙๑,๖๖๓ คน  
      
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๓๖ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

           ๒) ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน ๕๖,๙๐๖,๕๓๘ เม็ด กัญชา ๑,๕๕๖.๔๗ กิโลกรัม  
ไอซ 3,๓๓๘.๖2 กิโลกรัม เฮโรอีน 32๑.๙๖ กิโลกรัม  
     ๓) การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๔๗๕ ราย  
มูลคาทรัพยสิน ๒๐๕.๙๑  ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสิน 
โดยการบังคับโทษปรับ ๔๗๕ ราย  
     ๔) การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๘๓๒ คด ี
ผูตองหา 874๑,๓๘๓ ราย  
     ๕) การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาที่รัฐที่เขาไป 
เก่ียวของกับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓  
และทางWebsite ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๘๓ คน  
 
๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
    การบําบัดฟนฟู ภาพรวม 28,711 คน ดังน้ี 
    3.๑) ระบบสมัครใจ รวม 1,5740 คน 
          ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  11,016 คน 
          ๒) ศูนยปรับเปล่ียนพฤติกรรม 4,724 คน 
    3.๒) ระบบบังคับบําบัด 11,865 คน 
    3.๓) ระบบตองโทษ 1,106 คน 
   

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 



๓๗ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     ๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
      ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด 48,566 คน  
(ขอมูลจาก บสต.เกา+ใหม) 

 ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ ๔,๔๒๗ คน (ขอมูลจาก บสต.
ใหม) 
      ๔.๓ ใหความชวยเหลือ ๑,๐๕๐ คน (ขอมูลจาก บสต.ใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๓๘ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

3 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ   

 

๓.๒ สรางมาตรฐานดานคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนทั่วไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

ส อ ด ค ล อ ง ก ับ
แ ผ น พ ัฒ น า ก า ร
เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ
ส ัง ค ม แ ห ง ช า ติ 
ฉ บ ับ ที ่  1 2  ข อ 
2 . 4  ด า น ก า ร
บริหารจัดการและ
ก า ร ป ร ับ ป ร ุง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
2.4 .1 ดานธรร ม 
ภิบาล (1 )ประเทศ
ไ ท ย จ ะ ต อ ง ใ ห
ค ว า ม สํ า ค ัญ ก ับ
เ รื ่องธรรมาภิบาล
อยางเรงดวน 
 - ส อ ด ค ล อ ง ก ับ
ค า น ิย ม ห ล ัก ข อ ง
ค น ไ ท ย  1 2 
ป ร ะ ก า ร  ต า ม
นโยบายคณะ  

  

1. โครงการทําบุญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
   วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาเสริมสรางศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก 
พระพุทธศาสนาใหกับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรู ความ
เขาใจ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะ ประสบการณในการปฏิบัติธรรมที่
ถูกตอง 
    2. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีตอพสกนิการ
ชาวไทยทุกหมูเหลา โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพระราชกุศล 

เปาหมาย 
ขาราชการกรมราชทัณฑทุกระดับ สวนกลางกรมราชทัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จํานวน 12 ครั้ง 
ผลการดําเนินงาน 
    1.วันที่ 19 ตุลาคม 60 จัดกิจกรรมทําบุญถวายสังฆทานและ
ปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล มีผูเขารวม จํานวน 120 คน 
     

 

กรมราชทัณฑ 



๓๙ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

  

ร ัก ษ า ค ว า ม ส ง บ
แหงชาติ 
ขอ  6  ม ีศ ีล ธ ร ร ม 
ร ัก ษ า ค ว า ม ส ัต ย
หลัวดีต อ ผู  อื ่น เ ผื ่อ
แผและแบงบัน 

  

2. วันที่ 24 พฤศจิกายน 60 จัดกิจกรรมทําบุญถวายสังฆทาน
และปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล มีผูเขารวม จํานวน 100 
คน 
    3. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมทําบุญถวายสังฆทาน
และปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล มีผูเขารวม จํานวน 130 คน 

 

กรมราชทัณฑ 

 

๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 
ข อ  2 .4  ด านการ
บริหาร จัดการและ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
2.4.1 ดานธรรมภิ
บาล 
( 1 ) ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
จ ะ ต อ ง ใ ห
ความสําคัญกับเรื่อง  

  

2. โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
    วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2. เพื่อเปนมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตในหนวยงาน 

3. เพื่อปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปน
ขาราชการที่ดี 

4. เพื่อใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ  

 

 

กรมราชทัณฑ 

 



๔๐ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

  

ธรรมาภิบาลอยาง
เรงดวน 
 - 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
ผลป ร ะ โ ย ช น ข อ ง
สวนรวมและของชาติ
มากกวาผลประโยชน
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

  

5. เพื่อปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑรวมมือรวมใจใน
การสรางกรมราชทัณฑใสสะอาด สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 
เปาหมาย 
    เรือนจํา/ทัณฑสถาน ทุกแหงทั่วประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ  
    เดือนตุลาคม 60 - กันยายน 61 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางเตรียมการติดตามประเมินผลเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมราชทัณฑ 

 
 



๔๑ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 

๓.๑ การปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย 

   

โครงการ การแลกเปล่ียนขอมุลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของกรณี
การกระทําความผิดฐานคามนุษย (TIPNET) ครั้งที่ ๒ “โครงการ
บูรณาการพัฒนาการสืบสวน สอบสวน การคาประเวณีที่เขาขาย
การคามนุษย” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
วัตถุประสงค  
    1. เพื่อสรางเครือขายพันธมิตรและสรางความสัมพันธที่ดีกับ
องคกร หนวยงานตางประเทศที่เก่ียวของเพื่อใหมีการประสานการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย 
และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการคามนุษย การ
ลักลอบขนคนเขาเมือง และอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของทั้งใน
ระบบทวิภาคีและพหุภาคี 
    2. เพื่อแลกเปล่ียนขาวสาร และขอมูลทางการสืบสวนดาน 
การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิพดเก่ียวกับการคา
มนุษย  การลักลอบขนคนเขาเ มือง และอาชญากรรมอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของกับหนวยงานตางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาค ี
    3. เพื่อใหการดําเนินการเปนไปภายใตกรอบความรวมมือใน
การตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (MEKONG 
SIBRIGION) และบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแห ง
ราชอาณาจักรไทยและรฐับาลประเทศตางๆ เรื่องความรวมมือทวิ
ภาคีวาดวยการขจัดการคาเด็กและหญิงและการชวยเหลือเหยื่อ
ของการคามนุษย 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๔๒ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

    4. พัฒนาและสงเสริมการสรางเครือขายหรือแหลงขาว เพื่อ
รวมเฝาระ วังปองกันและชวยเหลือผู เ สียหายการคามนุษย 
สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อไดมาซ่ึงผูกระทํา
ความผิด เพื่อประโยชนในการตอตานการคามนุษย รวมทั้งการ
รองเรียนและการแจงขอมูลหรือเบาะแสที่เก่ียวของกับการคา
มนุษย 
    5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและของหนวยงานที่เก่ียวของ
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยเพื่อแลกเปล่ียน
ในการปฏิบัติ ง านด านการ สืบสวนสอบสวน และปอง กัน
ปราบปรามอาชญากรรม โดยเจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติไดรูจักมี
ความสัมพันธที่ดีตอกันและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันโดยศูนย
ตอตานการคามนุษยเปนผูประสานงานกลาง 
    6. เพื่อเปนแหลงในการแสวงหารความรวมมือในการรวบรวม
ขอมูลที่เก่ียวของ และเพื่อประโยชนในการประสานงานปองกัน
และการชวยเหลือผู เสียหายจากการคามนุษยจากการดําเนิน
รวมกันระหวางหนวยงานที่ เ ก่ียวของทั้งหมดในการสืบสวน
สอบสวนและดาํเนินคดีสามารถดําเนินการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดฐานคามนุษยและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการชวยเหลือหรือ
คุมครองผูเสียหายในกรณีเรงดวน และดําเนินการเพื่อ 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๔๓ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

7. ตอบสนองตอพันธกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลสูงสุด 

8. เพื่อประสานความรวมมือ ขยายผลเครือขายการคามนุษย 
ในคดี และรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการดําเนินคดีใน
ตางประเทศ 
เปาหมาย บุคลากรกองคดีการคามนุษย และหนวยงานภายนอก 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา
ความรูแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลและการขาวซ่ึงเปนฐานขอมูลเพื่อ
เช่ือมโยงดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยและคดีที่อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2551 อีกทั้งยัง
ไดสรางเครือขายและความสัมพันธกับหนวยงานที่เก่ียวของกับการ
ตอตานการคามนุษยทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ผลลัพธตามเปาหมาย ผู เขารวมโครงการจํานวน 62 คน
ประกอบดวยเจาหนาที่กองคดีการคามนุษย กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กรมการปกครอง กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมการกงสุลกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย กรมการจัดหางานสํานักงานอัยการกองคดี
การคามนุษย และกองการตางประเทศองคกรเอกชนเพื่ อ
สาธารณประโยชน NGO และผูสังเกตการณ ผูเขารวมโครงการมี  
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๔๔ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

ความพึ งพอใจในระดับมากทุกด าน โครงการ น้ี จึ งบรร ลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว เน่ืองจากผูเขารวมโครงการฯไดรับความรู
ค ว าม เ ข า ใ จในการ จัด ทํ า เ กณฑ เป รี ยบ เ ที ย บสมร รถนะ 
(Benchmark) และสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงาน 
สามารถประยุกตความรูความเขาใจการทําเกณฑเปรียบเทียบ
(Benchmark) เพื่อการพัฒนาของหนวยงานในสังกัดตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 



๔๕ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
      1. การประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดานการ

บังคับคดีลมละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คูเจรจา (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) 
     - กําหนดจัดประชุมในชวงวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 
(คงเดิม) 

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก
กระทรวง
ยุติธรรม จํานวน  
3,404,705 
บาท 

กรมบังคับคด ี

     2. โครงการแปลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําส่ังดานการบังคับคดี 
และภารกิจกรมบังคับคดี ฉบับภาษาไทย ใหเปนภาษาอังกฤษ 
ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษากัมพูชา เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
     - กําหนดดําเนินกิจกรรมในชวงวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561 
(คงเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก
กระทรวง
ยุติธรรม จํานวน  
1,444,000 
บาท 
 

กรมบังคับคดี 

 



๔๖ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดนิที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๑๐.๕ การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิ
ชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรัดการดาํเนินการตอ
ผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในดานวินัยและคดี 
 
 

   1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการทุจริต 
ผลการดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย 
(1 ต.ค.2560 - 25 ม.ค. 2561) 
กรณีเก่ียวของกับยาเสพติด  จํานวน 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 
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และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 

10.4.1 การใชมาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานกึในการรักษาศักด์ิศรีของ
ความเปนขาราชการและความซือ่สัตย
สุจริตควบคูกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

   

1. โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
     - กําหนดดําเนินการในชวงเวลาเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 
 (คงเดิม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
 ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ๆ  ที่ ล า ส มั ย ไ ม
สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประ เทศ เปน อุปสรรคตอการ
บริหารราชการแผนดิน 
๑๑.๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่
มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมาย
และจัดทํากฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 

ดานกฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
ใหทุกสวนราชการเรง
เสนอรางกฎหมายที่มี
ความจําเปนเรงดวน
โดยเร็ว และใหเรงรดัจัด
กลุมกฎหมาย แลวสงไป 
ยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อรวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 

  

1. การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บังคับคด ี
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญตอ
การพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของตาง ๆ ใหมีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออํานวยความยุติธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเช่ือม่ันใหกับผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
กฎหมายที่ประกาศใชแลว 
   (1)  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 69 ก เม่ือวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 5 กันยายน 2560    
   ในการน้ีกรมบังคับคดีไดวางแผนการสรางความรับรูใหกับผูที่
เก่ียวของทุกฝายทั่วประเทศและยกรางกฎหมายในลําดับรองไวแลว  
จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
      1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... 
 

 

กรมบังคับคด ี
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ขั้นตอนปจจุบัน   
  - กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของเม่ือ
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 และไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวง 
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... และจะ
นําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คําส่ัง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีแพงพิจารณา
เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไป 
  - อยูระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่ันกรองเรื่อง 
เพื่อเสนอเลขารัฐมนตร ี
  - เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการรางกฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และไดสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาณาตอไป 
  - อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     1.2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปจจุบัน   
  - ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว 

 

กรมบังคับคด ี
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    - ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันที่17 
ตุลาคม 2560 และจะไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาตอไป 
   - คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณารางฯ ดังกลาว เรียบรอย
แลว   
     1.3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... 
ขั้นตอนปจจุบัน  
    - ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ... เสร็จเรียบรอยแลว 
   - ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
และนําความเห็นมาประกอบการพิจารณายกราง ปจจุบันอยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการยกรางกฎหมายของกรม
บังคับคดี 
    รางกฎหมายที่อยูในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 
      1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี)  
ขั้นตอนปจจุบัน   
 - กรมบังคับคดีจัดรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตกรมบังคับคดี 
 

 

กรมบังคับคด ี
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ความสอดคลองกับ
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ฉบับที่ 12 
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การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

http://www.led.go.th และเว็บไซต 
http://www.lawamendment.go.th ระหวางวันที่ 17 - 31 
พฤษภาคม 2560 และเม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดี
ไดจัดรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคด ี 
 - กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ไดรายงานผลการรับฟงความ
คิด เห็นและแจ งยืนยั นร า งกฎหมายตอ สํ า นัก เลข า ธิกา ร
คณะรัฐมนตรีแลวเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  
 - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรางกฎหมายตอรอง
นายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม เพื่อโปรดพิจารณานําเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีกอนเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 - วันที่  31 สิ งหาคม 2560 ได เ ข า สู การพิ จารณาของ
คณะอนุกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ (อนุวิป ปนช.) ซ่ึง
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ 
(วิป ปนช.) เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2560 
  - ก ร ม บั ง คั บ ค ดี เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ช้ี แ จ ง ร า ง ฯ  ต อ
คณะกรรมา ธิการ วิสา มัญกิจการสภานิติบัญญัติแห งชาติ  
(วิป สนช.) เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ประชุม 306-308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 
  - เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงมติรับ
หลักการรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 

กรมบังคับคด ี
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(สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี)  
  - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
1/2560 วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 พิจารณาเลือก
ตําแหนงประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และตําแหนง
อ่ืนๆ กําหนดนัดประชุมทุกวันอังคารเวลา 10.00 น. 
  - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
2/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ซ่ึงประธานไดแจงให
ทราบวาเม่ือส้ินสุดวันแปรญัตติ เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2560 
แลว มีผูแปรญัตติจํานวน 3 คน และกรมบังคับคดีไดแจงขั้นตอน
การบังคับคดี   ลมลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีใหที่ประชุม
ไดรับทราบแลว พรอมสงเอกสารประกอบการช้ีแจง 
  - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
3/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
ถึงมาตรา 4 โดยที่ประชุมใหรอการพิจารณารางมาตรา 3 และ
มาตรา 4 ไวกอน (ช่ือรางพระราชบัญญัติ, คําปรารภ, มาตรา 1 
มาตรา 2 มติใหคงตามรางเดิม) 
  - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
4/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
ถึงมาตรา 6 โดยที่ประชุมใหรอการพิจารณารางมาตรา 5 และ
มาตรา 6 ไวกอน โดยมอบหมายใหคณะกรรมาธิการจากศาล 
อัยการ ทนายความ กฤษฎีกา กรมบังคับคดี และที่ปรึกษา 
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   กิตติมศักดิ์ มาหารือถึงแนวทางของรางมาตรา 5 และมาตรา 6 
และมีมติใหขอขยายระยะเวลาการพิจารณารางฯ ออกไปอีก 60 วัน 

 - ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางฯ ครั้งที่ 5/2560 
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา 7 
โดยที่ประชุมใหรอการพิจารณารางมาตรา 5 และมาตรา 6  
ไวกอน โดยมอบหมายใหคณะกรรมาธิการจํานวน 6 ทาน 
ประกอบดวย กรรมาธิการจากศาล อัยการ ทนายความ กฤษฎีกา 
กรมบังคับคดี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มาหารือถึงแนวทางของ
รางมาตรา 5 และมาตรา 6 เพื่อใหไดขอยุติ อีกครั้ง และราง
มาตรา 7 แกไขเพิ่มเติมมาตรา 63 มีมติใหผานในวรรคหน่ึง สวน
วรรคสองมีมติใหแกไขเล็กนอยโดยเพิ่มเติมขอความวา “เวนแต
กรณีมีเหตุอันสมควรที่อาจเปนประโยชนตอการขอประนอมหน้ี” 
ไวตอนทาย 
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
6/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
ถึงมาตรา 11 โดยที่ประชุมใหรอการพิจารณารางมาตรา 5 และ
มาตรา 19 ไวกอน โดยมอบหมายใหคณะกรรมาธิการจํานวน 6 
ทาน ประกอบดวย กรรมาธิการจากศาล อัยการ ทนายความ 
กฤษฎีกา กรมบังคับคดี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พิจารณาถอยคํา 
โดยที่ประชุมมีมติใหตัดวรรคสองและสามของมาตรา 5 ออกและ
แกไขจากบุคคลทั่วไปเปนสถาบันการเงินแทน และใหที่ประชุม 
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คณะยอยพิจารณาถึงอัตราโทษที่เหมาะสมรวมทั้งถอยคําดวย 
มาตรา 6 มีมติใหผาน มาตรา 7 และมาตร 9 และมาตรา 11  
มีมติใหผาน มาตรา 8 และมาตรา 10 ใหที่ประชุมคณะยอย
พิจารณาปรับปรุงถอยคํา “ไมสามารถที่จะชําระหน้ีตามกําหนด
ไว” 
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
7/2560 วันอังคารที่  7 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงที่ประชุม
พิจารณาถึงมาตรา 16 โดยที่ประชุมใหคณะกรรมาธิการจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาปรับปรุงรางมาตรา 5 
ใหคําวา “สถาบันการเงิน” ใหครบถวนตามขอสังเกตของผูแทน
สมาคมธนาคารไทย รางมาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 12 มาตรา 
13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16และมาตรา 19 มีมติใหผาน 
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
8/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ซ่ึงที่ประชุม
พิจารณาครบทุกมาตรา และมีมติใหผานทุกมาตรา โดยมีการ
ปรับแกมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 8                     
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
9/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงที่ประชุมได
พิจารณาทบทวนครบทุกมาตรา และพิจารณาคําแปรญัตติโดยเชิญ
ผูแปรญัตติเขาช้ีแจงคําแปรญัตติแลว ใหกรรมาธิการจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกานําขอสังเกตของผูแปรญัตติมาปรับปรุง  
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    รางมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 19 อีกครั้ง
แลวเสนอที่ประชุมนัดหนา 
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
10/2560 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงที่ประชุมได
พิจารณาเห็นชอบดวยกับรางฯ มาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 10 
และมาตรา 19 ที่กรรมาธิการจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดปรับปรุงโดยผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติในราง
มาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 19 ไว และเน่ืองจากในวัน
อังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ตรงกับวันหยุดราชการ ที่ประชุมมติ
ใหเ ล่ือนการประชุมเปนวันที่  6 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ีในการ
ประชุมจะเปนการประชุมเพื่อทํารายงานการพิจารณารางฯ  
เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
11/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 (เล่ือนมาจากวันพุธ
ที่  6 ธันวาคม 2560)  โดยเปนการพิจารณาทบทวนราง
พระราชบัญญัติฯ และพิจารณารางรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่  .. )  
พ.ศ. ....  
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางฯ ครั้ งที่ 
12/2560 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมเห็นชอบ
รางรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง  
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พระราชบัญญัติฯที่อยูในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงที่
ประชุมมีมติเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติฯ ที่ผานการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซ่ึงไดเขาสูการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ วันที 22 ธันวาคม 2560 
   - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ในคราวประชุมครั้งที่ 
74/2560 เปนพิเศษ เม่ือจันทรที่ 25 ธันวาคม 2560 ลงมติ
เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ในวาระที่ 2 และ 
3  ใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 
   - สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีหนังสือดวน
ที่สุดที่  สว(สนช) 0007/3 ลงวันที่  3 มกราคม 2561 ถึง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยืนยันมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พรอมรา งพระราชบัญญัติ เพื่ อนําขึ้นทู ลเกลาฯ ถวาย เพื่ อ
พระมหากษัตริยทรงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมาย
ตอไป ซ่ึงกรมบังคับคดีไดไปรวมตรวจสอบความถูกตองของราง
พระราชบัญญัติแลวเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2560 

    รางกฎหมายที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (สวนลมละลายระหวางประเทศ) 
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ขั้นตอนปจจุบัน   
 - คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ คําส่ัง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีลมละลาย
และการฟนฟูกิจการไดรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไขเพิ ่มเติมราง           
พรบ. ลมละลาย ดังกลาว 
  - กรมบังคับคดีไดเขาประชุมช้ีแจงรางกฎหมายตอคณะกรรมการ
กฤษฎีกา นัดแรกเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 จนถึงวันที่ 25 
เมษายน 2560 จํานวน 23 ครั้ง โดยทั้งน้ี เม่ือวันที่ 4 เมษายน
2560 ได มีคํา ส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่ 
21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ส่ังใหประกาศใช มาตรา 20 23 35 และ 39  ของ
รางพระราชบัญญัติลมละลายฯ ดังกลาวดวยแลว  
  - เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงใหกรมบังคับคดีดําเนินการและจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ . . . . .  (สวนของหลักการที่ เ ก่ี ยวของกับการลมละลาย
ตางประเทศและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  - เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีไดรายงานผลสรุป
การรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
พรอมคําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตรา  

 

กรมบังคับคด ี
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     พระราชบัญญัติในสวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
  - เขาสูพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการ
กฤษฎีกานัดพิจารณาครั้งที่ 24 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมโบราณ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
  - รวมประชุมหารือรวมกัน 3 ฝาย ไดแก สํานักงานศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการร วมสภาหอการคาแห งประเทศไทย  สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) และ
กรมบังคับคดี  และจะไดนําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตอไป 
- ไดรับการประสานงานจากศาลยุติธรรม ในการประชุมรวมกัน 3 
ฝาย ภายในเดือนมกราคม 2561      
       2. การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
ขั้นตอนปจจุบัน   
  - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติไปยังกระทรวง
ยุติธรรมแลวเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2559 และคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมไดพิจารณาเม่ือวันที่ 
21 ตุลาคม 2559 และกรมบังคับคดีไดดําเนินการปรับแกไขตาม 

 กรมบังคับคดี 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสร็จส้ินแลว และสงใหกระทรวงฯ 
ดาํเนินการในการเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเสนอ
รางฯเขาคณะรัฐมนตร ี
  - โดยคณะรัฐมนตรมีีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ เม่ือวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติฯ เม่ือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา  
  - ทั้งน้ีกรมบังคับคดีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผานทางเว็บไซตกรมบังคับ
คดี http://www.led.go.th และเว็บไซต 
http://www.lawamendment.go.th ระหวางวันที่ 17-31 
พฤษภาคม 2560 
  - เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดีไดจัดรับฟงความ
คิดเห็นจากผูที่เก่ียวของ ณ หองขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรม
บังคับคดี  โดยมีผู เข ารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน 126 คน 
ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการและเอกชน  
  - กรมบังคับคดีมีหนังสือที่ ยธ 0509/4931 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2560 ไปยังกระทรวงยุตธิรรม รายงานผลสรุปการรับฟงความคิดเห็น
และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพรอม 
 

 

กรมบังคับคด ี

http://www.led.go.th/
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คําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ  
โดยรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทราบดวยแลว และกรมบังคับคดีไดเปดเผยผล
การรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชนทางเว็ปไซตกรม
บังคับคดี และ www.lawamendment.go.th 
  - กรมบังคับคดีมีการยืนยันรางกฎหมายฉบับดังกลาวไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือที่ ยธ 0509/008  
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

 - สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ยธ 
02007/9573 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 แจงวา กระทรวง
ยุติธรรม ขอถอนรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย) ตามที่
รัฐมนตรีว าการกระทรวงยุติธรรมไดลงนามในหนังสือ ที่  ยธ 
02007/6689 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรียน เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อขอถอนรางดังกลาว  
 
      รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
        1. การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
 

 

กรมบังคับคด ี
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   ขั้นตอนปจจุบัน  
  - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรมเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2559 และคณะกรรมการพิจารณา
รางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมไดพิจารณาเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 
2559 โดยคณะกรรมการมีขอเสนอแนะและคณะทํางานปรับปรุงให
ครบถวน โดยไดหารือกับสํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางเพื่อใหเกิด
ความรัดกุม  
 - มติในคราวประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 22 
พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ไป
ดาํเนินการรางพระราชบัญญัติฯดังกลาวในสวนที่เก่ียวกับเจาพนักงาน
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง     
- วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับฟงความ
คิด เห็นรางพระราชบัญญัติ เ จ าพนักงานบั งคับคดี  พ.ศ .  . . . .  
มีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ 
ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนสถาบันการ เ งิน  ผู แทนสํานักงาน
ทนายความตัวแทนเจาหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี เขารวมจํานวน 120 คน 
โดยร างพระราชบัญญัติ ดั งกล าวมีสาระสําคัญ เพื่ อให เ กิด
กระบวนการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอตัวช้ีวัดที่ 9 
ในการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองพัฒนาบุคลากรผูเปนเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะ
ยกระดับใหเกิดความเปนวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีที่ถือวาเปน 

 

กรมบังคับคด ี
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รากฐานที่สําคัญ จึงตองปรับปรุงวิธีการไดมาและการดํารงตําแหนง
ของเจาพนักงานบังคับคดีใหมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพอันจะเปนการยกระดับการบังคับคดีแพงใหเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง และไดจัดรับฟงความคิดเห็น
ผานทางเว็บไซตกรมบังคับคดี http://www.led.go.th จนถึงวันที่ 
1 กันยายน 2560 
  - กรมบังคับคดี ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ยธ 0509/7078 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.(บยธ) รายงานผลการดําเนินการจัด
ราง พ.ร.บ. และจัดสงเอกสารประกอบการเสนอราง พ.ร.บ. เพื่อ ยธ. 
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
  - เพื่อเปนการเสริมสรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหแกเจาพนักงาน
บังคับคดี สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณา
ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
  - สํานักกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ขอใหกรมบังคับคดีใหความเห็น
เพิ่มเติม และกรมบังคับคดีไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมไปแลว เม่ือวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 
  - สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาดําเนินการเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักกฎหมายกระทรวง
ยุติธรรม ขอใหกรมบังคับคดีปรับแกแบบฟอรมการวิเคราะห
ผลกระทบจากการใชกฎหมาย และไดนําสงแลวเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 
2560 เพื่อเสนอ รมต.พิจารณา 

 

กรมบังคับคด ี
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        - ความคืบหนา เสนอ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 20 
มกราคม 2561 

     รางกฎหมายท่ีอยูระหวางคณะกรรมการ กพร. พิจารณา 
     1. การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรม
บังคับคดีเพื่อรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 4.0 
ขั้นตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุบันอยูระหวาง
คณะกรรมการ กพร. พิจารณาเพือ่นําเสนอเขาคณะรัฐมนตรี 
   2. การถายโอนภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย    
         - ปงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในการ
พัฒนาระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน วงเงิน ๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท 
โดยจัดทําขอบเขตของงานหรือกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
        - กรมบังคับคดีไดมีคําส่ังที่754/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง 
แนวปฏิบัติ และขอกําหนดเพื่อการถายโอนภารกิจของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน โดยมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ทบทวน ใหความเห็น เสนอแนะแนวทาง 
กําหนดประเด็นสําคัญ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง แนว
ปฏิบัติ และขอกําหนดตาง ๆ เพื่อการถายโอนภารกิจของเจาพนักงาน 
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พิทักษทรัพยใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน ซ่ึงจะไดมีการนัด
ประชุมคณะทํางานตอไป 
3. การจัดตั้งสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพงและลมละลาย  
     - เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพง
และลมละลาย ไดมีการจัดประชุม เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อยู
ระหวางยกรางในสวนของการทําแผนธุรกิจ ในเรื่องการจัดทําแผนการ
ตลาด และมีการนัดประชุมทุกวันจันทรสัปดาหที่ ๒ และสัปดาหที่ ๔ 
ของเดือน เพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหเสร็จภายในกําหนดตอไป 
     - มีกําหนดประชุมคณะกรรมการในการบริหาร Service Delivery 
Unit (SDU) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เพื่อดําเนินงานในการกําหนด
กรอบแนวทางในหลักสูตรของสถาบัน 
     - คณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพงและลมละลาย 
ไดมีการประชุมเพื่อหารือการจัดทําแผนธุรกิจ และทบทวนใหมีคําส่ัง
แตงตั้งทํางานเพื่อการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการบังคับคดีแพงและ
ลมละลายใหม  ทั้งน้ีเพื่อใหมีแผนธุรกิจมีความครอบคลุม สมบูรณจะได
มีการดําเนินการจางเอกชนซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางเสนอรางโครงการและ
จัดทําราง TOR เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 20 ป กรมบังคับ
คดี ในการปรับบทบาทและรูปแบบการใหบริการ (Business Model) 
ของกรมบังคับคดีจากผูปฏิบัติงาน (Operator) เปนผูกํากับดูแล 
(Regulator) 
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11.4 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ 
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงายรวดเร็ว 

   

มีผูใชบริการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 22 มกราคม 2561 
รวมจํานวน 3,701 ราย โดยขอมูลที่ประชาชนสนใจสอบถามผาน
ทางสายดวน มากที่สุด ไดแก สอบถามผลคดี/สอบถามเลขเก็บหมาย 
จํานวน 2,555 ราย คดิเปนรอยละ 69.04 ของยอดสายดวนทั้งหมด 

 

กรมบังคับคด ี

     

2. การบริการขอมูลผานทางระบบแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทเคล่ือนที่   
   ผลการดําเนินงาน 
    - LED Property Application คนหาทรัพยสินขายทอดตลาด 
ระบบดังกลาวเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึง
บริการของภาครัฐ ดวยความรวดเร็ว สามารถคนหาไดทุกที่ ทุกเวลา 
(e-Service, m-Service) โดยมียอดผูใชบริการ ณ วันที่ 19 
มกราคม 2561 รวมจํานวน 18,252 ดาวนโหลด ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ 3.14 
   - LED Property Plus Application เพื่อคนหาทรัพยสินขาย
ทอดตลาดที่เปนหองชุดใกลแนวเขตรถไฟฟาทุกสาย เพื่อตอบโจทย
ผูสนใจในวัยทํางานที่ตองการซ้ือหองชุดและเปนการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลในการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (Digital 
Economy) ระบบดังกลาวเช่ือมกับ Google Map และสามารถดู
สถานที่ตั้งทรัพยในแบบ street view โดยมียอดผูใชบริการ ณ วันที่ 
19 มกราคม 2561 รวมจํานวน 6,415ดาวนโหลด ระดับความพึง
พอใจที่ระดับ 3.85 
  

 

กรมบังคับคด ี

 



๖๖ 
 

ลําดับที ่
 

นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

   - LED Debt Info Mobile Application เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในคดี สามารถตรวจสอบ
ขอมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองไดอยางงาย ประโยชนที่
ประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรับ คือ ใหบริการฟรี ประหยัดเวลาและ
คาใชจาย ลดขั้นตอนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ประชาชน
สามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดได โดยมียอดผูใชบริการ ณ วันที่ 
19 มกราคม 2561 รวมจํานวน 470 ดาวนโหลด ระดับความ 
พึงพอใจที่ระดับ 4.83 
    - LED ABC Application Bankruptcy Checking สําหรับการ
ตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยูระหวางพิทักษทรัพยหรือลมละลาย 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากช่ือ ช่ือสกุลหรือเลขประจําตัวประชาชน 
เพื่อประกอบการทํานิติกรรม เน่ืองจาก บุคคล/นิติบุคคลที่ถูกพิทักษ
ทรัพย ไมสามารถทํานิติกรรมใดๆได โดยมียอดผูใชบริการ ณ วันที่ 
19 มกราคม 2561 รวมจํานวน 285 ดาวนโหลด ผานระบบ 
Android สําหรับระบบ ios  อยูระหวางดําเนินการ 
   - กรมบังคับคดีเปดใหบริการขอมูลขาวสารผานแอพพลิเคช่ันไลน 
โดยสามารถ add line friend ผานทาง ID line และการสแกน QR 
Code เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมบังคับคดีอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง 
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3. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 2 เรง 
ไดแก เรงรัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัด
การประกาศขายทอดตลาด กําหนดเปาหมายการผลักดันทรัพยสิน 
จํานวน 110,000 ลานบาท สูงกวาเปาหมายผลักดันในรอบ 3 ปที่
ผานมาในอัตรารอยละ 10  ซ่ึงผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 
2560 - 15 มกราคม 2561 มีผลการผลักดันทรัพยสินรวมจํานวน 
37,486,642,633.45 บาท คิดเปนรอยละ 34.08 รายละเอียด 
ดังน้ี 
     - เ ดื อนตุ ล าคม 2560 ส ามาร ถผ ลั กดั นท รั พย สิ น ไ ด 
10,482,874,895.89 บาท 
     - เดือนพฤศจิกายน 2560 สามารถผลักดันทรัพยสินได 
11,386,281,240.64 บาท 
     - เ ดื อน ธันวาคม 2560 สามารถผ ลักดันทรัพย สินไ ด 
9,937,290,740.81 บาท 
     - วันที่ 1 - 15 มกราคม 2561 สามารถผลักดันทรัพยสินได 
5,680,195,756.11 บาท 
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4. โครงการไกลเกล่ียขอพิพาทในช้ันบังคับคดี 
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินงานโดยเสริมสรางและพัฒนา
กระบวนการไกลเกล่ียช้ันบังคับคดีโดยใชกลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และ
ครอบคลุม” อยางตอเน่ือง ประสานเจาหน้ีกลุมใหมทํางานลงพื้นที่
เชิงรุกปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกหน้ี โดยเนนหน้ีนอกระบบ               
ผลการไกลเกล่ียขอพิพาทช้ันบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2560 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียรวม
จํานวน 3,127 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 1,283,032,958.09 บาท รวม
ไกลเกล่ียสําเร็จ จํานวน 2,793 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 1,048,597,149 
บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 89.32 ของเรื่องที่เขาสูกระบวนการ 
ไกลเกล่ีย 
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5. โครงการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร  
      กรมบังคับคดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) 
ไดรวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรที่มีอยูในช้ันบังคับคดี ซ่ึงเปน
หน้ีเรงดวนที่ตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
จัดไกลเกล่ียหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทางกฎหมาย ความรู
ทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการปรับโครงสรางหน้ี 
(Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี จํานวน 2,292 เรื่อง 
ขอมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 รายละเอียดดังน้ี   
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   1. ขั้นตอนประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ 38 เรื่อง  
ทุนทรัพย 6,707,540.00บาท   
   2. ขั้นตอนไกลเกล่ีย (ตรวจสอบขอมูล/นัดไกลเกล่ีย) 77 เรื่อง 
ทุนทรัพย 21,256,924.16 บาท 
   3. สําเร็จ (ไกลเกล่ียสําเร็จ/อนุมัติเงินกู) 69 เรื่อง ทุนทรัพย 
11,223,006.86 บาท 
  4. ไมสําเร็จ (ไกลเกล่ียไมสําเร็จ/ไมสามารถไกลเกล่ีย/ไมอนุมัติเงินกู) 
323 เรื่อง ทุนทรัพย 1,767,790,906.36 บาท 
   5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด 533 เรื่อง ทุนทรัพย 85,316,770.97 
บาท 
   6. อยูระหวางดําเนินการขั้นตอนอ่ืน ๆ 139 เรื่อง ทุนทรัพย 
42,713,241.81 บาท 
   7 .  เ ส ร็ จ ดํ า เ นิ น ก า ร อ่ื น  ๆ  1 , 1 1 3  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย 
239,052,853.23 บาท 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ๑๑.๒ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อ
เร งรัดการดําเ นินคดีทุกขั้นตอนให
รวดเร็วเกิดความเปนธรรม 
 

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

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
    สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บและสาร
พันธุกรรมบุคคล ซ่ึงหนวยงานที่เก่ียวของมารองขอโดยตรง
มายั ง ส ถ า บั น นิติ วิ ท ย า ศ า สต ร  ทั้ ง ห ม ด  17 5  ร า ย 
ประกอบดวย บุคคลตกหลน จํานวน 111 ราย และ 
บุคคลอางอิง 64 ราย 

(งบบูรณาการ 
ปฎิรูปกฎหมาย 

7,030,000 บาท) 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน 
ศพนิรนามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพ 
นิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
    (1) จํานวนศพนิรนามทั้งหมด 27 ศพ (รับจากกลุม 
นิติพยาธิวิทยา 27 ศพ และรับจากเลขานุการ ค.พ.ศ. 0 ศพ) 
    (2)  สามารถพิสูจนศพนิรนามได  21 ศพ (ศพนิรนาม    
เดือนมกราคม ๒๕๖1 จํานวน ๑9 ศพ และเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ จํานวน 2 ศพ) 
    (3)  กระบวนการพิสูจนศพนิรนาม 132 รายการ 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     2.2 จํานวนการติดตามคนหาย 
    (1) จํานวนคนหายทั้งหมด 3 ราย (รับจากประชาชนโดยตรง 
1 ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. 2 ราย) 
    (2) สามารถติดตามคนหายได 2 ราย 
    (3)  กระบวนการติดตามคนหาย 7 รายการ 
2.3 จํานวนการติดตามคนนิรนาม 
    (1)  การรับแจงคนนิรนาม ๐ ราย 
    (2)  สามารถพิสูจนบุคคลได ๐ ราย 
    (3) สามารถติดตามคนนิรนามได ๐ ราย 
    (4) กระบวนการพิสูจนและติดตามคนนิรนาม 137 รายการ 
2.4 จํานวนการพิสูจนคดีอ่ืน ๆ  
    (1) จํานวนการรับเรื่องทั้งหมด ๐ คดี  
    (2) สามารถพิสูจนคดีอ่ืน ๆ ได ๐ คดี      
    (3) กระบวนการพิสูจนคดีอ่ืน ๆ 78 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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3. การขับเคล่ือนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
       สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหารือโครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลกลางในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจนศพนิรนาม จําวนวน 2 ครั้ง ประกอบดวย 
        1) สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการประชุมตรวจรับสง
มอบงานโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บและสืบคน
ขอมูลบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 หองประชุมรชตะนันท 
ช้ัน 9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
        2) สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการประชุมโครงการ
จัดทําขอมูลกลางในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจนศพนิรนาม เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ วันที่  31 
มกราคม 2561 หองประชุมรชตะนันท  ช้ัน 9 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๗๓ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

4. การรับเร่ืองราวรองทุกข 
    งานที่ อยู ใน ระหว างก ารดํ า เ นินการ  จํ านวน 4 เ รื่ อ ง 
ประกอบดวย 
       1) (TCU 610104-001) ชาวบานไดรับความเดือดรอน
จากโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรม (บอขยะ) เน่ืองจากทางโรงงาน
ไดปลอยนํ้าเสียลงแหลงนํ้าสาธารณะ และสงกล่ินเหม็น และ
ลุกลามแผขยายเปนวงกวาง ทําใหไมสามารถใชนํ้าสาธารณะและ
นํ้าบาดาลอุปโภคบริโภคได 
       2) (TCU 610115-002) ผูรองยื่นหนังสือถึงผูอํานวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรเพื่อขอใหมีการตรวจพิสูจนอยางโปรงใส 
ถูกตองตามหลักวิชาการ     
       3) (TCU 610123-003) ผูรองมีความประสงคตองการให
สถาบันนิติวิทยาศาสตรตรวจลายน้ิวมือแฝงที่อยูบนหีบหอยาเสพ
ติด เพื่อพิสูจนความบริสุทธ์ิ เน่ืองจาก ผูรองอางวายาเสพติดน้ัน
ไมใชของตน 
       4) (TCU 610129-004) ขอความเปนธรรมเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลผูตองขังหญิงเรือนจํากลางนครสวรรค จึงขอความ
อนุเคราะหใหสถาบันนิติวิทยาศาสตร แปลเวชระเบียนผูปวยและ
ประวัติการรักษาของโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัด
นครสวรรคและประวัติการตรวจรักษาสถานพยาบาลเรือนจํากลาง
นครสวรรค                    

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     5. การใหความรูและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ ริการ
วิทยาศาสตรสูประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
    - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     6. การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองขังที่
ถูกคุมขังในเรือนจําทั่วประเทศ  
ผลการดําเนินงาน 
    - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     7. การจัดทําฐานขอมูลสารสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวฒันพลเมืองราชทัณฑฯ) 
ผลการดําเนินงาน 
    - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     8. การตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมผูกระทําความผิดเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
         สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการฝกอบรมความรู
เก่ียวกับการตรวจพิสูจนยาและสารเสพติดในเสนผม พรอมทั้งการ
ฝกปฏิบัติจัดเก็บตัวอยางเสนผมใหแกเจาหนาที่ฯ ณ ศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จํานวน 3 ครั้ง  
๒๑๑ ราย ประกอบดวย  
         ครั้งที่ 1 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  ศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนบานบึง จังหวัดชลบุรี  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     จัดเก็บตัวอยางเสนผม จํานวน ๗๑ ราย 
        ครั้งที่ 2 วันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๑ ศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี จัดเก็บตัวอยางเสน
ผม ๗0 ราย   
        ครั้งที่ 3 วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑ ศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหมจัดเก็บตัวอยางเสน
ผม ๗0 ราย   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     9. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
          9.1 การจัดทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล 
                - 
         9.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม  
                -  
         9.3 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม 
สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลบุคคลสูญ
หายและศพนิรนาม จํานวน 67 ราย ประกอบดวย 
              1. ฐานขอมูลศพนิรนาม จํานวน 63 ราย 
              2. ฐานขอมูลบุคคลสูญหาย จํานวน 4 ราย 
        9.4 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ        
               สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําและบันทึก
ลายพิมพน้ิวมือ 10 น้ิว ในฐานขอมูลระบบตรวจสอบลายพิมพน้ิวมือ
และฝามืออัตโนมัติและตรวจเปรียบเทียบ จํานวน 434 รายการ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

         9.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน ลูกกระสุนปน 
และปลอกกระสุนปน     
               สถาบัน นิติ วิทยาศาสตร ได ดํ า เ นินการ จัด เ ก็บ
ฐานขอมูลอาวุธปน ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน จํานวน 
32 รายการ ซ่ึงประกอบดวย 
               1. ดานอาวุธปน จํานวน 3 รายการ   
               2. ดานลูกกระสุนปน 14 รายการ 
               3. ดานปลอกกระสุนปน 15 รายการ  
        9.6 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลระเบิด   
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     10.การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
          สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนทั้งหมด 2 คดี ประกอบดวย 
         10.1 คดีที่ไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน  2 รายการ 
ไดแก 
                   (1) เลขที่คดี ส.159/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2560 การตรวจพิสูจนลายน้ิวมือช่ือของ นางเสง่ียม รันเพชร 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๗๗ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

       (2) เลขที่คดี ส .168/2560 ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 
252560 ดวยกรมการปกครองตรวจพบการจดทะเบียนสมรส
โดยมิชอบระหวางหญิงไทยกับชายชาวตางชาติ เปนจํานวนมากใน
พื้นที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยสวนหน่ึงเกิดจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๗๘ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     ๑ ๑ . ๕ . ๒  ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ชวยเหลือคาใชจายแกประชาชนที่
ไมไดรับความเปนธรรมโดยให
เ ข าถึ ง ความเ ปนธรร มได ง า ย 
รวดเร็ว 
     ๑๑.๕ .๓  ส ง เ สริ มกองทุ น
ยุติธรรม เพื่อคุมครองชวยเหลือ
คนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผู
ถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ
เ ยี ย ว ย า ผู บ ริ สุ ท ธ์ิ ห รื อ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากความไมเปนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผลการดําเนินงาน กองทุนยุติธรรม ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๖1  
มีผูย่ืนคําขอ จํานวนทั้งส้ิน 435 ราย  
    - อนุมัติ      70 ราย  
    - ไมอนุมัติ   37 ราย 
    - ยุติเรื่อง    17 ราย  
    - อยูระหวางดําเนินการ 311 ราย   
  ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย  
ณ วันที่ ๓1 มกราคม  ๒๕๖1 
๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน 52 ราย  
เปนเงินจํานวน 419,903.00  บาท  
     ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 127 ราย  
เปนเงิน  928,586.00  บาท  
     ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 1 ราย 
เปนเงิน 12,000.00 บาท  
       1.4 คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะที่พัก) 
              ไมมี       
๒. คาขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 
จํานวน 44 ราย เปนเงิน 11,630,000.00 บาท  
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 



๗๙ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
     ยังไมมีการใชจาย 
๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
    ยังไมมีการใชจาย 
    รวมการชวยเหลือ 12,990,489.00 บาท  
    ขอมูล ตั้งแตวันที่ ๑ - 31 มกราคม ๒๕๖1 
 
*หมายเหตุ ผูขอรับความชวยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 คําขอฯ 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 
มีผูยื่นคําขอ จํานวนทั้งส้ิน 1,620 ราย  
    - อนุมัติ 466 ราย  
    - ไมอนุมัติ 374 ราย 
    - ยุติเรื่อง 150 ราย  
    - อยูระหวางดําเนินการ 630 ราย   
ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้  ผลเบิกจาย ณ วันที่  ๓1 
มกราคม  ๒๕๖1 
 
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 



๘๐ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  287  ราย  
           เปนเงิน 1,641,280.00  บาท 
    ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 843 ราย 
           เปนเงิน 5,072,312.00  บาท  
     ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 11 ราย  
          เปนเงิน 102,835.00 บาท  
    ๑.๔ คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะคาที่พัก) 
          จํานวน 17 ราย เปนเงิน 15,424.00 บาท 
 
๒. คาขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย  
    จํานวน 189 ราย เปนเงิน 59,171,700.00  บาท  
๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
     ยังไมมีการใชจาย 
๔. การใหความรูทางกฎหมาย 
     ยังไมมีการเบิกจาย 
รวมคาใชจายในการใหความชวยเหลือทั้งส้ิน 66,003,551.00 บาท  
* หมายเหตุผูขอรับความชวยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 เรื่อง 
   ขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2560 - 31 ม.ค. 25๖1 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


