
๑ 

 

ส่วนท่ี 1 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561  
  รายประจ าทุก 1 เดือน 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑.๑ การเผยแพร่ความรู้ความ

เข้ า ใ จที่ ถู กต้ อง และ เป็ นจริ ง
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ เ พื่ อ
ประชาชน 
๑.๒ การสนับสนุนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระด าริ 

 

  

1. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริ  
พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าพั ชรกิ ติ ยาภา หลั กสู ต ร  
“การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในเรือนจ า 
    2. เพื่อสนองพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพภายหลังพ้นโทษ 
    3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ต้องขังในเรือนจ าที่ด าเนินงาน 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

3,143,700 
บาท 

 

กรมราชทัณฑ์ 

 



๒ 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   

  

    1.4 เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม แก้ไข
ฟื้นฟูให้กับผู้ต้องขัง 
    1.5 เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ภายหลัง
พ้นโทษ 
เป้าหมาย 
   เรือนจ าชั่วคราวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
ก าลังใจในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
จ านวน 9 แห่งได้แก่ 
    1. เรือนจ าชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจ ากลางเชียงราย 
    2. เรือนจ าชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    3. เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า สังกัดเรือนจ าจังหวัดตราด 
    4. เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจ าจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจ าชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจ ากลางสุรินทร์ 
    7. เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจ ากลางเพชรบุรี 
    8. เรือนจ าชั่วคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
 
 

 กรมราชทัณฑ์ 

 



๓ 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   

  

ผลการด าเนินงาน 
    อยู่ระหว่างการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อคัดเลือกผู้ต้องขัง 
เข้าร่วมโครงการ และด าเนินการคัดย้ายผู้ต้องขังระหว่างเดือน
มีนาคม - เมษายน 61 คาดว่าจะด าเนินการจัดอบรมตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม - กันยายน 61 

 กรมราชทัณฑ์ 

   

  

2. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจ หลักสูตร
เข้มข้นโดยมูลนิธิเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อสนองพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ-
ยาภา ในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ าให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ 
    2.2 เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม แก้ไข 
ฟื้นฟู ให้กับผู้ต้องขัง 
    2.3 เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ภายหลัง
พ้นโทษ 
เป้าหมาย 
    เรือนจ าชั่วคราวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ
ก าลังใจในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

2,178,900 
บาท 

 

กรมราชทัณฑ์ 

 



๔ 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   

  

จ านวน 9 แห่งได้แก่ 
    1. เรือนจ าชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจ ากลางเชียงราย 
    2. เรือนจ าชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    3. เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า สังกัดเรือนจ าจังหวัดตราด 
    4. เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจ าจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจ าชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจ ากลางสุรินทร์ 
    7. เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจ ากลางเพชรบุรี 
    8. เรือนจ าชั่วคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
ผลการด าเนินงาน 
    อยู่ ระหว่างการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อคัดผู้ต้องขั ง 
เข้าโครงการ คาดว่าจะมีการคัดย้ายผู้ต้องขังระหว่างเดือนมีนาคม 
- เมษายน 61 คาดว่าจะด า เ นินการ จัดอบรมตั้ งแต่ เดือน
พฤษภาคม - กันยายน 61 

 กรมราชทัณฑ์ 

   

  

3. การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ของทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อ เป็นต้นแบบให้กับประชาชน  
และผู้ต้องขัง 
วัตถุประสงค์ 
   กองทุนก าลังใจในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร- 
กิติยาภา กรมราชทัณฑ์ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (จ ากัด) 
ได้ร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม  

 กรมราชทัณฑ์ 



๕ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   

  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้
และทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกทักษะการ
ท างานด้านเกษตรกรรมให้แก่ผู้ต้องขังและศึกษาดูงานของบุคคล
ทั่วไป 
เป้าหมาย 
     ให้ ความรู้ แ ก่ผู้ ต้องขั งและฝึกทักษะด้ านเกษตรกรรม  
โดยวิทยากรจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด จ านวน 6 
หลักสูตร จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 30 คน/หลักสูตร 
ดังน้ี 
    1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 
    2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการเลี้ยงสุกร 
    3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพปลูกทุเรียน 
    4. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพผลิตแก๊สชีวภาพ
จากมูลสัตว์ 
    5. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการกรีดยางพารา 
    6. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการปลูกกล้วย 
ผลการด าเนินงาน 
    1. ได้ด าเนินการอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง  โดยมีผู้ต้องขั ง 
อยู่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรือนละ 3 คน (หมุนเวียน) และดูแล บ่อแก๊ส
ชีวภาพ จ านวน ๑ คน โดยด าเนินการเลี้ยงไก่ไข่  จ านวน 
100,000 ตัว  

 กรมราชทัณฑ์ 



๖ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  

วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   

  

(ขนาดความจุ 25,000 ตัว/หลังและเลี้ยงสุกรขุนจ านวน 2,400 ตัว 
(ขนาด ความจุ 600 ตัว/หลัง ส่วนการฝึกอบรมกรีดยางพารา
ให้แก่ผู้ต้องขังอยู่ระหว่างด าเนินการน าผู้ต้องขังเข้าอบรมและ 
อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็น
สถานที่ศึกษาดูงานแก่บุคคลทั่วไป 
    2. การฝึกอบรมตามเปูาหมายอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 กรมราชทัณฑ์ 

   

  

4. โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา 
วัตถุประสงค์ 
    ห้องสมุดพร้อมปัญญา เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี กรมราชทัณฑ์ตั้งเปูาหมายกราบ
บังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด ห้องสมุดพร้อมปัญญาเพื่อสนอง 
พระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี ความมุ่งม่ัน 
พยายามของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะสนองงานตามแนว
พระราชด าริฯให้บรรลุเปูาหมาย 

 
 
 
 

2,000,000 
บาท 

 

กรมราชทัณฑ์ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
    ปีงบประมาณ 2561 ก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินเปิด
ห้องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน 3 แห่ง ได้แก่ 

1. เรือนจ ากลางสมุทรปราการ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
2. เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 9 มกราคม 2561 

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินการจัดพิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” 
เรือนจ ากลาง สมุทรปราการ เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  และ 
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี เม่ือวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ์ 
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วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 ด้านการอ านวยความยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
แผนงานที่ 1 ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
 

 

  

คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
วัตถุประสงค์  
    เพื่อบริการให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหา
ด้านครอบครัว และปัญหากฎหมายที่เก่ียวข้องกับเด็ก เยาวชน
ผู้เยาว์ แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป นอกจากน้ันยังท าให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการปรึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เ กิดขึ้นท าให้ครอบครัว 
มีความเข้าใจและมีแนวทางในการปูองกันเด็กและเยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงที่จะกระท าผิด ซ่ึงได้เปิดด าเนินการในสถานพินิจฯ  
ทั่วประเทศ จ านวน 77 แห่ง ศูนย์ฝึกและอบรมฯ จ านวน 18 แห่ง 
และเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้เปิดด าเนินการให้ค าปรึกษา
ที่ส่วนกลางในส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
อีกจ านวน 1 แห่ง 
ผลการด าเนินงานสะสม 
   (1 ตุลาคม 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น             839 ราย 
    1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก    196 ราย 
    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์             28 ราย 
    3. อ่ืน ๆ                                   615 ราย 

 

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนธนัวาคม 2561 
   (20 มกราคม 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น          205 ราย 
    1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก  30 ราย 
    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์           5 ราย 
    3. อ่ืน ๆ                               170 ราย 
จ านวนปัญหาที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
    1. ปัญหาทางกฎหมาย 
    2. ปัญหาพฤติกรรม 
    3. ปัญหาครอบครัว 
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คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 ๒.๑ การ เตรี ยมความพร้อมสู่

ประชาคมการเ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
     ๒.๑ .๑ ปัญหาเฉพาะหน้า 
ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข 
โ ด ย ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย 
ที่เข้มงวดและการจัดการปัญหา
อ่ื น  ๆ  ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง ต่ อ เ น่ื อ ง 
ให้เบ็ดเสร็จ 
             ๑) ปัญหายาเสพติด 
             ๒) การค้ามนุษย์ 
             ๓ )  อ า ช ญ า ก ร ร ม 
ข้ามชาติ 
            ๔) ปัญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล 

   1. โครงการชุมชนบ าบัด 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดตามเสพติด ได้รับการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็น
การลด Demand ลง 
    2. เพื่อให้ผู้ต้องขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้ และมี
ศักยภาพในการด ารงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลังพ้นโทษ 
    3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน และ
เป็นการตัดวงจรยาเสพติด 
เป้าหมาย 
    ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ จ านวน 6,300 คน พื้นที่ด าเนินการ เรือนจ า/ทัณฑ-
สถาน 78 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินการจัดอบรมรุ่นที่  1 ระหว่างเดือน ม.ค. 2561 -  
เม.ย.2561  (ข้อมูลคงเดิม)  
 
 
 

 กรมราชทัณฑ์ 
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     2. การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังเสพยาเสพติดในรูปแบบ
วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือ
วิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดให้มีความพร้อม 
ทั้ ง ในด้ านร่ างกาย  จิต ใจ สั งคม อารมณ์ ทั กษะ  ความรู้
ความสามารถทางการอาชีพ ก่อนได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ 
    2. เพื่อให้นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน์) ได้น าความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษไม่หวนกลับมา
กระท าผิดและเสพยาเสพติดซ้ า 
    3. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ การลด อุปสงค์ 
(Demand) ด้านยาเสพติด 
    4. เพื่อสร้างนวัตกรรมและเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ยั่งยืนภายใต้หลักการลูกเสือ ภายใต้แนวคิด “การคืนคนดี 
มีคุณค่ากลับสู่สังคมด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ” 
เป้าหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดที่มีประวัติเสพจากเรือนจ าทัณฑ-
สถานทั่วประเทศ จ านวน 1,200 ราย พื้นที่ด าเนินการ 4 แห่ง 
ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลา 
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง 

 กรมราชทัณฑ์ 
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     ผลการด าเนินงาน 
   จัดสรรงบประมาณให้กับทัณฑสถานหน่วยปฏิบัติ โดยมีก าหนด
เปิดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2561 
(ข้อมูลคงเดิม)  

 กรมราชทัณฑ์ 

     3. โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับ
ค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครแกนน า 
ที่ผ่านการอบรม 
    2. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
    3. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรม
สร้างสรรค์ 
เป้าหมาย 
     นักโทษเด็ดขาดทุกคนและผู้ต้องขังระหว่างฯ ที่สมัครใจ 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ์ 
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     ผลการด าเนินงาน 
    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/
ทัณฑสถาน ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่  6 - 8 ธันวาคม 
2560 และระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
บัดดี้  โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าหน้าที่จาก
เรือนจ า/ทัณฑสถาน เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 142 คน 
    - อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการด าเนินงาน TO BE NUMBER 
ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 
    - จัดสรรงบประมาณให้ เรือนจ า/ทัณฑสถาน 142 แห่ง  
เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ให้กับผู้ต้องขัง 

 กรมราชทัณฑ์ 

     4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด
ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
เป้าหมาย 
   ผู้ต้องขัง จ านวน 12,500 คน พื้นที่ด าเนินการในเรือนจ า/
ทัณฑสถาน 101 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน 
   อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบ าบัดฟื้นฟูในเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ข้อมูลคงเดิม) 
 
 

 กรมราชทัณฑ์ 
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 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- รั ฐ ธรรม นู ญแห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย 
( ฉ บั บ ชั่ ว ค ร า ว )  
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ -
๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์
สร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

  1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  25๖1 จ านวน 68 ครั้ ง 
ประกอบด้วย 
       1.1 จังหวัดปัตตานี จ านวน 52 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จ านวน 5 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 11 ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จ านวน  0 ครั้ง 
       1.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  0 ครั้ง 
 
2. การจัดการข้อมูลทางนิติวิยาศาสตร์ ให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ในการก าหนดหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน 
การด าเนินคดีประกอบด้วย 
        2.1 ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส ถ า น ที่ เ กิ ด เ ห ตุ  จ า น ว น  
0 เรื่อง 
        2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติ วิทยาศาสตร์ จ านวน 0 
เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ (DSM) จ านวน 
1 เรื่อง 
        2.4 การออกหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การด าเนินคดี จ านวน 0 เรื่อง 
         

10,427,800 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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     2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุระเบิดและสาร
เสพติดเบื้องต้น จ านวน 42 เรื่อง 
      2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จ านวน 175 รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จ านวน  173 
รายการ  
               (2) รายการตรวจด้วยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เร่งด่วน (DNA Rapid Hit) จ านวน 2 รายการ 
    2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานข้อมูล (DNA profle ) จ านวน 4 profle  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

   

  

3. การให้ความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ของนิติ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชีวิตประจ าวันให้แก่
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้น าท้องถิ่นเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์ นักศึกษา และ
นักเรียน ดังนี้ 
      3 . 1  ส ถ า บั น นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ก อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
นิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ส าหรับการประกอบส านวนคดีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 
ในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 3 ครั้ง จ านวน 585 คน 
ประกอบด้วย                                   (           

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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      (1)  ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วม
การจัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานฯ จ านวน 374 คน 
       (2) ครั้งที่  2 วันที่  6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มี
ผู้เข้าร่วมการจัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานฯ จ านวน 41 คน                                        
       (3) ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้เข้าร่วม
การจัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานฯ จ านวน 170 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการต่างประเทศ 
    ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้า 
ที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไข
โดยการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เข้มงวดและการจัดการปัญหา
อ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้
เบ็ดเสร็จ 
       ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 

   - งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
๑. ตรวจพิสูจน์ 
    ด าเนินการตรวจพิสูจน์ จ านวน 45,483 ราย 
๒. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
   ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ

บังคับรักษา จ านวน 40,660 ราย แบ่งออกเป็น 
- การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 11,961 ราย 
- การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 28,699 ราย 
ผลการฟื้นฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ 
    จ านวน 22,474 ราย 
 

ได้รับ 
454,718,200 

ใช้จ่ายไป 
216,494,448.64 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการด าเนินงาน 
    ปีงบประมาณ 2561 กรมคุมประพฤติก าหนดจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ สถานที่เพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน 10 แห่ง ปัจจุบัน
ด าเนินการไปแล้ว 8 แห่ง ดังน้ี 

1. วันที่  20 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ได้รับ 
345,930 
ใช้จ่ายไป 

233,325 
 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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         2. วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง กองพันสุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา 
    3. วันที่ 6 - 7  ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี 
    4. วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันปืนใหญ่ที่ 104 จังหวัดพิษณุโลก 
    5. วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันปืนใหญ่ที่ 16 จังหวัดร้อยเอ็ด 
    6.  วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร 
    7. วันที่  25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ วิ วัฒน์พลเมือง  
กองพันทหารปืนใหญ่ต่ อสู้ อากาศยาน ที่  6 เ ขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
    8. วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด กองทัพอากาศทุ่งสีกัน กรุงเทพมหานคร 

9. วันที่ 21 - 22 กุมพาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่  3 ศูนย์การทหาร 
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
    10. วันที่  26 - 27 กุมพาพัน ธ์ 2561 สถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยบังคับการบริการ กองบังคับ
การอาสารักษาดินแดน จังหวัดเพชรบุรี 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. การพัฒนาพฤตินิสัยกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติคดีความม่ันคง 
    ผลการด าเนินงาน 
    - อยู่ระหว่างก าหนดแผนการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในการ
จัดโครงการ โดยจะด าเนินการในไตรมาสที่ 2 - 4 
   
  2. โครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการ
ดูแลเปูาหมายม่ันคง (เปูาหมาย 547 คน) 
    ผลการด าเนินงาน 
    - อยู่ระหว่างก าหนดแผนการด าเนินงานและเตรียมความพร้อม 
ในการจัดโครงการ โดยจะด าเนินการในไตรมาสที่ 2 - 3 
    
 3. การจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในคดียาเสพติด (ค่ายภูมิ
บุตรา) (เปูาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน) 
    ผลการด าเนินงาน 
    - อยู่ระหว่างก าหนดแผนการด าเนินงานและเตรียมความพร้อม 
ในการจัดโครงการ โดยจะด าเนินการในไตรมาสที่ 2 
 

ได้รับ 
7,000,000 

ใช้จ่ายไป 
- 

ได้รับ 
981,330 
ใช้จ่ายไป 

- 
 

ได้รับ 
2,050,270 

ใช้จ่ายไป 
- 
 
 

ได้รับ 
1,088,400 

ใช้จ่ายไป 
- 
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ประพฤต ิ
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      4. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน จ านวน 5 จังหวัด 
รวม 16 อัตรา โดยจะด าเนินการจ้างงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 
- 30 กันยายน 2561 
ผลการด าเนินงาน 
   -  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีจ้างงาน จ านวน 4 อัตรา 
    -  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจ้างงาน จ านวน 1 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจ้างงาน สาขานาทวี จ านวน 
2 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาจ้างงาน จ านวน 3 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสจ้างงาน จ านวน 4 
อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจ้างงาน จ านวน 2 อัตรา 
(ข้อมูลคงเดิม)  
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับ 
2,880,000 

ใช้จ่ายไป 
239,195.14 
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 2.1 การเตรียมความพร้อม
ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน  
    2.1.1 ปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไข
โดยการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เข้มงวดและการจัดการปัญหา
อ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้
เบ็ดเสร็จ 
          1) ปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมใน
สังคม 
เป้าหมายการพัฒนา 
- ประชาชนรับรู้สิทธิ
และเข้าถึงบริการ
ของหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมีการบังค้บ
ใช้กฎหมายอย่าง
เสมอภาคและเป็น
ธรรม ภาคีการพัฒนา
ต่างๆ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม 
 

  การป้องกัน บ าบัดแก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด จ านวน 6,837,200 บาท 
     สาระส าคัญ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจ
ในการดูแลเด็กและเยาวชน ที่ต้องหาว่ากระท าความผิดรวมถึง
ด าเนินการเก่ียวกับการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ศาลมี
ค าสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ไปในทางที่ดีขึ้นและพร้อมกลับคืนสู่สังคม ซ่ึงเด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่มีความเก่ียวข้องกับการใช้ยาเสพติดจึงจ าเป็นที่ บุคลากรผู้มี
หน้าที่ รับผิดชอบในการบ าบัดรักษาต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้านการบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้เสพ  
ผู้ติด นอกจากน้ีหน่วยงานที่ ให้การบ าบัดต้องเป็นหน่วยงาน  
ที่มีคุณภาพ โดยมีรูปแบบการบ าบัดที่เหมาะสม จ าเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
บริการที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน 
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คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     1. โครงการป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน  
ที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด จ านวน 2,247,200 บาท 
วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อพัฒนาการปูองกัน การบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กและเยาวชนที่เก่ียวข้องกับยาและสารเสพติดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลการบ าบัดแก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดเพื่อการดูแลอย่างต่อเน่ือง 
      3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาหน่วยบ าบัดให้
เข้าสู่มาตรฐานการบ าบัดยาเสพติดในระบบต้องโทษ 
เป้าหมาย  
       เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
ตัวชี้วัด 
       จ านวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านยาเสพติด จ านวน 2,500 ราย 
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คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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     กิจกรรม 
  มีการจัดโครงการและกิจกรรม ดังน้ี 
  1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานบ าบัดตามมาตรฐานงานยาเสพติด
เพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพการบ าบัดด้านยาเสพติดในระบบต้องโทษ 
      1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานงานยาเสพติด 
      1.2 การเยี่ยมส ารวจเพื่อประเมิน ติดตามหน่วยงานเพื่อเข้าสู่การ
รับรองคุณภาพ 
      1.3 การประชุมสรุปผลการเยี่ยมส ารวจเพื่อการรับรองคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2561 
      1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบ าบัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
การบ าบัดด้านยาเสพติด (จัดสรรหลังทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
รับรองฯ) 
  2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
       2.1 การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น)/สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/สาขา
การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
      2.2 การอบรมเพื่อฟื้นฟูตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ขึ้นอยู่กับ
ช่วงระยะเวลาการเปิดอบรมของสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตร 
จากสภาการพยาบาล 

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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    3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน ระบบติดตามและ 
เฝูาระวังปัญหายาเสพติด  
        - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล บ.ส.ต. 
    4) การก ากับติดตามการเก็บตัวอย่างเส้นผมเพื่อตรวจพิสูจน์ 
หาสารเสพติด 
   5) จัดซ้ือชุดตรวจหาสารเสพติด (พิเศษ) 
ผลการด าเนิน 
    การก ากับติดตามการเก็บตัวอย่างเส้นผมเพื่อตรวจพิสูจน์ 
หาสารเสพติด ด าเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโดยการบูรณาการร่วมกับสถาบันนิติ ในการตรวจหาสารเสพติด
จากเส้นผมของเด็กและเยาวชน เพื่อให้หน่วยงานในสัง กัด 
มีมาตราการในการปูองกันมิให้เด็กและเยาวชนกลับไปเสพยาเสพ
ติดซ้ า ในขณะลาเยี่ยมบ้านหรือออกท างานภายนอก และเป็นการ
ปูองกันการลักลอบ น ายาเสพติดเข้าสถานควบคุม เก็บตัวอย่าง 
210 ราย พบสารเสพติด 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.1 

 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

     2. โครงการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 
3,544,000 บาท              
วัตถุประสงค์ 
   (1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดูแล เด็กและเยาวชนในสถาน
ควบคุมให้มีประสิทธิภาพ 

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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   (2) เพื่อให้มีแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ 
   (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนที่ใช้ยา/สาร
เสพติดได้อย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหา 
กิจกรรม      
   จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานด าเนินงานโครงการบ าบัดรักษา 
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด                                          
ผลการด าเนิน 
    การบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ละคร
บ าบัดโดยพาเด็กไปเข้าชมละคร โดยโอนงบประมาณให้ศูนย์ฝึกฯ 
6 แห่ง และอีก 1 สถานพินิจฯ ได้แก่ 1) ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี  
2)ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแก่น 3) ศูนย์ฝึกฯเขต 5 อุบลฯ  
4) ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ 5) ศูนย์ฝึกฯเขต 9 สงขลา  
6) ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี 7) สถานพินิจฯพระนครศรีอยุธยา 

 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 

ด้านการป้องกันและปราบปราม       
 ยาเสพติด 
แผนงานที่ 1 ด้านการป้องกัน 
ยาเสพติด 

   

การป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียงต่อการใช้ยาเสพติด 
จ านวน 3,530,100 บาท 
    กรมพินิจฯ มีภารกิจเก่ียวกับการพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด โดยมีการให้การศึกษา การฝึกอาชีพ การบัด
แก้ไข ฟื้นฟู และการสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถกลับไป  

 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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อยู่กับครอบครัว และบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

  

     

   1. โครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด 
จ านวน 1,363,100 บาท 
วัตถุประสงค์  
    (1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัดแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ 
    (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬา และมีประสบการณ์ 
ในการแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันประกวดกองเชียร์ 
    (3 )  เพื่ อ เป็นการปลูกฝั ง ให้ เ ด็ กและ เ ยาวชน ได้ แสด ง
ความสามารถในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์โดยไม่ต้องเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
    (4) เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้อง 
ได้ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
        ก าหนดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2561 ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างรอรับการโอนเงินงบประมาณ 
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2.  โครงการแข่งขันนาฏมวยไทย (ส่ง เสริม เอกลักษณ์  
รักษ์มวยไทย) จ านวน 840,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
    (1) เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติให้เด็กและเยาวชน 
มีจิตส านึกในบรรพบุรุษไทยที่ได้คิดค้นศิลปะมวยไทย ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 
    (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ศิลปะการปูองกัน
ตนเองด้านมวยไทยได้อย่างถูกต้อง 
    (3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัดแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ 
    (4) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม 
    (5) เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกว่า
ตนเองมิชาภาระของสังคมแต่เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติไว้ 
ผลการด าเนินงาน 
      เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางก่ิงกาญจน์ บุญประสิทธ์ิ  
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลในโครงการแข่งขัน
นาฏมวยไทย “ส่งเสริมเอกลักษณ์ รักษ์มวยไทย” กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ จัดโดย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้าน 

 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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มุทิตา ณ อาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
ซ่ึงการแข่งขันในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยโดยใช้กิจกรรม
เป็นสื่อ และให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กฎ กติกา มารยาท และ
แสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และรู้ จักศิลปะประจ าชาติ รวมทั้งเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับผลการแข่งขันนาฏมวยไทย มีดังนี้ 
    ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ เชียงใหม่ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา 

    รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร 

    รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ ราชบุร ี

 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

     

3. โครงการประกวดดนตรีพินิจ พ้นภัยยาเสพติด 
จ านวน 569,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
    (1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีส าหรับเด็กและ
เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
    (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จัก
การใช้ดนตรีเป็นทางเลือกในการเผชิญปัญหาโดยไม่ต้องใช้ยาเสพติด 

 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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    (3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงพรสวรรค์
และพฤติกรรมที่ดีด้วยดนตรีต่อเวทีสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 
    จัดประประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เม่ือวันที่ 6 
ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 
เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการจัดการแข่งขัน ก าหนดจัดการแข่งขัน
ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 จัดสรรให้ศูนย์ฝึกฯ 18 แห่ง 
จ านวน 180,000 บาทจัดสรรให้ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 จ านวน 
620,000 บาท 

 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

     

4. โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ จ านวน 577,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
    (1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ  
ได้ปฏิบัติ กิจกรรมที่หลากหลาย และรู้ จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
    (2) เพื่อหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 
ผลการด าเนินงาน     
    มีการจัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เม่ือวันที่ 6 
ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ศูนย์ฝึกฯ สิริธร  
เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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และก าหนดให้จัดการแข่งขันในระดับเขตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2561 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 - 8 
มีนาคม 2561 

  

     

   1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(TO BE NUMBER ONE) จ านวน 2,800,000 บาท  
วัตถุประสงค์  
       (1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ 
       (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 
       (3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติด 
       (4) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการปูองกันตนเองไม่เข้าไป 
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
      ทั้งน้ี การรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในพระด าริ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรง
ห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงถือ
ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ โดยในส่วน
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของโครงการน้ีจึงได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน  
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มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     พินิจฯ ที่มีสถานแรกรับเด็กฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ โดยเป็น
ชมรมที่รวบรวมเด็กและเยาวชนที่มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ 
เพื่อต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งท า
ให้ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสามารถด ารงความเข็ม
แข็งในการต่อต้านยาเสพติดนอกจากน้ันเด็กและเยาวชนยังได้
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันส าคัญต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ 
ส่วนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นส่วนหน่ึงของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีแนวคิดหลักในการ
ด าเนินงาน คือ "ปรับทุกข์สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ"  
ซ่ึงในปัจจุบันได้เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในที่มี
สถานแรกรับเด็กฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและ
เยาวชนที่มีความเข็มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด 
เป้าหมาย  
    1. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
    2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ) 
 ผลการด าเนินงาน 
    กรมพินิจฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ตั้งแต่ในปี ๒๕๔๘ โดยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ที่มีสถาน
แรกรับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนได้  
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และเยาวชน 



๓๒ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     
ร่วมกัน สร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอย่างถูกต้อง สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน 
ไม่ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดมีทักษะที่สามารถหลีกพ้นต่อยาเสพติด 

  

     

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จ านวน 7,800,000 บาท 
    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด าเนินการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดส าหรับกลุ่มเปูาหมายเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
    - สนับสนุนโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน 5,000,000 บาท 
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คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๓ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

       1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด  
(TO BE NUMBER ONE) จ านวน 2,800,000 บาท  
วัตถุประสงค์  
    (1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาในการจัด 
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
    (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์  
    (3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติด 
    (4) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการปูองกันตนเองไม่เข้าไป 
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
     ทั้งน้ี การรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในพระด าริ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรง
ห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงถือ
ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ โดยในส่วน
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของโครงการน้ีจึงได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
พินิจฯ ที่มีสถานแรกรับเด็กฯและศูนย์ฝึกและอบรมฯ โดยเป็น
ชมรมที่รวบรวมเด็กและ 

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     เยาวชนที่มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อต่อต้านและปูองกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งท าให้เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจสามารถด ารงความเข็มแข็งในการต่อต้านยา
เสพติดนอกจากน้ันเด็กและเยาวชนยังได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์ในวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐส่วนศูนย์เพื่อนใจ  
TO BE NUMBER ONE เป็นส่วนหน่ึงของชมรม TO BE NUMBER 
ONE โดยมีแนวคิดหลักในการด าเนินงาน คือ " ปรับทุกข์สร้างสุข 
แก้ปัญหา พัฒนา EQ " ซ่ึงในปัจจุบันได้เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในที่มีสถานแรกรับเด็กฯ  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนที่มีความเข็มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด 
เป้าหมาย  
    1. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
    2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(ที่มีสถานแรกรับ) 
ผลการด าเนินงาน 
    กรมพินิจฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
ตั้งแต่ในปี ๒๕๔๘ โดยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ที่ มีสถานแรกรับ) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันสร้าง
กระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง  

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     

ถูกต้อง สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชนไม่ไปยุ่ง 
เ ก่ียวกับยาเสพติด มีทักษะ ที่สามารถหลีกพ้นต่อยาเสพติด 
ตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการฝึกทักษะ ด้านดนตรี กีฬา 
ศิลปะและมีระบบเครือข่ายการปูองกันและช่วยเหลือ ผู้ประสบ
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่ มีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้อง
ด าเนินงานตามหลัก 3 ก ซ่ึงทุกชมรมต้องมีได้แก่ ก.ที่  1 
คณะกรรมการ ก .ที่  2 กองทุน ก.ที่  3 คือ กิจกรรม ส าหรับ
กิจกรรมให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
    - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแส 
ที่เอ้ือต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชน 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันมีชมรมTO BE NUMBER ONE 
ทั้งสิ้น 95 ชมรม รายละเอียดดังน้ี 
    ยอดชมรม ศูนย์เพื่อนใจ และสมาชิก 
    1. ชมรมในศูนย์ฝึกฯ 17 ชมรม 17 ศูนย์เพื่อนใจ สมาชิก 
4,883 คน 
    2. ชมรมในสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) 34 ชมรม 34 ศูนย์เพื่อนใจ  
สมาชิก 9,652 คน 
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วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     

    3. ชมรมในสถานพินิจฯ (มีแรกรับชั่วคราว) 17 ชมรม สมาชิก 
1,378 คน 
    4. ชมรมในสถานพินิจฯ (ไม่มีแรกรับ) 27 ชมรม สมาชิก 
3,907 คน 
    รวม 95 ชมรม 51 ศูนย์  สมาชิก 19,820 คน 
     ในปีงบประมาณ 2560 กรมสุขภาพจิตได้ก าหนดให้ชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น 
ประเภทสถานพินิจ โดยได้คัดเลือกชมรมเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อ
เข้ าประกวดระดับภาค จ านวน 33 ชมรม และ เข้ ารอบ
ระดับประเทศ จ านวน 16 ชมรม เพื่อไปประกวดในวันที่ 14 - 
15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมือง
ทองธานี ซ่ึงกรมพินิจฯ ที่ได้รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE 
ดีเด่น ในสถานพินิจ ระดับประเทศ ได้แก่ 
    1. รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
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และจากผลการติดตามสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  
ปี 2560 พบว่า ปล่อยตัวเด็กและเยาวชน จ านวน 2,549 คน 
    - ติดตามได้ 2,501 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.12 
    - เรียนหนังสือ/ประกอบอาชีพ จ านวน 2 ,348 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.89  
    - ถูกจับซ้ า จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12 
ในปีงบประมาณปี 2561  การด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จะต้องมีความต่อเน่ืองและยั่งยืนโดยมีระบบการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดการพัฒนาผล
การด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนกับชมรมอ่ืน ๆ เพราะการประกวด
จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ระดับของชมรมตั้งแต่ ดีเด่น เงิน ทอง 
เพชร และยอดเพชร ในแต่ละระดับจะมีความยากมากขึ้น เช่น  
ในระดับดีเด่นเป็นการเริ่มด าเนินการของชมรมอย่างต่อเน่ืองมา
เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน การจะเข้าสู่ระดับเงิน จะมุ่งเน้นที่การ
สร้างเครือข่าย ระดับทองจะมุ่งเน้นให้ท างานร่วมกับเครือข่าย 
และผลักดันให้ชมรมที่เป็นเครือข่ายมีระดับที่สูงขึ้น ระดับเพชร  
จะ มุ่ง เ น้นการคิดน วัตกรรมให ม่เพื่ อให้ สมาชิ ก มีกิจกรรม 
ที่หลากหลาย และยอดเพชรเป็นการท างานในทุกส่วนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในทุกระดับจะมีระยะเวลาการรักษาระดับละ 3 ปี 
ซ่ึงการก้าวไปถึงระดับยอดเพชรได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 ปี 
โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเป็นโครงการที่ต้องอาศัย 
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สร้างความต่อเน่ือง  สมาชิกแต่ละรุ่นก็จะเกิดความภูมิใจ ที่ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE 
เป็นการลดปัญหาด้านยาเสพติด เพื่อคืนเด็กดีที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับสังคมต่อไป  ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ดังน้ี 
    เม่ือวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 นางก่ิงกาญจน์ บุญประสิทธ์ิ 
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกระทรวง
ยุติธรรม  เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับ
ภาคเหนือ รุ่นที่ 8 ประจ าปี 2561 เพื่อคัดเลือกเยาวชนแต่ละ
จังหวัดเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ดังกล่าวฯ จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ 
อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัด เชียงใหม่ ทั้งน้ี นางก่ิงกาญจน์ 
บุญประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ได้ร่วมมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ในครั้งน้ีด้วย 
โดยผลการแข่งขันประกวดประเภทสถานพินิจ มีดังน้ี 
    เข้ารอบที่ 1 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด 
เชียงใหม่ 
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เข้ารอบที่  2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครสวรรค์เข้ารอบที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัด เชียงราย โดยจะเข้ารอบไปประกวดระดับประเทศ 
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 เมืองทองธานี 
    เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) 
ระดับภาคอีสาน ประจ าปี 2561 เพื่อคัดเลือกเยาวชนแต่ละ
จังหวัด เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยจัดที่จังหวัดขอนแก่น 
โรงแรม พลูแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น โดยผลการแข่งขัน
ประกวดประเภทสถานพินิจ มีดังน้ี 
    เข้ารอบที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม 
    เข้ารอบที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 
    เข้ารอบที่ 3 ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จังหวัดอุบล 
                    สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 
                    สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี 
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 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการต่างประเทศ 
    ๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
         ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะ
หน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและ
แก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เข้มงวดและการจัดการปัญหา
อ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้
เบ็ดเสร็จ    
               ๑) ปัญหายาเสพติด 

ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการเศรฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ : ส านักงาน 
ป.ป.ส. ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การปอูงกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๒ รองรับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตร ์
ที่ ๕ การเสริมสร้างความ
มั่นคงแหง่ชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมัง่
ค่ังและย่ังยืน (ปัญหายา
เสพติด) 

  แผนงาน : การปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต : การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ : สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชน 
มีส่วนรว่มปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
ตัวชี้วัด : จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดแผน : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม : ๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด 
             ๒. การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมปูองกัน 
ยาเสพติด 
             ๓. การปราบปรามการค้ายาเสพติด   
             ๔. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านปราบปราม 
             ๕. การบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
             ๖. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
ยาเสพติด 
 
 
              

ได้รับ 
๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ บาท 

เบิกจ่าย 
๒,๔๐๕,๘๒๙,๗๖๔ บาท 

(ร้อยละ ๙๖.๗๒) 
(ข้อมูล ณ ๒๕ ก.ย.

๖๐) 
 

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
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               ๗. บุคลากรภาครัฐ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          ๘. การบริหารจัดอย่างบูรณาการ 
ผลการด าเนินงาน 
    ๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
         การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวม 
 31,251 หมู่บ้าน/ชุมชน  

     ๑.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ มีปัญหายาเสพติดมาก  ๑,482  
หมู่บ้าน/ชุมชน 

     ๑.๒  หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดปานกลาง  ๑,896 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

      ๑.๓  หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดน้อย  6,407 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

     ๑.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ ไม่มีปัญหายาเสพติด 21,466 
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 
๒. แผนงานปราบปรามการค้ายาเสพติด และความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
     ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 111,507 คดี 
ผู้ต้องหา จ านวน 120,810 คน  
 
 

 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
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         ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า 
จ านวน 81,267,343 เม็ด กัญชา 3,635.16 กิโลกรัม ไอซ์ 
4,892.78  กิโลกรัม เฮโรอีน 330.97 กิโลกรัม 
    ๓. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 646 ราย มูลค่า
ทรัพย์สิน 300.52  ล้านบาท การยึดและอายัดทรัพย์สินโดยการ
บังคับโทษปรับ 595 ราย  
    ๔. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 1,018 คดี 
ผู้ต้องหา 1,725 ราย  
    ๕. การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเก่ียวข้อง
กับยาเสพติด โดยผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ ตู้ปณ. ๑๒๓ และทาง 
Website ของส านักงาน ป.ป.ส. พบการร้องเรียน 106 คน  
 
๓. แผนงานการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
    ๓.๑ การบ าบัดฟื้นฟู ภาพรวม 43,580 คน ดังนี้ 
          ๑. ระบบสมัครใจ รวม 25,160 คน 

๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  15,615 คน 
๒) ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9,545 คน 

           ๒. ระบบบังคับบ าบัด 16,298 คน 
           ๓. ระบบต้องโทษ 2,122 คน 
   
 

 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 



๔๓ 

 

 
 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

         ๔. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 
        ๔.๑ การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด 53,995 
คน  (ข้อมูลจาก บสต.เก่า+ใหม่) 

  ๔.๒ ต้องการความช่วยเหลือ 5,038 คน (ข้อมูลจาก  
บสต.ใหม่) 
        ๔.๓ ให้ความช่วยเหลือ ๑,๐๕6 คน (ข้อมูลจาก บสต.ใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 



๔๔ 

 

 
 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

๒.๑ การเตร ียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 

   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้า 
ที ่ต ้อ ง ไ ด ้ร ับ กา รป ้อ ง ก ันแล ะ
แก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมาย
ที ่เ ข ้ม ง ว ด แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร
ปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง
ให้เบ็ดเสร็จ 
   ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การค้ามนุษย์ 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรมข้าม
ชาติ 
   ๒.๑.๑.๔ ปัญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล 

   

เรื่อง คดีพิเศษที่ ๔๓/๒๕๖๐ การตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหา
กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ และช่วยเหลือเหยื่อเด็กหญิงชาวเมียนมา 
ณ สถานบริการอาบอบนวด วิคตอเรีย ซีเครท ย่านถนนพระราม ๙ 
วัตถุประสงค์  
    ๑. เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงชาวเมียนมาที่ถูกลักลอบน ามา
ค้าประเวณีในประเทศไทย 
    ๒. เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
เป้าหมาย  
    ๑. ช่วยเหลือเด็กหญิงชาวเมียนมาและหญิงอ่ืนที่ถูกน าเข้ามา
ค้าประเวณีในประเทศไทย  
    ๒. ด าเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ และผู้ที่เก่ียวข้อง  
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
    ๑. คณะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสนธิก าลังกับเจ้าหน้าที่
ทหาร เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง  
เข้าช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหญิงชาวเมียนมาตามที่
มูลนิธิพิทักษ์สตรีร้องขอ  
 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 

 



๔๕ 

 

 
 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     

พฤติการณ์ทางคดี เป็นการกระท าความผิดที่เก่ียวข้องกันระหว่าง
ประเทศไทย เมียนมา และมาเลเซีย มีการน าพาเด็กอายุต่ ากว่า 
๑๘ ปีเข้ามาค้าประเวณีในไทย เข้าลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ 
อันเป็นการกระท าความผิดลงนอกราชอาณาจักรไทย 
    ๒. จากการสืบสวนสอบสวน พบว่ามีการลักลอบค้าประเวณี 
ในสถานบริการแห่งน้ีจริง มีข้อมูลชัดเจนถึงกลุ่มผู้กระท าความผิด 
น าไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหารวม ๗ ราย 
ในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 
ค้ามนุษย์  พ .ศ . ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
    ๑. สามารถช่วยเหลือเหยื่อเด็กหญิงชาวเมียนมา และหญิงอ่ืนที่
ถูกน าเข้ามาค้าประเวณีในประเทศไทย  
    ๒. สามารถขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหารวม ๗ 
ราย 
    เรื่อง คดีพิเศษที่ ๔๑/๒๕๖๐ การจับกุมผู้ต้องหาค้ามนุษย์ชาว
เกาหลี หลอกลวงหญิงไทยไปบังคับค้าประเวณี ที่สาธารณรัฐ
เกาหลี 
 
  

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๔๖ 

 

 
 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     

วัตถุประสงค์  
    ๑. เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงมาบังคับค้าประเวณี
อย่างทารุณ รวมทั้งถูกยึดหนังสือเดินทางไว้ และกักขังโดยมีบุคคล 
คอยควบคุมอยู่ตลอดเวลา 
    ๒. เพื่อด าเนินคดีกับผู้ต้องหาค้ามนุษย์  
เป้าหมาย 
    ๑. ช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงไปบังคับให้ค้าประเวณี  
ที่สาธารณรัฐเกาหลี  
    ๒. ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาค้ามนุษย์ ชาวไทยและชาวเกาหลี  
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
    ๑. สืบเน่ืองจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับข้อมูลจากองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ว่ามีหญิงไทยถูกหลอกลวงว่าจะพาไป
ท างานนวดแผนไทยที่สาธารณรัฐเกาหลี แต่เม่ือไปถึงกลับบังคับให้
ค้าประเวณี รวมทั้งยึดหนังสือเดินทางไว้ และกักขังโดยมีบุคคล
คอยควบคุมอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจสาธารณรัฐเกาหลีเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายพร้อมทั้ง
จับกุมตัวผู้ต้องหาด าเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์  
    ๒ .  ศูนย์ ต่ อต้ านการค้ าม นุษย์  กรมสอบสวนคดีพิ เ ศษ 
ประสานงานกับสถานฑูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย  
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๔๗ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     

พร้อมทั้งเดินทางไปยังสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง 
ในคดี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และส านักงานอัยการประจ าสาธารณรัฐเกาหลี จึงทราบว่าคดีน้ีมีการ
กระท าในลักษณะขบวนการอาชญากรรม น าไปสู่การออกหมายจับ
ผู้ต้องหา ๑๐ ราย สัญชาติไทย ๓ ราย และสัญชาติเกาหลี ๗ ราย 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
    ๑. สามารถช่วยเหลือผู้ เสียหายชาวไทยที่ถูกหลอกลวงมา
ค้าประเวณี 
    ๒. ล่าสุดเม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหา
ได้เพิ่มอีก ๑ ราย รวมจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ๓ ราย สัญชาติไทย ๑ 
ราย และสัญชาติเกาหลีใต้ ๒ ราย ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป 
    ๓. น าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนในคดี 
ที่เก่ียวข้อง และสามารถสร้างเครือข่ายการท างานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ได้เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๔๘ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ   

 

๓.๒ สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช้หลัก
ค่านิยม ๑๒ ประการ 

สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ข้อ 2.4 ด้าน
การบริหารจัดการ
และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
2.4.1 ด้านธรรม 
ภิบาล (1)ประเทศ
ไทยจะต้องให้
ความส าคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน 
 - สอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
ตามนโยบายคณะ 

  

1. โครงการท าบุญปฏิบัติ ธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก 
พระพุทธศาสนาให้ กับบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ได้ มีความรู้  
ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ธรรมที่ถูกต้อง 
    2. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อพสกนิการ
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยการท าบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศล 
เปูาหมาย 

ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกระดับ ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จ านวน 12 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 
    1.วันที่ 19 ตุลาคม 60 จัดกิจกรรมท าบุญถวายสังฆทานและ
ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล มีผู้เข้าร่วม จ านวน 120 ราย 

 

กรมราชทัณฑ์ 



๔๙ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

  

ร ัก ษ า ค ว า ม ส ง บ
แห่งชาติ 
ข้อ 6 มีศีลธรรม 
รักษาความสัตย์
หลัวดีต่อผู้ อ่ืนเผื่อ
แผ่นและแบ่งบัน 

  

    2. วันที่ 24 พฤศจิกายน 60 จัดกิจกรรมท าบุญถวายสังฆทาน
และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล มีผู้เข้าร่วม จ านวน 100 คน 
    3. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมท าบุญถวายสังฆทาน
และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล มีผู้เข้าร่วม จ านวน 130 คน 
    4. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 61 จัดกิจกรรมท าบุญถวายสังฆทาน
และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล มีผู้เข้าร่วม จ านวน 80 
คน 

 

กรมราชทัณฑ์ 

 

๓.๓ สร้างมาตรฐานธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปโดยใช้หลักค่านิยม 
๑๒ ประการ 

สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ข้อ 2.4 ด้านการ
บริหารจัดการและ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
2.4.1 ด้านธรรม 
ภิบาล 
(1)ประเทศไทย
จะต้องให้  

  

2. โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
     2. เพื่อเป็นมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในหน่วยงาน 
     3. เพื่อปลุกจิตส านึกให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
     4. เพื่อให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ  

 

 

กรมราชทัณฑ์ 

 



๕๐ 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

  

ความส าคัญกับเรื่อง 
ธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน 
 - สอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
ตามนโยบายคณะ
รักษาความสงบ
แห่งชาติ 
ข้อ 12 ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

  

    5. เพื่อปลุกจิตส านึกให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ร่วมมือร่วมใจ
ในการสร้างกรมราชทัณฑ์ใสสะอาด สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร 
เป้าหมาย 
    เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทุกแห่งทั่วประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ  
    เดือนตุลาคม 60 - กันยายน 61 
ผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าการติดตามประเมินผลเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ระหว่าง 19 - 23 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมราชทัณฑ์ 

 



๕๑ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
      1. การประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการ

บังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) 
     - ก าหนดจัดประชุมในช่วงวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 
(คงเดิม) 

ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก
กระทรวง
ยุติธรรม จ านวน  
3,404,705 
บาท 

กรมบังคับคดี 

     2. โครงการแปลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่งด้านการบังคับคดี 
และภารกิจกรมบังคับคดี ฉบับภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ 
ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษากัมพูชา เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
ผลการด าเนินงาน 
     - ก าหนดด าเนินกิจกรรมในช่วงวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561 
(คงเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก
กระทรวง
ยุติธรรม จ านวน  
1,444,000 
บาท 
 

กรมบังคับคดี 



๕๒ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดนิที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๑๐.๕ การปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ 
๑๐.๕.๑ เร่งรัดการด าเนินการ 
ต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัย 
และคดี 
 
 

   1. เร่งรัดการสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ผลการด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย 
    (1 ต.ค.2560 - 25 ก.พ. 2561) 
กรณีเก่ียวข้องกับยาเสพติด  จ านวน 5 ราย 
    - ไล่ออกจากราชการ  3 ราย 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 2 ราย 
 กรณีเก่ียวข้องกับโทรศัพท์มือถือ จ านวน 11 ราย 
    - ไล่ออกจากราชการ 5 ราย  
    - ให้ออกจากราชการ 3 ราย 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 3 ราย 
 
 คดีเก่ียวกับการทุจริต จ านวน 18 ราย 
    - ไล่ออก  9 ราย 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 9 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ์ 



๕๓ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า 
 ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย 
ไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน 
๑๑.๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่
มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย
และจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

ด้านกฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
ให้ทุกส่วนราชการเร่ง
เสนอร่างกฎหมายที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน
โดยเร็ว และใหเ้ร่งรดัจัด
กลุ่มกฎหมาย แล้วส่งไป 
ยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อรวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

  

1. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับคดี 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ให้มีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออ านวยความยุติธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ลงทุน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 
กฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว 
   (1)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 69 ก เม่ือวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560    
   ในการน้ีกรมบังคับคดีได้วางแผนการสร้างความรับรู้ให้กับผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝุายทั่วประเทศและยกร่างกฎหมายในล าดับรองไว้แล้ว  
จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
      1.1) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... 
 

 

กรมบังคับคดี 



๕๔ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

  

 

  

ขั้นตอนปัจจุบัน   
  - กรมบังคับคดีได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องเม่ือ
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 และได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวง 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... และจะ
น าเสนอต่อคณะท างานประเด็นส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่งพิจารณา
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป 
  - อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลั่นกรองเรื่อง 
เพื่อเสนอเลขารัฐมนตรี 
  - เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และได้ส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาณาต่อไป 
  - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     1.2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน   
  - ได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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    - ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันที่17 
ตุลาคม 2560 และจะได้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาต่อไป 
    - คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างฯ ดังกล่าว เรียบร้อย
แล้ว   
     1.3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน  
    - ได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   - ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
และน าความเห็นมาประกอบการพิจารณายกร่าง ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายของกรม
บังคับคดี 
    ร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 
      1. การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี)  
ขั้นตอนปัจจุบัน   
       - กรมบังคับคดีจัดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
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http://www.led.go.th และเว็บไซต์ 
http://www.lawamendment.go.th ระหว่างวันที่ 17 - 31 
พฤษภาคม 2560 และเม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กรมบังคับคดี
ได้จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง ณ ห้องขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี  
     - กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้รายงานผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและแจ้งยืนยันร่างกฎหมายต่อส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแล้วเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  
     - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อรอง
นายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม เพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีก่อนเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - วันที่  31 สิงหาคม 2560 ได้ เข้ าสู่การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ (อนุวิป ปนช.)  
ซ่ึงเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติ (วิป ปนช.) เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2560 
      - ก ร ม บั ง คั บ ค ดี เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ชี้ แ จ ง ร่ า ง ฯ  
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(วิป สนช.) เ ม่ือวันที่  5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 
      - เม่ือวันที่  21 กันยายน 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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(ส่วนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี)  
    - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้งที่ 
1/2560 วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 พิจารณาเลือก
ต าแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และต าแหน่ง
อ่ืนๆ ก าหนดนัดประชุมทุกวันอังคารเวลา 10.00 น. 
    - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้งที่ 
2/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ซ่ึงประธานได้แจ้งให้
ทราบว่าเม่ือสิ้นสุดวันแปรญัตติ เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2560 
แล้ว มีผู้แปรญัตติจ านวน 3 คน และกรมบังคับคดีได้แจ้งขั้นตอน
การบังคับคดี   ล้มลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีให้ที่ประชุม
ได้รับทราบแล้ว พร้อมส่งเอกสารประกอบการชี้แจง 
    - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้งที่ 
3/2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
ถึงมาตรา 4 โดยที่ประชุมให้รอการพิจารณาร่างมาตรา 3 และ
มาตรา 4 ไว้ก่อน (ชื่อร่างพระราชบัญญัติ, ค าปรารภ, มาตรา 1 
มาตรา 2 มติให้คงตามร่างเดิม) 
    - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้งที่ 
4/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
ถึงมาตรา 6 โดยที่ประชุมให้รอการพิจารณาร่างมาตรา 5 และ
มาตรา 6 ไว้ก่อน โดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการจากศาล 
อัยการ ทนายความ กฤษฎีกา กรมบังคับคดี และที่ปรึกษา 

 

กรมบังคับคดี 



๕๘ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     

กิตติมศักดิ์ มาหารือถึงแนวทางของร่างมาตรา 5 และมาตรา 6 
และมีมติให้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างฯ ออกไปอีก 60 วัน 
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้ งที่ 
5/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
ถึงมาตรา 7 โดยที่ประชุมให้รอการพิจารณาร่างมาตรา 5 และ
มาตรา 6 ไว้ก่อน โดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการจ านวน 6 
ท่าน ประกอบด้วย กรรมาธิการจากศาล อัยการ ทนายความ 
กฤษฎีกา กรมบังคับคดี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มาหารือถึง
แนวทางของร่างมาตรา 5 และมาตรา 6 เพื่อให้ได้ข้อยุติอีกครั้ง 
และร่างมาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63 มีมติให้ผ่านในวรรค
หน่ึง ส่วนวรรคสองมีมติให้แก้ไขเล็กน้อยโดยเพิ่มเติมข้อความว่า 
“เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควรที่อาจเป็นประโยชน์ต่ อการขอ
ประนอมหน้ี” ไว้ตอนท้าย 
    - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้งที่ 
6/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
ถึงมาตรา 11 โดยที่ประชุมให้รอการพิจารณาร่างมาตรา 5 และ
มาตรา 19 ไว้ก่อน โดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการจ านวน 6 
ท่าน ประกอบด้วย กรรมาธิการจากศาล อัยการ ทนายความ 
กฤษฎีกา กรมบังคับคดี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พิจารณาถ้อยค า 
โดยที่ประชุมมีมติให้ตัดวรรคสองและสามของมาตรา 5 ออกและ
แก้ไขจากบุคคลทั่วไปเป็นสถาบันการเงินแทน และให้ที่ประชุม 
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คณะย่อยพิจารณาถึงอัตราโทษที่เหมาะสมรวมทั้งถ้อยค าด้วย 
มาตรา 6 มีมติให้ผ่าน มาตรา 7 และมาตร 9 และมาตรา 11  
มีมติให้ผ่าน มาตรา 8 และมาตรา 10 ให้ที่ประชุมคณะย่อย
พิจารณาปรับปรุงถ้อยค า “ไม่สามารถที่จะช าระหน้ีตามก าหนด
ไว้” 
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้ งที่ 
7/2560 วันอังคารที่  7 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงที่ประชุม
พิจารณาถึงมาตรา 16 โดยที่ประชุมให้คณะกรรมาธิการจาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาปรับปรุงร่างมาตรา 5 
ให้ค าว่า “สถาบันการเงิน” ให้ครบถ้วนตามข้อสังเกตของผู้แทน
สมาคมธนาคารไทย ร่างมาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 12 มาตรา 
13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 19 มีมติให้ผ่าน 
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้ งที่ 
8/2560 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงที่ประชุม
พิจารณาครบทุกมาตรา และมีมติให้ผ่านทุกมาตรา โดยมีการ
ปรับแก้มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 8                     
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้ งที่ 
9/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงที่ประชุมได้
พิจารณาทบทวนครบทุกมาตรา และพิจารณาค าแปรญัตติโดยเชิญ
ผู้แปรญัตติเข้าชี้แจงค าแปรญัตติแล้ว ให้กรรมาธิการจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาน าข้อสังเกตของผู้แปรญัตติมาปรับปรุง  
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ร่างมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 19 อีกครั้งแล้ว
เสนอที่ประชุมนัดหน้า 
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้ งที่ 
10/2560 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงที่ประชุมได้
พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างฯ มาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 10 
และมาตรา 19 ที่กรรมาธิการจากส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ปรับปรุงโดยผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติในร่าง
มาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 19 ไว้ และเน่ืองจากในวัน
อังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ตรงกับวันหยุดราชการ ที่ประชุมมติ
ให้เลื่อนการประชุมเป็นวันที่  6 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ีในการ
ประชุมจะเป็นการประชุมเพื่อท ารายงานการพิจารณาร่างฯ  
เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้ งที่ 
11/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 (เลื่อนมาจากวันพุธ
ที่  6  ธั นวาคม  2560 )  โ ด ย เ ป็ นการพิ จ า รณาทบทวน 
ร่ า ง พ ร ะ ร าช บั ญญั ติ ฯ  แ ล ะพิ จ า รณ า ร่ า ง ร าย ง าน ข อ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   - ประชุมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างฯ ครั้ งที่ 
12/2560 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมเห็นชอบ
ร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
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ร่างพระราชบัญญัติฯที่อยู่ในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซ่ึงได้เข้าสู่การพิจารณาของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ วันที 22 ธันวาคม 2560 
   - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในคราวประชุมครั้งที่ 
74/2560 เป็นพิเศษ เม่ือจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ลงมติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ส่วนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี) ในวาระที่ 2 และ 
3  ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
   - ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มีหนังสือ 
ด่วนที่สุดที่  สว(สนช) 0007/3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561  
ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยืนยันมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พร้อมร่างพระราชบัญญัติ เพื่ อน าขึ้นทู ลเกล้าฯ ถวาย เพื่ อ
พระมหากษัตริย์ทรงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป ซ่ึงกรมบังคับคดีได้ไปร่วมตรวจสอบความถูกต้องของ 
ร่างพระราชบัญญัติแล้วเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2560 

    ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     1. การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ส่วนล้มละลายระหว่างประเทศ) 
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ขั้นตอนปัจจุบัน   
   - คณะท างานศึกษา ก าหนด ประเด็นส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีล้มละลาย
และการฟื้นฟูกิจการได้รวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน และน าไปประกอบการพิจารณาแก้ไข เพิ ่ม เต ิม 
ร่าง พรบ. ล้มละลาย ดังกล่าว 
    - ก ร มบั ง คั บ คดี ไ ด้ เ ข้ าป ร ะชุ มชี้ แจ ง ร่ า ง กฎหมายต่ อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
จนถึงวันที่  25 เมษายน 2560 จ านวน 23 ครั้ง โดยทั้ง น้ี  
เม่ือวันที่ 4 เมษายน2560 ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ สั่งให้ประกาศใช้ มาตรา 20 23 35 
และ 39  ของร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว  
    - เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งให้กรมบังคับคดีด าเนินการและจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ . . . . .  (ส่วนของหลักการที่ เ ก่ี ยวข้องกับการล้มละลาย
ต่างประเทศและการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี) ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    - เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีได้รายงานผลสรุป
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิด  
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     พร้ อ มค า ชี้ แ จ งกา ร ต ร วจ สอบ ควา มจ า เ ป็ น ใน การ ต ร า
พระราชบัญญัติในส่วนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
    - เข้าสูพ่ิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการ
กฤษฎีกานัดพิจารณาครั้งที่ 24 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโบราณ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
    - ร่วมประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝุาย ได้แก่ ส านักงานศาล
ยุติธรรม คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) 
และกรมบังคับคดี และจะได้น าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป 
    - เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จัดการประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนล้มละลาย
ระห ว่างประเทศ ) ครั้ งที่  1/2561 ณ ห้องประชุม ใหญ่  
ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี 
นายเอ้ือน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธาน มีผู้แทน
จากส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย และกรมบังคับคดี โดยได้หารือร่วมกันถึง 
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แนวทางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ส่วนล้มละลายระหว่างประเทศ) เพื่อประโยชน์ในการ
บังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการและการพัฒนากฎหมายของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป 
    ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
     1. การเสนอร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
        - กรมบังคับคดีได้น าเสนอร่างฯพระราชบัญญัติฯ  ไปยัง
กร ะทร วงยุ ติ ธ ร ร ม เ ม่ื อ วันที่  30  กันย ายน  2559  และ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได้
พิจารณาเ ม่ือวันที่  21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะและคณะท างานปรับปรุงให้ครบถ้วน โดยได้หารือกับ
ส านักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางเพื่อให้เกิดความรัดกุม  
         - มติในคราวประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 
22 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ 
ไปด าเ นินการร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าวในส่วนที่ เ ก่ียวกับ 
เจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง     
        - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....  
มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสถาบันการ เ งิน  ผู้ แทนส านักงาน
ทนายความตัวแทนเจ้าหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี เข้าร่วมจ านวน 120 คน  
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โดยร่ างพระราชบัญญัติ ดั งกล่ าวมีสาระส าคัญ เพื่ อให้ เ กิด
กระบวนการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่ 9 
ในการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรผู้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะ
ยกระดับให้เกิดความเป็นวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ถือว่าเป็น
รากฐานที่ส าคัญ จึงต้องปรับปรุงวิธีการได้มาและการด ารงต าแหน่ง
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะเป็นการยกระดับการบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง และได้จัดรับฟังความคิดเห็น
ผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th จนถึงวันที่ 
1 กันยายน 2560 
      - กรมบังคับคดี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0509/7078  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.(บยธ) รายงานผลการ
ด าเนินการจัดร่าง พ.ร.บ. และจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอ 
ร่าง พ.ร.บ. เพื่อ ยธ. ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
      - เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้แก่เจ้าพนักงาน
บังคับคดี ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณา
ด าเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
      - ส านักกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ขอให้กรมบังคับคดีให้ความเห็น
เพิ่มเติม และกรมบังคับคดีได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมไปแล้ว เม่ือวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 
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       - ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาด าเนินการเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยส านักกฎหมายกระทรวง
ยุติธรรม ขอให้กรมบังคับคดีปรับแก้แบบฟอร์มการวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้กฎหมาย และได้น าส่งแล้วเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 
2560  เพื่อเสนอ รมต.พิจารณา 
       - ความคืบหน้า เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
20 มกราคม 2561 
       - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอเอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกับผล
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และความเห็นของ
ส านักงาน ก.พ. และภาพประกอบกิจกรรมในการร่วมรับฟังความเห็นที่
ลง Website ซ่ึงกรมบังคับคดีได้น าส่งให้ด้วยแล้วเม่ือวันที่  2 
กุมภาพันธ์ 2561 

ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการ กพร. พิจารณา 
    1. การเสนอร่างขอแก้ไขกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรม
บังคับคดีเพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบ Digital Economy Thailand 4.0 
ขั้นตอนปัจจุบัน กรมบังคับคดีได้น าเสนอร่างฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการ กพร. พิจารณาเพื่อน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี 
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2. การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์    
     - ปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการ
พัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน วงเงิน ๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท 
โดยจัดท าขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
     - กรมบังคับคดีได้มีค าสั่งที่754/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง 
 แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดเพื่อการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน โดยมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ให้ความเห็น เสนอแนะแนวทาง 
ก าหนดประเด็นส าคัญ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง  
แนวปฏิบัติ  และข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อการถ่ายโอนภารกิจของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน โดยได้
มีการนัดประชุมคณะท างานเม่ือวันที่  26 มกราคม 2561 เวลา 
13.30 นาฬิกา ซ่ึงมีศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน ฯ  
เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนว
ปฏิบัติและข้อก าหนดเพื่อการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ให้กับพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเพื่อให้การด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะอนุท างานเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้กับ 
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     เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพยเอกชน จ านวน 5-6 คน  โดยมีศาสตราจารย์ 
ดร.สหธน รัตนไพจิตร เป็นประธานคณะท างาน ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอีก 3 - 4 คนร่วม
เป็นคณะอนุท างาน 

 กรมบังคับคดี 

        3. การจัดตั้งสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย  
         - เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดี
แพ่งและล้มละลาย ได้มีการจัดประชุม เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
อยู่ระหว่างยกร่างในส่วนของการท าแผนธุรกิจ ในเรื่องการจัดท า
แผนการตลาด และมีการนัดประชุมทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ ๒ และ
สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เสร็จภายในก าหนด
ต่อไป 
          - มีก าหนดประชุมคณะกรรมการในการบริหาร Service 
Delivery Unit (SDU) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เพื่อด าเนินงาน 
ในการก าหนดกรอบแนวทางในหลักสูตรของสถาบัน 
         - คณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและ
ล้มละลาย ได้มีการประชุมเพื่อหารือการจัดท าแผนธุรกิจ และทบทวน
ให้มีค าสั่งแต่งตั้งท างานเพื่อการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการบังคับคดีแพ่ง
และล้มละลายใหม่  ทั้งน้ีเพื่อให้มีแผนธุรกิจมีความครอบคลุม สมบูรณ์
จะได้มีการด าเนินการจ้างเอกชนซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอร่างโครงการ
และจัดท าร่าง TOR เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
กรมบังคับคดใีนการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ  

 กรมบังคับคดี 
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(Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator)  
เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) 

 
กรมบังคับคดี 

     

1. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 
   - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีให้บริการผ่านทางสาย
ด่วนกรมบังคับคดี มีผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 22 
กุมภาพันธ์ 2561 รวมจ านวน 5,041 ราย โดยข้อมูลที่ประชาชน
สนใจสอบถามผ่านทางสายด่วน มากที่สุด ได้แก่ สอบถามผลคดี/
สอบถามเลขเก็บหมาย จ านวน 3,438 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.20 
ของยอดสายด่วนทั้งหมด 

 

 

     

2. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่   
   ผลการด าเนินงาน 
    - LED Property Application ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาด 
ระบบดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึง
บริการของภาครัฐ ด้วยความรวดเร็ว สามารถค้นหาได้ทุกที่ ทุกเวลา 
(e-Service, m-Service) โดยมียอดผู้ใช้บริการ ณ วันที่19 มกราคม 
2561 รวมจ านวน 18,252 ดาวน์โหลด ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 
3.14 
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11.4 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความ 
เป็นธรรมได้ง่ายรวดเร็ว 

   

    - LED Property Plus Application เพื่อค้นหาทรัพย์สินขาย
ทอดตลาดที่เป็นห้องชุดใกล้แนวเขตรถไฟฟูาทุกสาย เพื่อตอบโจทย์
ผู้สนใจในวัยท างานที่ต้องการซ้ือห้องชุดและเป็นการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (Digital 
Economy) ระบบดังกล่าวเชื่อมกับ Google Map และสามารถดู
สถานที่ตั้งทรัพย์ในแบบ street view โดยมียอดผู้ใช้บริการ ณ วันที่ 
19 มกราคม 2561 รวมจ านวน 6,415ดาวน์โหลด ระดับความ 
พึงพอใจที่ระดับ 3.85  
    - LED Debt Info Mobile Application เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองได้อย่างง่าย ประโยชน์ที่
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับ คือ ให้บริการฟรี ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้ จ่าย   ลดขั้นตอนสร้างความโปร่ง ใสในการปฏิบัติ งาน 
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการอายัดได้ โดยมียอดผู้ใช้บริการ 
ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 รวมจ านวน 470 ดาวน์โหลด ระดับ
ความพึงพอใจที่ระดับ 4.83 
    - LED ABC Application Bankruptcy Checking ส าหรับการ
ตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากชื่อ ชื่อสกุลหรือเลขประจ าตัวประชาชน 
เพื่อประกอบการท านิติกรรม เน่ืองจาก บุคคล/นิติบุคคลที่ถูกพิทักษ์
ทรัพย์ ไม่สามารถท านิติกรรมใดๆได้ โดยมียอดผู้ใช้บริการ  

 

กรมบังคับคดี 
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ณ วันที่  19 มกราคม 2561 รวมจ านวน 285 ดาวน์โหลด  
ผ่านระบบ Android ส าหรับระบบ ios  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
     - กรมบังคับคดีเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์ โดยสามารถ add line friend ผ่านทาง ID line และการสแกน 
QR Code เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดี
อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

 

กรมบังคับคดี 

     

3. การผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีได้ใช้นโยบาย 2 เร่ง 
ได้แก่ เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ และเร่งรัด
การประกาศขายทอดตลาด ก าหนดเปูาหมายการผลักดันทรัพย์สิน 
จ านวน 110,000 ล้านบาท สูงกว่าเปูาหมายผลักดันในรอบ 3 ปี 
ที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 10  ซ่ึงผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีผลการผลักดันทรัพย์สิน
รวมจ านวน 48,794,073,552.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.36 
รายละเอียด ดังน้ี 
     - เ ดื อนตุ ล าคม 2560 ส ามาร ถผลั กดั นท รั พย์ สิ น ไ ด้ 
10,482,874,895.89 บาท 
     - เดือนพฤศจิกายน 2560 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 
11,386,281,240.64 บาท 
     - เดื อน ธันวาคม 2560 สามารถผลักดันทรัพย์ สิ น ไ ด้ 
9,937,290,740.81 บาท 

 

กรมบังคับคดี 



๗๒ 
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     - เดื อนมกราคม 2561 สามารถผลักดันทรัพย์ สิ น ไ ด้ 
10,957,928,749.59 บาท 
     - วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 
48,794,073,552.24 บาท 

 

กรมบังคับคดี 

     

4. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินงานโดยเสริมสร้างและพัฒนา
กระบวนการ ไกล่ เ กลี่ ยชั้ นบังคับคดี โดยใช้กลยุท ธ์ “เ ชิ ง รุ ก  
เชิงลึก และครอบคลุม” อย่างต่อเน่ือง ประสานเจ้าหน้ีกลุ่มใหม่
ท างานลงพื้นที่เชิงรุกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหน้ี โดยเน้นหน้ี
นอกระบบผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 - มกราคม2561 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ 
ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ร ว ม จ า น ว น  3,924 เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย์ ร ว ม 
1,605,809,863.20 บาท รวมไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 3,516 
เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 1,340,794,629.83 บาท คิดเป็นผลส าเร็จ
ร้อยละ 89.60 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 
 
 
 
 

 

กรมบังคับคดี 
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5. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร  
      กรมบังคับคดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 
ได้ร่วมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรที่มีอยู่ในชั้นบังคับคดี ซ่ึงเป็น
หน้ีเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยได้ให้ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
จัดไกล่เกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทางกฎหมาย ความรู้
ทางการเงินและสนับสนุนการแก้ไขหน้ีสินในการปรับโครงสร้างหน้ี 
(Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในชั้นบังคับคดี จ านวน 2,292 เรื่อง 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังน้ี    
      1. ขั้นตอนประสาน ธกส./อชก. ให้ความช่วยเหลือ 12 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 3,115,242.52บาท   
      2. ขั้นตอนไกล่เกลี่ย (ตรวจสอบข้อมูล/นัดไกล่เกลี่ย) 77 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 20,301,840.76 บาท 
      3. ส าเร็จ (ไกล่เกลี่ยส าเร็จ/อนุมัติเงินกู้) 61 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
9,246,444.03 บาท 
      4. ไม่ส าเร็จ (ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ/ไม่สามารถไกล่เกลี่ย/ไม่อนุมัติ
เงินกู้) 321 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,767,214,612.36 บาท 
      5. ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด 527 เรื่อง ทุนทรัพย์ 84,680,564.87 
บาท 
      6. อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนอ่ืน ๆ 137 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
34,523,208.08 บาท 

 

กรมบังคับคดี 
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   7. เสร็จด าเนินการอ่ืน ๆ 1,160 เรื่อง ทุนทรัพย์
254,979,330.77 บาท 

 
กรมบังคับคดี 

 

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า 
 ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
ก ฎ ห ม า ย อ่ื น  ๆ  ที่ ล้ า ส มั ย 
ไ ม่ ส อดค ล้ อ ง กับค วาม ตกล ง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรค 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
๑๑.๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทาง
กฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. ยกร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่ 
            พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 21 ก เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

 

กรมราชทัณฑ์  



๗๕ 
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๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความ 
เป็นธรรมได้ง่าย และรวดเร็ว 

   

๑. โครงการ. . . . . ร่างพระราชบัญญัติคุ้ มครองพยาน 
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค์ 
    รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ปี  พ.ศ . ๒๕๔๐  
ได้บัญญัติรองรับสิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นพยานในคดีอาญาให้ได้รับ
การคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม ค่าตอบแทน 
ที่จ าเป็นและสมควรจากรัฐ ด้วยเหตุที่พิจารณาแล้วเห็นว่าพยาน
บุคคลในคดีอาญามีความส าคัญยิ่งต่อการพิสูจน์ความจริงในทาง
อรรถคดีเพื่อให้ได้ตัวผู้กระท าผิดอาญามาลงโทษตามกฎหมาย  
จึงได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เพื่อรองรับสิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นพยานในคดีอาญาตามที่
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรองรับสิทธิของพยานในคดีอาญาไว้  
ซ่ึงหน่วยงานที่มีภารหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ออกระเบียบ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องไว้   
     ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้บังคับใช้มาระยะหน่ึงแล้วสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางมาตราที่ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ไม่มีบทบัญญัติอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้อก าหนดบางมาตรายังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งน้ี เพื่อให้
พยานเกิดความเชื่อม่ัน ได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติหน้าที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๖ 
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เป้าหมาย 
    พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. .... 
ตัวชี้วัด 
    - 
กิจกรรม 
    ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มีความเหมาะสม 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 
    - 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
    ปั จ จุ บั น กร มคุ้ ม ค ร อ งสิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ไ ด้ เ สน อ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่. .)  
พ.ศ. .... ต่อกองนิติธรรม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ปรากฏว่า ผู้แทน
กองนิติธรรม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้เพิ่มเติม
รายละเอียด ในส่วนของการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และรูปแบบการ
จัดท าแผนอนุบัญญัติต่อไป 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
    - 

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 



๗๗ 
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วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 

   

๑. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  
พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค์ 
    การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่เ กิดขึ้น ในชุมชนโดยคน 
ในชุมชน เป็นเรื่องที่มีการปฏิบัติกันตลอดมาและได้รับการ
ยอมรับจากคู่พิพาทและชุมชน แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
รองรับการระงับการไกล่เกลี่ยโดยคนในชุมชน ท าให้ผู้ท า
หน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและความ
ม่ันใจน าการท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยว่าสามารถท าได้มากน้อย
เพียงใดหรือมีขอบแขตอย่างไรเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชนที่ผ่านมามีความเป็น
ระบบมีกฎหมายรับรอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ระบบยุติ ธ ร ร มชุ มชน ในประ เทศ  ท า ใ ห้ ค น ในชุมชน 
มีความสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างกันเองได้ ช่วยลดการน า
ข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลักและเป็นการส่งเสริม
ความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดในชุมชนและประเทศชาติ 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
ตัวชี้วัด   
    -  
กิจกรรม 
    การเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. ... จ านวน ๑ ฉบับ 

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๘ 
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นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 
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แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
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งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
    ๑) วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ก าหนด    ให้มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. .... 
    ๒) วันที่ ๑๔ ,๒๑ , ๒๒, ๒๘ , ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เศษ) ตรวจพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... มาตรา 
๒๑ - ๔๐ 
    ๓) วันที่๗, ๑๒, ๑๔, ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... มาตรา  ๔๑ - ๔๖ 
    ๔) วันที่ ๑๙, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ปรับร่างในวาระที่ ๓ และอยู่
ในระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเรื่องไปยัง 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี         
    ๕) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีการ จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท  
พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ 
     

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๙ 
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มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
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    ๕) กองส่ง เสริ มการระงับข้อพิพาทได้ เสนอแต่ งตั้ ง
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า ร่ า ง อ นุ บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ 
ร่า งพระราชบัญญัติ การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิพาท พ.ศ .  . . . .  
ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมคุ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓  โดยที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการตามที่เสนอ              
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
    -  

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

     

๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้มีกฎหมายเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายอันเป็นกฎหมาย 
ที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา
ต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรีซ่ึงประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ ซ่ึงประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕     

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๘๐ 

 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     

เป้าหมาย 
    ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ๑ ฉบับ 
ตัวชี้วัด 
    - 
กิจกรรม 
    การตราร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ซ่ึงสาระส าคัญ
ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ประกอบด้วย ๕ หมวด ๓๓ มาตรา 
อารัมภบท (มาตรา ๑ - ๔) ก าหนดค านิยามที่ส าคัญต่าง ๆ 
คือ การทรมาน การกระท าให้บุคคลสูญหาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
คณะกรรมการ และผู้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.น้ี 
หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ - ๑๒) ก าหนดฐานความผิด
การกระท าทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย การ
ก าหนดให้ไม่เป็นความผิดทางการเมือง ก าหนดให้สามี ภริยา 
บุพการี ผู้สืบสันดานของผู้เสียหายในกรณีกระท าให้บุคคลสูญ
หายเป็นผู้เสียหายที่สามารถด าเนินการฟูองร้องคดีได้ และ
ก าหนดให้เป็นความผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
รวมถึงการเคารพหลักการห้ามผลักดันกลับ 
 

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 



๘๑ 
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หมวด ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย (มาตรา ๑๓ - ๒๐) จัดตั้งคณะ
กรรมการฯ ซ่ึงมี รมต.ยธ. เป็นประธาน ปยธ. เป็นรองประธาน และมี
อคส. เป็นเลขานุการอีกทั้งยังประกอบด้วยสมาชิกจากหน่วยงานที่
เ ก่ี ยวข้ องพร้ อมกับผู้ ทรงคุณวุฒิ ทางด้ านสิทธิมนุษยชน  
แพทย์และด้านจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น ๒๑ คน ด ารงต าแหน่งคราวละ 
๔ ปี โดยมีอ านาจหน้าที่ เชิงนโยบายเพื่อวางแผนเก่ียวกับการ
ปูองกันและการเยียวยาการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
นอกจากน้ีได้ก าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ เป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการฯ 
หมวด ๓ การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย (มาตรา ๒๑ - ๒๕) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการ
จ ากัดเสรีภาพบุคคลต้องจัดท าบันทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจ ากัด
เสรีภาพ ก าหนดเก่ียวกับเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูก
จ ากัดเสรีภาพ และก าหนดให้มีมาตรการระงับการทรมาน 
และเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น 
หมวด ๔ การด าเนินคดี (มาตรา ๒๖ - ๒๗) ก าหนดให้
ความผิดตามพ.ร.บ.ฯ เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิ เศษ และให้  DSI มีอ านาจหน้าที่สืบสวน
สอบสวนเป็นหลัก ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่ DSI ตกเป็นผู้ต้องหา 
ให้ต ารวจเป็นผู้ มีอ านาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้ ง
ก าหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มี 

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 
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เขตอ านาจ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 
   -  
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
    -  
    - เ ม่ือวันพุธที่  ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เส รี ภ าพ  ไ ด้ จั ด การป ร ะชุ ม เ พื่ อป รั บป รุ ง แ ละแ ก้ ไ ข 
ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยเป็นการประชุม
รว่มกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยู่ในระหว่างประสานการ
จัดประชุมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหายเพื่อปรับปรุงและแก้ไข 
ร่าง พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ ๒ .... 
    - เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพได้จัดการประชุมเพื่อหารือการด าเนินการต่อร่าง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ 
    -  เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพได้ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียงตาม
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงใน 

 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 
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ล าดับถัดไปจะรวบรวมข้อมูลและเสนอตามขั้นตอนการ
พิจารณากฎหมายต่อไป 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
    -  
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สิทธิและ
เสรีภาพ 
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 ๑๑.๒ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อ
เร่ งรัดการด าเ นินคดีทุ กขั้นตอน 
ให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรม 
 

- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญแ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตร์สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบ
ปัญหาทางทะเบียนราษฎร 
    1.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดเก็บและสาร
พันธุกรรมบุคคล ซ่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร้องขอโดยตรง
มายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และการลงพื้นที่ในการ จัดเก็บ
สารพันธุกรรมบุคคล รวมทั้งหมด ๘๓๖ ราย 
     1.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงรายในการเตรียมลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรม
บุคคลพื้นที่ จังหวัดเชียงรายประจ าเดือนเดือนเมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 634 ราย 

(งบบูรณาการ 
ปฎิรูปกฎหมาย 

7,030,000 บาท) 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ 
ศพนิรนามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สนับสนุนการปฏิบัติ งานติดตามคนหายและพิสู จน์ 
ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     2.1 จ านวนการพิสูจน์ศพนิรนาม 
           (1) จ านวนศพนิรนามทั้งหมด 18 ศพ (รับจากกลุ่ม
นิติพยาธิวิทยา 18 ศพ และรับจากเลขานุการ ค.พ.ศ. 0 ศพ) 
           (2)  สามารถพิสูจน์ศพนิรนามได้  10 ศพ (ศพนิรนาม    
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1 จ านวน 19 ศพ และเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ จ านวน 10 ศพ) 
          (3)  กระบวนการพิสูจน์ศพนิรนาม 77 รายการ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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     2.2 จ านวนการติดตามคนหาย 
      (1) จ านวนคนหายทั้งหมด 2 ราย (รับจากประชาชนโดยตรง 
1 ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. 1 ราย) 
      (2) สามารถติดตามคนหายได้ 0 ราย 
      (3)  กระบวนการติดตามคนหาย 4 รายการ 
 
2.3 จ านวนการติดตามคนนิรนาม 
      (1)  การรับแจ้งคนนิรนาม ๐ ราย 
      (2)  สามารถพิสูจน์บุคคลได้ 6 ราย 
      (3) สามารถติดตามคนนิรนามได้ ๐ ราย 
      (4) กระบวนการพิสูจน์และติดตามคนนิรนาม 52 รายการ 
 
2.4 จ านวนการพิสูจน์คดีอ่ืน ๆ  
      (1) จ านวนการรับเรื่องทั้งหมด 1 คดี  
      (2) สามารถพิสูจน์คดีอ่ืน ๆ ได้ ๐ คดี      
      (3) กระบวนการพิสูจน์คดีอ่ืน ๆ 3 รายการ 
 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
       สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประชุมหารือโครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจน์ศพนิรนาม จ าวนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
        1) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการประชุมตรวจรับส่ง
มอบงานโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บและสืบค้น
ข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 ห้องประชุมรชตะนันท์ 
ชั้น 9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
        2) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการประชุมโครงการ
จัดท าข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจน์ศพนิรนาม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วันที่  31 
มกราคม 2561 ห้องประชุมรชตะนันท์  ชั้น 9 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ (ข้อมูลคงเดิม) 
 
 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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4. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
    งานที่ อยู่ ใน ระห ว่ างการด า เ นินการ  จ านวน 4 เ รื่ อ ง 
ประกอบด้วย 
       1) (TCU 610104-001) ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
จากโรงงานก าจัดกากอุตสาหกรรม (บ่อขยะ) เน่ืองจากทางโรงงาน
ได้ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็น และ
ลุกลามแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ท าให้ไม่สามารถใช้น้ าสาธารณะและ
น้ าบาดาลอุปโภคบริโภคได้ 
       2) (TCU 610115-002) ผู้ร้องยื่นหนังสือถึงผู้อ านวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขอให้มีการตรวจพิสูจน์อย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ     
       3) (TCU 610123-003) ผู้ร้องมีความประสงค์ต้องการให้
สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ตรวจลายน้ิวมือแฝงที่อยู่บนหีบห่อ 
ยาเสพติด เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิ เ น่ืองจาก ผู้ ร้องอ้างว่า 
ยาเสพติดน้ันไม่ใช่ของตน 
       4) (TCU 610129-004) ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลผู้ต้องขังหญิงเรือนจ ากลางนครสวรรค์ จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แปลเวชระเบียนผู้ปุวยและ
ประวัติการรักษาของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์และประวัติการตรวจรักษาสถานพยาบาลเรือนจ ากลาง
นครสวรรค์                    

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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5. การให้ความรู้และ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
วิทยาศาสตร์สู่ประชาชน 
       สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได้ เข้าร่วมโครงการยุติธรรม 
สู่หมู่บ้านน าบริการรัฐสู่ประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ไปสู่สังคม จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
        1) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
(โดยผู้อ านวยการสถาบันฯ) ได้เข้าร่วมโครงการยุติรรมสู่หมู่บ้าน 
น าบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่  4 ซ่ึงได้ตรวจเยี่ยมอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SPACE INSRIRUM) ของส านักงาน
เทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
ณ GISDA อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้ตรวจเยี่ยมการ
ท างานเชิงบูรณาการในการอ านวยความยุติธรรมและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์ชุมชนเข้มแข็งบ้าน 
ท้ายโขด ต าบลหนอกละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
       2) วันที่  13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ลงพื้นที่จัดนิทรรศการ คาราวานวิทยาศาสตร์และนิติ
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 8,000 คน โดยสถาบันฯ ได้มีการสาธิตการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และเทคนิคการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
เบื้องต้นแก่นักเรียนที่มาชมนิทรรศการทั้งยังมีกิจกรรมให้ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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นักเรียน ได้เข้าร่วมสาธิตการเก็บและตรวจวัตถุพยานในสถานที่
เกิดเหตุจ าลอง การปูองกันวัตถุพยานและสถานที่เกิดเหตุไม่ให้ถูก
ท าลาย หรือเกิดการปนเปื้อนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ก่อนน าส่ งไปตรวจในห้องปฏิบั ติการทาง นิติ วิทยาศาสตร์  
ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต  
มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้เม่ือพบเหตุการณ์ฯ 
ได้อย่างเหมาะสม 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 

     

6. การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่
ถูกคุมขังในเรือนจ าทั่วประเทศ  
ผลการด าเนินงาน 
    - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     

7. การจัดท าฐานข้อมูลสารสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ฯ) 
ผลการด าเนินงาน 
    - 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     

8. การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระท าความผิดเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
         สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการฝึกอบรมความรู้
เก่ียวกับการตรวจพิสูจน์ยาและสารเสพติดในเส้นผม พร้อมทั้งการ
ฝึกปฏิบัติจัดเก็บตัวอย่างเส้นผมให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ ณ ศูนย์ฝึกและ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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     จัเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ดเก็บตัวอย่างเส้นผม 
จ านวน ๗๑ ราย 
         ครั้งที่ 1 วันที่ ๕- ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ  ศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดเก็บตัวอย่างเส้นผม 
จ านวน ๗๐ ราย 
         ครั้งที่ 2 วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ จังหวัดขอนแก่น ได้ จัดเก็บ
ตัวอย่างเส้นผม จ านวน ๗๐ ราย 
         ครั้งที่ 3 วันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเก็บ
ตัวอย่างเส้นผม ๗๑ ราย 
        ครั้งที่ 4 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี ได้ส่งตัวอย่างเส้นผมเพื่อ
ตรวจพิสูจน์ จ านวน ๑ ราย   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     9. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
    9.1 การจัดท าฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล 
          - 
    9.2 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลสารพันธุกรรม  
          -  
    9.3 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลสูญ 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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หายและศพนิรนาม จ านวน 67 ราย ประกอบด้วย 
              1. ฐานข้อมูลศพนิรนาม จ านวน 27 ราย 
              2. ฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย จ านวน 0 ราย 
    9.4 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือและฝุามือฯ        
           สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าและบันทึก
ลายพิมพ์น้ิวมือ 10 น้ิว ในฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมือ 
และฝุามืออัตโนมัติและตรวจเปรียบเทียบ จ านวน 434 รายการ 
    9.5 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลอาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และ
ปลอกกระสุนปืน     
           สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดเก็บฐานข้อมูล
อาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน จ านวน 32 รายการ 
ซ่ึงประกอบด้วย 
            1. ด้านอาวุธปืน จ านวน 3 รายการ   
            2. ด้านลูกกระสุนปืน 14 รายการ 
            3. ด้านปลอกกระสุนปืน 15 รายการ  
      9.6 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลระเบิด 
                -  

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     10.การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
      สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และ
วิเคราะห์ด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปูองกันและปราบปราม 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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การทุจริตในภาครัฐ จ านวนทั้งหมด 2 คดี ประกอบด้วย 
          10.1 คดีที่ ได้รับจากส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน   
2  รายการ ได้แก่ 
                    (1 )  เลขที่ คดี  ส .067/2560 ลง วันที่  9  
พ.ย. 2560 ด้วยคณะอนุกรรมการไต่สวน ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในเอกสาร
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 
                   (2)  เลขที่คดี  ส.016/2561 ลงวันที่  24 
มกราคม 2561 กรณีตรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง นายบรรจบ เฉลยมรรค กับพวกรวม ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางเสร็จวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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     ๑ ๑ . ๕ . ๒  ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยให้
เ ข้ าถึ ง ความเป็นธรรมได้ ง่ า ย 
รวดเร็ว 
     ๑๑ .๕ .๓  ส่ ง เสริ มกองทุ น
ยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือ
คนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครอง 
ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ
เ ยี ย ว ย าผู้ บ ริ สุ ท ธ์ิ ห รื อ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงาน กองทุนยุติธรรม ประจ าเดือน     
           กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61  
มีผู้ย่ืนค าขอ จ านวนทั้งสิ้น 588 ราย  
     - อนุมัติ      37 ราย  
     - ไม่อนุมัติ   84 ราย 
     - ยุติเรื่อง    10 ราย  
     - อยู่ระหว่างด าเนินการ 457 ราย   
ช่วยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจ่าย  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖1 
๑ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน 61 ราย  
          เป็นเงินจ านวน 536,016.00  บาท  
   ๑.๒ ค่าทนายความ จ านวน 224 ราย  
         เป็นเงินจ านวน  1,644,015.00  บาท  
   ๑.๓ ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินคดี ตรวจพิสูจน์ จ านวน 5 ราย     
         เป็นเงินจ านวน 26,020.00 บาท  
   1.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ค่าพาหนะที่พัก)  1 ราย  
         เป็นเงินจ านวน 4,036.00 
 
 
 

 ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 
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   ๒. ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
    จ านวน 47 ราย เป็นเงิน 14,665,000.00 บาท  
๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    ยังไม่มีการใช้จ่าย 
๔. การให้ความรู้ทางกฎหมาย จ านวน 3 ราย 
    เป็นเงิน 103,200.00 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการให้ช่วยเหลือ เป็นเงินจ านวน  
ทั้งสิ้น 16,978,287.00 บาท  
 
*หมายเหตุ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับ 
  ความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 ค าขอฯ 
 
ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 
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   ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานกองทุนยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561   
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
มีผู้ยื่นค าขอ จ านวนทั้งสิ้น 2,218 ราย  
      - อนุมัติ    599 ราย  
      - ไม่อนุมัติ 506 ราย 
      - ยุติเรื่อง   252 ราย  
      - อยู่ระหว่างด าเนินการ 861 ราย   
  ช่วยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจ่าย  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖1 
๑. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน  348  ราย  
          เป็นเงิน 2,177,296.00  บาท 
    ๑.๒ ค่าทนายความ จ านวน 1,067 ราย 
          เป็นเงิน 6,716,327.00  บาท  
    ๑.๓ ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินคดี ตรวจพิสูจน์  
          จ านวน 16 ราย เป็นเงิน 128,855.00 บาท  
    ๑.๔ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ค่าพาหนะค่าที่พัก) 
          จ านวน 18 ราย เป็นเงิน 19,460.00 บาท 
 
 

 ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 



๙๖ 

 

ล าดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

  
 
 
 
 
 
 
 

   ๒. ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย จ านวน 236 ราย 
    เป็นเงิน 73,836,700.00  บาท  
๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    ยังไม่มีการใช้จ่าย 
๔. การให้ความรู้ทางกฎหมาย จ านวน 3 ราย 
    เป็นเงินจ านวน 103,200.00 บาท 
 
รวมค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน  
จ านวน 82,981,838.00 บาท  
 
* หมายเหตุผู้ข้อรับความช่วยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับ 
ความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 เรื่อง 
 
 
ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 28 ก.พ. ๖1  
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