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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

วันท่ี 25 มีนาคม 2561  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๑.๑  การเผยแพรความรูความ

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

 

  

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

3,143,700 
บาท 

 

กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

     4. เพื่อเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข
ฟนฟูใหกับผูตองขัง 
     5. เพื่อใหผูตองขังที่ผานการอบรมเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
   เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
จํานวน 9 แหงไดแก 
    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากล้ิง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุร ี
    8. เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุร ี
 
 

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อคัดเลือกผูตองขัง 
เขารวมโครงการ และดําเนินการคัดยายผูตองขังระหวางเดือน
มีนาคม - เมษายน 2561 คาดวาจะดําเนินการจัดอบรมตั้งแต
เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

2. โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจ หลักสูตร
เขมขน โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
    2.1 เพื่อสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- 
กิติยาภา ในการนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง
ในเรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 
    2.2 เพื่อเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
    2.3 เพื่อใหผูตองขังที่ผานการอบรมเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
    เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา  

2,178,900 
บาท 

 

กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

จํานวน 9 แหงไดแก 
    1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
    2. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
    3. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
    4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
    7. เรือนจําช่ัวคราวเขากล้ิง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุร ี
    8. เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
ผลการดําเนินงาน 
    อยู ระหวางการจําแนกลักษณะผูตองขัง เพื่อคัด ผูตองขั ง 
เขาโครงการ คาดวาจะมีการคัดยายผูตองขังระหวางเดือนมีนาคม 
- เมษายน 2561 คาดวาจะดําเนินการจัดอบรมตั้งแตเดือน
พฤษภาคม - กันยายน 2561 (ขอมูลคงเดิม) 

 กรมราชทัณฑ 

   

  

3. การดําเนินงานศูนยการเรียนรูของทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อ เปนตนแบบใหกับประชาชน  
และผูตองขัง 
วัตถุประสงค 
   กองทุนกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร- 
กิติยาภา กรมราชทัณฑ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ (จํากัด)  

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

ไดรวมมือในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานเกษตรกรรม โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเปนศูนยตนแบบในการถายทอดความรูและ
ทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม เพื่อเปนสถานที่ฝกทักษะการทํางาน
ดานเกษตรกรรมใหแกผูตองขังและศึกษาดูงานของบุคคลทั่วไป 
เปาหมาย 
     ให ความรู แก ผู ตองขั งและฝ กทักษะด านเกษตรกรรม  
โดยวิทยากรจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด จํานวน 6 
หลักสูตร จํานวนผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา 30 คน/หลักสูตร 
ดังน้ี 
    1. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการเล้ียงไกพันธุไข 
    2. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการเล้ียงสุกร 
    3. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพปลูกทุเรียน 
    4. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพผลิตแกสชีวภาพ
จากมูลสัตว 
    5. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการกรีดยางพารา 
    6. หลักสูตรการฝกอบรมผูตองขังฝกวิชาชีพการปลูกกลวย 
ผลการดําเนินงาน 
    1. ไดดําเนินการอบรมใหความรู ผูตองขัง  โดยมีผูตองขั ง 
อยูปฏิบัติหนาที่โรงเรือนละ 3 คน (หมุนเวียน) และดูแล บอแกส
ชีวภาพ จํานวน ๑ คน โดยดําเนินการเล้ียงไกไข  จํานวน 
100,000 ตัว  

 กรมราชทัณฑ 
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

  

วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

(ขนาดความจุ 25,000 ตัว/หลัง และเล้ียงสุกรขุนจํานวน 2,400 ตัว 
(ขนาด ความจุ 600 ตัว/หลัง สวนการฝกอบรมกรีดยางพารา
ใหแกผูตองขังอยูระหวางดําเนินการนําผูตองขังเขาอบรมและ 
อยูระหวางการพัฒนาพื้นที่ศูนยเรียนรูดานเกษตรกรรมเพื่อเปน
สถานที่ศึกษาดูงานแกบุคคลทั่วไป 
    2.  การฝกอบรมตามเปาหมายอยู ระหว างดํา เ นินการ  
(ขอมูลคงเดิม)  

 กรมราชทัณฑ 

   

  

4. โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
    หองสมุดพรอมปญญา เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับพระมหา-
กรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา
อยางตอเ น่ืองเปนประจําทุกป  กรมราชทัณฑตั้ง เปาหมาย 
กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี เสด็จพระราชดําเ นินทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา 
เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี 
ความมุงม่ัน พยายามของกรมราชทัณฑในการที่จะสนองงานตาม
แนวพระราชดําริฯ ใหบรรลุเปาหมาย 
กลุมเปาหมาย 
    ปงบประมาณ 2561 กําหนดการเสด็จพระราชดําเนินเปด
หองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 3 แหง ไดแก 

2,000,000 
บาท 

 

กรมราชทัณฑ 



๗ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการ

ส่ังการ 
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยหรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 
การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

    1. เรือนจํากลางสมุทรปราการ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
    2. เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 9 มกราคม 2561 
    3. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินการจัดพิธีเปด “หองสมุดพรอมปญญา” โดยไดรับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด “หองสมุดพรอมปญญา” 
เรือนจํากลางสมุทรปราการ เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  และ 
“หองสมุดพรอมปญญา” เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี เม่ือวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๑ (ขอมูลคงเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๘ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนนิการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ดานการอํานวยความยุติธรรม
เพื่อลดความเหล่ือมลํ้า 
แผนงานที่ 1 ดานการชวยเหลือ
ประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม 
 

 

  

คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน 
วัตถุประสงค  
    เพื่อบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหา
ดานครอบครัว และปญหากฎหมายที่เก่ียวของกับเด็ก เยาวชน
ผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียง
ไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตาง ๆ ที่เ กิดขึ้นทําใหครอบครัว 
มีความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชน 
กลุมเส่ียงที่จะกระทําผิด ซ่ึงไดเปดดําเนินการในสถานพินิจฯ  
ทั่วประเทศ จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 แหง 
และเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ไดเปดดําเนินการใหคําปรึกษา
ที่สวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
อีกจํานวน 1 แหง 
ผลการดําเนินงานสะสม 
        (1 ตุลาคม 2560 - 20 มีนาคม 2561) 
     จํานวนผูมาขอรับบริการทั้งส้ิน         987  ราย 

     1. ขอรับบริการดวยตนเองที่คลินิก    216  ราย 

     2. ขอรบับริการทางโทรศัพท             33  ราย 

     3. อ่ืน ๆ                                   738  ราย 

 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๙ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

สรุปผลการดําเนินงาน 
     (20 กุมภาพันธ 2561 - 20 มีนาคม 2561) 

    จํานวนผูมาขอรับบริการทั้งส้ิน          148 ราย 

    1. ขอรับบริการดวยตนเองที่คลินิก      20  ราย 

    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท               5  ราย 

    3. อ่ืน ๆ                                   123  รายจํานวนปญหา

ที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  

    1. ปญหาทางกฎหมาย 

    2. ปญหาอ่ืน ๆ 

    3. ปญหาครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๐ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การ เตรี ยมความพรอม สู

ประชาคมการเ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
     ๒.๑ .๑ ปญหาเฉพาะหน า 
ที่ตองไดรับการปองกันและแกไข 
โ ด ย ก า ร บั ง คั บ ใ ช ก ฎ ห ม า ย 
ที่เขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ื น  ๆ  ที่ เ ช่ื อ ม โ ย ง ต อ เ น่ื อ ง 
ใหเบ็ดเสร็จ 
             ๑) ปญหายาเสพติด 
             ๒) การคามนุษย 
             ๓ )  อ า ช ญ า ก ร ร ม 
ขามชาติ 
            ๔) ปญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล 

   1. โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหผูตองขังที่เปนผูเสพ/ผูติดตามเสพติด ไดรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสม และเปน
การลด Demand ลง 
    2. เพื่อใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได และมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมภายหลังพนโทษ 
    3. เพื่อลดปญหาการแพรระบาดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และ
เปนการตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
    ผูตองขังที่เปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 6,300 คน พื้นที่ดําเนินการ เรือนจํา/ทัณฑ-
สถาน 78 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินการจัดอบรมรุนที่ 1 ระหวางเดือน ม.ค. 2561 - เม.ย.
2561 มีผูตองขังผานการอบรม 3,156 คน 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 



๑๑ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

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

 กรมราชทัณฑ 



๑๒ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     ผลการดําเนินงาน 
   เรือนจํา/ทัณฑสถาน อยูระหวางการอบรมรุนที่ 1 ระหวางเดือน
มีนาคม - สิงหาคม 2561 มีผูตองขังผานการอบรม 27 คน  

 กรมราชทัณฑ 

     3. โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหผูตองขังที่มีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ ไดรับ
คําปรึกษาแนะนําที่ถูกตองจากเจาหนาที่หรืออาสาสมัครแกนนํา 
ที่ผานการอบรม 
    2. เพื่อใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
    3. เพื่อใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
เปาหมาย 
     นักโทษเด็ดขาดทุกคนและผูตองขังระหวางฯ ที่สมัครใจ 
ผลการดําเนินงาน 
    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ประจําป 2561 ระหวางวันที่  6 - 8 ธันวาคม 
2560 และระหวางวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
บัดดี้  โอเรียนทอล ริเวอรไซด จังหวัดนนทบุรี มีเจาหนาที่จาก 

 กรมราชทัณฑ 



๑๓ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     เรือนจํา/ทัณฑสถาน เขารวมสัมมนา จํานวน 142 คนอยูระหวาง
การจัดทําคูมือการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 2 จัดสรรงบประมาณ
ใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน 142 แหง เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม  
TO BE NUMBER ONE ใหกับผูตองขัง 
     - อยูระหวางเรอืนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับ
ผูตองขัง 

 กรมราชทัณฑ 

     4. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสําหรับกลุมผูเสพยาเสพติด
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน  
เปาหมาย 
   ผูตองขัง จํานวน 12,500 คน พื้นที่ดําเนินการในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน 101 แหง 
ผลการดําเนินงาน 
   - จัดอบรมใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการบําบัดฟนฟู 
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีผูเขารวม 130 คน 
   - มีผูตองขังผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพในระบบตองโทษ
รูปแบบโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสําหรับกลุมผูติดยาเสพติดฯ 
จํานวน 199 คน 
 
 

 กรมราชทัณฑ 

 



๑๔ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

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

  1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและการจัดการขอมูลดานนิติ-
วิทยาศาสตร  ประจําเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 62 ครั้ ง 
ประกอบดวย 
     1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน 38 ครั้ง 
     1.2 จังหวัดยะลา จํานวน 10 ครั้ง 
     1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน 13 ครั้ง 
     1.4 จังหวัดสงขลา จํานวน 1 ครั้ง 
     1.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 0 ครั้ง 
 
2. การจัดการขอมูลทางนิติวิยาศาสตร ให เกิดประสิทธิภาพ 
ในการกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน 
การดําเนินคดีประกอบดวย 
      2.1 รายงานการตรวจสถานทีเ่กิดเหตุ จํานวน 2 เรื่อง 
     2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 4 
เรื่อง 
     2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติ วิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน 1 เรื่อง 
     2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติ งานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 4 เรื่อง 
      

10,427,800 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๑๕ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

   2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิดและ
สารเสพติดเบื้องตน จํานวน 32 เรื่อง 
   2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 162 
รายการ 
          (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  
160 รายการ  
          (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 2 รายการ  
   2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับฐานขอมูล 
(DNA profle ) จํานวน 1 profle  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

   

  

3.  การใหความรูความเขาใจ และเห็นถึงประโยชนของ 
นิติวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตในชีวิตประจําวันใหแก
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบุคลากรในหนวยงานดานการ
ใหความชวยเหลือประชาชน ผูนําทองถิ่นเครือขายยุติธรรม
ชุมชน ผูนําชุมชน ครู อาจารย นักศึกษา และนักเรียน  
ผลการดําเนินงาน 
    - 
 
 
           

งบดําเนินงาน 
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 



๑๖ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการตางประเทศ 
    ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนา 
ที่ตองไดรับการปองกันและแกไข
โดยการบังคับใชกฎหมาย 
ที่เขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ืน ๆ ที่เช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ 
       ๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑. ตรวจพิสูจน 
    ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 54,416 ราย 
๒. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ

บังคับรักษา จํานวน 50,293 ราย แบงออกเปน 
- การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน 14,262 ราย 
- การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 36,031 ราย 
ผลการฟนฟูเสร็จส้ินไป โดยผลการฟนฟูเปนที่พอใจ 
    จํานวน 28,603 ราย 
 

ไดรับ 
454,718,200 

ใชจายไป 
335,796,282.35 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

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

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

ไดรับ 
345,930 
ใชจายไป 

233,325 
 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๗ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

         2. วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันสุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา 
    3. วันที่ 6 - 7  ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันทหารปนใหญที่ 21 คายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี 
    4. วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันปนใหญที่ 104 จังหวัดพิษณุโลก 
    5. วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันปนใหญที่ 16 จังหวัดรอยเอ็ด 
    6.  วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กรมทหารราบที่ 3 คายกฤษณสีวะรา จังหวัดสกลนคร 
    7 . วั นที่  25 มกราคม 2561 ณ ศู นย วิ วัฒน พลเ มื อง  
กองพั นทหารป นใหญ ต อสู อากาศยาน ที่  6 เ ขตหลั ก ส่ี
กรุงเทพมหานคร 
    8. วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด กองทัพอากาศทุงสีกัน กรุงเทพมหานคร 

9. วันที่ 21 - 22 กุมพาพันธ 2561 ณ ศูนยวิวัฒนพลเมือง 
กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่  3 ศูนยการทหาร 
ปนใหญ จังหวัดลพบุร ี
    10. วันที่  26  - 27 กุมพาพันธ  2561 สถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองรอยบังคับการบริการ กองบังคับ
การอาสารักษาดินแดน จังหวัดเพชรบุร ี(ขอมูลคงเดิม) 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๘ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต  
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ.2561  
มีผลการดําเนินงานดังนี ้

1. การพัฒนาพฤตินิสัยกลุมผูถูกคุมประพฤติคดีความม่ันคง 
    ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 26 ก.พ.2561 ณ โรงแรม  
ซี.เอส.ปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี มีผูเขารวม ไดแก คณะทํางาน 
เจาหนาที่ ผูไดรับมอบหมายและผูสังเกตการณรวม 37 คน 
   
  2. โครงการสงเสริมใหอาสาสมัครคุมประพฤติมีสวนรวมในการ
ดูแลเปาหมายม่ันคง (เปาหมาย 547 คน) 
      ผลการดําเนนิงาน 
      - ดาํเนินการแลว 3 สํานักงาน ดังน้ี 
      1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ดําเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 27 - 28 ก.พ.2561 ณ โรงแรมกรีนเวิลด
พาเลซสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผูเขารวม 99 คน 
      2. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ดําเนินการ
จัดกิจกรรม วันที่ 26 - 27 ก.พ.2561 ณ โรงแรมเดอะวิสตา โอเทล 
(ดานนอก) อ.สะเดา จ.สงขลา มีผูเขารวม 78 คน 
      3. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ดําเนินการ 
จัดกิจกรรม 

ไดรับ 
7,000,000 

ใชจายไป 
- 

ไดรับ 
981,330 
ใชจายไป 
39,439 

 
ไดรับ 

1,088,400 
ใชจายไป 

801,891 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๙ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

วันที่ 26 - 27 ก.พ.25๖๑ ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโกลก  
จ.นราธิวาส มีผูเขารวม 154 คน 
 

    3. การจัดคายแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 
คน) 
    ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินการแลว 2 สํานักงาน ดังน้ี 
      1. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ดําเนินการ 
จัดกิจกรรม รุนที่ 1 วันที่ 13 - 15 ก.พ.25๖๑ ณ อุทยาน
แหงชาติบูโด-สุไหงปาด ีอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผูเขารวม 70 คน 
      2. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ดําเนินการจัดกิจกรรม 
รุนที่ 1 วันที่ 26 - 28 ก.พ.2561 ณ กองรอยรักษาดินแดน 
ที่ 436 อ.เมือง จ.สตูล มีผูเขารวม 75 คน 
 

    4. การจางเหมาเจาหนาที่ ผูประสานงานชุมชน จํานวน 5 
จังหวัด รวม 16 อัตรา โดยจะดําเนินการจางงานตั้งแต 1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561 
    ผลการดําเนินงาน 
    - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานีจางงาน จํานวน 4 อัตรา 
     - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจางงาน จํานวน 1 อัตรา 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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งบประมาณ 
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วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

   

  

    - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจางงาน สาขานาทวี จํานวน 
2 อัตรา 

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

 กรมคุม
ประพฤต ิ
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 2.1 การเตรียมความพรอม
ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน  
    2.1.1 ปญหาเฉพาะหนาที่
ตองไดรับการปองกันและแกไข
โดยการบังคับใชกฎหมาย 
ที่เขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ืน ๆ ที่เช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ 
          1) ปญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
- ประชาชนรับรูสิทธิ
และเขาถึงบริการ
ของหนวยงาน
กระบวนการยุติธรรม
ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วมีการบังคบ
ใชกฎหมายอยาง
เสมอภาคและเปน
ธรรม ภาคีการพัฒนา
ตาง ๆ มีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรม 
 

  การปองกัน บําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จาํนวน 6,837,200 บาท 
     สาระสําคญั : กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจ
ในการดูแลเด็กและเยาวชน ที่ตองหาวากระทําความผิดรวมถึง
ดําเนินการเก่ียวกับการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่ศาล 
มีคําส่ังใหเขารับการฝกอบรมเพื่อใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ไปในทางที่ดีขึ้นและพรอมกลับคืนสูสังคม ซ่ึงเด็กและเยาวชน 
สวนใหญมีความเก่ียวของกับการใชยาเสพติดจึงจําเปนที่ บุคลากร
ผูมีหนาที่  รับผิดชอบในการบําบัดรักษาตองไดรับการเพิ่มพูน
ความรูเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดานการบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน 
ผูเสพ ผูติด นอกจากน้ีหนวยงานที่ใหการบําบัดตองเปนหนวยงาน  
ที่มีคุณภาพ โดยมีรูปแบบการบําบัดที่เหมาะสม จําเปนที่จะตองมี
การพัฒนาหนวยงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับ
บริการที่มีคุณภาพและเปนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

1,998,174.26 
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คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
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     1. โครงการปองกัน บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน  
ที่เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 2,247,200 บาท 
วัตถุประสงค  
      1. เพื่อพัฒนาการปองกัน การบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพ
เด็กและเยาวชนที่เก่ียวของกับยาและสารเสพติดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
      2. เพื่อใหมีฐานขอมูลการบําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนที่ใชยาเสพติดเพื่อการดูแลอยางตอเน่ือง 
      3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาหนวยบําบัดให
เขาสูมาตรฐานการบําบัดยาเสพติดในระบบตองโทษ 
เปาหมาย  
       เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ/ศูนยฝกและอบรมฯ 
ตัวช้ีวัด 
       จํานวนเด็กและเยาวชนที่ ไดรับการบําบัดแก ไขฟนฟู
สมรรถภาพดานยาเสพติด จํานวน 2,500 ราย 
ผลการดําเนินงาน ประกอบดวย  
    1) โครงการพัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติดในระบบตองโทษ โดยไดดําเนินการ ดังน้ี 
        1.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานงานยาเสพติด ระหวางวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560  
ณ สถาบันพัฒนา 
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คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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     บุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนมีผูเขารวม จํานวน 
60 คน 
        1.2 การเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมิน ติดตามหนวยงานเพื่อเขาสูการ
รับรองคุณภาพ จํานวน 14 แหง 
        1.3 การประชุมสรุปผลการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรองคุณภาพ
ปงบประมาณ 2561 
        1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพหนวยบําบัดที่ผานการรับรองคุณภาพ
การบําบัดดานยาเสพติด (จัดสรรหลังทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
รับรองฯ) ดําเนินการลงพื้นที่ไปแลว จํานวน 12 หนวยงาน ดังน้ี 
            1. สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 ก.พ. 2561 
            2. สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแกน วันที่ 8 ก.พ. 2561 
            3. สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 ก.พ. 2561 
            4. สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ก.พ. 2561 
            5. ศูนยฝกฯบานปรานี วันที่ 21 ก.พ. 2561 
            6. ศูนยฝกฯสิรินธร วันที่ 21 ก.พ. 2561 
            7. สถานพินิจฯ จังหวัดลําปาง วันที่ 27 ก.พ. 2561 
            8. สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง วันที่ 9 มี.ค. 2561 
            9. ศูนยฝกฯ บานบึง วันที่ 12 มี.ค. 2561 
            10. สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี วันที่ 12 มี.ค. 2561 

          11.สถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา วันที่ 13 มี.ค. 2561 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     
        12. สถานพินิจฯ จังหวัดตรัง วันที่ 16 มี.ค. 2561 
และกําหนดแผนการลงพื้นที่ อีก 1 หนวยงาน 
        13. ศูนยฝกฯเขต 5 อุบลราชธานี วันที่  29 มี.ค. 2561 

 
กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

         2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและ
เยาวชนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด *** 
         2.1 การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)/สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช/สาขาการพยาบาลผูใชยาและสารเสพติด 

        2.2 การอบรมเพื่อฟนฟูตามขอบังคับสภาการพยาบาล 
*** ขึ้นอยูกับชวงระยะเวลาการเปดอบรมของสถาบันที่ผานการ
รับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

   
 
 
 

      3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน ระบบตดิตาม
และเฝาระวังปญหายาเสพติด 
        จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบขอมูล 
บ.ส.ต.ระหวางวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2561 และสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีบุคลากรในหนวยงาน
สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 68 คน  
โดย แบงเปนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ) 
จํานวน 34 คน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ
ช่ัวคราว) จํานวน 17 คน และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน 
จํานวน 17 คน 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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2. โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เด็กและเยาวชนในสถานพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จํานวน 3,544,000 บาท              
วัตถุประสงค   
    (1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดูแล เด็กและเยาวชน 
ในสถานควบคุมใหมีประสิทธิภาพ 
    (2 )  เ พื่ อ ให มี แนวทา ง ในการดู แล เ ด็ กและ เย าวชน 
เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
    (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนที่ใชยา/
สารเสพติดไดอยางเหมาะสมตามสภาพปญหา 
กิจกรรม     
     จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานดําเนินงานโครงการ
บําบัดรักษาผูเสพ ผูติดยาเสพติด                                     
ผลการดําเนินงาน 
    บําบัดแกไขฟนฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชน 250 ราย  
โดยใชละครบําบัด ไปเขาชมละคร โดยโอนงบประมาณให 
ศูนยฝกฯ 6 แหง และอีก 1. สถานพินิจฯ ไดแก 1) ศูนยฝกฯ  
บานปรานี 2) ศูนยฝกฯ เขต 4 ขอนแกน 3) ศูนยฝกฯเขต 5 
อุบลฯ 4) ศูนยฝกฯ เขต 7 เชียงใหม 5) ศูนยฝกฯเขต 9 สงขลา 
6) ศูนยฝกฯ เขต 11 ลพบุรี 7) สถานพินิจฯพระนครศรีอยุธยา 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๒๖ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 

ดานการปองกันและปราบปราม       
 ยาเสพติด 
แผนงานที่ 1 ดานการปองกัน 
ยาเสพติด 

   

การปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียงตอการใชยาเสพติด 
จาํนวน 3,530,100 บาท 
    กรมพินิจฯ มีภารกิจเก่ียวกับการพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด โดยมีการใหการศึกษา การฝกอาชีพ  
การบัดแกไข ฟนฟู และการสงเคราะห เพื่อใหเด็กและเยาวชน
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สามารถกลับไปอยูกับครอบครัว และบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข ประกอบดวย 
1. โครงการเปนหนึ่งดวยกีฬาไมตองพึ่งพายาเสพติด 
จาํนวน 1,363,100 บาท 
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการบําบัดแกไขเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม โดยใชกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเปนส่ือ 
    (2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเลนกีฬา และมีประสบการณ 
ในการแขงขันฟุตซอลและการแขงขันประกวดกองเชียร 
    (3) เพื่อ เปนการป ลูกฝ งให เ ด็กและเยาวชนได แสดง
ความสามารถในทางที่ถูกตอง เหมาะสม และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนโดยไมตองเก่ียวของกับยาเสพติด 
    (4) เพื่อใหเด็กและเยาวชนตลอดจนเจาหนาที่ที่เก่ียวของได
ทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

2,192,790.95 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๒๗ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนนิงานที่สําคัญ 

     
ผลการดําเนินงาน 
     กําหนดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2561 ปจจุบัน 
อยูระหวางรอรับการโอนเงินงบประมาณ 

 
กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

     

2. โครงการแขงขันนาฏมวยไทย (สงเสริมเอกลักษณ รักษมวยไทย) 
จาํนวน 840,000 บาท 
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อเปนกิจกรรมเสริมสรางทัศนคติใหเด็กและเยาวชน 
มีจิตสํานึกในบรรพบุรุษไทยที่ไดคิดคนศิลปะมวยไทย ซ่ึงเปน
เอกลักษณของชาติ 
    (2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรูศิลปะการปองกัน
ตนเองดานมวยไทยไดอยางถูกตอง 
    (3) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการบําบัดแกไขปรับเปล่ียน
พฤติกรรม โดยใชกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเปนส่ือ 
    (4) สรางความสามัคคีในหมูคณะ รูจักการทํางานเปนทีม 
    (5) เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรูสึกวา
ตนเองมิชาภาระของสังคมแตเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติไว 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 



๒๘ 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคญั แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

ผลการดําเนินงาน 
      เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางก่ิงกาญจน บุญประสิทธ์ิ  
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดและมอบรางวัลในโครงการแขงขัน
นาฏมวยไทย “สงเสริมเอกลักษณ รักษมวยไทย” กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ประจําป พ.ศ. 2561 รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ จัดโดย ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบาน
มุทิตา ณ อาคารอเนกประสงค วิทยาลัย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
ซ่ึงการแขงขันในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับ
การแกไข บําบัด ฟนฟู และปรับเปล่ียนพฤตินิสัยโดยใชกิจกรรม
เปนส่ือ และใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูกฎ กติกา มารยาท และ
แสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกตอง อีกทั้งใชเวลาวาง 
ใหเกิดประโยชน และรูจักศิลปะประจําชาติ รวมทั้งเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนตลอดจนเจาหนาที่ไดทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

    สําหรับผลการแขงขันนาฏมวยไทย มีดังนี้ 
    ทีมชนะเลิศ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต ๗ เชียงใหม 
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต ๖ นครสวรรค 
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ศูนยฝกฯ บานกรุณา 

    รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ไดแก ศูนยฝกฯ สิรินธร 

    รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต ๒ ราชบุร ี

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๒๙ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

3. โครงการประกวดดนตรีพินิจ พนภัยยาเสพติด 
จาํนวน 569,000 บาท 
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะดานดนตรีสําหรับเด็กและ
เยาวชนในศูนยฝกและอบรมฯ 
    (2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
รูจักการใชดนตรีเปนทางเลือกในการเผชิญปญหาโดยไมตองใช 
ยาเสพติด 
    (3) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงพรสวรรค
และพฤตกิรรมที่ดีดวยดนตรีตอเวทีสาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 
    เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2561 นางก่ิงกาญจน บุญประสิทธ์ิ  
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม เปนประธานในพิธีปดและมอบรางวัลในโครงการประกวด
ดนตรีพนภัยยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
“บทเพลงแหงสายนํ้า ณ เขื่อนของพอ” รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ จัดโดย ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
จังหวัดลพบุรี ณ เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี ชิงถวยรางวัลชนะเลิศจากพลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๐ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

รา ง วั ล ร องชนะ เ ลิ ศ อันดั บ  1 จาก  ศ าสต ราจาร ย พิ เ ศษ    
วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรางวัล 
รองชนะ เ ลิศอันดับ  2 จากนายสหการณ เพ็ชรน รินทร  
อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  เพื่อเปดเวทีใหเด็ก
และเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมนําทักษะทางดานดนตรี
มาแขงขันและแลกเปล่ียนประสบการณ เปนการนําดนตรีเขามา
ชวยในการบําบัด ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทํา
ความผิด ใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเปนการผอนคลาย
ความเครียด และเพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดง
ความสามารถตอสาธารณะ ดังวิสัยทัศนของกรมพินิจฯ ที่วา  
เปนองคกรที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีแกเด็กและเยาวชน
ภายใตกระบวนการยุติธรรม 
    สําหรับผลการแขงขันมีดังนี้ 
    ประเภทเพลงไทยสากล 
    ทีมชนะเลิศ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 4 ขอนแกน 
    รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 7 เชียงใหม 
    รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 5 อุบลราชธานี 
    ประเภทเพลงลูกทุง 
    ทีมชนะเลิศ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 11 ลพบุรี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 7 เชียงใหม 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 6 นครสวรรค 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๑ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดาํเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

    ประเภทแดนซเซอร 
    ทีมชนะเลิศ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 11 ลพบุรี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 6 นครสวรรค 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 7 เชียงใหม 
    รางวัลนักรองลูกทุงชายยอดเย่ียม ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 5 
อุบลราชธานี 
    รางวัลนักรองลูกทุงหญิงยอดเย่ียม ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 6 
นครสวรรค 
    รางวัลนักรองไทยสากลชายยอดเย่ียม ไดแก ศูนยฝกฯ  
เขต 11 ลพบุร ี
    รางวัลนักรองไทยสากลหญิงยอดเย่ียม ไดแก ศูนยฝกฯ  
เขต 8 สุราษฎรธานี 
    รางวัลมือกลองยอดเย่ียม ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 7 เชียงใหม 
    รางวัลเบสยอดเย่ียม ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 7 เชียงใหม 
    รางวัลกีตารยอดเย่ียม ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 4  ขอนแกน  
    รางวัลคียบอรดยอดเย่ียม ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 4 ขอนแกน 
    รางวัลขวัญใจกรรมการ ไดแก ศูนยฝกฯ บานปรานี 
    รางวัลเคร่ืองมือพิเศษ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 9 สงขลา 
    สําหรับเจาภาพจัดการแขงขันครั้งตอไป คือ ศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค ซ่ึงจะจัดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๒ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

4. โครงการแขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ จํานวน 577,000 บาท 
วัตถุประสงค  
    (1) เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมฯ  
ไดปฏิบัติ กิจกรรมที่หลากหลาย และรู จักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนแกตนเองและสวนรวม 
    (2) เพื่อหลอหลอมใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
เปนพลเมืองดีของชาติตอไป 
ผลการดําเนินงาน     
      เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางก่ิงกาญจน 
บุญประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
เดินทางไปเปนประธานพิธีปด พรอมมอบโลรางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณ แกเด็กและเยาวชน ในโครงการประกวดสวดมนตหมู
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ การแขงขันตอบปญหา
ธรรมะ และการบรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561  ณ วัดยาน-
นาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 
โดยผลการแขงขันมีดังนี ้
   1. ประเภทการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทํานองสรภัญญะ   
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๓ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

            - รางวัลชนะเลิศ ไดแก ศูนยฝกฯ ชาย บานอุเบกขา 
       - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 6  
จ.นครสวรรค 
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 1  
จ.ระยอง 
  2. ประเภทการแขงขันบรรยายธรรม 

- รางวัลชนะเลิศ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 1 จ.ระยอง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก ศูนยฝกฯ หญิง 

บานปรานี 
      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 2  
จ.ราชบุร ี

  3. ประเภทการแขงขันตอบปญหาธรรมะ 

      - รางวัลชนะเลิศ ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 1 จ.ระยอง 
      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก ศูนยฝกฯ ชาย 
บานอุเบกขา 
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 4  
จ.ขอนแกน 
 
 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๔ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
(TO BE NUMBER ONE) จํานวน 7,800,000 บาท 
    กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนดําเนินการจัดสรร
งบประมาณที่ไดรับเพื่อเปนคาใชจายในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดสําหรับกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ และศูนยฝกฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
    - สนับสนุนโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE)ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน- 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จํานวน 5,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๕ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     1. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จํานวน 2,800,000 บาท  
วัตถุประสงค  
    1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาในการจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชน 
    2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอยาง
สรางสรรค 
    3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษของ
ยาเสพติด 
    4. เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการปองกันตนเองไมเขาไปยุงเก่ียว 
กับยาเสพติด 
     ทั้งน้ี การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจฯและศูนยฝกและอบรมฯ ในพระดําริ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรง
หวงใยตอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงถือวา
เปนกลุมเส่ียง จึงทรงรับเปนองคประธานโครงการ โดยในสวนของ
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดเล็งเห็นความสําคัญของ
โครงการน้ีจึงไดจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ 
ที่มีสถานแรกรับเด็กฯและศูนยฝกและอบรมฯ โดยเปนชมรม 
ที่รวบรวมเด็กและเยาวชนที่มีอุดมคติที่จะสราง 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๖ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     กิจกรรมด ีๆ เพื่อตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
รวมทั้งทําใหเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางจิตใจสามารถดํารง
ความเข็มแข็งในการตอตานยาเสพติดนอกจากน้ันเด็กและเยาวชน
ยังไดเขารวมกิจกรรมสรางสรรคในวันสําคัญตาง ๆ รวมกับภาครัฐ
สวนศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปนสวนหน่ึงของชมรม 
TO BE NUMBER ONE โดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงาน  
คือ " ปรับทุกขสรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ " ซ่ึงในปจจุบันได
เปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในที่มีสถานแรกรับเด็กฯ  
เพื่อตอบสนองความตองการของเด็กและเยาวชนที่มีความเข็มแข็ง
ในการตอตานยาเสพติด 
เปาหมาย  
    1. เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
    2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
(ที่มีสถานแรกรับ) 
ผลการดําเนินงาน 
    กรมพินิจฯ ไดดําเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
ตั้งแตในป ๒๕๔๘ โดยในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน และ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ)  
 
            

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๗ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนไดรวมกันสราง
กระแสนิยมที่เอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยาง
ถูกตอง สรางภูมิคุม กันทางจิตใจแก เด็กและเยาวชนไม ไป 
ยุงเ ก่ียวกับยาเสพติดมีทักษะที่สามารถหลีกพนตอยาเสพติด 
ตระหนักและเห็นคุณคาในตนเองไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
โดยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดวยการฝกทักษะ ดานดนตรี กีฬา 
ศิลปะและมีระบบเครือขายการปองกันและชวยเหลือ ผูประสบ
ปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่ มีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอง
ดําเนินงานตามหลัก 3 ก ซ่ึงทุกชมรมตองมีไดแก  ก.ที่  1 
คณะกรรมการ ก.ที่  2 กองทุน ก.ที่  3 คือ กิจกรรม สําหรับ
กิจกรรมใหดําเนินการตามยุทธศาสตรทั้ง 3 ยุทธศาสตร ไดแก  
    - ยุทธศาสตรที่ 1 การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแส 
ที่เอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    - ยุทธศาสตรที ่2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหเยาวชน 
    - ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ปจจุบันมีชมรมTO BE NUMBER ONE 
ทั้งส้ิน ๙๕ ชมรม รายละเอียดดังน้ี 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๓๘ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

    ยอดชมรม ศูนยเพื่อนใจ และสมาชิก 
    1. ชมรมในศูนยฝกฯ 17 ชมรม 17 ศูนยเพื่อนใจ  สมาชิก 
4,883 คน 
    2. ชมรมในสถานพินิจฯ (มีแรกรับ) 34 ชมรม 34 ศูนยเพื่อนใจ  
สมาชิก 9,652 คน 
    3. ชมรมในสถานพินิจฯ (มีแรกรับช่ัวคราว) 17 ชมรม สมาชิก 
1,378 คน 
    4. ชมรมในสถานพินิจฯ (ไมมีแรกรับ) 27 ชมรม สมาชิก 
3,907 คน 
     รวม 95 ชมรม 51 ศูนย  สมาชิก 19,820 คน 
      ในปงบประมาณ 2560 กรมสุขภาพจิตไดกําหนดใหชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เขารวมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดน ประเภทสถานพินิจ โดยได
คัดเลือกชมรมเปนตัวแทนจังหวัดเพื่อเขาประกวดระดับภาค 
จํานวน 33 ชมรม และเขารอบระดับประเทศ จํานวน 16 ชมรม 
เ พื่ อ ไ ปป ร ะ กวด ใน วั นที่  1 4  - 15  ก ร กฎ าคม  256 0  
ณ ศูนยการประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี ซ่ึงกรมพินิจฯ 
ที่ไดรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดน ในสถานพินิจ 
ระดับประเทศ ไดแก 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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    1. รางวัลชนะเลิศ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
        และจากผลการติดตามสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE ป 2560 พบวา ปลอยตัวเด็กและเยาวชน จํานวน 2,549 คน 
        - ติดตามได 2,501 คน คิดเปน รอยละ 98.12 
        - เรียนหนังสือ/ประกอบอาชีพ จํานวน 2 ,348 คน  
คิดเปนรอยละ 93.89  
        - ถูกจับซํ้า จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 6.12 
    ในปงบประมาณป 2561  การดําเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จะตองมีความตอเน่ืองและยั่งยืนโดยมีระบบการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อใหเกิดการพัฒนา 
ผลการดําเนินงาน และ แลกเปล่ียนกับชมรมอ่ืน ๆ เพราะการ
ประกวดจะมีการกําหนดหลักเกณฑระดับของชมรมตั้งแต ดีเดน 
เงิน ทอง เพชร และยอดเพชร ในแตละระดับจะมีความยากมาก
ขึ้น เชน ในระดับดีเดนเปนการเริ่มดําเนินการของชมรมอยาง
ตอเน่ืองมาเปนเวลา 3 ปติดตอกันการจะเขาสูระดับเงิน จะมุงเนน
ที่การสรางเครือขาย 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ระดับทองจะมุงเนนใหทํางานรวมกับเครือขาย และผลักดัน 
ใหชมรมที่เปนเครือขายมีระดับที่สูงขึ้น ระดับเพชร จะมุงเนนการ
คดินวัตกรรมใหมเพื่อใหสมาชิกมีกิจกรรมที่หลากหลาย และยอด
เพชรเปนการทํางานในทุกสวนอยางตอเน่ือง โดยในทุกระดับจะมี
ระยะเวลาการรักษาระดับ ระดับละ 3 ป ซ่ึงการกาวไปถึงระดับ
ยอดเพชรไดตองใชเวลาอยางนอย 15 ป โครงการ TO BE 
NUMBER ONE จึงเปนโครงการที่ตองอาศัยสรางความตอเน่ือง  
สมาชิกแตละรุนก็จะเ กิดความภู มิใจ ที่ตนเองเปนสวนหน่ึง 
ในความสําเร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE เปนการลด
ปญหาดานยาเสพติด เพื่อคืนเด็กดีที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสังคม
ตอไป                                                   
ผลการดําเนินงาน ป 2561  
   กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดสงชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และ
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขารวมประกวดผลงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานพินิจ ระดับภาค 
มีชมรมที่เขารวมประกวด 44 ชมรม ผานการคัดเลือกไดรับรางวัล
พระราชทานชมรมดีเดนระดับภาค 22 ชมรม และในวันที่ 13 - 
15 กรกฎาคม 2561 จะเขาประกวดระดับประเทศ ณ ศูนยการ
ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี ผลการแขงขันแตละภาค 
ดังน้ี   

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ประเภทดีเดน ภาคเหนือ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม ประกวด 5 ชมรม ผาน 3 ชมรม 
ไดแก 
    ที่ 1 ศูนยฝกฯ เขต 7 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย 
ประเภทดีเดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28 กุมภาพันธ 
2561 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัด
ขอนแกน ประกวด 10 ชมรม ผาน 5 ชมรม ไดแก 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดรอยเอ็ด 
    ที่ 3 ศูนยฝกฯ เขต 5 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี 
ประเภทดีเดน ภาคใต วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด 
พลาซา จังหวัดสุราษฏรธานี ประกวด 8 ชมรม ผาน 5 ชมรม ไดแก 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดสุราษฏรธานี 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา 
    ที่ 4 สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ที่ 5 สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๔๒ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
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ประเภทดีเดน ภาคกลาง วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ประกวด 21 
ชมรม ผาน 9 ชมรม ไดแก 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดสุพรรณบุร ี
    ที่ 2 ศนูยฝกฯ บานปรานี 
    ที่ 3 ศูนยฝกฯ บานบึง 
    ที่ 4 ศูนยฝกฯ พระนครศรีอยุธยา 
    ที่ 5 สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
    ที่ 6 สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี 
    ที่ 7 ศูนยฝกฯ บานอุเบกขา 
    ที่ 8 ศูนยแรกรับเด็กและเยาวชนชายบานเมตตา 
    ที่ 9 สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี 
    ประเภทตนแบบ รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน 
ปที่ 1 จํานวน 3 ชมรม ไดแก 
    ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
    สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
    สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
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 2. การรักษาความม่ันคงของรฐั
และการตางประเทศ 
    ๒.๑ การเตรียมความพรอมสู
ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
         ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะ
หนาที่ตองไดรับการปองกันและ
แกไข โดยการบังคับใชกฎหมาย 
ที่เขมงวดและการจัดการปญหา
อ่ืน ๆ ที่เช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ    
               ๑) ปญหายาเสพติด 

ความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตร 

ที่ ๕ การเสริมสรางความ

มั่นคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความมัง่

ค่ังและย่ังยืน (ปญหายา

เสพติด) 

  แผนงาน : การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
มีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต : การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
เปาหมาย/วัตถุประสงค : สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชน 
มีสวนรวมปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
ตัวช้ีวัด : จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวมปองกันและแกไข
ปญหาความม่ันคงเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดแผน : รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแกไข
ปญหายาเสพติด 
กิจกรรม : ๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
             ๒. การสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมปองกัน 
ยาเสพติด 
             ๓. การปราบปรามการคายาเสพติด   
             ๔. ความรวมมือระหวางประเทศดานปราบปราม 
             ๕. การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
             ๖. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษา 
ยาเสพติด 
 
 
              

ไดรับ 
๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ บาท 

เบิกจาย 
๒,๔๐๕,๘๒๙,๗๖๔ บาท 

(รอยละ ๙๖.๗๒) 
(ขอมูล ณ ๒๕ ก.ย.

๖๐) 
 

สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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               ๗. บุคลากรภาครัฐ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
          ๘. การบริหารจัดอยางบูรณาการ 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
         การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ภาพรวม 
 42,903 หมูบาน/ชุมชน  

     ๑.๑ หมูบาน/ชุมชนที่ มีปญหายาเสพติดมาก 2,008  
หมูบาน/ชุมชน 

     ๑.๒  หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดปานกลาง  2,406 
หมูบาน/ชุมชน 

      ๑.๓  หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดนอย  8,359 หมูบาน/
ชุมชน 

     ๑.๔ หมูบาน/ชุมชนที่ ไม มีปญหายาเสพติด 30,130 
หมูบาน/ชุมชน 
 
๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
    ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน 131,669 

คดี ผูตองหา จํานวน 142,621 คน  

 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๔๕ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

         ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน 100,874,152 เม็ด กัญชา 5,265.35 กิโลกรัม ไอซ 
5,447.24 กิโลกรัม เฮโรอีน 354.61 กิโลกรัม  
    ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด 849 ราย มูลคา
ทรัพยสิน 442.61 ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสินโดยการ
บังคับโทษปรับ 771 ราย  
    ๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๑,๔๒๖ คดี 
ผูตองหา ๒,๓๙๖ ราย  
    ๕. การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาที่รัฐที่เขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพติด โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ. ๑๒๓ และทาง 
Website ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๑๒๔ คน  

๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
๓.๑ การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๖๒,๕๙๒ คน ดังนี้ 

   ๑. ระบบสมัครใจ รวม ๓๕,๑๖๗ คน 
       ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข  ๒๐,๗๑๗ คน 
       ๒) ศูนยปรับเปล่ียนพฤติกรรม ๑๔,๔๕๐  คน 
    ๒. ระบบบังคับบําบัด ๒๓,๗๓๘ คน 

                  ๓. ระบบตองโทษ ๓,๖๘๗ คน 
   
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 

 



๔๖ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนนิการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

         ๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
          ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด ๗๒,๕๒๙ 

คน  (ขอมูลจาก บสต.เกา+ใหม) 

     ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ 6,604 คน (ขอมูลจาก 

บสต.ใหม) 

          ๔.๓ ใหความชวยเหลือ 1,157 คน (ขอมูลจาก บสต.ใหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 



๔๗ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 

๒.๑ การเตร ียมความพรอม สู
ประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 

   ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนา 
ที ่ต อ ง ไ ด ร ับ กา ร ป อ ง ก ันแล ะ
แกไขโดยการบังคับใชกฎหมาย
ที ่เ ข ม ง ว ด แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร
ปญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่อง
ใหเบ็ดเสร็จ 
   ๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การคามนุษย 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรมขาม
ชาติ 
   ๒.๑.๑.๔ ปญหาสถานะและ

สิทธิบุคคล 

   

เร่ือง คดีพิเศษที่ ๑๒/๒๕๖๑ การชวยเหลือเหยื่อคามนุษยขามชาติ
ชาวกัมพชูาที่ถูกนํามาลงเรือประมงในประเทศไทย 
วัตถุประสงค  
    ๑. เพื่อสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงในคดี และนําตัวผูกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยหรือความผิดทางอาญาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
มาดําเนินคดีตามกฎหมาย  
    ๒. เพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษยในประเทศไทย 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
เปาหมาย  
    ๑. ช วยเหลือเหยื่อคาม นุษยชาวกัมพูชา ที่ ถูก นํามาลง
เรือประมงในประเทศไทย  
    ๒. ดําเนินการติดตามตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินการตาม
กฎหมาย 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑. กรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับแจงเบาะแสจากองคการ
ยุติธรรมนานาชาติ (IJM) เก่ียวกับการกระทําความผิดคามนุษย
ขามชาติ โดยนําแรงงานชายชาวกัมพูชาจํานวน ๑๒ ราย มาลง
เรือประมงในประเทศไทย จนนําไปสูการขออนุมัติเปนคดีพิเศษ 
ที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๔๘ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

พฤติการณทางคด ีเปนการกระทําความผิด ซ่ึงมีโทษตามกฎหมาย
ไทย ไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย เปนความผิดนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซ่ึงอยูในอํานาจของอัยการสูงสุดในการมอบหมายให
พนักงานสอบสวนดําเนินการ ซ่ึงกองคดีการคามนุษยไดมีหนังสือ
กราบเรียนอัยการสูงสุดในกรณีดังกลาวแลว อยูระหวางรอการ
มอบหมายพนักงานสอบสวนในคดีจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
 
    ๒. มีการ เชิญตัวผู เ สียหายชาวกัมพูชา จํานวน ๕ ราย  

มาสอบปากคํา เพื่อคนหาพยานหลักฐานและนําไปสูการจับกุม

ผูตองหามาดําเนินคดีตอไป 
 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
    ๑. สามารถชวยเหลือเหยื่อคามนุษยชาวกัมพูชา ที่ถูกนําลง
เรือประมงในประเทศไทย และไดดําเนินการติดตามตัวผูกระทํา
ความผิดมาดําเนินการตามกฎหมาย 
 
  
 
 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 

 



๔๙ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

3 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ   

 

๓.๒ สรางมาตรฐานดานคุณธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใชหลัก
คานิยม ๑๒ ประการ 

สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 
12 ขอ 2.4 ดาน
การบริหารจัดการ
และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
       2.4.1 ดาน
ธรรมภิบาล    
(1)ประเทศไทย
จะตองให
ความสําคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอยาง
เรงดวน 
 - สอดคลองกับ
คานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
ตามนโยบายคณะ 

  

1. โครงการทํ าบุญปฏิบัติ ธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จ 
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   วัตถุประสงค 
    1. เพื่อพัฒนาเสริมสรางศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก 
พระพุทธศาสนาให กับบุคลากรกรมราชทัณฑ ได มีความรู  
ความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะ ประสบการณในการปฏิบัติ
ธรรมที่ถูกตอง 
    2. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีตอพสกนิการ
ชาวไทยทุกหมูเหลา โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพระราชกุศล 
เปาหมาย 

ขาราชการกรมราชทัณฑทุกระดับ สวนกลางกรมราชทัณฑ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จํานวน 12 ครั้ง 
ผลการดําเนินงาน 
    1.วันที่ 19 ตุลาคม 60 จัดกิจกรรมทําบุญถวายสังฆทานและ
ปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล มีผูเขารวม จํานวน 120 ราย 

 

กรมราชทัณฑ 



๕๐ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

  

ร ัก ษ า ค ว า ม ส ง บ
แหงชาติ 
ขอ 6 มีศีลธรรม 
รักษาความสัตย
หลัวดีตอผู อ่ืนเ ผ่ือ
แผนและแบงบัน 

  

    2. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมทําบุญถวาย
สังฆทานและปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล มี ผู เข ารวม  
จํานวน 100 คน 
    3. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมทําบุญถวายสังฆทาน
และปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล มีผูเขารวม จํานวน 130 คน 
    4. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 จัดกิจกรรมทําบุญถวาย
สังฆทานและปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล มีผู เขารวม  
จํานวน 80 คน (ขอมูลคงเดิม)  

 

กรมราชทัณฑ 

 

๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

   

2. โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
    วัตถุประสงค 
     1. เพื่อใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 
     2. เพื่อเปนมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ในหนวยงาน 
     3. เพื่อปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ด ี
     4. เพื่อใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ  

5. เพื่อปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑรวมมือรวมใจ 
ในการสรางกรมราชทัณฑใสสะอาด สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 

 

กรมราชทัณฑ 



๕๑ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

  

สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 
ขอ 2.4 ดานการ
บริหารจัดการและ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
    2.4.1 ดานธรรม
ภิบาล 
          (1) ประเทศ
ไทยจะตองให
ความสําคัญกับเรื่อง  

  

เปาหมาย 
    เรือนจํา/ทัณฑสถาน ทุกแหงทั่วประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ  
    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวาการติดตามประเมินผลเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
ระหวาง 19 - 23 มีนาคม 2561  (ขอมูลคงเดิม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมราชทัณฑ 

 



๕๒ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
     1. การประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดานการ

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

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก

กระทรวง
ยุติธรรม จํานวน  
3,404,705 

บาท 

กรมบังคับคด ี

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

ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก

กระทรวง
ยุติธรรม จํานวน  
1,444,000 

บาท 
 

กรมบังคับคดี 



๕๓ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดนิที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๑๐.๕ การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ 
         ๑๐.๕.๑ เรงรัดการ
ดําเนินการตอผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัย 
และคดี 
 
 

   1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการทุจริต 
ผลการดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย 
    (1 ต.ค.2560 - 25 มี.ค.2561) 
กรณีเก่ียวของกับยาเสพติด จํานวน 7 ราย 
   - ไลออกจากราชการ 3 ราย 
   - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 4 ราย 
 กรณีเก่ียวของกับโทรศัพทมือถือ จํานวน 12 ราย 
   - ไลออกจากราชการ 5 ราย  
   - ใหออกจากราชการ 3 ราย 
   - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 4 ราย 
 
 คดีเก่ียวกับการทุจริต จํานวน 21 ราย 
   - ไลออก  9 ราย 
   - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง/ใหออกจาก
ราชการไวกอน 1 ราย 
   - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 11 ราย 
  
 
 
 

 กรมราชทัณฑ 



๕๔ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 

10.4 การใชมาตรการ 
          10.4.1 การใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

  

1. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) และเรื่องผลประโยชน
ทับซอน 
     กรมบังคับคดีจัดโครงการใหความรูฯแกเจาหนาที่กรมบังคับ
คดี เม่ือวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 ณ หองอมรินทร โรงแรม
เอสดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผูบริหารและ
เจาหนาที่กรมบังคับคดีเขารวมจํานวน รวม 250 คน โดยมีการ
บรรยายใหความรูในหัวขอ “ความรูเก่ียวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนอยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การจัด
โครงการฯ ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ที่ เขารวม
โครงการฯ ไดรับความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ
ประเ มินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเ นินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ทําใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญใน
การปฏิบัติหนาที่ใหมีคุณธรรมและความโปรงใสยิ่งขึ้น เพื่อเปนการ
ยกระดับคาคะแนน ITA ใหสูงขึ้น และเขาใจเรื่องผลประโยชนทับ
ซอนมากยิ่งขึ้นตอไป  
2. โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
     - กําหนดดําเนินการในชวงเวลาเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2561 

 

กรมบังคับคด ี
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ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 

๑๐.๒ ยกระดับสมรรถนะของ
หนวยงานของรัฐใหมี
ประสิทธิภาพ 
       ๑๐.๒.๑ การใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
      ๑๐.๒.๒ การพัฒนา
หนวยงานของรัฐใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

   

โครงการ เสริมสรางพัฒนาองคความรูความเขาใจดานกฎหมาย 
ใหแกบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (กฎหมายที่มีการ
แกไขเปล่ียนแปลงตามบัญชีทายแตละกอง) 
วัตถุประสงค 
     เพื่อสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาความรูดานกฎหมาย
ใหแกบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปฏิบัติงานดานการ
สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยาน หลักฐานในการดําเนินคดีพิเศษ 
ในตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่แกไขเปล่ียนแปลง  
เปาหมาย  
     บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปฏิบัติงานดานการสืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ในการดําเนินคดีพิเศษ 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
     บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถดําเนินคดีพิเศษได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยุติธรรม สราง
ความเช่ือม่ันใหแกทุกภาคสวนในสังคม และเพื่อการปฏิบัติหนาที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธตามเปาหมาย  
    บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปฏิบัติงานดานการสืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ในการดําเนินคดีพิเศษ มีความรู 
ความเขาใจ ในตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่แกไข
เปล่ียนแปลง สามารถดําเนินคดีพิเศษไดอยางถูกตองมี 

 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๕๖ 
 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
         ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค
ตอการบรหิารราชการแผนดิน 
        ๑๑.๑.๒ เพิ่มศักยภาพ
หนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็น
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมาย
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว 

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

  

1. การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บังคับคด ี
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญตอ
การพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของตาง ๆ ใหมีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออํานวยความยุติธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเช่ือม่ันใหกับผูลงทุน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
กฎหมายที่ประกาศใชแลว 
   1)  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม 134 ตอนที่ 69 ก เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับ
ใชเม่ือวันที่ 5 กันยายน 2560    
        ในการน้ีกรมบังคับคดีไดวางแผนการสรางความรับรูใหกับ 
ผูที่เก่ียวของทุกฝายทั่วประเทศและยกรางกฎหมายในลําดับรองไว
แลว  จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
        1.1) กฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทน 
เจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 

 

กรมบังคับคด ี
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ขั้นตอนปจจุบัน   
    - กรมบังคับคดีไดรับฟงความคิดเห็นจากผู มีสวนเก่ียวของ 
เ ม่ือ วันที่  16 ธันวาคม 2559  และไดดํ าเ นินการยกราง
กฎกระทรวง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงานบังคับคด ี
พ.ศ. .... และจะนําเสนอตอคณะทํางานประเด็นสําคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดี
แพงพิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไป 
    - อยูระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่ันกรองเรื่อง 
เพื่อเสนอเลขารัฐมนตร ี
    - เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการรางกฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขของบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนเจาพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และไดสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาณาตอไป 
    - อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

     1.2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปจจุบัน   
            - ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว 

 

กรมบังคับคด ี
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           - ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันที่
17 ตุลาคม 2560 และจะไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพจิารณาตอไป 
          - คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณารางฯ ดังกลาว 
เรียบรอยแลว   

     1.3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขายทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปจจุบัน  
           - ไดดําเนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเ ง่ือนไข ในการขายทอดตลาด ดวย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอยแลว 
           - ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 
2560 และนําความเห็นมาประกอบการพิจารณายกราง ปจจุบัน
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการยกรางกฎหมายของ
กรมบังคับคด ี

   2) พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่  10) พ.ศ.2561 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 หนา 51 
เลม 135 ตอนที่ 12 ก  
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

 รางกฎหมายที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     1. การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (สวนลมละลายระหวางประเทศ) 
ขั้นตอนปจจุบัน   
    - คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ คําส่ัง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีลมละลาย
และการฟนฟูกิจการไดรวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไขเพิ ่มเติมราง           
พรบ. ลมละลาย ดังกลาว 
    - กร มบั ง คับ คดี ไ ด เ ข าป ร ะ ชุ ม ช้ีแ จ ง ร า ง กฎ หมายต อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 
จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 จํานวน 23 ครั้ง โดยทั้งน้ี เม่ือ
วันที่ 4 เมษายน 2560 ไดมีคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ส่ังใหประกาศใช มาตรา 20 23 35 
และ 39  ของรางพระราชบัญญัติลมละลายฯ ดังกลาวดวยแลว  
    - เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงใหกรมบังคับคดีดําเนินการและจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (สวนของหลักการที่เก่ียวของกับการลมละลาย 
 

 

กรมบังคับคด ี
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มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

ตางประเทศและการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
    - เ ม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีไดรายงาน
ผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น พรอมคําช้ีแจงการตรวจสอบความจําเปนในการตรา
พระราชบัญญัติในสวนการลมละลายและการฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
    - เขาสูพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการ
กฤษฎีกานัดพิจารณาครั้งที่ 24 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมโบราณ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
    - รวมประชุมหารือรวมกัน 3 ฝาย ไดแก สํานักงานศาล
ยุติธรรม คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย) และกรมบังคับคดี ซ่ึงจะไดนําความเห็นเสนอตอ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตอไป 
    - เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 จัดการประชุมเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
 

 

กรมบังคับคด ี
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(สวนลมละลายระหวางประเทศ) ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุม
ใหญ ศาลลมละลายกลาง ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี
นายเอ้ือน ขุนแกว ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา เปนประธาน มีผูแทน
จากสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภา
หอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย และกรมบังคับคดี โดยไดหารือรวมกันถึง
แนวทางในการพิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (สวนลมละลายระหวางประเทศ) เพื่อประโยชนในการ
บังคับคดีลมละลายและฟนฟูกิจการและการพัฒนากฎหมายของ
ประเทศไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
    - ประชุมครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2561  
ณ หองประชุมใหญศาลลมละลายกลาง และมีกําหนดนัดประชุม
ครั้งตอไปวันที่ 29 มีนาคม 2561 
 
รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
      1. การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคด ี 
พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปจจุบัน  
  - กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติฯไปยังกระทรวง
ยุติธรรมเม่ือวันที่  30 กันยายน 2559 และคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมไดพิจารณา  

 

กรมบังคับคด ี
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เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการมีขอเสนอแนะ
และคณะทํางานปรับปรุงใหครบถวน โดยไดหารือกับสํานักงาน ก.พ. 
และกรมบัญชีกลางเพื่อใหเกิดความรัดกุม  
   - มติในคราวประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 22 
พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ  
ไปดําเนินการรางพระราชบัญญัติฯดังกลาวในสวนที่ เก่ียวกับ 
เจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง     
   - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....  
มีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ 
ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนสถาบันการเ งิน ผูแทนสํานักงาน
ทนายความตัวแทนเจาหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี เขารวมจํานวน 120 คน 
โดยรางพระราชบัญญัติดั งกล าวมีสาระสําคัญ เพื่อให เ กิด
กระบวนการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอตัวช้ีวัด 
ที่  9 ในการจัดอันดับความยากงายในการประกอบ ธุรกิจ  
จึ ง มีความ จํ า เปนอย า งยิ่ งที่ จะต อ งพัฒนาบุค ลากร ผู เ ป น 
เจาพนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะยกระดับใหเกิดความเปนวิชาชีพ 
เจาพนักงานบังคับคดีที่ถือวาเปนรากฐานที่สําคัญ จึงตองปรับปรุง
วิธีการไดมาและการดํารงตําแหนงของเจาพนักงานบังคับคดีใหมี
อิสระในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนการ
ยกระดับการบังคับคดีแพงใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
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จริยธรรมขั้นสูง และไดจัดรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตกรม
บังคับคดี http://www.led.go.th จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 
    - กรมบังคับคดี ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ยธ 0509/7078  
ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.(บยธ) รายงานผลการ
ดําเนินการจัดราง พ.ร.บ. และจัดสงเอกสารประกอบการเสนอ 
ราง พ.ร.บ. เพื่อ ยธ. ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
    - เพื่อเปนการเสริมสรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหแกเจาพนักงาน
บังคับคดี สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณา
ดําเนินการเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
    - สํานักกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ขอใหกรมบังคับคดีใหความเห็น
เพิ่มเติม และกรมบังคับคดีไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมไปแลว เม่ือวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 
    - สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาดําเนินการเสนอ 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักกฎหมายกระทรวง
ยุติธรรม ขอใหกรมบังคับคดีปรับแกแบบฟอรมการวิเคราะห
ผลกระทบจากการใชกฎหมาย และไดนําสงแลวเม่ือวันที่  27 
ธันวาคม 2560 เพื่อเสนอ รมต.พจิารณา 
    - ความคืบหนา เสนอ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
20 มกราคม 2561 
    - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอเอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการ
วิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย และความเห็นของ 
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สํานักงาน ก.พ. และภาพประกอบกิจกรรมในการรวมรับฟงความเห็น
ที่ลง Website ซ่ึงกรมบังคับคดีไดนําสงใหดวยแลวเม่ือวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2561 

 รางกฎหมายท่ีอยู ระหว างคณะกรรมการ กพร . 
พิจารณา 

1. การเสนอร างขอแก ไขกฎกระทรวงการแบ ง 
สวนราชการกรมบังคับคดีเพื่อรองรับการเขาสูระบบ Digital 
Economy Thailand 4.0 
ขั้นตอนปจจุบัน กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯ ไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยปจจุบันอยูระหวาง
คณะกรรมการ กพร. พิจารณาเพื่อนําเสนอเขาคณะรัฐมนตรี 

 

กรมบังคับคด ี

     

2. การถายโอนภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย    
     - ปงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในการ
พัฒนาระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน วงเงิน ๘,๕๘๙,๖๐๐ 
บาท โดยจัดทําขอบเขตของงานหรือกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 
     - กรมบังคับคดีไดมีคําส่ังที่754/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
คําส่ัง แนวปฏิบัติ และขอกําหนดเพื่อการถายโอนภารกิจของ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน  
โดยมีอํานาจหนาที่ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ทบทวน ใหความเห็น  
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เสนอแนะแนวทาง กําหนดประเด็นสําคัญ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คําส่ัง แนวปฏิบัติ และขอกําหนดตาง ๆ เพื่อการถายโอน
ภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เอกชน โดยไดมีการประชุมคณะทํางานเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2561 
เวลา 13.30 นาฬิกา ซ่ึงมีศาสตราจารย ดร.สหธน รัตนไพจิตร 
อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนที่ปรึกษา
คณะทํ างาน ฯ เข าร วมประชุ มด วย การประชุ มในครั้ ง น้ี  
มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวปฏิบัติและขอกําหนดเพื่อการถายโอน
ภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหกับพนักงานพิทักษทรัพย
เอกชนเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในที่
ประชุมมีมติ ใหตั้ งคณะอนุทํางานเพื่อปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับการถาย
โอนภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหกับเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเอกชน จํานวน 5 - 6 คน  โดยมีศาสตราจารย ดร.สหธน  
รัตนไพจิตร เปนประธานคณะทํางาน ผูเช่ียวชาญจากภายนอก 
จํานวน 1 คน และเจาหนาที่กรมบงัคับคดีอีก 3 - 4 คนรวมเปนคณะ
อนุทํางาน  
     - กรมบังคับคดีจัดประชุม ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 
2561 จะมีการพิจารณากําหนดกรอบและแนวทางแกไข เพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 2483 
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ในสวนที่เก่ียวของกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพื่อถายโอนภารกิจ
ใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนและไดพิจารณาแตงตั้งคณะ 
อนุทํางานแกไขพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483  
เพื่อถายโอนภารกิจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหกับเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเอกชน 

 

กรมบังคับคด ี

     

3. การจัดตั้งสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพงและลมละลาย  
     -  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดี
แพงและลมละลาย ไดมีการจัดประชุม เม่ือวันที่  ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ อยูระหวางยกรางในสวนของการทําแผนธุรกิจในเรื่องการ
จัดทําแผนการตลาด และมีการนัดประชุมทุกวันจันทรสัปดาหที่ ๒ 
และสัปดาหที่ ๔ ของเดือน เพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหเสร็จภายใน
กําหนดตอไป 
      -  มีกําหนดประชุมคณะกรรมการในการบริหาร Service 
Delivery Unit (SDU) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อดําเนินงาน 
ในการกําหนดกรอบแนวทางในหลักสูตรของสถาบัน 
      - คณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพงและ
ลมละลาย ไดมีการประชุมเพื่อหารือการจัดทําแผนธุรกิจ และทบทวน
ใหมีคําส่ังแตงตั้งทํางานเพื่อการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพการบังคับคดี
แพงและลมละลายใหม ทั้งน้ีเพื่อใหมีแผนธุรกิจมีความครอบคลุม 
สมบูรณจะไดมีการดําเนินการจางเอกชนซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางเสนอ
รางโครงการและจัดทําราง TOR เพื่อใหสอดคลองกับ 

 

กรมบังคับคดี 
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แผนยุทธศาสตร 20 ป กรมบังคับคดี ในการปรับบทบาทและรูปแบบ
การใหบริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผูปฏิบัติงาน 
(Operator) เปนผูกํากับดูแล (Regulator) 

 
กรมบังคับคด ี

     

4.  การศึ กษาและวิ จั ยการบั งคั บคดี กั บ สิท รัพย ดิ จิ ทั ล  
(Digital Assets)  
     กรมบังคับคดีไดแตงตั้งคณะทํางานศึกษา และวิจัยการบังคับคดี
กับสินทรัพยดิจิทัล (Digital Assets) เพื่อทําการศึกษาลักษณะและ
รูปแบบธุรกรรมเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) และกระบวนการทาง
กฎหมายในการควบคุมและบังคับใชทั้งในประเทศและตางประเทศ             
เพื่อรองรับการบังคับคดีกับสินทรัพยดิ จิทัล (Digital Assets)  
ในประเทศไทย และเพื่อพัฒนากระบวนการบังคับคดี ให เกิด
ประสิทธิภาพและทันตอการเปล่ียนแปลงธุรกรรมทางการเงิน 
ในประเทศไทย 

 

กรมบังคับคดี 

 

11.4 ปรับปรุงระบบการ
ชวยเหลือทางกฎหมายโดยให
เขาถึงความเปนธรรมไดงายรวดเร็ว 

   

5 . การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
     - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีใหบริการผานทาง
สายดวนกรมบังคับคดี มีผูใชบริการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 
16 มีนาคม 2561 รวมจํานวน 6,234 ราย โดยขอมูลที่
ประชาชนสนใจสอบถามผานทางสายดวน มากที่ สุด ไดแก 
สอบถามผลคดี/สอบถามเลขเก็บหมาย จํานวน 3,936 ราย คิดเปน
รอยละ 63.14 ของยอดสายดวนทั้งหมด 

 

กรมบังคับคดี 
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  6.  การบ ริการขอ มูลผ านทางระบบแอพพลิ เค ช่ันบน
โทรศัพทเคล่ือนที่   
   ผลการดําเนินงาน 
    - LED Property Application คนหาทรัพยสินขายทอดตลาด 
ระบบดังกลาวเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชนในการ
เขาถึงบริการของภาครัฐ ดวยความรวดเร็ว สามารถคนหาไดทุกที่ 
ทุกเวลา (e - Service, m - Service) โดยมียอดผูใชบริการ  
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 รวมจํานวน 18,663 ดาวนโหลด 
ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 3.14 
   - LED Property Plus Application เพื่อคนหาทรัพยสินขาย
ทอดตลาดที่เปนหองชุดใกลแนวเขตรถไฟฟาทุกสาย เพื่อตอบ
โจทยผูสนใจในวัยทํางานที่ตองการซ้ือหองชุดและเปนการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของ
รัฐ (Digital Economy) ระบบดังกลาวเช่ือมกับ Google Map 
และสามารถดูสถานที่ตั้งทรัพยในแบบstreet view โดยมียอด
ผูใชบริการ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 รวมจํานวน 6,471 
ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 3.85  
    - LED Debt Info Mobile Application เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในคดี สามารถตรวจสอบ
ขอมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองไดอยางงาย ประโยชนที่
ประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรับ คือ ใหบริการฟรี ประหยัดเวลาและ 

 

กรมบงัคับคดี 
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คาใชจ าย  ลดขั้นตอนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ งาน 
ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลการอายัดได โดยมียอด
ผู ใชบริการ ณ วันที่  19 มีนาคม 2561 รวมจํานวน 632  
ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4.83 
    - LED ABC Application Bankruptcy Checking สําหรับ
การตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยูระหวางพิทักษทรัพยหรือ
ลมละลาย ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากช่ือ ช่ือสกุลหรือเลข
ประจําตัวประชาชน เพื่อประกอบการทํานิติกรรม เน่ืองจาก 
บุคคล/นิติบุคคล ที่ถูกพิทักษทรัพย ไมสามารถทํานิติกรรมใด ๆได 
โดยมียอดผูใชบริการ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 รวมจํานวน 
806 ดาวนโหลด 
     - กรมบังคับคดีเปดใหบริการขอมูลขาวสารผานแอพพลิเคช่ัน
ไลน โดยสามารถ add line friend ผานทาง ID line และการ
สแกน QR Code เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของกรม
บังคับคดีอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 

 

กรมบังคับคดี 

     

7. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 2 เรง 
ไดแก เรงรัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัด
การประกาศขายทอดตลาด กําหนดเปาหมายการผลักดัน
ทรัพยสิน จํานวน 110,000 ลานบาท สูงกวาเปาหมายผลักดัน 

 

กรมบังคับคดี 
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ในรอบ 3 ปที่ผานมาในอัตรารอยละ 10 ซ่ึงผลการดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - วันที่ 15 มีนาคม 2561 มีผลการ
ผลักดันทรัพยสินรวมจํานวน 60,000,050,233.48 บาท 
คิดเปนรอยละ 54.55 รายละเอียด ดังน้ี 
     - เ ดื อนตุ ลาคม 2560 สามารถผ ลักดันทรัพย สินได 
10,482,874,895.89 บาท 
     - เดือนพฤศจิกายน 2560 สามารถผลักดันทรัพยสินได 
11,386,281,240.64 บาท 
     - เดือนธันวาคม 2560 สามารถผลักดันทรัพย สินได 
9,937,290,740.81 บาท 
     - เดือนมกราคม 2561 สามารถผ ลักดันทรัพย สินได 
10,957,928,749.59 บาท 
     - เดือนกุมภาพันธ  2561 สามารถผลักดันทรัพย สินได 
11,398,428,727.25 บาท 
     - วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561 สามารถผลักดันทรัพยสินได 
5,840,045,506.60 บาท 

 

กรมบังคับคด ี

     

8. โครงการไกลเกล่ียขอพิพาทในช้ันบังคับคดี 
     ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดําเนินงานโดยเสริมสรางและ
พัฒนากระบวนการไกลเกล่ียช้ันบังคับคดีโดยใชกลยุทธ “เชิงรุก 
เชิงลึก และครอบคลุม” อยางตอเน่ือง ประสานเจาหน้ีกลุมใหม
ทํางานลงพื้นที่เชิงรุกปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกหน้ี โดยเนนหน้ี  

 

กรมบังคับคดี 



๗๑ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

นอกระบบผลการไกลเกล่ียขอพิพาทช้ันบังคับคดีทั่วประเทศ 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ 2561 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียรวมจํานวน 7,222 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 
2,824,534,463.31 บาท รวมไกลเกล่ียสําเร็จ จํานวน 6,518  
เรื่ อง ทุนทรัพยรวม 2 ,387 ,204 ,978.02 บาท คิด เปน
ผลสําเร็จรอยละ 90.25 ของเรื่องที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 

 

กรมบังคับคด ี

     

9. โครงการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร  
      กรมบังคับคดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรวมมือในการ
ตรวจสอบหน้ีเกษตรกรที่มีอยูในช้ันบังคับคดี ซ่ึงเปนหน้ีเรงดวน 
ที่ตองดําเ นินการ โดยไดให สํานักงานบังคับคดีทั่ วประเทศ 
จัดไกลเกล่ียหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทางกฎหมาย ความรู
ทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการปรับโครงสรางหน้ี 
(Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี จํานวน 2,292 เรื่อง 
ขอมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 รายละเอียด ดังน้ี   
     1. ขั้นตอนประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ 12 เรื่อง 
ทุนทรัพย 3,115,242.52บาท   
     2. ขั้นตอนไกล เกล่ีย (ตรวจสอบขอมูล/นัดไกล เกล่ีย )  
74 เรื่อง ทุนทรัพย 20,301,840.76 บาท 
     3. สําเร็จ (ไกลเกล่ียสําเร็จ/อนุมัติเงินกู) 61 เรื่อง ทุนทรัพย 
9,246,444.03 บาท 

 

กรมบังคับคดี 
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   4. ไมสําเร็จ (ไกลเกล่ียไมสําเร็จ/ไมสามารถไกลเกล่ีย/ไมอนุมัติ
เงินกู) 321 เรื่อง ทุนทรัพย 1,767,214,612.36 บาท 
   5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด 527 เรื่อง ทุนทรพัย 84,680,564.87 
บาท 
    6. อยูระหวางดําเนินการขั้นตอนอ่ืน ๆ 137 เรื่อง ทุนทรัพย 
34,523,208.08 บาท 
    7 .  เ ส ร็ จ ดํ า เ นิ นการ อ่ืน  ๆ  1 ,160  เ รื่ อ ง  ทุ นท รั พ ย 
254,979,330.77 บาท 

 

 

กรมบังคับคด ี

 

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
 ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมาย อ่ืน  ๆ ที่ ล าส มัย ไม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม ต ก ล ง
ระหวางประเทศเปนอุปสรรคตอ
การบริหารราชการแผนดิน 
๑๑.๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยงาน
ที่มีหนาที่ใหความเห็นทาง
กฎหมายและจัดทํากฎหมายให
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว 

   

ยกรางพระราชบัญญัติราชทัณฑฉบับใหม 
     - พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 21 ก เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 
2560 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

 

กรมราชทัณฑ 
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๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความ 
เปนธรรมไดงาย และรวดเร็ว 

   

๑. โครงการ.....รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

วัตถุประสงค 

    รั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย ป  พ.ศ . ๒๕๔๐  
ไดบัญญัติรองรับสิทธิของบุคคลซ่ึงเปนพยานในคดีอาญาใหไดรับ
การคุมครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม คาตอบแทน 
ที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ดวยเหตุที่พิจารณาแลวเห็นวาพยาน
บุคคลในคดีอาญามีความสําคัญยิ่งตอการพิสูจนความจริงในทาง
อรรถคดีเพื่อใหไดตัวผูกระทําผิดอาญามาลงโทษตามกฎหมาย  
จึงไดตราพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เพื่อรองรับสิทธิของบุคคลซ่ึงเปนพยานในคดีอาญาตามที่
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรองรับสิทธิของพยานในคดีอาญาไว  
ซ่ึงหนวยงานที่มีภารหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีไดออกระเบียบ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่เก่ียวของไว   
     ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดบังคับใชมาระยะหน่ึงแลวสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางมาตราที่ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  
การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของยังไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ไมมีบทบัญญัติอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 
ขอกําหนดบางมาตรายังไมสามารถปฏิบัติไดจริง ทั้งน้ี เพื่อให
พยานเกิดความเช่ือม่ัน ไดรับความคุมครองและการปฏิบัติหนาที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๔ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

เปาหมาย 
    พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. .... 
ตัวช้ีวัด 
    - 
กิจกรรม 
    ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.๒๕๔๖ ใหมีความเหมาะสม 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค 
    - 
ผลลัพธตามเปาหมาย 
    ป จ จุ บั น กร มคุ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ไ ด เ สน อ 
รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่. .)  
พ.ศ. .... ตอกองนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดขอมูล ปรากฏวา ผูแทน
กองนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดขอใหเพิ่มเติม
รายละเอียด ในสวนของการสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย และรูปแบบการ
จัดทําแผนอนุบัญญัติตอไป 
ผลลัพธตามตัวช้ีวัด 
    - 
 

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๕ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ 

   

๑. รางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน  
พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทที่เ กิดขึ้น ในชุมชนโดยคน 
ในชุมชน เปนเรื่องที่มีการปฏิบัติกันตลอดมาและไดรับการ
ยอมรับจากคูพิพาทและชุมชน แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย
รองรับการระงับการไกลเกล่ียโดยคนในชุมชน ทําใหผูทํา
หนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและความ
ม่ันใจนําการทําหนาที่ผูไกลเกล่ียวาสามารถทําไดมากนอย
เพียงใดหรือมีขอบแขตอยางไรเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการ
ระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียในชุมชนที่ผานมามีความเปน
ระบบมีกฎหมายรับรอง อันเปนการสรางความเขมแข็งใหกับ
ระ บบยุติ ธ ร ร ม ชุ มชน ในประ เทศ  ทํ า ใ ห ค น ใน ชุมชน 
มีความสามารถแกไขปญหาระหวางกันเองได ชวยลดการนํา
ขอพิพาทเขาสูกระบวนการยุติธรรมหลักและเปนการสงเสริม
ความปรองดองสมานฉันทใหเกิดในชุมชนและประเทศชาต ิ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตน้ีิ 
ตัวช้ีวัด   
    -  
กิจกรรม 
    การเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. .... จํานวน ๑ ฉบับ 

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๖ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
    ๑) วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ีย 
ขอพิพาท    พ.ศ. .... 
    ๒) วันที่ ๑๔ ,๒๑ , ๒๒, ๒๘ , ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ เ ศษ) ตรวจพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... มาตรา 
๒๑ - ๔๐ 
    ๓) วันที่๗, ๑๒, ๑๔, ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  (คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติการ 
ไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... มาตรา  ๔๑ - ๔๖ 
    ๔) วันที่๑๙, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ การไกลเกล่ีย
ขอพิพาท พ.ศ. .... ปรับรางในวาระที่ ๓ และอยูในระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเรื่องไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี         
    ๕) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ไดมีการ จัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติการไกล เกล่ียขอพิพาท  
พ.ศ. .... ณ หองประชุมกระทรวง ยุติธรรม ๑ 
     

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๗ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

 ๕)  กองส ง เ สริ มการ ระ งับข อพิพ าท ได เ สนอแต งตั้ ง
คณะอ นุกร รมการ จั ด ทํ า ร า งอ นุบัญ ญัติ ปร ะ กอบร า ง
พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ก า ร ไ ก ล เ ก ล่ี ย ข อ พิ พ า ท  พ .ศ .  . . . .  
ตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมคุมครองสิทธิและ 
เสรีภาพ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพครั้ งที่  ๑/๒๕๖๑ ในวันที่  ๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมไชยานุกิจ ช้ัน ๓ โดยที่ประชุมได
มีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามที่เสนอ              
ผลลัพธตามตัวช้ีวัด 
    - 

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

     

๓. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค 
    เพื่อใหมีกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายอันเปนกฎหมาย 
ที่คุมครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่กําหนดไวในอนุสัญญา
ตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดราย 
ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรีซ่ึงประเทศไทยไดเขาเปนภาคี
ตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ ซ่ึงประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาดังกลาวตั้งแต
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕     

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๘ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

เปาหมาย 
    รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ๑ ฉบับ 
ตัวช้ีวัด 
    - 
กิจกรรม 
    การตรารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ซ่ึงสาระสําคัญ
ของราง พ.ร.บ.ฯ ประกอบดวย ๕ หมวด ๓๓ มาตรา 
อารัมภบท (มาตรา ๑ - ๔) กําหนดคํานิยามที่สําคัญตาง ๆ 
คือ การทรมาน การกระทําใหบุคคลสูญหาย เจาหนาที่ของรัฐ 
คณะกรรมการ และผูไดรับความเสียหาย รวมทั้งกําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูรักษาการตาม พ.ร.บ.น้ี 
หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ - ๑๒) กําหนดฐานความผิด
กา ร กระทํ าทรมานและการกระทํ า ให บุ คคล สู ญหาย  
การกําหนดใหไมเปนความผิดทางการเมือง กําหนดใหสามี 
ภริยา บุพการี ผูสืบสันดานของผูเสียหายในกรณีกระทําให
บุคคลสูญหายเปนผูเสียหายที่สามารถดําเนินการฟองรองคดี
ได และกําหนดใหเปนความผิดที่ไมสามารถยกเวนไดไมวากรณี
ใด ๆ รวมถึงการเคารพหลักการหามผลักดันกลับ 
 
 

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๗๙ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

หมวด ๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสูญหาย (มาตรา ๑๓ - ๒๐) จัดตั้งคณะ
กรรมการฯ ซ่ึงมี รมต.ยธ. เปนประธาน ปยธ. เปนรองประธาน และมี
อคส. เปนเลขานุการอีกทั้งยังประกอบดวยสมาชิกจากหนวยงานที่
เ ก่ี ยวข องพร อมกับผู ทรงคุณวุฒิ ทางด านสิทธิมนุษยชน  
แพทยและดานจิตวิทยา รวมทั้งส้ิน ๒๑ คน ดํารงตําแหนงคราวละ 
๔ ป โดยมีอํานาจหนาที่ เชิงนโยบายเพื่อวางแผนเก่ียวกับการ
ปองกันและการเยียวยาการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย 
นอกจากน้ีได กําหนดใหกรมคุมครองสิทธิฯ เปนสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการฯ 
หมวด ๓ การปองกันการทรมานและการกระทําใหบุคคล
สูญหาย (มาตรา ๒๑ - ๒๕) กําหนดใหทุกหนวยงานที่มีการ
จํากัดเสรีภาพบุคคลตองจัดทําบันทึกขอมูลเก่ียวกับผูถูกจํากัด
เสรีภาพ กําหนดเก่ียวกับเกณฑในการเปดเผยขอมูลของผูถูก
จํากัดเสรีภาพ และกําหนดใหมีมาตรการระงับการทรมาน 
และเยียวยาความเสียหายเบื้องตน 
หมวด ๔ การดําเนินคดี (มาตรา ๒๖ - ๒๗) กําหนดให
ความผิดตามพ.ร.บ.ฯ เปนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
สอบสวนคดีพิ เศษ และให  DSI มี อํานาจหนาที่ สืบสวน
สอบสวนเปนหลัก ยกเวนกรณีเจาหนาที่ DSI ตกเปนผูตองหา 
ใหตํารวจเปนผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้ง 

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 



๘๐ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

กําหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนศาลที่มี
เขตอํานาจ 
ผลการดําเนินงาน      
    - เ ม่ือวันพุธที่  ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ กรมคุมครองสิทธิและ
เส รี ภ าพ  ไ ด จั ด กา ร ป ร ะ ชุ ม เพื่ อป รั บป รุ ง แ ละ แก ไ ข 
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยเปนการประชุม
รวมกันระหวางกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    - กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพอยูในระหวางประสานการ
จัดประชุมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทําใหบุคคลสูญหายเพื่อปรับปรุงและแกไข 
ราง พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ ๒ .... 
    - เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพไดจัดการประชุมเพื่อหารือการดําเนินการตอราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ 
    -  เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพไดไดจัดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียงตาม
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงใน
ลําดับถัดไป 
 

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๘๑ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

    
 
 
 

จะรวบรวมขอมูลและเสนอตามขั้นตอนการพิจารณากฎหมาย
ตอไป 
ผลลัพธตามตัวช้ีวัด 
    -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 



๘๒ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ๑๑.๒ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อ
เร งรัดการดําเ นินคดีทุ กขั้นตอน 
ใหรวดเรว็เกิดความเปนธรรม 
 

- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญแ ห ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑2 
(พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตรสรางความ
เปนธรรมในสังคม 

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
    1. สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดํ าเนินการจัดเก็บและ 
สารพันธุกรรมบุคคล ซ่ึงหนวยงานที่ เ ก่ียวของมารองขอ
โดยตรงมายังสถาบัน นิติ วิทยาศาสตร  และการลงพื้ น 
ที่ในการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคล จํานวนทั้งหมด 919 
ราย (ประกอบดวย บุคคลอางอิง จํานวน 396 ราย และ
บุคคลตกหลน จํานวน 523 ราย) 
    2. สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประสานงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงรายในการเตรียมลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคลพื้นที่
จังหวัดเชียงรายในระหวางวันที่ 24 - 28 เมษายน 2561  

(งบบูรณาการ 
ปฎิรูปกฎหมาย 

7,030,000 บาท) 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน 
ศพนิรนามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สนับสนุนการปฏิบั ติ งานติดตามคนหายและพิ สูจน 
ศพนิรนาม พ.ศ.๒๕๕๘ 
     2.1 จํานวนการพิสูจนศพนิรนาม 
          (1) จํานวนศพนิรนามทั้งหมด 25 ศพ (รับจากกลุม
นิติพยาธิวิทยา 24 ศพ และรับจากเลขานุการ ค.พ.ศ. 1 ศพ) 
           (2 )   สามารถพิ สู จน ศพ นิ รนาม ได   16  ศพ  
(ศพนิรนาม เดือนมีนาคม ๒๕๖1 จํานวน 15 ศพ และเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖1 จํานวน 1 ศพ) 
          (3)  กระบวนการพิสูจนศพนิรนาม 108 รายการ 

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๘๓ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     2.2 จํานวนการติดตามคนหาย 
    (1) จํานวนคนหายทั้งหมด 1 ราย (รับจากประชาชนโดยตรง 
1 ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. 1 ราย) 
    (2) สามารถติดตามคนหายได 1 ราย 
    (3)  กระบวนการติดตามคนหาย 10 รายการ 
 
2.3 จํานวนการติดตามคนนิรนาม 
    (1)  การรับแจงคนนิรนาม ๐ ราย 
    (2)  สามารถพิสูจนบุคคลได 3 ราย 
    (3) สามารถติดตามคนนิรนามได ๐ ราย 
    (4) กระบวนการพสูิจนและติดตามคนนิรนาม 85 รายการ 
 
2.4 จํานวนการพิสูจนคดีอ่ืนๆ  
    (1) จํานวนการรับเรื่องทั้งหมด 3 คดี  
    (2) สามารถพิสูจนคดีอ่ืน ๆ ได ๐ คดี      
    (3) กระบวนการพิสูจนคดีอ่ืน ๆ 6 รายการ 
 
 
 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๘๔ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนนิงานที่สําคัญ 

     

3. การขับเคล่ือนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ.2558   
       สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหารือโครงการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลกลางในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจนศพนิรนาม จําวนวน 3 ครั้ง ประกอบดวย 
        1) สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหารือความตองการ
ของผูใชระบบของโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางในการ
จัดเก็บและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม 
เก่ียวกับรายการที่ตองแกไขในชวง MA วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ หองประชุมรับแจง กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม 
       2) สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหารือความตองการของ
ผูใชระบบของโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางในการจัดเก็บ
และสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม รวมกับทาน
รองไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
พฤกษาพงษ 
       3) สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดประชุมหารือความตองการของ
ผูใชระบบของโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางในการจัดเก็บ
และสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม ตอเน่ือง 
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมรับแจง กองบุคคลสูญ
หายและศพ 

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๘๕ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

4. การรับเร่ืองราวรองทุกข 

    งานที่อยูในระหวางการดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง  
      - (TCU 610308-010) อดีตการด กปปส. ถูกตํารวจจับ 
ในขอหาฆาและพยายามฆาเจาพนักงาน ตามหมายจับศาลคดีอาญา 
ที่ 71/61 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2561 โดยขอใหสถาบันนิติวิทยาศาสตร
ดาํเนินการตรวจพิสูจนอาวุธปน 32 อีกครั้ง (บัตรสนเทห)        

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     

5. การใหความรูและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ ริการ
วิทยาศาสตรสูประชาชน 
       สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการยุติธรรมสูหมูบาน
นําบริการรัฐสูประชาชน เพื่อเผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตร
ไปสูสังคม จํานวน 1 ครั้ง  
        - วั นที่  5  มี นาคม 2561 สถาบั นนิติ วิ ทยาศาสตร 
โดย ผู อํานวยการสถาบันนิติ วิทยาศาสตร (นายสมณ พรหมรส)  
ไดเขารวมโครงการยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสูประชาชน  
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

 



๘๖ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

6. การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองขังที่
ถูกคุมขังในเรือนจําทั่วประเทศ 
       สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บและตรวจสาร
พัน ธุ กร ร ม (DNA)  ข อง ผู ต อ ง ขั ง ที่ ถู ก คุ มขั ง ใน เ รื อน จํ า 
ทั่วประเทศ เสร็จแลว จํานวน 8,064 ราย  
     
 
 

(งบบูรณาการ 
ปฎิรูปกฎหมาย 
25,676,500 

บาท) 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 

     

7. การจัดทําฐานขอมูลสารสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวฒันพลเมืองราชทัณฑฯ) 
         สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
สารสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด 
(โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑฯ) แลวเสร็จ ขณะน้ีอยูระหวาง
การจัดทํารายงานผล และเสนอผูบริหารตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

(งบกองทุน 
ป.ป.ส.

6,426,000 
บาท) 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 



๘๗ 
 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
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ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

8. การตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมผูกระทําความผิดเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
          สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการฝกอบรมความรู
เก่ียวกับการตรวจพิสูจนยาและสารเสพติดในเสนผม พรอมทั้งการ
ฝกปฏิบัติจัดเก็บตัวอยางเสนผมใหแกเจาหนาที่ฯ ณ ศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จํานวน 191 ราย ประกอบดวย  
         ครั้งที่ 1  วันที่ 6 - 7 มีนาคม ๒๕๖๑  ศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๗๐ ราย 
         ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดสงตัวอยางเสนผม 51 ราย 
        ครั้งที่ 3 วันที่ 22 - 23 มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลาจัดเก็บตัวอยางเสนผม ๗0 
ราย 
        ยอดรวมทั้งหมด (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560) 
2561) จํานวน 1,021 ราย 
 
 
 
 

(งบบูรณาการ 
ปฎิรูปกฎหมายฯ 
23,882,500 

บาท) 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
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ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     9. การพัฒนาฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร 
     9.1 การจัดทําฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล 
                - 
     9.2 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม  
                -  
     9.3 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลบุคคลสูญหายและศพ 
นิรนาม 
             สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
บุคคลสูญหายและศพนิรนาม จํานวน 182 ราย ประกอบดวย 
             1. ฐานขอมูลศพนิรนาม จํานวน 170 ราย 
             2. ฐานขอมูลบุคคลสูญหาย จํานวน 12 ราย 
     9.4 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือและฝามือฯ        
            สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดทําและบันทึก
ลายพิมพน้ิวมือ 10 น้ิว ในฐานขอมูลระบบตรวจสอบลายพิมพน้ิว
มือและฝามืออัตโนมัติและตรวจเปรียบเทียบ จํานวน 74 รายการ 
     9.5 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลอาวุธปน ลูกกระสุนปน และ
ปลอกกระสุนปน     
            สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูล
อาวุธปน ลูกกระสุนปน และปลอกกระสุนปน จํานวน 23 รายการ 
ซ่ึงประกอบดวย 
            1. ดานอาวุธปน จํานวน 4 รายการ   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
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ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

         2. ดานลูกกระสุนปน 11 รายการ 
         3. ดานปลอกกระสุนปน 8 รายการ  
   9.6 จํานวนการจัดทําฐานขอมูลระเบิด   
                - 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     10.การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
       สถาบันนิติ วิทยาศาสตร ไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนทั้งหมด 2 คดี ประกอบดวย 
       10.1 คดีที่ไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 1 รายการ 
ไดแก 
                 1.1 เลขที่คดี ส.๑๘๗/256๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเรื่องกลาวหารองเรียน
เจาหนาที่ของรัฐวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการคดีที่ ไดรับจากสํานักงาน 
ป.ป.ท. จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 คดี  
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

2. คดีที่ไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 1 รายการ ไดแก 
    2.1 เลขที่คดี ส.0๑๑/256๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
ดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดมี
คําส่ังที่ ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ กรณีตรวจ
พิสูจนลายมือช่ือผูลงนามในเอกสาร ใบสําคัญรับเงิน เอกสาร
สัญญาใบส่ังจางประกอบอาหาร เอกสารลงทะเบียนบัญชีรายช่ือ
ผู เข ารวมประชุมและลงช่ือรับเ งินคาพาหนะ และเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย ตามโครงการของสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมนุม จํานวน ๒๒ โครงการ โดยไมมีการจัดหรือดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวขึ้นจริง โดยจัดทําเอกสารเก่ียวกับโครงการ
ดังกลาวปลอมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเบิกจายงบประมาณของ
สถาบันพัฒนาองคการชุมนุม และเบียดบังเงินไปเปนประโยชน
สวนตนโดยทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

         ๑๑ .๕ .๒  ป รั บป รุ งก า ร
ชวยเหลือคาใชจายแกประชาชน 
ที่ไมไดรับความเปนธรรมโดยให
เ ข าถึ ง ความเ ปนธรร มได ง า ย 
รวดเร็ว 
         ๑๑.๕.๓ สงเสริมกองทุน
ยุติธรรม เพื่อคุมครองชวยเหลือ
คนจนและผูดอยโอกาส คุมครอง 
ผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ
เ ยี ย ว ย า ผู บ ริ สุ ท ธ์ิ ห รื อ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากความไมเปนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผลการดําเนินงาน กองทุนยุติธรรม ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖1  
มีผูย่ืนคําขอ จํานวนทั้งส้ิน 1,047 ราย  
      - อนุมัติ      1 ราย  
      - ไมอนุมัติ   1 ราย 
      - ยุติเรื่อง     - ราย  
      - อยูระหวางดาํเนินการ 1,045 ราย   
ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย ณ วันที่ 31 
มีนาคม  ๒๕๖1 
๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน 83 เรื่อง  
          เปนเงินจํานวน 608,051.00  บาท  
    ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 176 เรื่อง  
          เปนเงิน 1,224,148.00  บาท  
    ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดี ตรวจพิสูจน จํานวน 3 เรื่อง  
          เปนเงิน 87,585.00 บาท  
    1.4 คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะที่พัก) 3 เรื่อง  
          เปนเงิน 1,760.00 
๒. คาขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 
    จํานวน 66 เรื่อง เปนเงิน 14,089,000.00 บาท  
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 
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การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    ยังไมมีการใชจาย 
๔. การใหความรูทางกฎหมาย จาํนวน 3 ราย 
    เปนเงิน 96,400.00 บาท 
รวมคาใชจายในการใหชวยเหลือ เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 
16,106,944.00 บาท  

*หมายเหตุ ผูขอรับความชวยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 คําขอฯ หรือ 1 เรื่อง 
    (ขอมูลตั้งแตวันที่ ๑ - 31 มีนาคม  ๒๕๖1) 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  (ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 
2561) 
    มีผูยื่นคําขอ จํานวนทั้งส้ิน 3,300  ราย  
      - อนุมัติ    972 ราย  
      - ไมอนุมัติ 626 ราย 
      - ยุติเรื่อง   309 ราย  
      - อยูระหวางดําเนินการ 1,423 ราย   
   
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 
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การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ชวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังนี้ ผลเบิกจาย  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
๑. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ คาธรรมเนียมศาล จํานวน  431  เรื่อง  
          เปนเงิน 2,785,347.00  บาท 
    ๑.๒ คาทนายความ จํานวน 1,202 เรื่อง 
          เปนเงิน 7,940,475.00  บาท  
    ๑.๓ คาใชจายอ่ืนในการดําเนินคดีตรวจพิสูจนจํานวน 19 เรื่อง  
          เปนเงิน 216,440.00 บาท  
    ๑.๔ คาใชจายอ่ืน ๆ (คาพาหนะคาที่พัก) 
           จํานวน 29 เรื่อง เปนเงิน 21,220.00 บาท 
๒. คาขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยจํานวน 302 เรื่อง 
     เปนเงิน 87,925,700.00  บาท  
๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
     ยังไมมีการใชจาย 
๔. การใหความรูทางกฎหมาย จํานวน 6 เร่ือง 
    เปนเงินจํานวน 199,600.00 บาท 
รวมคาใชจายในการใหความชวยเหลือเปนเงิน  

จํานวน 99,088,782.00 บาท  
 

 สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 



๙๔ 
 
 

ลําดับที่ 
นโยบายรัฐบาลการส่ังการ 

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ 

การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที ่ สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

     

* หมายเหตุผูขอรับความชวยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับความ
ชวยเหลือไดมากกวา 1 เรื่อง 

ขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 25๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 


