
๑ 

 

 

 
ส่วนที่ ๑ 

แผนติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  2561 

รายงานประจ าทุก ๑ เดือน 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๑ 
 

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 ๑.๑ การเผยแพร่ความรู้ความ
เ ข้ า ใ จที่ ถู กต้ อ ง และ เป็ นจริ ง
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ เ พื่ อ
ประชาชน 
 
๑.๒ การสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระด าริ 
 

   1. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจใน 
พระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
หลักสูตร “การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) 
วัตถุประสงค์ 
    1 .  เ พื่ อ สน องพ ร ะ ร าช ด า ริ ข อ ง พร ะบา ทสม เ ด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัวในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ า 
    2.  เพื่อสนองพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

3,143,700 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

พัชรกิติยาภาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ 
    3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ต้องขังในเรือนจ าที่ด าเนินงาน
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
    4. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม แก้ไข
ฟื้นฟูให้กับผู้ต้องขัง 
    5. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้ภายหลังพ้นโทษ 
 
เป้าหมาย 
   เรือนจ าชั่วคราวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
ก าลังใจในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยา
ภา จ านวน 9 แห่งได้แก่ 
     
    1. เรือนจ าชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจ ากลางเชียงราย 
    2. เรือนจ าชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    3. เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า สังกัดเรือนจ าจังหวัดตราด 
    4. เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจ าจังหวัดชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ด าเนินการโอน
งบจ านวน 

3,143,700 
บาท 

 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    5. เรือนจ าชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจ ากลางสุรินทร์ 
    7. เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจ ากลางเพชรบุรี 
    8.  เ รือนจ าชั่ วคราวเขาหมาก สั ง กัดเ รือนจ ากลาง
นครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
 
ผลการด าเนินงาน 
   1.ได้ด าเนินการคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรม
แล้ว โดยก าหนดจัดอบรม เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
   2.ได้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ตามหลักสูตร จ านวน 9 แห่งๆ ละ 
349,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,143,700 บาท 
(ข้อมูลคงเดิม) 

 
 

กรมราชทัณฑ์ 

    2.โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจ หลักสูตร
เข้มข้นโดยมูลนิธิเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย 
วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อสนองพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับ

 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 



๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผู้ต้องขังในเรือนจ าให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ 
    2.2 เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม 
แก้ไข ฟื้นฟู ให้กับผู้ต้องขัง 
    2.3 เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ภายหลังพ้นโทษ 
 
เป้าหมาย 
    เรือนจ าชั่วคราวศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
โครงการก าลังใจในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา จ านวน 9 แห่งได้แก่ 
    1. เรือนจ าชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจ ากลางเชียงราย 
    2. เรือนจ าชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    3. เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า สังกัดเรือนจ าจังหวัดตราด 
    4. เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจ าจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจ าชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจ ากลางสุรินทร์ 
    7. เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจ ากลางเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    8.  เ รือนจ าชั่ วคราวเขาหมาก สั ง กัดเ รือนจ ากลาง
นครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุร ี
ผลการด าเนินงาน 
  1.ได้ด าเนินการคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรม
แล้ว โดยก าหนดจัดอบรมแห่งละ 5 วัน ด าเนินการจัดอบรม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
  2.การใช้จ่ายงบประมาณในการอบรมตามหลักสูตรแห่งละ 
242,100 บาท จ านวน 9 แห่ง รวม 2,178,900 บาท 
(ข้อมูลคงเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 

     3. การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ของทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชน  
และผู้ต้องขัง 
วัตถุประสงค์ 
   กองทุนก าลังใจในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา กรมราชทัณฑ์ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(จ ากัด) ได้ร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม เพื่อเป็นสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ฝึกทักษะการท างานด้านเกษตรกรรมให้แก่ผู้ต้องขังและศึกษา
ดูงานของบุคคลทั่วไป 
เป้าหมาย 
     ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและฝึกทักษะด้านเกษตรกรรม  
โดยวิทยากรจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด จ านวน 6 
หลักสูตร จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 30 คน/
หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการเลี้ยงไก่
พันธ์ุไข ่

๒. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการเลี้ยง
สุกร 

๓. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพปลูกทุเรียน 
๔. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพผลิตแก๊ส

ชีวภาพจากมูลสัตว์ 
๕. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการกรีด

ยางพารา 
๖. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพการปลูก

กล้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 
    1. ได้ด าเนินการอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง โดยมีผู้ต้องขังอยู่
ปฏิบัติหน้าที่โรงเรือนละ 3 คน (หมุนเวียน) และดูแล บ่อแก๊ส
ชีวภาพ จ านวน ๑ คน โดยด าเนินการเลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 
100,000 ตัว (ขนาดความจุ 25,000 ตัว/หลังและเลี้ยงสุกร
ขุนจ านวน 2,400 ตั ว  (ขนาด  ความจุ  600 ตัว /หลั ง  
ส่วนการฝึกอบรมกรีดยางพาราให้แก่ผู้ต้องขังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการน าผู้ต้องขังเข้าอบรมและอยู่ระหว่างการพัฒนา
พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
แก่บุคคลทั่วไป 
    2. ด าเนินการฝึกอบรมตามเป้าหมาย มีผู้ต้องขังผ่าน 
การฝึกอบรม จ านวน 500 คน 
    3. มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงาน 7 
หน่วยงาน จ านวน 421 คน 
    4. ปัจจุบันทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ได้มี
การเตรียมพื้นที่ในการเปิดศูนย์เรียนรู้ โดยมีการด าเนินการ
ซ่อมแซมคอกเลี้ยงสัตว์ ซ่อมแซมระบบการให้น้ า ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทางเข้า-ออก ของศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรม 
เขาพริก จัดตั้งป้ายชื่อศูนย์เรียนรู้ ฯ โดยพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด 

ได้ด าเนินการโอน
งบจ านวน 

2,178,900 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

“ศูนย์ เรียนรู้ด้ านเกษตรอุตสาหกรรม เรือนจ าเขาพริก”  
ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ.นครราชสีมา  
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 (ข้อมูลคงเดิม) 

กรมราชทัณฑ์ 

    4. โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา 
วัตถุประสงค์ 
    ห้องสมุดพร้อมปัญญา เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
ห้องส มุดพร้ อมปัญญาอย่ างต่ อ เ น่ือง เป็นประจ าทุ กปี  
กรมราชทัณฑ์ตั้งเป้าหมายกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความมุ่งม่ัน พยายาม 
ของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะสนองงานตามแนวพระราชด าริฯ  
ให้บรรลุเป้าหมาย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
    ปีงบประมาณ 2561 ก าหนดการเสด็จพระราชด าเนิน 
เปิดห้องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน 3 แห่ง ได้แก่  

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    1. เรือนจ ากลางสมุทรปราการ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
    2. เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 9 มกราคม 2561 
    3. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
 
ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินการจัดพิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  เ สด็ จพระราชด าเ นินทรง เปิ ด 
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ ากลางสมุทรปราการ เม่ือ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐   
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี เม่ือวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เม่ือวันที่ 
8 มิถุนายน 2561(ข้อมูลคงเดิม) 
 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๒.๑ การ เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการ เ มืองและความ
ม่ันคงอาเ ซี ยนต้อ ง ได้ รั บกา ร
ป้องกันและแก้ไข          
   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่โดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า อ่ื น ๆ  
ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ 
   ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การค้ามนุษย์ 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรมข้ามชาต ิ
   ๒.๑.๑.๔ ปัญหาสถานะและสิทธิ
บุคคล 

   1. โครงการชุมชนบ าบัด 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ เป็นผู้ เสพ/ผู้ติดตามเสพติด ได้รับ 
การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม 
และเป็นการลด Demand ลง 
    2. เพื่อให้ผู้ต้องขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได้ 
และมีศักยภาพในการด ารงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลัง 
พ้นโทษ 
    3. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
และเป็นการตัดวงจรยาเสพติด 
เป้าหมาย 
    ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ จ านวน 6,300 คน พื้นที่ด าเ นินการ 
เรือนจ า/ทัณฑสถาน 78 แห่ง (ข้อมูลคงเดิม) 
 
ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕60 -  
พ.ค. ๒๕61 มีผู้ต้องขังผ่านการอบรม 5,266 คน 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    2. การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขั งเสพยาเสพติด 
ในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ 
(ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดให้มีความ
พร้อม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ทักษะ ความรู้
ความสามารถทางการอาชีพ ก่อนได้รับการปล่อยตัวพัก 
การลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 
    2. เพื่อให้นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน์) ได้น า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษไม่หวน
กลับมากระท าผิดและเสพยาเสพติดซ้ า 
    3. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ การลด อุปสงค์ 
(Demand) ด้านยาเสพติด 
    4. เพื่อสร้างนวัตกรรมและเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ยั่งยืนภายใต้หลักการลูกเสือ ภายใต้แนวคิด “การคืน
คนดี มีคุณค่ากลับสู่สังคมด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ” 
 
เป้าหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดที่มีประวัติเสพจากเรือนจ า
ทัณฑสถานทั่วประเทศ จ านวน 1,200 ราย พื้นที่ด าเนินการ 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

4 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษสงขลา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 
   เรือนจ า/ทัณฑสถานอยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่าง
เดือน ต.ค.60 – พ.ค.61 มีผู้ต้องขังผ่านการอบรม 406 คน 
(ข้อมูลคงเดิม) 

กรมราชทัณฑ์ 

    3. โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ 
ได้รับค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร
แกนน าที่ผ่านการอบรม 
    2. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพติดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 
    3. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จาก
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เป้าหมาย 
     นักโทษเด็ดขาดทุกคนและผู้ต้องขังระหว่างฯ ที่สมัครใจ 
 
ผลการด าเนินงาน 
      ตัดโอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต , ตัดโอน
งบประมาณให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
   - แจ้งให้เรือนจ า/ทัณฑสถานเรื่องการด าเนินงาน  TO BE 
NUMBER ONE  เรียบร้อยแล้ว 
   - จัดสัมมนาหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า 
/ทัณฑสถานระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่
จ านวน 71 คน วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่
จ านวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 
    - เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 40 แห่ง เข้าร่วมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านการคัดเลือก 19 แห่ง  
เข้าสู่การประกวดระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก  
ปี 2561  
    - นิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ เรือนจ าจังหวัดสกลนคร เรือนจ าอ าเภอสว่างแดนดิน 
เรือนจ ากลางล าปาง ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง กักขัง

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

กลางจังหวัดล าปาง 
    - ตัดโอนงบประมาณให้เรือนจ า/ทัณฑสถานที่ชนะการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 19 แห่ง  
เพื่อจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปี 2561  
 - วันที่ 26 มิถุนายน 261เรือนจ า/ทัณฑสถานร่วมงานวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 

กรมราชทัณฑ์ 

    4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้เสพยา 
เสพติดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
เป้าหมาย 
   ผู้ต้องขัง จ านวน 12,500 คน พื้นที่ด าเนินการในเรือนจ า/
ทัณฑสถาน 101 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน 
   - จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบ าบัดฟื้นฟู
ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีผู้เข้าร่วม 2,282 คน 
   - มีผู้ต้องขังผ่านการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบ
ต้องโทษรูปแบบโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่ม 
ผู้ติดยาเสพติดฯ จ านวน 2,282 คน 
 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

- รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ 
ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเป็นธรรมใน
สังคม 

  1.การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2561  
จ านวน 52 ครั้ง ประกอบด้วย 
       1.1 จังหวัดปัตตานี จ านวน 25 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จ านวน 11 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 16 ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จ านวน 0 ครั้ง 
             
 

10,427,800 
บาท 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 

     2. การจัดการข้อมูลทางนิติวิ ทยาศาสตร์  ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการก าหนดหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงาน
และการสนับสนุนการด าเนินคดี  
ประกอบด้วย 
        2.1 รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ จ านวน 0 เรื่อง 
        2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติ วิทยาศาสตร์ 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 



๑๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จ านวน 0เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเชื่อมโยงทางนิติ วิทยาศาสตร์ 
(DSM) จ านวน 4 เรื่อง 
        2.4 การออกหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการด าเนินคดี จ านวน 3 เรื่อง 
        2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุ
ระเบิดและสารเสพติดเบื้องต้น จ านวน 0 เรื่อง 
        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จ านวน 139 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จ านวน 
139 รายการ  
               (2) รายการตรวจด้วยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม
แบบเร่งด่วน (DNA Rapid Hit) จ านวน  
0 รายการ  
        2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานข้อมูล (DNA pro file ) จ านวน 0 pro file 
 
 
 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



๑๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     3. การให้ความรู้ความเข้ าใจ และเห็นถึงประโยชน์ 
ของนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชีวิตประจ าวัน
ให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้น าท้องถิ่นเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ผู้น าชุมชน ครู อาจารย์ นักศึกษา และ
นักเรียน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน 
    - 
 

งบด าเนินงาน 
สถาบันฯ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการต่างประเทศ 
    ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้า 
ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
และการ จั ด การปั ญห า อ่ื น  ๆ  
ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ 
       ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 

   งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
    ๑.ตรวจพิสูจน์ 
ด าเนินการตรวจพิสูจน์ จ านวน 117,199 ราย 
    ๒.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
รักษา จ านวน 106,774 ราย แบ่งออกเป็น 
    - การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 25,109 ราย 
    - การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 81,665 ราย 
ผลการฟื้นฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ จ านวน 
62,626 ราย 

ได้รับ 
639,656,100 

ใช้จ่ายไป 
584,613,390.61 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการด าเนินงาน 
     ปี ง บป ระมาณ 2561  กรมคุ มป ระพฤติก าหนด 
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว  
ณ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน 10 
แห่ง ปัจจุบันด าเนินการครบแล้ว  
   1. วันที่  20 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
   2. วันที่  28 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ วิวัฒน์
พลเมือง กองพันสุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา 
   3. วันที่ 6 - 7  ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี 
   4. วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันปืนใหญ่ที่ 104 จังหวัดพิษณุโลก 
   5. วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันปืนใหญ่ที่ 16 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ได้รับ 
345,930 
ใช้จ่ายไป 

165,522.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

   6.  วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร 
    7. วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง  
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่  6 เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 
    8. วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศทุ่งสีกัน กรุงเทพมหานคร 
    9. วันที่ 21 - 22 กุมพาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ วิวัฒน์
พล เ มื อ งกองพั นทหารปื นใหญ่ ต่ อสู้ อ ากาศย านที่  3  
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
    10. วันที่  26 - 27 กุมพาพันธ์ 2561 สถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยบังคับการบริการ  
กองบังคับการอาสารักษาดินแดน จังหวัดเพชรบุรี  
 
 
 
 
 
 
 

 กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     2.2.3 สร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

   โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  
ผลการด าเนินงาน 
    1. โครงการพัฒนาพฤตินิสัยกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติและ
ผู้ต้องขังคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     
 
 
     1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
คณะท างานในการด าเนินงานหลักสูตร “ส่งเสริมแนวทางสันติ
วิธี” วันที่ 26 ก.พ. 61 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง  
จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะท างาน เจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับ
มอบหมายและผู้สังเกตการณ์รวม 37 คน 
   
    1.2 อบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้แก่คณะท างานหลักสูตร” ส่งเสริมแนวทางสันติวิธี) 
วันที่ 2-4 เม.ย. 61 ณ ห้องสมุดศาลาเสียงสน โรงแรมหาด
แก้ว รีสอร์ท ต. ชิงโค อ. สิงหนคร จ. สงขลา มีผู้เข้าร่วม 34 คน 
 

ได้รับ 
7,000,000 

ใช้จ่ายไป 
6,485,080.37 

 
ได้รับ 

981,330 
ใช้จ่ายไป 

610,057.43 
 
 

ได้รับ 
79,715 
ใช้จ่ายไป 
39,439 

 
 
 

ได้รับ 
197,500 
ใช้จ่ายไป 

145,811.10 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     1.3 พัฒนาพฤตินิสัยกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติและ
ผู้ต้องขั งคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม
หลักสูตร “ส่งเสริมแนวทางสันติวิธี” จ านวน 17 ครั้ง ดังน้ี 
เดือนพฤษภาคม 2561 ด าเนินการจัดกิจกรรมดังน้ี 
    - เรือนจ ากลางปัตตานี วันที่ 8,22 พ.ค.61 
    - เรือนจ ากลางนราธิวาส วันที่ 8,22 พ.ค.61 
    - เรือนจ ากลางยะลา วันที่ 10,24 พ.ค.61 
    - เรือนจ ากลางสงขลา วันที่ 17,24 พ.ค.61 
เดือนมิถุนายน 2561 ด าเนินการจัดกิจกรรมดังน้ี 
    - เรือนจ ากลางปัตตานี วันที่ 5, 19, 26 มิ.ย.61 
    - เรือนจ ากลางนราธิวาส วันที่ 5, 19 มิ.ย. 61 
    - เรือนจ ากลางยะลา วันที่ 7, 21 มิ.ย. 61 
    - เรือนจ ากลางสงขลา วันที่ 7, 21 มิ.ย. 31 
    1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและรายงานผล
โครงการพัฒนาพฤตินิสัยกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติและ
ผู้ต้องขั งคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม
หลักสูตร “ส่งเสริมแนวทางสันติวิธี” 
     ด าเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรม บีพี สมิลาบีช ต าบลบ่อย่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา มีผู้เข้าร่วม 38 คน 

ได้รับ 
543,240 
ใช้จ่ายไป 

312,079.90 
 

 
 
 

       
 
      
 
       
 

ได้รับ 
160,875 
ใช้จ่ายไป 

112,727.43 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ



๒๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     2. โครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมใน
การดูแลเป้าหมายม่ันคง (เป้าหมาย 544 คน) 
ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินการแล้ว 6 ส านักงาน ดังน้ี 
    1) ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 27 - 28 ก.พ.2561 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์
พาเลซสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม 99 คน 
    2) ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา สาขานาทวี 
ด าเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 26 - 27 ก.พ.2561 ณ โรงแรม
เดอะวิสต้า โอเทล (ด่านนอก) อ.สะเดา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม 
78 คน 
      3) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 26 - 27 ก.พ.25๖๑ ณ โรงแรมเก็นติ้ง  
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วม 154 คน 
      4) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 13 - 14 มี.ค.2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น
วิวปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วม 109 คน 
      5) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 21 - 22 มี.ค.2561 ณ ห้องพิมพ์มาดา 
โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วม 130 คน 

ได้รับ 
2,050,270 

ใช้จ่ายไป 
1,632,110 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

      6) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 12 - 13 มี.ค. 61 ณ สตารินทร์รีสอร์ท  
อ.เมือง จ.สตูล มีผู้เข้าร่วม 110 คน (ข้อมูลคงเดิม) 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     3. การจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) (เป้าหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุ่น  
รุ่นละ 50 คน) 
ผลการด าเนินงาน 
     ด าเนินการแล้ว 6 ส านักงาน ดังน้ี 
      1) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม 
- รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 15 ก.พ.25๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติบูโด-
สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วม 70 คน  
-รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 22 มี.ค.25๖๑ ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วม 52 คน 
- รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 20 มิ.ย. ๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ม.1 ต. ปะลุรู อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส มี
ผู้เข้าร่วม 50 คน 
  - รุ่นที่ 4 วันที่ 21 – 23 มิ.ย. ๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ม.1 ต. ปะลุรู อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส มี

ได้รับ 
1,088,400 

ใช้จ่ายไป 
1,088,400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผู้เข้าร่วม 51 คน 
- รุ่นที่ 5 วันที่ 25 – 27 มิ.ย. ๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุ
ไหงปาดี ต.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วม 50 คน 
- รุ่นที่ 6 วันที่ 28 – 30 มิ.ย. ๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุ
ไหงปาดี ต.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วม 52 คน 
     2) ส า นักงานคุมประพฤติ จังหวัดสตู ล ด าเ นินการ 
จัดกิจกรรม  
-รุ่นที่  1 วันที่  26 - 28 ก.พ. 2561 ณ กองร้อยรักษา
ดินแดนที่  436 อ . เ มือง จ .สตู ล  มีผู้ เข้ าร่ วม  75 คน  
-รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 29 มี.ค. 2561 ณ กองร้อยต ารวจ
ตระเวณชายแดน ที่ 436 อ.เมือง จ.สตูล มีผู้เข้าร่วม 69 คน 
     3) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม  
-รุ่นที่  1 วันที่ 13 - 15 มี.ค. 25๖๑ ณ กองรักษาความ
ปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม 65 
คน  
-รุ่นที่  2 วันที่  12 – 14 มิ.ย. ๖๑ ณ กองรักษาความ
ปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม 62 
คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     4) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 
ด าเนินการจัดกิจกรรม  
-รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 29 มี.ค. ๒๕๖๑ ณ กรมสนับสนุนกอง
พลทหารราบ ที่ 15 (ค่ายลพบุรีราเมศวร์) อ.เทพา จ.สงขลา 
มีผู้เข้าร่วม 62 คน  
-รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 28 มิ.ย. ๖๑ ณ กรมสนับสนุนกองพล
ทหารราบ ที่ 15 (ค่ายลพบุรีราเมศวร์) อ.เทพา จ.สงขลา มี
ผู้เข้าร่วม 74 คน 
      5) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม  
-รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 มี.ค. ๒๕๖๑ ณ กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อ า เภอเ มืองปัตตานีที่  2  อ . เ มือง  จ .ปั ตตานี  
มีผู้เข้าร่วม 27 คน  
-รุ่ น ที่  2  วั น ที่  2 4  - 2 6  เ ม . ย .  ๒ ๕ 6 1  
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่  2 อ.เ มือ ง จ.ปัตตานี  
มีผู้เข้าร่วม 75 คน 
      6) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม  
-รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 2 อ.รามัน จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วม 71 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

-รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 29 มี.ค. ๒๕61 ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 อ.รามัน จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วม  
50 คน 
 
จัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน เดือนมิถุนายน  2561 
(เพิ่มเติม) 
       1) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ด าเนินการจัด
กิจกรรม 
 - วันที่ 12 - 14 มิ.ย. 61 ณ กองรักษาความปลอดภัย  ฐาน
ทัพเรือสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม 62 คน ใช่
งบ 127,240 บาท 
       2) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- วันที่ 26 - 28 มิ.ย. 61  ณ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบ  
ที่ ๑๕ (ค่ายลพบุรีราเมศวร์) อ.เทพา จ.สงขลา  มีผู้เข้าร่วม 
74  คน ใช้งบ 145,640 บาท 
       3) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ด าเนินการจัด
กิจกรรม 
- วันที่ 3-5 ก.ค. 61 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอ

 
 
 
 

ได้รับ 
1,180,400 

ใช้จ่ายไป 
1,162,618 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เมืองปัตตานีที่ 2 อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วม 110 คน ใช้
งบ 217,680 บาท 
       4) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ด าเนินการจัด
กิจกรรม 
         - วันที่ 19 - 21  มิ.ย. 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่๑ อ.รามัน จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วม 60 
คน ใช้งบ 127,240 บาท 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     4  การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน  
จ านวน 5 จังหวัด รวม 16 อัตรา โดยจะด าเนินการจ้างงาน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
ผลการด าเนินงาน 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีจ้างงาน จ านวน 4 
อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจ้างงาน จ านวน 1 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจ้างงาน สาขานาทวี 
จ านวน 2 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาจ้างงาน จ านวน 3 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสจ้างงาน จ านวน 4 

ได้รับ 
2,880,000 

ใช้จ่ายไป 
1,991,894.94 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจ้างงาน จ านวน 2 อัตรา 
(ข้อมูลคงเดิม)  

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 2.1  การ เ ต รี ย มความพร้ อม

ประชาคมการ เ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน  
    2.1.1 ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้อง
ได้รับการป้องกันและแก้ไขโดย
การบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เข้มงวดและการจัดการปัญหาอ่ืน 
ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ 
          1) ปัญหายาเสพติด 

   การป้องกัน บ าบัดแก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด จ านวน 6,837,200 
บาท 
     สาระส าคัญ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจ 
ในการดูแลเด็กและเยาวชน ที่ต้องหาว่ากระท าความผิดรวมถึง
ด าเนินการเก่ียวกับการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ศาล 
มีค าสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ไปในทางที่ดีขึ้นและพร้อมกลับคืนสู่สังคม ซ่ึงเด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่มีความเก่ียวข้องกับการใช้ยาเสพติดจึงจ าเป็นที่ บุคลากรผู้มี
หน้าที่ รับผิดชอบในการบ าบัดรักษาต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้านการบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้เสพ ผู้ติด 
นอกจากน้ีหน่วยงานที่ให้การบ าบัดต้องเป็นหน่วยงาน ที่มีคุณภาพ 
โดยมีรูปแบบการบ าบัดที่เหมาะสม จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
หน่วยงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้รั บบริการ 
ที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน มีจ านวน 2 โครงการ ดังน้ี 

5,364,292.56 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     วัตถุประสงค์   
    1.เพื่อให้หน่วยงานเกิดการเรียนรู้และมีแนวทางในการ
พัฒนาหน่วยงานด้านการบ าบัดยาเสพติดตามเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
    2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ให้การบ าบัด 
    3.เพื่อพัฒนา การป้องกัน การบ าบัดแก้ไขฟื้นฟู 
สมรรถภาพเด็กและเยาวชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.เพื่อให้มีแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
 
เป้าหมาย  
 เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯและสถานพินิจฯ 
 
ตัวชี้วัด   
จ านวนเด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านยาเสพติด 
 
 
 
 

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 
   1.โครงการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามผลการจ าแนก (จัดสรร) 
จ านวน 2,030,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
   -ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในหน่วยงานสังกัดกรม
พินิจฯ พร้อมทั้งจัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจสอบ 
  -บ าบัดแก้ไขฟื้นฟูตามโปรแกรมบ าบัด 
  -รณรงค์เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด โดยหน่วยงานในสังกัด
จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นภายในหน่วยงาน 
 
2. โครงการ เพิ่ มประสิทธิภาพการบ าบัดแก้ ไขฟื้ นฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพ
ติด จ านวน 4,807,200 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
     1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานบ าบัดตามมาตรฐาน
งานยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพการบ าบัดด้านยา
เสพติดในระบบต้องโทษ 
 
          1.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

คุณภาพ ตามมาตรฐานงานยาเสพติด  ประจ าปี  2561 
ระหว่างวันที่   6- 8 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน จ านวน
บุคลากร 57 คน ผู้แทนหน่วยงาน 18 แห่ง (ศฝ. 9 แห่งๆละ 
3 คน,สพ. 9 แห่งๆละ 3 คน 
            1.2 เยี่ยมส ารวจหน่วยงานที่ส่งแบบประเมินตนเอง 
ตั้งแต่ กพ.-พค. 2561 แล้วเสร็จจ านวนทั้งสิ้น 15 แห่งและ
ติดตามหน่วยงานที่ขอขยายผลการตรวจซ้ า 6 เดือน จ านวน 
3 แห่ง รวม 18 แห่ง 
            1.3 จัดประชุมสรุปผลการเยี่ยมส ารวจเพื่อการ
รับรองคุณภาพปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5-8 มิถุนายน 
2561 
            1.4 กิจกรรมการเพิ่มคุณภาพการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติดยา เสพติด  ( จ้างผู้ ช่วย นักบ าบัด )  10 
หน่วยงาน (จัดสรรหน่วยงาน) บ้านกรุณา 150 ,000 บาท 
(ไม่ได้ใช้งบจ้างผู้ช่วยนักบ าบัด) 
            1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบ าบัดที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพการบ าบัดด้านยาเสพติด (จัดสรรหลังทราบผล
การประชุมคณะกรรมการรับรองฯ) 
ด าเนินการลงพื้นที่ไปแล้ว จ านวน 12 หน่วยงาน ดังน้ี 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

   1. สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 ก.พ. 61 
   2. สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 ก.พ. 61 
   3. สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 ก.พ. 61 
   4. สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ก.พ. 61 
   5. ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี วันที่ 21 ก.พ. 61 
    6. ศูนย์ฝึกฯสิรินธร วันที่ 21 ก.พ. 61 
    7. สถานพินิจฯ จังหวัดล าปาง วันที่ 27 ก.พ. 61 
    8. สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง วันที่ 9 มี.ค. 61 
    9. ศูนย์ฝึกฯบ้านบึง วันที่ 12 มี.ค. 61 
    10. สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี วันที่ 12 มี.ค. 61 
    11. สถานพินิจฯจังหวัดสงขลา วันที่ 13 มี.ค. 61 
    12. สถานพินิจฯจังหวัดตรัง วันที่ 16 มี.ค. 61 
และก าหนดแผนการลงพื้นที่ อีก 1 หน่วยงาน 1. ศูนย์ฝึกฯ
เขต 5 อุบลราชธานี วันที่  29 มี.ค. 61 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

         2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและ
เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
        2.1 การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)/สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช/สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๓๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

       2.2 อบรมเพื่อฟื้นฟูตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ***
ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการเปิดอบรมของสถาบันที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลจัดสรรให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรมฟื้นฟู จ านวน 13 คน 
    3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน ระบบ
ติดตามและ เฝ้าระวั งปัญหายาเสพติด (ประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล บ.ส.ต.) 
        3.1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูล บ.ส.ต.ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 และ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มี
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จ านวน 68 คน โดย แบ่งเป็น สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ) จ านวน  34 คน สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับชั่วคราว) จ านวน 
17 คน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จ านวน 17 คน 
    
 
 
 
   

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

4) การก ากับติดตามการเก็บตัวอย่างเส้นผมเพื่อตรวจพิสูจน์ 
หาสารเสพติด 
       ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
การบูรณาการร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการตรวจหาสาร
เสพติดจากเส้นผมของเด็กและเยาวชน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมี
มาตรการในการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ า
ในขณะลาเยี่ยมบ้าน หรือออกท างานภายนอก และเป็นการป้องกัน
การลักลอบน ายาเสพติดเข้าสถานควบคุม โดยมีกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร จ านวน 117 คน เก็บตัวอย่างเส้นผมเด็กและ
เยาวชน จ านวน 1,837 ราย ตรวจ 1,604 ราย พบสารเสพติด 
518 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.30 
 
     5) จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด (Multi urine drug test) 
(จัดสรร)  
   ผลการด าเนินงาน  
การน าเด็กและเยาวชน ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาแต่
ละระบบ บ.ส.ต. เป้าหมาย จ านวน 2,500 ราย ได้รับการบ าบัด 
จ านวน 3,087 ราย 
 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 



๓๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
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งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     การป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
จ านวน 3,530,100 บาท 
      กรมพินิจฯ มีภารกิจเก่ียวกับการพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด โดยมีการให้การศึกษา การฝึกอาชีพ การบัด
แก้ไข ฟื้นฟู และการสงเคราะห์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถกลับไป
อยู่กับครอบครัว และบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
1. โครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด 
จ านวน 1,153,100 บาท 
วัตถุประสงค์   
  (1 )  เพื่ อ ใ ห้ เ ด็ กและ เย าวชน ได้ รั บการบ าบั ด แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เป็นสื่อ 
  (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬา และมีประสบการณ์
ในการแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันประกวดกองเชียร์ 
  (3) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ เด็กและเยาวชนได้แสดง
ความสามารถในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
  (4) เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ได้ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

2,616,675.95 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 
    เ ม่ือวันที่  20 กรกฎาคม 2561 นางก่ิงกาญจน์ บุญ
ประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เป็นประธานมอบรางวัลและปิดโครงการเป็นหน่ึงด้วยกีฬา ไม่
พึ่งพายาเสพติด การแข่งขันฟุตซอลเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความ
เป็นเลิศ และการประกวดกองเชียร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (DJOP 
Futsal for Change 2018) โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านอุเบกขา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซ่ึงจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาญชัย
อาเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุง เทพธนบุรี  เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
มากมาย อาทิ  คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนนทบุรี, นครปฐม และปทุมธานี, มูลนิธิไร้ ทู 
เพลย์ (ประเทศไทย) บริษัท เอส บี แคนวาส จ ากัด , บริษัท 
เอส ที จี อินเตอร์กรุ๊ป, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วิทยาลัย
นาฏศิลป์ , มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาประชาชาติ , กลุ่ม
ทานตะวัน, ร้านสุวิทย์โลหะกิจ, พันธกิจเติมใจรัก, ดร.มีชัย 
ภัทรเปรมเจริญ, คุณปณฐ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, คุณอภิชาติ 
กุลพงษ์วาณิชย์, นายรังสรรค์ กาญจนสมศักดิ์, คุณบุณณดา สุ

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 
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แห่ง
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หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ปิยพันธ์ุ และ  คุณศรีนวล ค าแสน นอกจากน้ีภายในงานยังมี
การแสดงโขน ตอน "ยกทัพ" โดยเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
บ้านอุเบกขา ซ่ึงได้รับการฝึกสอนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม  
ส าหรับผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและการประกวดกองเชียร์ 
มีดังต่อไปน้ี 
 - การแข่งขันฟุตซอลประเภทสถานพินิจฯ  
ชนะเลิศ ได้แก่ สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส 
รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ สถานพินิจฯ จังหวัด
อุบลราชธานี และสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี 
- การแข่งขันฟุตซอลประเภทศูนย์ฝึกและอบรมฯ  
ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 
เชียงใหม่ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
สิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5 อุบลราชธานี 
- รางวัลนักเตะทรงคุณค่าประเภทสถานพินิจฯ ได้แก่ เยาวชน
จากสถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ  
- รางวัลนักเตะทรงคุณค่าประเภทประเภทศูนย์ฝึกและอบรมฯ 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ได้แก่ เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา 
นอกจากน้ี ยังมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเพื่อมอบให้แก่เด็กและ
เยาวชนทุกทีมๆ ละ 1 รางวัลอีกด้วย 
- การประกวดกองเชียร์  
ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา
(ข้อมูงคงเดิม) 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 

     2. โครงการแข่งขันนาฏมวยไทย (ส่งเสริมเอกลักษณ์  
รักษ์มวยไทย)  จ านวน 840,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
   (1) เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติให้เด็กและเยาวชน 
มีจิตส านึกในบรรพบุรุษไทยที่ได้คิดค้นศิลปะมวยไทย ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 
   (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ศิลปะการป้องกัน
ตนเองด้านมวยไทยได้อย่างถูกต้อง 
   (3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัดแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ  
   (4) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม 
   (5) เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกว่า

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ตนเองมิชาภาระของสังคมแต่เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติไว้  
ผลการด าเนินงาน 
      เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางก่ิงกาญจน์  บุญประสิทธ์ิ  
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลในโครงการแข่งขันนาฏมวยไทย 
“ส่งเสริมเอกลักษณ์ รักษ์มวยไทย” กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดย 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ณ อาคาร
อเนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซ่ึงการแข่งขันในครั้งน้ี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู 
และปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ และให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้กฎ กติกา มารยาท และแสดงออกถึงความสามารถ
ในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักศิลปะ
ประจ าชาติ รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับผลการแข่งขันนาฏมวยไทย มีดังน้ี 
    ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ เชียงใหม่ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์ 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา 
    รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร 
    รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ ราชบุรี
(ข้อมูงคงเดิม) 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
     3. โครงการประกวดดนตรีพินิจ พ้นภัยยาเสพติด 

จ านวน 569,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
  (1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีส าหรับเด็กและ
เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
  (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
รู้จักการใช้ดนตรีเป็นทางเลือกในการเผชิญปัญหาโดยไม่ต้องใช้
ยาเสพติด 
  (3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงพรสวรรค์
และพฤติกรรมที่ดีด้วยดนตรีต่อเวทีสาธารณชน 
 
ผลการด าเนินงาน 
        เ ม่ื อ วันที่  29 มีนาคม  2561 นา ง ก่ิ ง ก าญจ น์ 
 บุญประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบ

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

รางวัลในโครงการประกวดดนตรีพ้นภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 “บทเพลงแห่งสายน้ า ณ เขื่อน 
ของพ่อ” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดย ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ณ เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธ์ิ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ชิงถ้วยรางวัล
ชนะเลิศจากพลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก
นายสหการณ์เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และ เยาวชน  เพื่อ เปิ ด เ วที ให้ เ ด็กและเยาวชนที่ เ ข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมน าทักษะทางด้านดนตรีมาแข่งขันและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการน าดนตรีเข้ามาช่วยในการ
บ าบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิด ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการผ่อน
คลายความเครียด และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงความสามารถต่อสาธารณะ ดังวิสัยทัศน์ของกรมพินิจฯ 
ที่ว่า เป็นองค์กรที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม  ส าหรับผลการแข่งขันมี
ดังน้ี 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประเภทเพลงไทยสากล 
    ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแก่น 
    รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ 
    รองชนะ เลิ ศ  อันดับที่  2  ได้ แ ก่  ศูนย์ ฝึ กฯ  เขต  5 
อุบลราชธานี 
    ประเภทเพลงลูกทุ่ง ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 
ลพบุรี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์ 
    ประเภทแดนซ์เซอร์ 
    ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์ 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ 
    รางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 
อุบลราชธานี 
    รางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 
นครสวรรค์ 
    รางวัลนักร้องไทยสากลชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ  
เขต 11 ลพบุรี 
    รางวัลนักร้องไทยสากลหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เขต 8 สุราษฎร์ธานี 
    รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ 
    รางวัลเบสยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ 
    รางวัลกีตาร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4  ขอนแก่น 
    รางวัลคีย์บอร์ดยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแก่น 
    รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี 
    รางวัลเครื่องมือพิเศษ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 สงขลา 
    ส าหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป คือ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์  ซ่ึงจะจัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูงคงเดิม) 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 

     4. โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ จ านวน 577,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
  (1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ  
ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
  (2) เพื่อหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 
 

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน     
      เ ม่ื อ วันที่  8  มี นาคม  2561  เ วล า  13 .00  น .  
นางก่ิงกาญจน์ บุญประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน เดินทางไปเป็นประธานพิธีปิด พร้อมมอบโล่
รางวัลและใบประกาศ เ กียรติคุณ แก่เด็กและ เยาวชน  
ในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และการ
บรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561  
ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร  
โดยผลการแข่งขันมีดังน้ี 
    1. ป ระ เภทการประกวดสวดมนต์ ห มู่ สร ร เ สริญ 
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ   
         - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ ชายบ้านอุเบกขา 
         - รองชนะเลิศอันดับที่  1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯเขต 6  
จ.นครสวรรค์ 
         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 
จ.ระยอง 
    2. ประเภทการแข่งขันบรรยายธรรม 
        - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 จ.ระยอง 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกหญิงบ้าน
ปรานี 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 
จ.ราชบุรี 
     3. ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 
         -  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 จ.ระยอง 
         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ ชาย
บ้านอุเบกขา 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 
จ.ขอนแก่น (ข้อมูงคงเดิม) 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 

     การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จ านวน 7,800,000 บาท 
    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด าเนินการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดส าหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
    - สนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE)  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน 5,000,000 บาท 

1,313,882.78 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

      1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(TO BE NUMBER ONE) จ านวน 2,800,000 บาท  
วัตถุประสงค์  
  (1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาในการจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์   
   (2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  (3) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติด 
  (4) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 
     ทั้งน้ี การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกและอบรมฯ  
ในพระด าริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ที่ทรงห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชนซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงทรงรับเป็นองค์
ประธานโครงการ โดยในส่วนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการน้ีจึงได้จัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ ที่มีสถานแรก
รับเด็กฯและศูนย์ฝึกและอบรมฯ โดยเป็นชมรมที่รวบรวมเด็ก
และเยาวชนที่มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อต่อต้านและ

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งท าให้เด็กและ
เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสามารถด ารงความเข็มแข็งในการ
ต่อต้านยาเสพติดนอกจากน้ัน เด็กและเยาวชนยังได้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ในวันส าคัญต่างๆ ร่วมกับภาครัฐส่วน 
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นส่วนหน่ึงของชมรม 
TO BE NUMBER ONE โดยมีแนวคิดหลักในการด าเนินงาน
คือ " ปรับทุกข์สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ " ซ่ึงในปัจจุบัน
ได้เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในที่มีสถานแรก
รับเด็กฯ  เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน 
ที่มีความเข็มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด 
เป้าหมาย  
  1. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
  2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ) 
ผลการด าเนินงาน 
   กรมพินิจฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ตั้งแต่ในปี ๒๕๔๘ โดยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน และสถานพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(ที่มีสถานแรกรับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนได้ร่วมกันสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและ

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถูกต้อง สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่
เด็กและเยาวชนไม่ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดมีทักษะ ที่สามารถ
หลีกพ้นต่อยาเสพติด ตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการ
ฝึกทักษะ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและมีระบบเครือข่ายการ
ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องด าเนินงานตามหลัก 3 ก  
ซ่ึงทุกชมรมต้องมีได้แก่  ก.ที่ 1 คณะกรรมการก.ที่ 2 กองทุน 
ก .ที่  3 คื อ  กิ จกรรม  ส าห รับ กิจกรรมให้ด า เ นินการ 
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแส 
ที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ยุทธศาสตร์ที่  2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้
เยาวชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   ปัจจุบันมีชมรมTO BE NUMBER ONE ทั้งสิ้น 95 ชมรม 
รายละเอียดดังน้ี 
ยอดชมรม ศูนย์เพื่อนใจ และสมาชิก 
    1. ชมรมในศูนย์ฝึกฯ 17 ชมรม 17 ศูนย์เพื่อนใจ สมาชิก 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

4,883 คน 
    2. ชมรมในสถานพิ นิจฯ ( มีแรกรับ) 34 ชมรม 34  
ศูนย์เพื่อนใจ สมาชิก 9,652 คน 
    3. ชมรมในสถานพินิจฯ (มีแรกรับชั่วคราว) 17 ชมรม 
สมาชิก 1,378 คน 
    4. ชมรมในสถานพินิจฯ (ไม่มีแรกรับ) 27 ชมรม สมาชิก 
3,907 คน 
    รวม 95 ชมรม 51 ศูนย์  สมาชิก 19,820 คน 
     ในปีงบประมาณ 2560 กรมสุขภาพจิตได้ก าหนดให้
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วม
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประเภทสถาน
พินิจ โดยได้คัดเลือกชมรมเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าประกวด
ระดับภาค จ านวน 33 ชมรม และเข้ารอบระดับประเทศ 
จ านวน 16 ชมรม เพื่อไปประกวดในวันที่  14 - 15 
กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมือง
ทองธานี ซ่ึงกรมพินิจฯ ที่ได้รางวัลชมรม TO BE NUMBER 
ONE ดีเด่น ในสถานพินิจ ระดับประเทศ ได้แก่ 
   1. รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 
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มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
และจากผลการติดตามสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
ปี 2560 พบว่า ปล่อยตัวเด็กและเยาวชน จ านวน 2,549 
คน 
   - ติดตามได้ 2,501 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.12 
   - เรียนหนังสือ/ประกอบอาชีพ จ านวน 2,348 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.89  
   - ถูกจับซ้ า จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12 
   ในปีงบประมาณปี 2561  การด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จะต้องมีความต่อเน่ืองและยั่งยืนโดยมีระบบ
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาผลการด าเนินงาน และ แลกเปลี่ยนกับชมรมอ่ืนๆ 
เพราะการประกวดจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ระดับของชมรม
ตั้งแต่ ดีเด่น เงิน ทอง เพชร และยอดเพชร ในแต่ละระดับจะ
มีความยากมากขึ้น เช่น ในระดับดีเด่นเป็นการเริ่มด าเนินการ
ของชมรมอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันการจะเข้าสู่
ระดับเงิน จะมุ่งเน้นที่การสร้างเครือข่ายระดับทองจะมุ่งเน้น
ให้ท างานร่วมกับเครือข่าย และผลักดันให้ชมรมที่ เป็น

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เครือข่ายมีระดับที่สู งขึ้น ระดับเพชร จะมุ่งเ น้นการคิด
นวัตกรรมใหม่เพื่อให้สมาชิกมีกิจกรรมที่หลากหลาย และยอด
เพชรเป็นการท างานในทุกส่วนอย่างต่อเน่ือง โดยในทุกระดับ
จะมีระยะเวลาการรักษาระดับ ระดับละ 3 ปี ซ่ึงการก้าวไปถึง
ระดับยอดเพชรได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 ปี โครงการ  
TO BE NUMBER ONE จึงเป็นโครงการที่ต้องอาศัยสร้าง
ความต่อเน่ือง  สมาชิกแต่ละรุ่นก็จะเกิดความภูมิใจ ที่ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE 
เป็นการลดปัญหาด้านยาเสพติด เพื่อคืนเด็กดีที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับสังคมต่อไป  
      ผลการด าเนินงาน ปี 2561                                                    
      กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ส่งชมรม  
TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เข้าร่วม
ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท
สถานพินิจ ระดับภาค มีชมรมที่เข้าร่วมประกวด 44 ชมรม 
ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทานชมรมดีเด่นระดับ
ภาค 22  ชมรม และในวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 จะ
เข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุม IMPACT 
Forum เมืองทองธานี ผลการแข่งขันแต่ละภาค ดังน้ี 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    ประเภทดีเด่น ภาคเหนือ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ประกวด 5 ชมรม 
ผ่าน 3 ชมรม ได้แก่ 
    ที่ 1 ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์ 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย 
    ประเภทดี เด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
จังหวัดขอนแก่น ประกวด 10 ชมรม ผ่าน 5 ชมรม ได้แก่ 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 
    ที่ 3 ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี 
    ประเภทดีเด่น ภาคใต้ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม 
ไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ประกวด 8 ชมรม  
ผ่าน 5 ชมรม ได้แก่ 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
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นายกรัฐมนตรี 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    ที่ 4 สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ที่ 5 สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต 
    ประเภทดีเด่น ภาคกลาง วันที่ 13 มีนาคม 2561  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
ประกวด 21 ชมรม ผ่าน 9 ชมรม ได้แก่ 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ที่ 2 ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี 
    ที่ 3 ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง 
    ที่ 4 ศูนย์ฝึกฯ พระนครศรีอยุธยา 
    ที่ 5 สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
    ที่ 6 สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี 
    ที่ 7 ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา 
    ที่ 8 ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา 
    ที่ 9 สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี 
    ประเภทต้นแบบ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ
เงินปีที่ 1 จ านวน 3 ชมรม ได้แก่ 
    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
       เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561”  ซ่ึงจัดขึ้น ระหว่าง
วันที่    13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม 
IMPACT Forum เมืองทองธานี   จัดโดย กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข  โดยมี นายสหการณ์   เพ็ชรนรินทร์ 
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารกรมพินิจฯและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในพิธีเปิด ใน
การน้ี  พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
แสดงผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานใน
สังกัดกรมพินิจฯ เพื่อเป็นก าลังใจให้กับเด็กและเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่ 
*ผลการประกวดจัดบูธนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประเภทสถานพินิจ 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สถานพินิจฯ จังหวัด
นครพนม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

*ประเภท รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปืที่ 1 
ผ่านทั้ง 3 ชมรม 
1. ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก 
3. สถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี 
ปี 2562 ทั้ง 3 ชมรมจะก้าวสู่การรักษามาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 
*ผลชมรมประกวดประเภทดีเด่น ระดับประเทศชนะเลิศ ได้แก่ 
สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สถานพินิจฯ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ สถานพินิจฯ จังหวัด
นราธิวาส 
ปี 2562 ทั้ง 5 ชมรม จะก้าวสู่การรักษามาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 (ข้อมูงคงเดิม) 
 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 



๕๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการต่างประเทศ 
    ๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการ เ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
         ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข 
โดยการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เข้มงวดและการจัดการปัญหาอ่ืน 
ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ    
               ๑) ปัญหายาเสพติด 
               2) ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

ความสอดคล้องกับ
แผ น พั ฒ น า ก า ร
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ 
ฉ บั บ ที่  ๑ ๒  : 
ส านักงาน ป.ป.ส. 
ก า ห น ด แ ผ น
ยุท ธศ าสต ร์ ก า ร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๘  - 
๒ ๕ ๖ ๒  ร อ ง รั บ
แผ น พั ฒ น า ก า ร
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ 
ฉบับที่  ๑๒ ตาม
ยุทธศ าสต ร์ที่  ๕ 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ค ว า ม ม่ั น ค ง
แห่งชาติเพื่อการ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต  การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่าง
ทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
 
ตัวชี้วัด  จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงเพิ่มขึ้น 
 
ตัวชี้วัดแผน  ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม  ๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
             ๒. การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ป้องกันยาเสพติด 
             ๓. การปราบปรามการค้ายาเสพติด   
             ๔. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านปราบปราม 
             ๕. การบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
             ๖. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา
ยาเสพติด 

ได้รับ  
2,525,790,500  

บาท 
เบิกจ่าย  

๒,258,986,410.96 
บาท 

(ร้อยละ 89.44) 
(ข้อมูล ณ ๒๕ ส.ค.๖๑) 

 

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

พัฒนาประเทศสู่
ค ว าม ม่ั ง คั่ ง แ ละ
ยั่งยืน (ปัญหายา
เสพติด) 
 

              ๗. บุคลากรภาครัฐ ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
             ๘. การบริหารจัดอย่างบูรณาการ 
ผลการด าเนินงาน 
๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
    การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวม 
66,377 หมู่บ้าน/ชุมชน  
 ๑.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ มีปัญหายาเสพติดมาก  2,824
 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๑ .๒  ห มู่บ้ าน/ชุมชนที่ มีปัญหายาเสพติดปานกลาง
 3,822 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๑.๓  หมู่บ้าน/ชุมชนที่ มีปัญหายาเสพติดน้อย 12,827
 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๑.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ ไ ม่ มีปัญหายาเสพติด  46,904
 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 
๒. แผนงานปราบปรามการค้ายาเสพติด และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
     ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 282,706 
คดี ผู้ต้องหา จ านวน 304,650 คน  

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด้วย ยาบ้า 
จ านวน  247,404,915 เม็ด กัญชา 13,286.5 กิโลกรัม 
ไอซ์ 14,150 กิโลกรัม เฮโรอีน 885.71 กิโลกรัม  
     ๓. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 1,892 ราย 
มูลค่าทรัพย์สิน 1045.45 ล้านบาท การยึดและอายัด
ทรัพย์สินโดยการบังคับโทษปรับ 1,174 ราย  
    ๔. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 2,942 
คดี ผู้ต้องหา   4,886 ราย  
    ๕. การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ ตู้ปณ. ๑๒๓ 
และทาง Website ของส านักงาน ป.ป.ส. พบการร้องเรียน 
269 คน  
 
๓. แผนงานการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
        ๓.๑ การบ าบัดฟื้นฟู ภาพรวม 171,536 คน ดังน้ี 
          ๑. ระบบสมัครใจ รวม 90,075 คน 
   ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข 49,887 คน 
   ๒) ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 40,188 คน 
          ๒. ระบบบังคับบ าบัด 63,103 คน 
          ๓. ระบบต้องโทษ 18,358 คน 

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๔. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพ
ติด 
    ๔.๑ การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด 122,652 
คน  (ข้อมูลจาก บสต.เก่า+ใหม่) 
    ๔.๒ ต้องการความช่วยเหลือ 7,011 คน (ข้อมูลจาก 
บสต.ใหม่) 
    ๔.๓ ให้ความช่วยเหลือ 1,741 คน (ข้อมูลจาก บสต.ใหม่) 

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 

 
 ๒.๑ การ เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมการ เ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้า 
ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โ ด ยกา รบั ง คั บ ใ ช้ กฎ หมาย ที่
เข้มงวดและการจัดการปัญหาอ่ืนๆ 
ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ 
   ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การค้ามนุษย์ 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรมข้ามชาติ 
   ๒.๑.๑.๔ ปัญหาสถานะและ

   กิจกรรม  การสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และก าหนดมาตรการ 
แนวทางการบั งคับใช้ กฎหมายในกลุ่ ม ASEAN Economic 
Community (AEC) ในการป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์  

       เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และก าหนดมาตรการ แนว
ทางการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่ม ASEAN Economic 
Community (AEC) เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้านการป้องกันและ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สิทธิบุคคล ประเทศ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศ 

เป้าหมาย  
       บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ , ผู้แทนจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ , ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรม
ไซเบอร์และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จ านวนกว่า๑๒๐คน 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์   

      วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้  และก าหนดมาตรการ แนวทางการบังคับใช้
กฎหมายในกลุ่ม ASEAN Economic Community (AEC) ใน
การป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้ เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์และหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย จ านวนกว่า  ๑๒๐ คน มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“Cyber Warfare” โดยผู้แทนจาก AFP (Australian 
Federal Police) และการเสวนาหัวข้อ “การเผชิญหน้ากับ 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

Cyber Crime” โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความ
เก่ียวข้องและเชี่ยวชาญในด้านอาชญากรรมไซเบอร์ ได้แก่ 
UNODC , กสทช. , ETDA , กลต. , สตช. และยังได้ร่วม
แลกเปลี่ยนแนวทางการสืบสวนสอบสวนจากเหตุการณ์จ าลอง 
เพื่อเตรียมรับมือและเน้นสร้างการเตือนภัย สร้างการรับรู้ เพื่อ
ปกป้องคุ้มครองประชาชนจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็น 

ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   

        เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ในด้านการ
ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 

 

3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 3.2 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช้หลัก
ค่านิยม 12 ประการ 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็ นธรรมใน
สังคมเป้าหมายการ
พัฒนา 

  คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
วัตถุประสงค์  
เพื่อบริการให้ค าปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหา
ด้านครอบครัว และปัญหากฎหมายที่เก่ียวข้องกับเด็ก เยาวชน

 กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๖๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

-ประชาชนรับรู้สิทธิ
และเข้ าถึ งบริ การ
ของหน่วยงานระบวน
การยุติธรรมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วมี
ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 
ภาคีการพัฒนาต่างๆ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการยุติธรรม 

ผู้เยาว์ แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป นอกจากน้ันยังท าให้เด็กและเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการปรึกษาแก้ไขปัญหาต่า งๆ ที่ เ กิดขึ้นท าให้
ครอบครัวมีความเข้าใจและมีแนวทางในการป้องกันเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะกระท าผิด ซ่ึงได้เปิดด าเนินการในสถาน
พินิจฯ ทั่วประเทศ จ านวน 77 แห่ง ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
จ านวน 18 แห่ง และเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้เปิด
ด าเนินการให้ค าปรึกษาที่ส่วนกลางในส านักพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน อีกจ านวน 1 แห่ง 
 
ผลการด าเนินงานสะสม 
(1 ตุลาคม 2560 – 20 สิงหาคม 2561) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น       1,917  ราย 
1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก    334  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์             45  ราย 
3. อ่ืนๆ                                 1,538  ราย 
 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 2561 
(20 กรกฎาคม  2561 – 20 สิงหาคม 2561) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น         192  ราย 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก     10   ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์               2  ราย 
3. อ่ืนๆ                                    180  ราย  
จ านวนปัญหาที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่  
1. ปัญหาพฤติกรรม 
2. ปัญหาครอบครัว 
3. ปัญหาทางกฎหมาย 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

 

 ๓.๒ สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช้หลัก
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผ น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ข้ อ 2.4 ด้ านการ
บริหารจัดการและ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพกลไก
ก า ร พั ฒ น า  
2.4.1 ด้านธรรมภิ
บาล   (1)ประเทศ

  1. โครงการท าบุญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม  
ตามหลักพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรกรมราชทัณฑ์ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะ ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง 
    2. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา -

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ไ ท ย จ ะ ต้ อ ง ใ ห้
ความส าคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน 
 - สอดคล้ อง กั บ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
ตามนโยบายคณะ
รั กษาค วามส งบ
แห่งชาติ 

กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงมีต่อพสกนิการชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยการท าบุญถวาย
สังฆทานและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 
เป้าหมาย 
       ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกระดับที่สังกัด ส านักกอง
ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์                                
ระยะเวลาด าเนินการ 
    เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จ านวน 12 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 
    1. วันที่  19 ตุลาคม 60 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน  
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูป มีผู้เข้ าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 120 คน 
    2. วันที่ 24 พฤศจิกายน 60 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
100 คน 
    3. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 130 คน 
    4. วันที่ 24 มกราคม 2561 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

จ านวน 130 คน 
    5. วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 นิมนต์พระจากวัด
สังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 130 คน 
   6. วันที่ 16 มีนาคม 2561 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน  
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 100 คน  
    7. วันที่ 26 เมษายน 2561 นิมนต์พระจากวัดบางแพรก 
อ.เมือง จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
120 คน 
     8. วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยนิมนต์พระจาก 
วัดสังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 50 คน 
     9. วันที่  20 มิถุนายน 2561 โดยนิมนต์พระจากวัด
สังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูป มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 55 คน 
     10 วันที่  20 กรกฎาคม 2561 โดย นิมนต์พระ           
วัดสังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูป  
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 50 คน 
     11. วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยนิมนต์พระจากวัด

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูป มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 60 คน 

กรมราชทัณฑ์ 

    2 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน ถวายเป็นพระราช
กุศล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ได้เรียนรู้ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์
ชาติไทยผ่านโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยา 
2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ และ
การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เป้าหมายการ
ท างานในภาพรวม 
 
3 เพื่อให้ผู้อบรมได้ตระหนัก/เห็นความส าคัญ/ส านักในการท า
ประ โ ยช น์ เ พื่ อส่ วนรวม  ผ่ าน กิจกร รมเพื่ อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร 
เป้าหมาย 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สังกัดส านัก/กอง และเรือนจ า/ทัณฑ
สถานใกล้เคียง 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมีนาคม 2561 – มิถุนายน 2561 รวม 2 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 
       ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2561    
ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 59 คน 
     ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561        
สถาบั น วิปั สสนา ธุร ะ  มหา วิ ทยาลั ยมหา จุฬาล งกร ณ์        
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 
     กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 17 – 20 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงแรมแคนทารีเบย์
ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
     กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได้น าบุคลากร

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 
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งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

กรมราชทัณฑ์ จ านวน 11 คน เข้าร่วมพิธีเปิดในงาน
สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง 
     กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได้น าบุคลากร
กรมราชทัณฑ์ จ านวน 11 คน เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ 
กัณฑ์ชูชก ในงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 
2561 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ 
     กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได้น าบุคลากร
กรมราชทัณฑ์ จ านวน 3 คน เข้าร่วมการจัดริ้วขบวน
อัญเชิญขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร วันที่ 28 กรกฎาคม 
2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
     กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 
16 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
น ายุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ 
ห้องรอยัล บอมรูม อิมแพ็ค เม่ืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๓.๓ สร้างมาตรฐานธรรมาภิบาล
ให้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปโดยใช้หลักค่านิยม 
๑๒ ประการ 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผ น พั ฒ น า ก า ร
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ 
ฉ บั บ ที่  12 ข้ อ 
2.4 ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการและ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
    2.4.1 ด้ า น
ธรรมภิบาล 
(1)ปร ะ เ ทศ ไ ท ย
จ ะ ต้ อ ง ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
เรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน 
-ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ค่า นิยมหลักของ
คนไทย12ประการ 

  
 
 
 
 
 

2. โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้าน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
     2. เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
     3.  เพื่ อปลุก จิตส า นึกให้ข้ าราชการกรมราชทัณฑ์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดี 
     4. เพื่อให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ  
     5. เพื่อปลุกจิตส านึกให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ร่วมมือ
ร่วมใจในการสร้างกรมราชทัณฑ์ใสสะอาด สร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีให้กับองค์กร 
เป้าหมาย 
    เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทุกแห่งทั่วประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ  
    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
ผลการด าเนินงาน 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     กรมราชทัณฑ์ ได้อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรม
ราชทัณฑ์ ด าเนินโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 
5 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดขั้นตอน 
5 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 
    1 เสนอกรมราชทัณฑ์อนุมัติโครงการ  
    2 แจ้งเรือนจ าและทัณฑสถาน ด าเนินการตามมาตรฐาน 
ความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้าน 
    3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้านของหน่วยงาน เพื่อร่วมกัน
พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้าน 
ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
    4 ให้คณะกรรมการด าเ นินการตามมาตรฐานความ
มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้านของหน่วยงานทุก 
3 เดือน และรายงานผลการประเมิน 6 เดือน ตามแบบ
ประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 5 ด้านที่  กรมราชทัณฑ์
ก าหนด รายงานกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2561  
     5 รวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
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งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้าน รายงาน
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
     6 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความใส 5 ด้าน ณ 
เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 4 ครั้ง และสรุปผลการ
ด าเนินงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ 
      7 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ ขออนุมัติ
กรมราชทัณฑ์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐาน 5 ด้าน ระหว่างวันที่ 19 – 23 
มีนาคม 2561 ณ เรือนจ ากลางสงขลา ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา เรือนจ าจังหวัดสงขลา  
และเรือนจ าอ าเภอนาทวี 
      8 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ ขออนุมัติ
กรมราชทัณฑ์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานความใส 5 ด้าน ระหว่างวันที่ 
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 
เรื อนจ ากลางพระนครศรีอยุ ธยา  ทัณฑสถานวัยห นุ่ม
พระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 
เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ
หญิง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง สถานกักขังจังหวัดปทุมธานี 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

ล าดับ 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
       9 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ ขออนุมัติ
กรมราชทัณฑ์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานความใส 5 ด้าน ระหว่างวันที่ 4 
– 8 มิถุนายน 2561 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าจังหวัด
สตูล เรือนจ าจังหวัดตรัง เรือนจ ากลางพัทลุง ทัณฑสถานเปิด
บ้านนาวง 
         10  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์  
ขออนุมัติกรมราชทัณฑ์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส 5 ด้าน 
ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 จ านวน  4 แห่ง ได้แก่ 
เรือนจ าจังหวัดยโสธร เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ เรือนจ า
จังหวัดบุรีรัมย์ เรือนจ าอ าเภอนางรอง 
 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
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7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

     1. การประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการ
บังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่
เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ภายใต้หัวข้อประชุมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหน้ีและลูกหน้ีและมาตรการ
เยียวยา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เอกชน และสิทธิหลักประกัน” (International 
Conference on Creditors’/Debtors’ Rights and 
Remedies “Sustainable Development : Introducing  
Private Trustees in Bankruptcy and Developing 
Security Interests Regime”) ระหว่างวันที่ 14- 16 
สิงหาคม 2561   ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร   
       การประชุมในครั้งน้ีจัดขึ้น โดยกระทรวงยุติธรรมและ
กรมบังคับคดี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่าง
ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่ เจรจา 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
เกาหลี )  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อเป็นเวที ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ และมุมมองเ ก่ียวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ (best 

ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก
งบรายจ่ายอ่ืน 

รายการค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา

ระบบกฎหมาย
และกระบวนการ

ยุติธรรมเพื่อ
ส่งเสริมความ

เชื่อมโยงระหว่าง
กันในประชาคม
อาเซียน จ านวน  

4,072,000บาท 
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practices) ด้านการบังคับคดีล้มละลาย และความส าคัญของ
กฎหมายเก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจต่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี )  ตลอดจนเป็นการพัฒนาเครือข่าย 
ความสัมพัน ธ์ที่ ดี ร ะหว่าง กัน ทั้ ง น้ี เพื่อน าความรู้  และ
ประสบการณ์มาพัฒนากฎหมายล้มละลาย และกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้แทน ประเทศสมาชิกอาเ ซียน และประเทศคู่ เจรจา 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
เกาหลี)  ผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารและ
ผู้แทนศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาล
ปกครอง กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
ธนาคาร ไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประ เทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักวิชาการ ธนาคาร
พาณิชย์ต่างๆ  และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ประมาณ 400 คน  
     การประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ได้จัดให้มีการ
สัมมนา ดังน้ี 
      1. การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “น้อมน าศาสตร์พระราชา
และหลักธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
อย่างยั่งยืน” โดยองค์ปาฐก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวง
ยุติธรรม 
      2. การประชุมสัมมนาหัวข้อที่ 1 “เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอกชน : หลักการและแนวความคิดในการมอบหมายให้
เอกชนเป็นผู้ด าเนินภารกิจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มุมมอง 
และแนวโน้มของสากล ตลอดจนประเด็นที่ท้าทาย” ผู้
อภิปรายประกอบด้วย คุณโรสแมรี่ วินเทอร์-สก็อตต์ โอบีอี 
กรรมการบริหาร องค์การเจาพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ล้มละลายระหว่างประเทศ ( IAIR)  คุณจอส อาวท์เดอฮาก 
เลขานุการ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ)  
คุณไมเคิล เฉิง ประธานเจ้าพนักงานคดีล้มละลาย ส านักงาน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฮ่องกง คุณโนสุเคะ คาเนกาเอะ 
ทนายความหุ้นส่วน นากาชิมะ โอโนะ แอนด์  สึ เนมาสึ 
(Nagashima Ohno & Tsunematsu) ประเทศญี่ปุ่น ผู้ช่วย
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ศาสตร าจารย์  วี  เ มง  เช ง  คณะนิติ ศาสตร์  National 
University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 
       3. การประชุมสัมมนาหัวข้อที่ 2 “เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ : ปัจจัยความส าเร็จและแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ” ผู้
อภิปรายปะกอบด้วย คุณโรสแมรี่ วินเทอร์ -สก็อตต์ โอบีอี 
กรรมการบริหาร องค์การเจาพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ล้มละลายระหว่างประเทศ (IAIR) คุณไมเคิล เฉิง ประธานเจ้า
พนักงานคดีล้มละลาย ส านักงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ฮ่องกง คุณแพทริค อัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ราจา แอนด์ 
ทานน์ สิงคโปร์ และประธานกรรมการบริหาร ราจา แอนด์ 
ทานน์ สิงคโปร์ คุณโนสุเคะ คาเนกาเอะ ทนายความหุ้นส่วน 
นากาชิมะ โอโนะ แอนด์ สึเนมาสึ (Nagashima Ohno & 
Tsunematsu) ประเทศญี่ปุ่น 
       4. การประชุมสัมมนาหัวข้อที่ 3 “มุมมองจากอาเซียน
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน” ผู้อภิปรายประกอบด้วย
นายเสถียร รุ่งทองค ากุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านัก
ประธานศาลฎีกา ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
       การประชุมในวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ได้จัดให้มีการ
สัมมนา ดังน้ี 
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        1. การประชุมสัมมนาหัวข้อที่ 1  “กฎหมายแม่แบบว่า
ด้วยสิทธิหลักประกันของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” ผู้บรรยายโดย คุณแจ 
ซุง  ลี  เ จ้ าห น้ าที่ กฎหมาย  ส า นักง านคณะกร รมการ
สหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
(UNCITRAL) เป็นผู้น า เสนอประวัติความเป็นมาของ 
UNCITRAL หลักการของกฎหมายแม่แบบว่าด้วยสิทธิ
หลักประกัน และแนวทางที่เป็นไปได้ในการปฏิรูประบบสิทธิ
หลักประกัน 
        2. การประชุมสัมมนาหัวข้อที่ 2 “หลักการและแนว
ปฏิบัติที่ดี เลิศ เ ก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” 
อภิปรายโดย คุณอีเลน แมคอีชเชิร์น ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารโลก 
เป็นผู้น าเสนอเหตุผลและความจ าเป็นที่ธนาคารโลกให้
ความส าคัญต่อระบบสิทธิหลักประกัน และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ
เก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ  
        3. การประชุมสัมมนาหัวข้อที่ 3  “ความส าคัญของ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต่อการเสริมสร้างศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีผู้ร่วม
อภิปราย ประกอบด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี
กรมบังคับคดี ประธานคณะท างานศึกษาและยกร่างกฎหมาย
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เก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ
สมาคมธนาคารไทย  นายศิริวัฒน์ เกตุเรืองโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายนิติการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย นางแก้วเก้า  เผอิญโชค นายกสมาคม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย นาง
พลาริน  แย้มจินดา ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ รักษาการแทนในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นางสาว
กมลณิช  สวัสดิ์พาณิชย์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และนายไพร 
ประหลาดเนตร รักษาการนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ หัวหน้าส่วนจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้อภิปราย
น าเสนอแนวคิด มุมมอง และข้อเสนอแนะที่มีต่อความส าคัญ
ของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนความคิดเห็นและความคืบหน้าในการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและ
คณะท างานศึกษายกร่างกฎหมายเก่ียวกับหลักประกันทาง
ธุรกิจ 
 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     2. โครงการแปลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่งด้านการ
บังคับคดี และภารกิจกรมบังคับคดี ฉบับภาษาไทย ให้เป็น
ภาษาอังกฤษ   
     - อยู่ระหว่างจ้างแปลพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 
10) พ.ศ. 2561  เป็นภาอังกฤษ 

ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณจาก
ง บ ร า ย จ่ า ย อ่ื น 
รายการค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร พั ฒ น า
ร ะบบ กฎหมา ย
และกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม เ พื่ อ
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
เชื่อมโยงระหว่าง
กันในประชาคม
อาเ ซียน จ านวน  
4,072,000บาท 
 
 
 
 
 
 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ๙.๑ การแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ (เช่น การบุกรุกที่ดิน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน) 

รัฐธรรมนูญมาตรา 
57 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการบุก
รุกเป็นการคุ้มครอง
บ ารุงรักษา ฟื้นฟู
บริหารจัดการและใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.21 
ก.พ. 
32 

2.21 
ส.ค.33 

3.4 
พ.ค.36 
4.27 
ธ.ค. 
37 

5.30 
พ.ค.38 
6.22 
เม.ย.
39 

7.29 
ก.ค.40 
8.25 

ข้ อที่  1  - 1 0 
ประกอบด้วย 
1.มาตรการที่
ก าหนดให้ส่วน
ราชการหน่วยงาน
ของรัฐ วิสาหกิจ
แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น
ครอบครองใช้
ประ โยชน์ ในที่
ร า ช พั ส ดุ ต้ อ ง
ด าเนินการ 

2.มาตรการ
ที่ ก า ห น ด ใ ห้
กระทรวงการคลัง
(กรมธนารักษ์) 
ต้องด าเนินการ 

แผนงานการบริหารจัดการด้ านที่ดิ นของเรื อนจ า/ 
ทัณฑสถาน และสถานกักขัง ทั้ง 143 แห่ง 
วัตถุประสงค์  
     เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในความ
ครอบครองของกรมราชทัณฑ์ 
 
เป้าหมาย  
     เพื่อเรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง ด าเนินการใช้
ประโยชน์พื้นที่ในความครอบครองดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยจัดท าเป็นโครงการหรือแผนงานการใช้ประโยชน์พื้นที่
รวมทั้งตรวจสอบดูแลและป้องกันการบุกรุ กพื้นที่อย่าง
สม่ าเสมอ   
 
ตัวชี้วัดที่11 
      ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านที่ดินของ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง 
 
 

การติดตามการใช้
ประโยชน์แก้ไข
ปัญหาการบุกรุก 
ท่ีดินกรมราชทัณฑ์ 
และการติดต่อขอใช้
ท่ีดิน 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เม.ย.
45 
9.8 
เม.ย.
46 

10.3 
มิ.ย.46 

3. มาตรการเสริม
ที่ ก า ห น ด ใ ห้
หน่วยงานอ่ืนให้
การสนับสนุน 
เป็นการปรับปรุง
มติที่มีอยู่เดิม 10 
มติ มารวมให้เป็น
มติเดียว 
 

 

ผลการด าเนินงาน  
      เรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขังแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ดินและจัดให้มีการประชุมศึกษารายละเอียดข้อมูล
เก่ียวกับที่ดินเพื่อจัดท าโครงการในการใช้ประโยชน์พื้นที่ใน
ความครอบครอง พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการป้องกันและ
วิธีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในความครอบครอง ดูแลใช้
ประโยชน์ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง 
      โครงการพัฒนาพื้นที่เรือนจ าชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการ
ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทางการเกษตรตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      ด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการ
ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง และเปิดให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกที่
สนใจ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
     สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินจาก
ราษฎรเพิ่มมากขึ้น 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
    เรือนจ า/ทัณฑสถานและสถานกักขัง ด าเนินการบริหาร
จัดการที่ดินตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ ง
สรุปผลการด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนว

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ทางการแก้ไขปัญหา 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด  
      เรื อนจ า /ทัณฑสถานและสถานกักขั ง มีแนวทาง
วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์พื้นที่
ในความครอบครองดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 

10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ๑๐.๕ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
        ๑ ๐ . ๕ . ๑  เ ร่ ง รั ด ก า ร
ด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัย
และคดี 

   1. เร่งรัดการสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต 
ผลการด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย 
   (1 ต.ค.2560 - 25 มิ.ย.2561) 
กรณีเก่ียวข้องกับยาเสพติด  จ านวน 8 ราย 
   - ไล่ออกจากราชการ  4 ราย 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 4 ราย 
 กรณีเก่ียวข้องกับโทรศัพท์มือถือ จ านวน 12 ราย 
   - ไล่ออกจากราชการ 5 ราย  
   - ให้ออกจากราชการ 3 ราย 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 4 ราย 
 คดีเก่ียวกับการทุจริต จ านวน 28 ราย 
   - ไล่ออก  13 ราย 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

   - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง/ให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 2 ราย 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 13 ราย 
(ข้อมูลคงเดิม) 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 

 10.4 การใช้มาตรการ 
          10.4.1 การใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ 

   1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
     กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้ฯแก่เจ้าหน้าที่กรม
บังคับคดี เม่ือวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องอมรินทร์ 
โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วมจ านวน รวม 250 
คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่อยงานภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” การจัด โครงการฯ  ในครั้ ง น้ี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ท าให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ 
ค่าคะแนน ITA ให้สูงขึ้น และเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
มากยิ่งขึ้นต่อไป (ข้อมูลคงเดิม) 

กรมบังคับคดี 
 
 
 

 ๑๐.๕ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
    ๑๐.๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน
ภ าคี อ งค์ ก รภ าค เ อกช นแล ะ
เครือข่ายต่างๆที่ จัดตั้ งขึ้นเพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระ วัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิค
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ  
 
วัตถุประสงค์   
        เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ให้ เครือข่ายดี เอสไอภาค
ปร ะชาชน ในการพัฒนาป ร ะสิ ท ธิภ าพ  เ พื่ อป้ อ ง กั น
อาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น 
 
เป้าหมาย สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ  
 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
         กิจกรรมในครั้ง น้ี เป็นการจัดขึ้นภายใต้โครงการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชา
สังคมในการป้องกันอาชญากรรมพิเศษและการเฝ้าระวังการ

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

แจ้งเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยหลักสูตรในครั้งน้ี คือ 
การสั งเกตจดจ าลักษณะรูปพรรณสัณฐาน การข่าวและ
ลักษณะของการ ข่ า ว  ค วามรู้ ค วามเ ข้ า ใ จในด้ าน นิติ
วิทยาศาสตร์ และการต่อสู้ป้องกันตัวขั้นพื้นฐาน 
 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
        สามารถเพิ่มพูนความรู้ ให้ เครือข่ายดี เอสไอภาค
ปร ะชาชน ในการพัฒนาป ร ะสิ ท ธิภ าพ  เ พื่ อป้ อ ง กั น
อาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น และ
ท าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสมาชิกเครือข่ายที่จะมาช่วย
ขับเคลื่อนการท างาน เพื่อสร้างความสงบสุขและม่ันคงให้กับ
สังคม และเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศชาติโดยรวม 
 
 
 
 
 
 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 



๘๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า 
         ๑๑ .๑ .๑ เ ร่ งป รั บปรุ ง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่ล้ าสมัยไม่
สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
         

รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๖ 
(การตรากฎหมาย
ที่ มี ผ ล เ ป็ น ก า ร
จ า กั ด สิ ท ธิ ห รื อ
เสรีภาพของบุคคล
ต้ อ ง เ ป็ น ไปต า ม
เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง
รัฐธรรมนูญ) 
มาตรา ๒๘ 
(การจับและการ
คุมขังต้องมีค าสั่ ง
หรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอ่ืน) 
มาตรา ๗๗ 
(หลั กการให้ รัฐ มี
ก ฎ ห ม า ย เ พี ย ง
เท่าที่จ าเป็นและให้

๑. ๗ 
เม.ย. 
๕๘ 

๒. ๒๙ 
ธ.ค. 
๕๘ 

๓. ๒๔ 
พ.ค. 
๕๙ 
๔. ๔ 
ม.ค. 
๖๐ 

๕. ๑๑ 
เม.ย. 
๖๐ 

๖. ๑๔ 
พ.ย. 
๖๐ 

ข้อ ๑-๕เป็นการ
รับทราบ/ตั้ง

ข้อสังเกตเก่ียวกับ
ร่างพ.ร.บ.

ราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 
และพ.ร.บ.

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ก่อนมีผล

ใช้บังคับ 
 

ครม.รับทราบการ
ขอขยายการ
ด าเนินการ

เก่ียวกับร่างกฎ
กระทรวงฯ และ
เร่งรัดให้ กยธ.
ออกกฎหมาย

ล าดับรองโดยเร็ว 

โครงการ 
    โครงการจัดท าอนุบัญญัติและเผยแพร่พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
วัตถุประสงค์ 
    ๑ .  เพื่ อ ให้ มีการศึ กษารายละ เ อียดของอนุบัญญัติ 
ที่จ าเป็นต้องยกร่าง 
    ๒. เพื่อให้ยกร่างอนุบัญญัติได้อย่างละเอียด รอบคอบ 
ครบถ้วน ถือปฏิบัติได้จริ ง  สอดคล้องกับกฎหมายและ
มาตรฐานสากล 
    ๓. เพื่อให้มีการจัดท าค าแปลพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นภาษาอังกฤษ 
    ๔. เพื่อให้มีการสื่อสารและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วน 
และรอบด้าน 
 
เป้าหมาย 
     ๑. กรมราชทัณฑ์มีอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความใน

ดอกเบี้ ย อัน เ กิ ด
จากเงินกลางของ
ของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ย ก เ ลิ ก ห รื อ
ปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจ าเป็น
หรือไม่สอดคล้อง
กับ ส ภ า พ กา ร ณ์ 
รวมถึงการจัดให้มี
ก า ร แส ด งค วา ม
คิ ด เ ห็ น ต่ อ ร่ า ง
กฎหมายและการ
เข้าถึงกฎหมายที่
ใ ช้ บั ง คั บ แล้ ว ไ ด้
โดยสะดวก) 

พระ ราชบัญญั ติ ร าชทัณฑ์ที่ มี ปร ะสิ ท ธิภาพครบถ้ วน 
(กฎกระทรวง ๑ ฉบับ และระเบียบกรมราชทัณฑ์ ๑๗ ฉบับ) 
       ๒. ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยงานราชทัณฑ์ชุดใหม่
ได้รับการเผยแพร่สู่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
ผลการด าเนินงาน 
     1.การจัดท าอนุบัญญัติฯ 
พ.ค. –  ส.ค. 60 
      จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติที่ต้องออก
ตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นการประชุมฯ 
จ านวน ๕ ครั้ง ครอบคลุมทุกเรือนจ า/ทัณฑสถาน ส านัก/กอง 
และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 ต.ค. 60 –  ก.พ. 61 
       จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ร่างอนุบัญญัติ
และเตรียมการด าเนินการตามความในร่างพระราชบัญญัติ 
พ.ศ. ... รวม ๔ ครั้ง (พิจารณาอนุบัญญัติครบถ้วนทุกฉบับ) 
ก.พ. 61 – ปัจจุบัน     
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     2.กฎกระทรวงฯ 
     น าเสนอคณะกรรมการราชทัณฑ์เพื่อพิจารณา และได้รับ
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๖๑ เม่ือวันที่ ๓๐ เม.ย. 
๖๑ ขณะน้ีอยู่ระหว่างกระทรวงยุติธรรมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
     3.ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (๑๗ ฉบับ) 
      - ขณะน้ีกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบฯ แล้ว ๑6 ฉบับ และ
อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ฉบับ ได้แก่ 
1) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการพัฒนา พฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการก าหนดความผิดอาญาที่ผู้
บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัย พ.ศ. 
2561 
3) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เรือนจ าและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2561 
4) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจัดการจับกุมผู้ต้องขัง
หลบหนี พ.ศ. 2561 
5) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ าหน่ายและท าลาย
สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เก็บไว้ในเรือนจ าและสิ่งของที่ยึดไว้ตาม
อ านาจหน้าที่ พ.ศ. 2561 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

6) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจสอบจดหมาย 
เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอ่ืนหรือหรือสกัดก้ันการ
ติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใดๆ ซ่ึงมีถึงหรือ
จาก  ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561 
7) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจร่างกายผู้ต้องขังใหม่
และผู้ต้องขังเข้า – ออกเรือนจ า   พ.ศ. 2561 
8) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไป
ท างานสาธารณะหรือท างานอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการนอกเรือนจ า  พ.ศ. 2561 
9) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการลาของนักโทษเด็ดขาด 
พ.ศ. 2561 
10) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการก าหนดหลักสูตร 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ. 
2561 
11) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการประกอบศาสนกิจของ
ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561 
12) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยตัวผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561 
13) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเด็กในความดูแลของ
ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

14) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่
ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร พ.ศ. 2561  
15) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการก าหนดความสะดวกใน
เรือนจ าส าหรับนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2561 
16) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของ
บุคคลภาคนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อ
การงานกับเรือนจ า พ.ศ. 2561 
      อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบบกรม
ราชทัณฑ์ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับการอนามัยและการ
สุขาภิบาลของผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561 
 
       4. การจัดท าค าแปลกฎหมาย 
        กรมราชทัณฑ์ได้จัดจ้างยกร่างค าแปลพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะ
ด าเนินการเผยแพร่ต่อไป 
ผลลัพธ์ตามวัถตุประสงค์  
1. ผู้เก่ียวข้องในการยกร่างมีความรู้ความเข้าใจพร้อมส าหรับ
การยกร่างอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องแล้ว 
2. อนุบัญญัติได้รับการยกร่างอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกลัก
วิชาการและสอดคล้องกับการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว (ขณะน้ีอยู่

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ระหว่างการด าเนินการในระดับคณะกรรมการ/หน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง หรือประกาศใช้บังคับแล้วแต่กรณี 
3. ค าแปล พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เป็นภาษาอังกฤษ 
ได้รับการยกร่างแล้ว (ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจร่างขั้น
สุดท้ายเพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป) 
4. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายราชทัณฑ์ชุดใหม่อย่างครบถ้วนและรอบด้าน 
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
1. กฎกระทรวงอยู่ระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงมีแนวโน้มน่าจะ
ประกาศบังคับใช้ได้ภายในสิ้นปีน้ี และระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
ประกาศบังคับใช้แล้ว 16 ฉบับ จากทั้งหมด 17 ฉบับ 
2. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายราชทัณฑ์ชุดใหม่อย่างครบถ้วน และรอบ
ด้าน สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
  - 
 

กรมราชทัณฑ์ 



๙๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า 
         ๑๑ .๑ .๑  เ ร่ ง ป รับป รุ ง
ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย ห ลั ก ข อ ง
ประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน 
        ๑๑ .๑ .๒  เพิ่ มศั กยภาพ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดท ากฎหมาย
ให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่าง
รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านกฎหมาย
และ

กระบวนการ
ยุติธรรม 

ให้ทุกส่วน
ราชการเร่งเสนอ
ร่างกฎหมายที่มี

ความจ าเป็น
เร่งด่วนโดยเร็ว 
และให้เร่งรัดจัด
กลุ่มกฎหมาย 

แล้วส่งไป 
ยังส านักงาน

คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อ
รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรี

ต่อไป 
 

1. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับคดี 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีได้ให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออ านวยความยุติธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความ
เชื่อม่ันให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 
กฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว 
   1)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 69 ก เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 
2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560    
        ในการน้ีกรมบังคับคดีได้วางแผนการสร้างความรับรู้
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายทั่วประเทศและยกร่างกฎหมายใน
ล าดับรองไว้แล้ว  จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
        1.1) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน 
เจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
 

 กรมบังคับคดี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนปัจจุบัน   
    - กรมบังคับคดีได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เม่ือวันที่  16 ธันวาคม 2559 และได้ด าเนินการยกร่าง
กฎกระทรวง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... และจะน าเสนอต่อคณะท างานประเด็น
ส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการบังคับคดีแพ่งพิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมต่อไป 
    - อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลั่นกรองเรื่อง 
เพื่อเสนอเลขารัฐมนตรี 
    - เ ม่ือวันที่  7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการ
แทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ และได้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจาณาต่อไป 
    - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
 
ขั้นตอนปัจจุบัน   
    - ได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิ ธีการ  และ เงื่ อนไข  ในการขายทอดตลาด พ .ศ .  . . . .  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
     - ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันที่
17 ตุลาคม 2560 และจะได้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป 
     - คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างฯ ดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว   
 
     1.3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน  
           - ได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
           - ได้ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเม่ือวันที่  19 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2560 และน าความเห็นมาประกอบการพิจารณายก
ร่าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่าง
กฎหมายของกรมบังคับคดี 
 
   2) พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 
หน้า 51 เล่ม 135 ตอนที่ 12 ก 
  (3)  กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 
          ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 37 ก  
เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 
 
ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
     1. การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนล้มละลายระหว่างประเทศ) 
ขั้นตอนปัจจุบัน   
    - คณะท างานศึกษา ก าหนด ประเด็นส าคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการได้รวบรวมผลการรับ
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ฟังความคิดเห็นจากประชาชน และน าไปประกอบการ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พรบ. ล้มละลาย ดังกล่าว 
    - กรมบังคับคดี ได้ เข้ าประชุมชี้แจงร่างกฎหมายต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเม่ือวันที่  7 กุมภาพันธ์ 
2560 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 จ านวน 23 ครั้ง โดย
ทั้งน้ี เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ สั่งให้ประกาศใช้ 
มาตรา 20 23 35 และ 39  ของร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลายฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว  
    - เ ม่ื อ วั น ที่  1 6  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 0  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งให้กรมบังคับคดี
ด า เ นิ นกา ร และ จัด ใ ห้ มี ก า ร รั บ ฟั ง ค วามคิ ด เ ห็ น ร่ า ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนของ
หลักการที่เก่ียวข้องกับการล้มละลายต่างประเทศและการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
    - เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีได้รายงาน
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น พร้อมค าชี้แจงการตรวจสอบความจ าเป็นในการ
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ตราพระราชบัญญัติในส่วนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    - เ ข้ า สู่ พิ จ า ร ณ า ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า  
ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกานัดพิจารณาครั้งที่ 24 เม่ือวันที่ 12 
ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโบราณ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    - ร่วมประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ส านักงานศาล
ยุติ ธร ร ม คณะกรรม การร่ วมภาค เอกชน 3 สถาบั น  
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย) และกรมบังคับคดี ซ่ึงจะได้
น าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
    - เม่ือวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2561 จัดการประชุมเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ส่วนล้มละลายระหว่างประเทศ) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง
ประชุม ใหญ่  ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ ราชการ เฉลิม 
พระเกียรติฯ โดยมีนายเอ้ือน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาล
ฎีกา เป็นประธาน มีผู้แทนจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาหอการค้าแห่งประเทศ
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ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
และกรมบังคับคดี โดยได้หารือร่วมกันถึงแนวทางในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ส่วนล้มละลายระหว่างประเทศ) เพื่อประโยชน์ในการบังคับ
คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการและการพัฒนากฎหมายของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
 
      -กรมบังคับคดี ได้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ส่วนล้มละลาย
ระหว่างประเทศ) ร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรม และ
คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ตามมติของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า ( ค ณ ะ พิ เ ศ ษ )  
โดยประชุมครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2561 
  - ประชุมครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2561 
  - ประชุมครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 
  - ประชุมครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  
  - ประชุมครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
  - ประชุมครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  
  - ประชุมครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2561         
- ประชุมครั้งที่ 9/2561  เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2561  
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  - ประชุมครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2561 
ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่  ชั้ น  4  ศ า ล ล้ ม ล ะ ล า ย ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร 
    2. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์)   
ขั้นตอนปัจจุบัน         
     - คณะอนุท า งาน นัดประชุ มพิ จ า รณายกร่ า ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อการถ่ายโอน
ภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ครั้งที่ 3/2561 
เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2561   
     - คณะท างานฯ นัดประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อการถ่ายโอนภารกิจของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เอกชน ที่คณะอนุท างานฯเสนอ            
เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
     - กรมบังคับคดี มีก าหนดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ
และสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวระหว่าง
วันที่ 9-26 กรกฎาคม 2561 ทางเว็ปไซต์กรมบังคับคดี 
www.led.go.th แ ล ะ ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ต์
www.lawamendment.go.th และจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 
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โรงแรมเอสดี อเวนิว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สถาบันการเงิน ส านักงานกฎหมาย องค์กรอิสระ เข้า
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จ านวน 140 คน การจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2561 มาตรา 77 เพื่อน า
ความคิดเห็น ของผู้ที่เก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เ กิดขึ้ นจากกฎหมาย ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย(ฉบับที่. ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เอกชน) เป็นไปตามที่สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ได้น าเสนอ
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจเ จ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ให้
ภาคเอกชนไปด าเนินการ เป็นการปฏิรูประบบราชการ และที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าว อีกทั้งสภาพ
เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
ปริมาณคดีล้มละลายเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก และมีความ
ซับซ้อนทางด้านบัญชีและการเงินมากยิ่งขึ้น เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้แบบสหวิชาชีพในการ
จัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหน้ี และเป็นการเพิ่มขีด
ความสามาร ถ ในการ แข่ ง ขั นของป ร ะ เทศ  โ ด ย ร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวหลักการและสาระส าคัญเป็นการ
เพิ่มเติมเป็นหมวด 5/1 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
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ประกอบด้วย บทนิยามและคุณสมบัติ อ านาจหน้าที่ การขึ้น
ทะเบียน การควบคุมก ากับดูแล คณะกรรมการก ากับดูแล 
ค่าตอบแทน โทษ และหลักประกันความเสียหาย โดย
ผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นเก่ียวกับ
คุณสมบัติ อ านาจหน้าที่ การจัดรูปแบบทางการเงินและบัญชี 
การก ากับดูแล การตรวจสอบบัญชีและโทษของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
    - คณะท างานยกร่างได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ตาม
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างกฎหมายที่อ ยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
ยุติธรรม 
     1. การเสนอร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี  
พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน  
    - กรมบังคับคดีได้น าเสนอร่างฯพระราชบัญญัติฯ ไปยัง 
กระทรวงยุติธรรมเ ม่ือวันที่  30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได้
พิจารณา เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการ 
มีข้อเสนอแนะและคณะท างานปรับปรุงให้ครบถ้วน โดยได้
หารือกับส านักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางเพื่อให้เกิดความ

กรมบังคับคดี 
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รัดกุม  
   - มติ ในคราวประชุมคณะท างานฯ ครั้ งที่  3/2560  
เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ไปด าเนินการร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าวใน
ส่วนที่เก่ียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง    
  
   - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี  
พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสถาบันการเงิน 
ผู้แทนส านักงานทนายความตัวแทนเจ้าหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี  
เข้าร่วมจ านวน 120 คน โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีส าร ะ ส า คั ญ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ดกระบวนการบั งคั บ คดี ที่ มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่ 9 ในการจัดอันดับ
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรผู้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะ
ยกระดับให้เกิดความเป็นวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ถือว่า
เป็นรากฐานที่ส าคัญ จึงต้องปรับปรุงวิธีการได้มาและการด ารง
ต าแหน่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้มีอิสระในการปฏิบัติ

กรมบังคับคดี 
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หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการยกระดับการบังคับ
คดีแพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง 
และได้จัดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
http://www.led.go.th จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 
    - ก ร ม บั ง คั บ ค ดี  ไ ด้ มี ห นั ง สื อ  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ย ธ 
0509/7078 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.
(บยธ) รายงานผลการด าเนินการจัดร่าง พ.ร.บ. และจัดส่ง
เอกสารประกอบการเสนอร่าง พ.ร.บ. เพื่อ ยธ. ด าเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
    - เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้แก่ 
เ จ้ า พ นั ก ง า น บั ง คั บ ค ดี  ส า นั ก ก ฎห ม าย  ส า นั ก ง า น
ปลั ด กร ะทร วงยุ ติ ธ ร ร ม  พิ จ า รณา ด า เ นิ นการ เ สน อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
    - ส านักกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ขอให้กรมบังคับคดี 
ให้ความเห็นเพิ่มเติม และกรมบังคับคดีได้เสนอความเห็น
เพิ่มเติมไปแล้ว เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
    - ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาด าเนินการ
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยส านักกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม ขอให้กรมบังคับคดีปรับแก้แบบฟอร์มการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้กฎหมาย และได้น าส่งแล้ว 

กรมบังคับคดี 
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เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เพื่อเสนอ รมต.พิจารณา 
    - ความคืบหน้า เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2561    
    - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอเอกสารเพิ่มเติม
เก่ียวกับผลการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และ
ความเห็นของส านักงาน ก.พ. และภาพประกอบกิจกรรม 
ในการร่วมรับฟังความเห็นที่ลง Website ซ่ึงกรมบังคับคดี 
ได้น าส่งให้ด้วยแล้วเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
    - กระทรวงยุติธรรมได้ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
ความเห็นร่างพระระราชบัญญัติดั งกล่าว เ ม่ือวันที่  22 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิ เรกฤทธ์ิ  
ตามมติที่ประชุมให้ส านักกฎหมาย ร่วมกับกรมบังคับคดี
ปรับแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว ซ่ึงกรมบังคับคดีได้ปรับแก้ตามมติ
ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
    - กระทรวงยุติธรรมส่งร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาแล้วเม่ือ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่ง
ความเห็นกลับไปยังกระทรวงยุติธรรมภายในวันที่  13 
กรกฎาคม 2561 

กรมบังคับคดี 
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     - อยู่ระหว่างส านักกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม รวบรวม
ความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจะมีหนังสือแจ้งให้
กรมบังคับคดีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างฯ ตามข้อสังเกต
ดังกล่าว 

กรมบังคับคดี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์    
     - ปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน วงเงิน 
๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท โดยจัดท าขอบเขตของงานหรือก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
     - กรมบังคับคดี ได้ มีค าสั่ งที่754/2560 ลง วันที่ 
 7 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดเพื่อ
การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้กับ 
เ จ้ าพนักงานพิทั กษ์ทรัพย์ เ อกชน โดย มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ให้ความเห็น เสนอแนะ
แนวทาง ก าหนดประเด็นส าคัญ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อการถ่าย
โอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้กับเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน โดยได้มีการประชุมคณะท างานเม่ือวันที่ 

 กรมบังคับคดี 
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26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ซ่ึงมีศาสตราจารย์ 
ด ร . ส ห ธ น  รั ต น ไ พ จิ ต ร  อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน ฯ  
เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
แนวปฏิบัติและข้อก าหนดเพื่อการถ่ายโอนภารกิจของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้กับพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในที่
ประชุมมีมติให้ตั้งคณะอนุท างานเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับการ
ถ่ าย โอนภาร กิจของ เ จ้าพ นัก งานพิทั ก ษ์ทรัพ ย์ ใ ห้ กั บ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน จ านวน 5 - 6 คน  โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร เป็นประธานคณะท างาน 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่กรม
บังคับคดีอีก 3 - 4 คนร่วมเป็นคณะอนุท างาน  
     - กรมบังคับคดีจัดประชุม ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 7 
มีนาคม 2561 จะมีการพิจารณาก าหนดกรอบและแนว
ทางแก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 
2483 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อ
ถ่ายโอนภารกิจให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนและได้
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุท างานแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย 

กรมบังคับคดี 
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พุทธศักราช 2483 เพื่อถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
     - โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน วงเงิน ๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท วงเงินตาม
สัญญาจ้าง 6 ,673 ,000 บาท มีวงเงินเหลือจากสัญญา 
1 ,91 6 ,0 00  บ าท  ( ไ ด้ โ อน เป ลี่ ย นแ ปล ง ร อบ ที่  1               
ของงบบูรณาฯ) เพื่อพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน การจ่ายงาน 
และติดตามการท างานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยได้ลง
นามในสัญญาแล้ว เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด าเนินการ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และเบิกจ่ายงวดงานที่  1 แล้ว
จ านวน 1,000,950 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจรับงานงวดที่ 2 และส่งงานงวดที่ 3 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

  3. การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบังคับคดี  
            -  คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อหารือการ
จัดท าแผนธุรกิจ และทบทวนให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี  ทั้งน้ีเพื่อให้มีแผนธุรกิจ
มีความครอบคลุม สมบูรณ์ และด าเนินการจ้างที่ปรึกษาในการ
ด าเนินการเสนอร่างโครงการและจัดท าร่าง TOR เพื่อให้

 กรมบังคับคดี 
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สอดคล้ อ ง กั บแผนยุ ท ธศ าสต ร์  20 ปี ก ร มบั ง คั บ ค ดี              
ในการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business 
Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้
ก ากับดูแล (Regulator)  และได้มีการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา
ของโครงการมาปรึกษาในรายละเอียดในการจัดท าแผนเพื่อ
การจัดท า SDU 
     - เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับ
คดีแพ่งและล้มละลาย ได้มีการจัดประชุม เ ม่ือวันที่  ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างยกร่างในส่วนของการท าแผนธุรกิจ              
ในเรื่องการจัดท าแผนการตลาด และมีการนัดประชุมทุกวัน
จันทร์สัปดาห์ที่ ๒ และสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เพื่อเร่งรัดการ
ด าเนินงานให้เสร็จภายในก าหนดต่อไป 
     - กรมบังคับคดีได้มีค าสั่งที่ 386/2560 เรื่อง จัดตั้ง
สถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย เม่ือวันที่  1 
สิงหาคม 2561 มีภารกิจหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาในด้าน
การบังคับคดี อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
และประชาชนทั่วไปให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
ศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
การบริหารจัดการด้านการบังคับคดี และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ

กรมบังคับคดี 
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ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิชาชีบังคับคดีแพ่งและ
คดีล้มละลาย โดยได้มีค าสั่งที่ 425/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและ
ล้มละลาย เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และได้ยกร่างค าขอ
จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit 
(SDU) เพื่อเสนอไปคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบของ
ราชการกระทรวงพิจารณา 
       -  ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการแล้ว และด าเนินการในกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปผ่านทางเวปไซต์
กรมบัญชีกลางและเวปไซต์กรมบังคับคดี และเปิดซองข้อเสนอ
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 แล้ว            และเน่ืองจากผิด
เงื่อนไข (ไม่ลงนามรับเอกสาร) จึงยกเลิกประกาศและได้
ประกาศเชิญชวนใหม่ โดยลงประกาศเชิญชวนทั่วไปทางเว็ป
ไซต์ครั้งที่ 3 และเปิดซองข้อเสนอเม่ือวันที่  21 สิงหาคม 
2561 ผลได้ยกเลิกประกาศแล้วเน่ืองจากเอกสารผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ครบ และใช้วิธีคัดเลือก 
       - ปัจจุบันอยู่ระหว่าง กพร. รายงานผลการพิจารณาผล
การจ้างที่ปรึกษากับผู้บริหารและใช้วิธีคัดเลือก 
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  4. การศึกษาและวิจัยการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล  
(Digital Assets)  
    กรมบังคับคดีได้แต่งตั้งคณะท างานศึกษา และวิจัยการ
บังคับคดี กับสินทรัพย์ดิ จิทัล (Digital Assets) เพื่ อ
ท าการศึ กษาลักษณะและรูปแบบ ธุ รกรรมเ งินดิ จิ ทั ล 
(Cryptocurrency) และกระบวนการทางกฎหมายในการ
ควบคุมและบั งคับ ใช้ทั้ ง ในประ เทศและต่ างประ เทศ             
เพื่อรองรับการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) 
ในประเทศไทย และเพื่อพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้เกิด
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงิน
ในประเทศไทย  

 กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.4 ปรั บป รุ ง ระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายโดยให้
เ ข้ า ถึ งค วาม เป็น ธรรมได้ ง่ า ย
รวดเร็ว 

   1. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111  
กด 79 
         - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีให้บริการ
ผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี   มีผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 22 สิงหาคม 2561 รวมจ านวน 11,620 
ราย โดยข้อมูลที่ประชาชนสนใจสอบถามผ่านทางสายด่วน 
มากที่สุด ได้แก่ สอบถามผลคดี/สอบถามเลขเก็บหมาย จ านวน 
7,317 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.97 ของยอดสายด่วนทั้งหมด 

 กรมบังคับคดี 
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  2. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิ เคชั่นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่  
ผลการด าเนินงาน 
     - LED Property Application ค้นหาทรัพย์สินขาย
ทอดตลาด ระบบดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ด้วยความรวดเร็ว 
สามารถค้นหาได้ทุกที่ ทุกเวลา (e-Service, m-Service)  
โดยมียอดผู้ใช้บริการ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 รวม
จ านวน 20,209 ดาวน์โหลด ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 
3.14 
    - LED Property Plus Application เพื่อค้นหาทรัพย์สิน
ขายทอดตลาดที่เป็นห้องชุดใกล้แนวเขตรถไฟฟ้าทุกสาย  
เพื่อตอบโจทย์ผู้สนใจในวัยท างานที่ต้องการซ้ือห้องชุดและเป็น
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ (Digital Economy) ระบบดังกล่าวเชื่อมกับ 
Google Map และสามารถดูสถานที่ตั้งทรัพย์ในแบบ street 
view โดยมียอดผู้ใช้บริการ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 รวม
จ านวน 6,902 ดาวน์โหลด ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 3.85 
     - LED Debt Info Mobile Application เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี  สามารถ

 กรมบังคับคดี 
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ตรวจสอบข้อมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองได้อย่างง่าย 
ประโยชน์ที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับ คือ ให้บริการฟรี 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ลดขั้นตอนสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
อายัดได้  โดยมียอดผู้ ใช้บริการ ณ วันที่  19 พฤษภาคม 
2561 รวมจ านวน 1,291 ดาวน์โหลดระดับความพึงพอใจ 
ที่ระดับ 4.83 
     - LED ABC Application Bankruptcy Checking 
ส าหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์
ทรัพย์หรือล้มละลาย ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากชื่อ ชื่อสกุล
หรือเลขประจ าตัวประชาชน เพื่อประกอบการท านิติกรรม 
เน่ืองจาก บุคคล/นิติบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่สามารถท า 
นิติกรรมใดๆได้ โดยมียอดผู้ใช้บริการ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 
2561 รวมจ านวน 1,107 ดาวน์โหลด 
    - กรมบังคับคดี เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยสามารถ add line friend ผ่านทาง ID 
line และการสแกน QR Code เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของกรมบังคับคดีอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 
 

กรมบังคับคดี 
 



๑๑๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. การผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีได้ใช้นโยบาย 2 เร่ง 
ได้แก่ เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ และเร่งรัด
การประกาศขายทอดตลาด ก าหนดเป้าหมายการผลักดันทรัพย์สิน 
จ านวน 110,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายผลักดัน        ใน
รอบ 3 ปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผลการด าเนินงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 – วันที่  15 สิงหาคม 2561 มีผลการ
ผลักดันทรัพย์สินรวมจ านวน 123,095,065,587.71 บาท คิด
เป็นร้อยละ 111.90 รายละเอียด ดังนี้ 
 - เดื อนตุ ลาคม 2560 สามารถผลั กดั นทรั พย์สิ นได้ 
10,587,544,981.39 บาท 
 - เดือนพฤศจิกายน 2560 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 
11,409,956,142.14 บาท 
 - เดื อนธั นวาคม 2560 สามารถผลั กดั นทรั พย์สิ นได้ 
10,007,043,545.52 บาท 
 - เดื อนมกราคม 2561 สามารถผลั กดั นทรั พย์สิ นได้ 
10,947,785,153.88 บาท 
 - เดือนกุมภาพันธ์  2561 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 
11,411,670,294.75 บาท 
 - เดื อนมีนาคม 2561 สามารถผลั กดั นทรั พย์ สิ นได้ 

 กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 
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ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา
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สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 

12,923,951,453.44 บาท 
 - เดื อนเมษายน 2561 สามารถผลั กดั นทรั พย์สิ นได้ 
9,581,518,741.26 บาท 
 - เดื อนพฤษภาคม 2561 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 
13,614,389,787.23 บาท 
 - เดื อนมิถุ นายน 2561 สามารถผลั กดั นทรัพย์สิ นได้ 
12,661,859,292.81 บาท 
 - เดื อนกรกฎาคม 2561 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 
12,146,928,260.91 บาท 
 - วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 
7,802,417,935.35 บาท  

กรมบังคับคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  4. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินงานโดยเสริมสร้าง
และพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดีโดยใช้กลยุทธ์ 
“เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” อย่างต่อเนื่อง ประสาน
เจ้าหนี้กลุ่มใหม่ท างานลงพื้นที่เชิงรุกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของลูกหนี้ โดยเน้นหนี้นอกระบบ  ผลการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 
กรกฎาคม 2561 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวม

 กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 

 
 

จ า น ว น  2 3 ,2 3 0  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย์ ร ว ม 
7,767,059,184.61 บาท รวมไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 
20,437 เร่ือง ทุนทรัพย์รวม 6,347,462,064.35 บาท 
คิด เป็นผลส า เร็ จ ร้ อยละ  87.98 ของ เรื่ อ งที่ เ ข้ าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย 

กรมบังคับคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
                กรมบังคับคดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
ร่วมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรที่มีอยู่ในชั้นบังคับคดี ซ่ึง
เป็นหน้ีเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยได้ให้ส านักงานบังคับคดี
ทั่วประเทศจัดไกล่เกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทาง
กฎหมาย ความรู้ทางการเงินและสนับสนุนการแก้ไขหน้ีสินใน
การปรับโครงสร้างหน้ี (Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในชั้นบังคับ
คดี จ านวน 2,292 เรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
รายละเอียดดังน้ี   
   1) ขั้นตอนประสาน ธกส./อชก. ให้ความช่วยเหลือ 9 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 2,867,087.52 บาท      
   2) ขั้นตอนไกล่เกลี่ย (ตรวจสอบข้อมูล/นัดไกล่เกลี่ย) 71 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 8,400,562.79 บาท 
   3) ส าเร็จ (ไกล่เกลี่ยส าเร็จ/อนุมัติเงินกู้) 52 เรื่อง ทุ น

 กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์ 8,787,768.03 บาท 
   4) ไม่ส าเร็จ (ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ/ไม่สามารถไกล่เกลี่ย/ไม่
อนุมัติเงินกู้) 273 เรื่อง  ทุนทรัพย์ 1,757,764,198.85 
บาท   
   5 )  ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง เ รื่ อ ง ยึ ด  5 7 6  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย์ 
95,132,900.93 บาท 
   6) อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนอ่ืนๆ 102 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
26,248,020.81 บาท 
   7 )  เสร็ จ ด า เ นินการ อ่ืนๆ 1 ,209 เ รื่ อง  ทุนทรัพ ย์ 
274,860,704.46 บาท 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 

 

๑ ๑ . ๔  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ช่วยเหลือทางกฎหมายโดยให้
เ ข้ า ถึ งค วาม เป็น ธรรมได้ ง่ า ย 
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑. โครงการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    วัตถุประสงค์  
            รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย ปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติรองรับสิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นพยานใน
คดีอาญาให้ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่
เหมาะสม ค่าตอบแทนที่จ าเป็นและสมควรจากรัฐ ด้วยเหตุที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าพยานบุคคลในคดีอาญามีความส าคัญยิ่ง
ต่อการพิสูจน์ความจริงในทางอรรถคดีเพื่อให้ได้ตัวผู้กระท าผิด

 กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 
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สังคมแห่งชาติ 
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มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาญามาลงโทษตามกฎหมาย จึงได้ตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อรองรับสิทธิของ
บุคคลซ่ึงเป็นพยานในคดีอาญาตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
รองรับสิทธิของพยานในคดีอาญาไว้ ซ่ึงหน่วยงานที่มีภาร
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ออกระเบียบปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ที่เก่ียวข้องไว้            
      ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้บังคับใช้มาระยะหน่ึงแล้วสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางมาตราที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ไม่มีบทบัญญัติอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้อก าหนดบางมาตรายังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งน้ี เพื่อให้
พยานเกิดความเชื่อม่ัน ได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติ
หน้าที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย   
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตัวชี้วัด  - 
 
กิจกรรม  
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
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แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มีความเหมาะสม 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  - 
 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
    ปัจ จุบันกรมคุ้ มครองสิท ธิและ เสรีภาพ ได้ เสนอร่ าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ต่อกองนิติธรรม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ปรากฏว่า ผู้แทนกองนิติธรรม 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียด 
ในส่วนของการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์
ผลกระทบในการออกกฎหมาย และรูปแบบการจัดท าแผนอนุ
บัญญัติ ต่อไป 
 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
     -  

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

๑ ๑ . 4  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ช่วยเหลือ 
 
 

 
 
 
 

  2. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
   วัตถุประสงค์  การไกล่ เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่ เ กิดขึ้น  
ในชุมชนโดยคนในชุมชน เป็นเรื่องที่มีการปฏิบัติกันตลอดมา
และได้รับการยอมรับจากคู่พิพาทและชุมชน แต่ประเทศไทย

 กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 



๑๑๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่มีกฎหมายรองรับการระงับการไกล่เกลี่ยโดยคนในชุมชน 
ให้ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและ
ความม่ันใจน าการท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยว่าสามารถท าได้มาก
น้อยเพียงใดหรือมีขอบเขตอย่างไรเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชนที่ผ่านมามีความ
เป็นระบบมีกฎหมายรับรอง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศ ท าให้คนในชุมชนมี
ความสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างกันเองได้ ช่วยลดการน าข้อ
พิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลักและเป็นการส่งเสริม
ความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดในชุมชนและประเทศชาติจึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
ตัวชี้วัด  - 
กิจกรรม  
      การเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... จ านวน ๑ ฉบับ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์   
    ๑) วันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพิพาท พ.ศ. .... 
    ๒) วันที่ ๑๔ ,๒๑ , ๒๒, ๒๘ , ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... มาตรา ๒๑ – ๔๐ 
    ๓) วันที่ ๗, ๑๒, ๑๔, ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)  ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... มาตรา  ๔๑ - ๔๖ 
    ๔) วันที่  ๑๙ , ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)   ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ปรับร่างในวาระที่ ๓ และอยู่
ในระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเรื่องไปยั ง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี         
    ๕)  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท  
พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ 
    6)  กองส่ง เสริมการระงับข้อพิพาทได้เ สนอแต่งตั้ ง
คณะอ นุกร รมการ จัดท า ร่ า งอ นุบัญญัติ ปร ะ กอบร่ า ง
พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ข้ อ พิ พ า ท  พ .ศ .  . . . .  
ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมคุ้มครองสิทธิและ

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

เสรีภาพ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ในวันที่  ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ โดยที่
ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามที่เสนอ              
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
    - 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 

 
 

   ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อให้มีกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายอันเป็นกฎหมายที่คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาต้านการทรมาน
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ 
ย่ ายีศักดิ์ศรี ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๐ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุก
คนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซ่ึงประเทศไทยได้ลงนามใน
อนุสัญญาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
 
เป้าหมาย 

 กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

       ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ๑ ฉบับ 
ตัวชี้วัด 
 - 
 
กิจกรรม     
     การตราร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. …. สาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ประกอบด้วย ๕ หมวด ๓๓ มาตรา 
      อารัมภบท (มาตรา ๑ - ๔) ก าหนดค านิยามที่ส าคัญต่าง  ๆคือ 
การทรมาน การกระท าให้บุคคลสูญหาย เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ 
คณะกรรมการ และผู้ ได้รับความเสียหาย รวมทั้ งก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. น้ี 
    หมวด ๑ บททั่ วไป (มาตรา ๕ - ๑๒) ก าหนดฐานความผิด  
การกระท าทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายการก าหนดให้ 
ไม่เป็นความผิดทางการเมือง ก าหนดให้สามี ภริยา บุพการี 
ผู้สืบสันดานของผู้ เสียหายในกรณีกระท าให้บุคคลสูญหายเป็น
ผู้เสียหายที่สามารถด าเนินการฟ้องร้องคดีได้ และก าหนดให้เป็น
ความผิดที่ ไม่สามารถยกเว้นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงการเคารพ
หลักการห้ามผลักดันกลับ 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    หมวด ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย (มาตรา ๑๓ - ๒๐) จัดตั้ งคณะ
กรรมการฯ ซ่ึงมี รมว.ยธ. เป็นประธาน ปยธ. เป็นรองประธาน และมี 
อคส. เป็นเลขานุการ อีกทั้งยังประกอบด้วยสมาชิกจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิทธิมนุษยชน แพทย์ และ
ด้านจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น ๒๑ คน ด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยมี
อ านาจหน้าที่เชิงนโยบายเพื่อวางแผนเก่ียวกับการป้องกันและการ
เยียวยาการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย นอกจากน้ี  
ได้ก าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ 
 
    หมวด ๓ การป้องกันการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
(มาตรา ๒๑ - ๒๕) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการจ ากัดเสรีภาพ
บุคคลต้องจัดท าบันทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ ก าหนด
เก่ียวกับเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ และ
ก าหนดให้มีมาตรการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหาย
เบื้องต้น 
    หมวด ๔ การด าเนินคดี (มาตรา ๒๖ - ๒๗) ก าหนดให้ความผิด
ตามพ.ร.บ.ฯ เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีอ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวน
เป็นหลัก ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่ DSI ตกเป็นผู้ต้องหาให้ต ารวจเป็น 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งก าหนดให้ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ 
 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 
 - 
 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
    -  เม่ือวันพุธที่  ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ได้จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการ
ต่างประเทศ คณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    -  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยู่ในระหว่างประสานการจัด
ประชุมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหายเพื่อปรับปรุงและแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ ๒  
 
    -  เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้จัดการประชุมเพื่อหารือ การด าเนินการต่อร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    - เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงในล าดับถัดไปจะรวบรวม
ข้อมูลและเสนอตามขั้นตอนการพิจารณากฎหมายต่อไป 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด  
    - 

กรมคุ้มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 

๑ ๑ . ๓  มี ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามและ
น า ผ ล ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ได้ 
 

   กิจกรรม ดีเอสไอ ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูล
ของประเทศไทย ด้านการด าเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2561” 
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ให้สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลสารสนเทศการ
ด าเนินคดีและข้อมูลสารสนเทศของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การ
เชื่อมโยงข้อมูลคดีที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่าง  ๆรวมถึงการประมวล
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ 
เป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
      ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรง ละเมิด
สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัฐบาลตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด และได้ประกาศให้ “การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ เม่ือปี 2558 และใน
ปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังน้ัน
เพื่อให้การด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงได้มีการจัดท า “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย
ด้านการด าเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” 
เพื่อให้มีแนวทางการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและภาพรวมของประเทศ และเพื่อให้
เกิดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
อย่างยั่งยืน  
      เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2561 พันต ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 
อธิบดี    กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ณ 
ห้องฟินิกซ์ 2 อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เก่ียวข้อง เรื่อง ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการด าเนินคดี 
และการช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 มี
หน่วยงานที่ร่วมลงนาม จ านวน 10 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมการปกครอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
      เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายของประเทศ
ไทย ด้านการด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายต่อไป 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑ ๑ . ๕  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ช่วยเหลือ 
     ๑๑.๕.๑ ปรับปรุงระบบการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่

   กิจกรรม ดีเอสไอ บูรณาการ ๘ หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนกาฬสินธุ์
โมเดล 
วัตถุประสงค์  
       เพื่ออ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า สนับสนุนการ

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 



๑๒๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ประชาชนที่ ไ ม่ ได้รับความเป็น
ธรรมโดยให้เข้าถึงความเป็นธรรม
ได้ง่าย รวดเร็ว 

แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามโครงการ “Kalasin 
Happiness Model คนกาฬสินธ์ุไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  
เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
      สืบเน่ืองจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีสัดส่วนคนยากจนมากเป็น
อันดับ ๓ ของประเทศ จึงได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นจังหวัด
น าร่องในการด าเนินนโยบายขจัดความยากจนให้หมดไปภายใน ๔ ปี 
เพื่อจะท ารายได้เฉลี่ยของประชาชนให้เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาหน้ีเงินกู้นอกระบบ และหน้ีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
       จังหวัดกาฬสินธ์ุ มองเห็นถึงความส าคัญของปัญหาหน้ีเงินกู้
นอกระบบ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและรูปธรรม แบ่งออกเป็น ๔ 
ด้าน ดังน้ี 
๑. การอ านวยความยุติธรรมไกล่เกลี่ยประนอมหน้ี (ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด , อัยการ , สศช. , ส านักงานยุติธรรมจังหวัด และต ารวจภูธร
จังหวัด) 
๒. ส่งเสริมการเข้ าถึ งแหล่ งเงิ นทุนในระบบส าหรับลู กหน้ี 
(กระทรวงการคลัง , ธ.ก.ส. , ธนาคารออมสิน) 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๓. การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอกระบบ 
(ฝ่ายปกครอง , คลังจังหวัด , ธ.ก.ส. , ธนาคารออมสิน) 
๔. การป้องกันและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระท าความผิด (ฝ่ายทหาร 
, ต ารวจ , ฝ่ายปกครอง , ดีเอสไอ , สรรพากรพื้นที่ และยุติธรรม
จังหวัด) 
      เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ลงพื้นที่
พบปะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหน้ีสิน ณ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ เพื่อรับฟัง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหน้ีนอก
ระบบ โดยมีผู้แทนจาก ๘ หน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย กระทรวง
ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน สภาเกษตรกร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ร่วมรับฟัง
และแก้ไขปัญหา สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายที่เก่ียวกับปัญหา
หน้ีนอกระบบให้กับประชาชน เช่น การท าสัญญากู้ยืมเงิน การขาย
ฝาก การให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การสร้างเครือข่าย
เจ้าหน้าที่รัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
ในพื้นที่ ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างรูปแบบในการ
ป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหน้ีนอกระบบ โดยกรมสอบสวนคดี

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

พิเศษ ได้น านวัตกรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ซ่ึงได้รับ
รางวัลการบริการภาครัฐระดับดีเด่น จาก กพร. เป็นเครื่องมือในการ
สร้างการเรียนรู้ให้ประชาชน 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
      เพื่อด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนเจ้าหน้ีอย่าง
เคร่งครัด โดยใช้มาตรการทางภาษีกับนายทุนและปราบปรามนายทุน
นอกระบบในจังหวัดกาฬสินธ์ุ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหน้ีนอก
ระบบ และส่งเสริมให้ลูกหน้ีได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างทั่วถึง 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

๑๑.๒ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้
เพื่ อ เ ร่ ง รั ด กา ร ด า เ นิ นคดี ทุ ก
ขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็น
ธรรม 
 
 

- รั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติ 
ฉบั บที่  ๑๑ (พ.ศ. 
๒ ๕ ๕ ๕ -๒ ๕ ๕ ๙ ) 
ยุทธศาสตร์สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา
ทางทะเบียนราษฎร 
    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดเก็บและสารพันธุกรรม
บุคคล ซ่ึงหน่วยงานที่ เก่ียวข้องมาร้องขอโดยตรงมายังสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ และการลงพื้นที่ในการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคล 
จ านวนทั้งหมด 1,724 ราย (ประกอบด้วย บุคคลอ้างอิง จ านวน 
737 ราย และบุคคลตกหล่น จ านวน 987 ราย) 
  
 
 

(งบบูรณาการ 
ปฎิรูปกฎหมาย 
7,030,000 

บาท) 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    2.  การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิร
นามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        2.1 จ านวนการพิสูจน์ศพนิรนาม 
๑. จ านวนศพนิรนาม ๒๐ ราย (รับจากกลุ่มนิติพยาธิวิทยา จ านวน 
๑๙ ราย และรับจากเลขานุการ ค.พ.ศ. จ านวน ๑ ราย)      
๒. สามารถพิสูจน์ศพนิรนามได้ ๑๔ ราย (ศพนิรนามเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๑ จ านวน ๑๔ ราย) 
๓. กระบวนการพิสูจน์ศพนิรนาม 77 รายการ 
        2.2 จ านวนการติดตามคนหาย 
๑. จ านวนคนหาย ๒ ราย (รับจากประชาชนโดยตรง ๑ ราย และ
เลขานุการ ค.พ.ศ. ๑ ราย 
๒. สามารถติดตามคนหายได้ 0 ราย 
๓. กระบวนการติดตามคนหาย 2 รายการ 
        2.3 จ านวนการติดตามคนนิรนาม 
๑. การรับแจ้งคนนิรนาม 0 ราย 
๒. สามารถพิสูจน์บุคคลได้ 0 ราย 
๓. สามารถติดตามคนนิรนามได้ ๐ ราย 
๔. กระบวนการพิสูจน์และติดตามคนนิรนาม 54 รายการ 
        2.4 จ านวนการพิสูจน์คดีอ่ืน  ๆ 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๑. จ านวนการรับเรื่องทั้งหมด 1 คดี  
๒. สามารถพิสูจน์คดีอ่ืน ไๆด้ 0 คดี      
๓. กระบวนการพิสูจน์คดีอ่ืน  ๆ1 รายการ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

          3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
       
          สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ ได้ จัดประชุมน าเสนอระบบ
ฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจน์ศพนิรนาม วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
รชตะนันท์ ชั้น ๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

          4. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
งานที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ประกอบด้วย 
       1.(TCU610823-017) ผู้ร้องเดินทางมา 
       ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขอให้ตรวจสอบประวัติการรักษา
มารดาที่ได้จากโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลจริง โดยทางผู้ร้อง
ติดใจสงสัยว่ามารดาเสียชี วิตจากการติดเชื้อหรือเสียชี วิตจาก
อุบัติเหตุ                                                                     

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    2. (TCU 610829-018) ผู้ร้องมีความประสงค์ให้สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการให้บริการตรวจ
พิสูจน์พยานเอกสาร ช่องทางบริการภาคประชาชน 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
    5. การให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิทยาศาสตร์

สู่ประชาชน 
          สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการยุติธรรม 
สู่หมู่บ้านน าบริการรัฐสู่ประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ไปสู่สังคม จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
        1.วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน น าบริการรัฐสู่
ประชาชน ณ จังหวัดตรัง 
        2.วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน น าบริการรัฐสู่
ประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

 

    6. การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูก
คุมขังในเรือนจ าทั่วประเทศ 
     สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดเก็บและตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ าทั่วประเทศเสร็จ
แล้ว จ านวน 8,064 ราย 

(งบบูรณาการ 
ปฎิรูปกฎหมาย 
25,676,500 

บาท) 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



๑๓๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    7. การจัดท าฐานข้อมูลสารสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ฯ) 
     สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดเก็บและตรวจสาร
พันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์
พลเมืองราชทัณฑ์ฯ)แล้วเสร็จ จ านวน 3,000 ราย  (ข้อมูลคงเดิม) 

งบกองทุน ป.ป.ส. 
6,426,000บาท 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

    8. การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระท าความผิดเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
     สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับ
การตรวจพิสูจน์ยาและสารเสพติดในเส้นผม พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ
จัดเก็บตัวอย่างเส้นผมให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ  
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จ านวน 2 ครั้ง ดังน้ี  
         1.วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
เขต 11 จังหวัดลพบุรี จ านวน 109 ราย 
         2.วันที่  22 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 192 ราย  
         ยอดรวมทั้งสิ้น ตุลาคม 2560 -  สิงหาคม 2561 จ านวน 
2,030 ราย 
 

งบบูรณาการ
ปฏิรูปกฎหมาย 
23,882,500

บาท 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



๑๓๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    9. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
    9.1  การจัดท าฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล 
                - 
    9.2  จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลสารพันธุกรรม  
                -  
    9.3 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม 
             สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
บุคคลสูญหายและศพนิรนาม จ านวน 101 ราย ประกอบด้วย 
              1. ฐานข้อมูลศพนิรนาม จ านวน 4 ราย 
              2. ฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย จ านวน 1 ราย 
 
                   9.4 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือและ
ฝ่ามือฯ        
             สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าและบันทึกลาย
พิมพ์น้ิวมือ 10 น้ิว ในฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมือ
และฝ่ามืออัตโนมัติและตรวจเปรียบเทียบ จ านวน 37 รายการ (รวม
ทั้งหมด  1 ต.ค. 60 – 3๑ ส.ค. 61 จ านวน ๑,๐96 รายการ) 
         9.5 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลอาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และ
ปลอกกระสุนปืน     
              สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดเก็บฐานข้อมูล

งบด าเนินงาน
สถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

อาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน จ านวน 12 รายการ 
ซ่ึงประกอบด้วย 
              1. ด้านอาวุธปืน จ านวน 4 รายการ   
              2. ด้านลูกกระสุนปืน 8 รายการ 
              3. ด้านปลอกกระสุนปืน 0 รายการ 
 
        9.6 จ านวนการจัดท าฐานข้อมูลระเบิด   
               - 
 
10.การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
         สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และ
วิเคราะห์ด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ จ านวนทั้งหมด 6 คดี ประกอบด้วย 
1.คดีที่ได้รับจากส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 6 รายการ ได้แก่ 
        1.1 เลขที่คดี ส.๑๓๗/256๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้มี
มติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหาเจ้าพนักงานประกันสังคม กระท าทุจริตใน
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

       ๑.๒ เลขที่คดี ส.๑๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีมติ
ให้ไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีพันต ารวจตรีประจ า หนุนนาค ต าแหน่ง
พนักงานสอบสวน (ส.บ.๒) สังกัด สถานีต ารวจนครบาลบางพลัด ว่า
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  
       1.๓ เลขที่คดี ส.๑๔๔/256๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ด้วยคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ที่ ๔๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กรณีกล่าวหา
นายส าเริง เนตรสาย นายช่างโยธา ๖ว. ผู้ควบคุมงาน นายธวัชชัย 
ตระกูลวณิชย์ นักบริหารงานช่าง ๗ นายชัยเกียรติ เกสรทอง  
นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗ นายชาญวุฒิ จุลรัษเฐียร นายช่าง
โยธา ๖ว. คณะกรรมการตรวจการจ้าง กรณีให้การช่วยเหลือหรือ
ตรวจรับงานส่อไปในทางทุจริตในการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการ
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ บ้านปรักอีแรต หมู่ที่ ๑ ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะ
เมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
       ๑.๔ เลขที่คดี ส.๑๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรณี
กล่าวหานางสาวศรัญญา  เพิ่มนาม ขณะด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลวังขนาย ว่ากระท าความผิด

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ซ้ือ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด 
เบียดบังทรัพย์น้ันเป็นของตนหรือของผู้อ่ืนโดยทุจริต 
       1.5 เลขที่คดี ส.๑๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ด้วยคณะอนุกรรมการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กรณีตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อที่ระบุว่า “ทองพันธ์” ในหน้าฎีกาเบิก
เงินตามงบประมาณรายจ่าย บิลเงินสด ใบส่งของ ใบสั่งซ้ือ 
       1.6 เลขที่คดี ส.๑๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนกรณีบุกรุกที่ดินของทางราชการ บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพ
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อสร้างเป็นร้านขายสินค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖                  

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

๑๑.๕.๒ ปรับปรุงการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมโดยให้เข้าถึงความ
เป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว 
 
 
๑๑.๕.๓ ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม 

   ผลการด าเนินงาน กองทุนยุติธรรม  
ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖1  
มีผู้ยื่นค าขอ จ านวนทั้งสิ้น  427  ราย  
  - อนุมัติ      88  ราย  
  - ไม่อนุมัติ   33  ราย 
  - ยุติเรื่อง      9 ราย  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 130 ราย   

 ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 
 
 
 



๑๓๙ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้
บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจาก
ความไม่เป็นธรรม 

  ช่วยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม  ๒๕๖1 
    ๑. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน 89 ราย  
เป็นเงินจ านวน 482,285.00  บาท  
        ๑.๒ ค่าทนายความ จ านวน 218 ราย  
เป็นเงิน  1,391,829.50.00  บาท 
๑.๓ ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินคดี ตรวจพิสูจน์ จ านวน 6 ราย 
เป็นเงิน 42,875.00 บาท  
       1.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ค่าพาหนะที่พัก) 29 ราย เป็นเงิน 
7,832.00 
    ๒. ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
จ านวน 80 ราย เป็นเงิน 15,854,000.00 บาท  
    ๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จ านวน - เรื่อง เป็น 
    ๔. การให้ความรู้ทางกฎหมาย จ านวน 3 ราย 
เป็นเงิน 100,480.00 บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายในการให้ช่วยเหลือ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
17,879,301.50 บาท  
*หมายเหตุ ผู้ขอรับความช่วยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับ

ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 ค าขอฯ หรือ 1 เรื่อง 
ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ – 31 กรกฎาคม  ๒๕๖1 (ข้อมูลคงเดิม) 

ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 ๑๑.๕.๒ ปรับปรุงการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมโดยให้เข้าถึงความ
เป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว 
 
๑๑.๕.๓ ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้
บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจาก
ความไม่เป็นธรรม 

   ส่วนที่  2 ผลการด าเ นินงานกองทุนยุ ติธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561   
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 -  31 กรกฎาคม 2561) 
    มีผู้ยื่นค าขอ จ านวนทั้งสิ้น  6,912 ราย  
      - อนุมัติ     1,841 ราย  
      - ไม่อนุมัติ   2,050 ราย 
      - ยุติเรื่อง      544 ราย  
      - อยู่ระหว่างด าเนินการ 4,435 ราย   
      ช่วยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2561 (ข้อมูลคงเดิม) 
 
    ๑. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
        ๑.๑ ค่าธรรมเนียมศาล จ านวน  749  ราย 
เป็นเงิน 4,303,135.00  บาท 
        ๑.๒ ค่าทนายความ จ านวน 1,863 ราย 
เป็นเงิน 13,303,086.50  บาท  

 ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

        ๑.๓ ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการด าเนินคดี ตรวจพิสูจน์ จ านวน 
41 ราย เป็นเงิน 337,520.00 บาท  
        ๑.๔ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ค่าพาหนะค่าที่พัก) 
จ านวน 65 ราย เป็นเงิน 39,494.00 บาท 
๒. ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
จ านวน 594 เรื่อง เป็นเงิน 153,927,606.00  บาท  
๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จ านวน 1 เรื่อง เป็นเงินจ านวน  14,100.00  บาท 
๔. การให้ความรู้ทางกฎหมาย จ านวน 27 เรื่อง 
เป็นเงินจ านวน 1,098,172.00 บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน  
จ านวน 173,023,113.50 บาท (ข้อมูลคงเดิม) 
 
* หมายเหตุผู้ข้อรับความช่วยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับ
ความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 เรื่อง 
(ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 – 31 กรกฎาคม 25๖1) 

ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า 
 ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ

   ๑. ปรับปรุง แก้ไข ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย 
ผลการด าเนินงาน 
    - การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อ

 ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 



๑๔๒ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ๆ  ที่ ล้ า ส มั ย ไ ม่
สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประ เทศ เป็น อุปสรรคต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
๑๑.๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่
มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย
และจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
๑ ๑ . ๑ . ๓  ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้
ความรู้ เ ส ริ มศั กยภ าพ ในทาง
กฎหมายมหาชน การด าเนินคดี
ปกครอง การยกร่างกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ 

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ : การฝึกวิชาชีพนวดตาม พ.ร.บ. 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอ ปยธ. 
พิจารณา 
 
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

     ๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่ประชาชน 
ผลการด าเนินงาน 
       ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 



๑๔๓ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     วั นที่  ๒  ส . ค . 61  สก ธ .  ไ ด้ จั ด เ ว ที เ ส วน าหั วข้ อ 
“กระบวนการยุติธรรมเพื่อคนยากไร้ : คุ้มครองสิทธิ สร้าง
โอกาส ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียม” ภายใต้การ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 
“พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า น าความ
ยุติธรรมสู่ประชาชน 
     วั นที่  ๓  ส . ค . 61  สก ธ .  ไ ด้ จั ด เ ว ที เ ส วน าหั วข้ อ 
“กระบวนการยุติธรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ภายใต้การ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 
“พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า น าความ
ยุติธรรมสู่ประชาชน     
     วันที่  4 ส.ค. 61 สกธ.ร่วมจัดนิทรรศการ Thailand 
Social Expo โดยนิทรรศการประกอบไปด้วย  
     - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 
     - แนวทางการป้องกันอาชญากรม 
     - การสร้างการรับรู้กฎหมาย 
     - โรงเรียนอุปถัมภ์ฯ 
ได้รับความสนใจจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าชม
นิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะใน
ประเด็นต่างๆ พอสรุปได้ดังน้ี 

ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๔ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     1. เรื่องการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ มีหลักการและเน้ือหา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สกธ. ควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างรวดเร็ว 
     2. นอกจากจะเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อแล้ว หากคิด
กระบวนการต้นแบบเพื่อให้สามารถเผยแพร่ต่อในชุมชน 
ครอบครัว จะท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     3. การเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในสถานศึกษาและควรปลูกฝังการน าความรู้ไปใช้โดยการ
เคารพสิทธิผู้อ่ืน 
- ด าเนินการผลิต Infographic เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน ดังน้ี 
     กฎหมายน่ารู้  
     - สินเชื่อในระบบ จ่ายครบ-จบง่าย-ไม่ผิดกฎหมาย 
     - เหมือนลูกแท้ๆ เพียงแค่มีรักให้ “ลูกบุญธรรม” : 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๑๙-
๒๓,๒๕-๒๖,๒๗,๓๒ 
    - หยุดท าร้ายสัตว์ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณและ
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   - กฎหมายความผิดเก่ียวกับทรัพย์ในคดีอาญา 

ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

- การด าเ นินการบริการรถให้ความรู้ เคลื่อนที่  (Transit 
Advertising)  
    - วันที่ 22 ส.ค. 61 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะตาเพชร บ.เกาะตาเพชร ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์ สกธ. ร่วมกับสนง.ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรถให้
ความรู้เคลื่อนที่ ได้ให้ค าปรึกษาปัญหากฎหมาย รับเรื่องร้อง
ทุกข์ จ านวน 16 คน แบ่งเป็น หน้ีนอกระบบ 6 คน ขายฝาก 
5 คน ที่ดิน 3 คน การยึดทรัพย์ 1 คน และครอบครัว 1 คน 
     - วันที่ 24 ส.ค. 61 ณ วัดห้วยห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการ จ านวน 
168 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 



๑๔๖ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     ๔. ให้ ความเห็นและข้ อ เสนอแนะด้ านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
     -  ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่าง พระราชกฤษฎีกา
ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ... 
     - การประชุมให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.การจัดท าประมวล
กฎหมายแบบต่อเน่ืองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
พ.ศ.... 
     - การพิจารณาข้อเสนอของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เก่ียวกับการให้มีมาตรการระงับข้อพิพาทด้านการเงินและการ
ธนาคาร และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 ๑ ๑ . ๓  มี ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามและ
น า ผ ล ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม

   โครงการพัฒนาระบบบริหารและอ านวยความยุติธรรมทาง
อาญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานกิจการยุติธรรม 
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานจัดท าโครงการ
พัฒนาระบบบริหารและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 

 ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 



๑๔๗ 

 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๓๔,๓๘๔,๐๐๐ 
บาท 
ผลการด าเนินงาน 
     - ด าเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ ๑ แล้ว เม่ือวันที่ ๒๓ 
ธ.ค. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐,๒๗๒,๐๐๐ บาท 
     - ด าเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ ๒ แล้ว เม่ือวันที่ ๒๑ 
ก.พ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓,๖๙๖,๐๐๐ บาท   
     - ด าเ นินการเบิกจ่ายตามงวดงานที่  ๓ แล้ว จ านวน 
๕,๑๓๖,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 


