
๑ 

 

 
ส่วนที่ ๑ 

แผนติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน  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 การเผยแพรํความรู๎ความ
เ ข๎ า ใ จที่ ถู กต๎ 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 
พระเจ๎าอยูํหัวในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช๎ในเรือนจ า 
    2.  เพื่อสนองพระด าริพระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎า 
พัชรกิติยาภาในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ 

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 

ในการประกอบอาชีพภายหลังพ๎นโทษ 
    3. เพื่อเผยแพรํผลงานของผู๎ต๎องขังในเรือนจ าที่ด าเนินงาน
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให๎ประชาชนทั่วไปได๎รับทราบ 
    4. เพื่อเป็นการสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการอบรม แก๎ไข
ฟื้นฟูให๎กับผู๎ต๎องขัง 
    5. เพื่อให๎ผู๎ต๎องขังที่ผํานการอบรมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ได๎ภายหลังพ๎นโทษ 
เป้าหมาย 
      เรือนจ าชั่วคราวศูนย์เรียนรู๎ เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
โครงการก าลังใจในพระด าริ พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎า
พัชรกิติยาภา จ านวน 9 แหํงได๎แกํ     
    1. เรือนจ าชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจ ากลางเชียงราย 
    2. เรือนจ าชั่วคราวแคน๎อย สังกัดเรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    3. เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า สังกัดเรือนจ าจังหวัดตราด 
    4. เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจ าจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจ าชั่วคราวเหรียงห๎อง สังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจ ากลางสุรินทร์ 
    7. เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจ ากลางเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

    8.  เ รือนจ าชั่ วคราวเขาหมาก สั ง กัดเ รือนจ ากลาง
นครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปิดทุํงเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
ผลการด าเนินงาน 
   1.ได๎ด าเนินการคัดเลือกและย๎ายผู๎ต๎องขังเข๎ารํวมการอบรม
แล๎ว โดยก าหนดจัดอบรม เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
   2.ได๎ด าเนินการโอนเงินงบประมาณคําใช๎จํายในการจัด
อบรมให๎ความรู๎แกํผู๎ต๎องขัง ตามหลักสูตร จ านวน 9 แหํงๆ ละ 
349,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,143,700 บาท 
(ข๎อมูลคงเดิม) 

กรมราชทัณฑ์ 

    2.โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจ หลักสูตร
เข้มข้นโดยมูลนิธิเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย 
วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อสนองพระด าริ พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎า
พัชรกิติยาภา ในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎กับ
ผู๎ต๎องขังในเรือนจ าให๎ผู๎ต๎องขังได๎เรียนรู๎และน าไปประยุกต์ใช๎
ในการประกอบอาชีพได๎ภายหลังพ๎นโทษ 
    2.2 เพื่อเป็นการสร๎างความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการอบรม 
แก๎ไข ฟื้นฟู ให๎กับผู๎ต๎องขัง 

2,178,900 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

    2.3 เพื่อให๎ผู๎ต๎องขังที่ผํานการอบรมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
ภายหลังพ๎นโทษ 
เป้าหมาย 
    เรือนจ าชั่วคราวศูนย์เรียนรู๎ เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต๎
โครงการก าลังใจในพระด าริ พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎า
พัชรกิติยาภา จ านวน 9 แหํงได๎แกํ 
    1. เรือนจ าชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจ ากลางเชียงราย 
    2. เรือนจ าชั่วคราวแคน๎อย สังกัดเรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    3. เรือนจ าชั่วคราวเขาระก า สังกัดเรือนจ าจังหวัดตราด 
    4. เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจ าจังหวัดชัยนาท 
    5. เรือนจ าชั่วคราวเหรียงห๎อง สังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง 
    6. เรือนจ าชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจ ากลางสุรินทร์ 
    7. เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจ ากลางเพชรบุรี 
    8.  เ รือนจ าชั่ วคราวเขาหมาก สั ง กัดเ รือนจ ากลาง
นครศรีธรรมราช 
    9. ทัณฑสถานเปิดทุํงเบญจา จังหวัดจันทบุรี 
ผลการด าเนินงาน 
  1.ได๎ด าเนินการคัดเลือกและย๎ายผู๎ต๎องขังเข๎ารํวมการอบรม
แล๎ว โดยก าหนดจัดอบรมแหํงละ 5 วัน ด าเนินการจัดอบรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ตั้งแตํเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 
  2.การใช๎จํายงบประมาณในการอบรมตามหลักสูตรแหํงละ 
242,100 บาท จ านวน 9 แหํง รวม 2,178,900 บาท 
(ข๎อมูลคงเดิม) 

 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 

     3. การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ของทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชน  
และผู้ต้องขัง 
วัตถุประสงค์ 
   กองทุนก าลังใจในพระด าริ พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎า
พัชรกิติยาภา กรมราชทัณฑ์ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(จ ากัด) ได๎รํวมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ต๎นแบบในการถํายทอด
ความรู๎และทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม เพื่อเป็นสถานที่ 
ฝึกทักษะการท างานด๎านเกษตรกรรมให๎แกํผู๎ต๎องขังและศึกษา
ดูงานของบุคคลทั่วไป 
เป้าหมาย 
     ให๎ความรู๎แกํผู๎ต๎องขังและฝึกทักษะด๎านเกษตรกรรม  
โดยวิทยากรจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด จ านวน 6 
หลักสูตร จ านวนผู๎ เข๎ารับการอบรม ไมํน๎อยกวํา 30 คน/
หลักสูตร ดังน้ี 

กองทุนก าลังใจใน
พระด าริฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

๑. หลักสูตรการฝึกอบรมผู๎ต๎องขังฝึกวิชาชีพการเลี้ยงไกํ
พันธ์ุไข ํ

๒. หลักสูตรการฝึกอบรมผู๎ต๎องขังฝึกวิชาชีพการเลี้ยง
สุกร 

๓. หลักสูตรการฝึกอบรมผู๎ต๎องขังฝึกวิชาชีพปลูกทุเรียน 
๔. หลักสูตรการฝึกอบรมผู๎ต๎องขังฝึกวิชาชีพผลิตแก๏ส

ชีวภาพจากมูลสัตว์ 
๕. หลักสูตรการฝึกอบรมผู๎ต๎องขังฝึกวิชาชีพการกรีด

ยางพารา 
๖. หลักสูตรการฝึกอบรมผู๎ต๎องขังฝึกวิชาชีพการปลูก

กล๎วย 
ผลการด าเนินงาน 
    1. ได๎ด าเนินการอบรมให๎ความรู๎ผู๎ต๎องขัง โดยมีผู๎ต๎องขังอยูํ
ปฏิบัติหน๎าที่โรงเรือนละ 3 คน (หมุนเวียน) และดูแล บํอแก๏ส
ชีวภาพ จ านวน ๑ คน โดยด าเนินการเลี้ยงไกํไขํ จ านวน 
100,000 ตัว (ขนาดความจุ 25,000 ตัว/หลังและเลี้ยงสุกร
ขุนจ านวน 2,400 ตั ว  (ขนาด  ความจุ  600 ตัว /หลั ง  
สํวนการฝึกอบรมกรีดยางพาราให๎แกํผู๎ต๎องขังอยูํระหวําง
ด าเนินการน าผู๎ต๎องขังเข๎าอบรมและอยูํระหวํางการพัฒนา
พื้นที่ศูนย์เรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

แกํบุคคลทั่วไป 
    2. ด าเนินการฝึกอบรมตามเปูาหมาย มีผู๎ต๎องขังผําน 
การฝึกอบรม จ านวน 500 คน 
    3. มีคณะบุคคลจากหนํวยงานภายนอกเข๎าศึกษาดูงาน 7 
หนํวยงาน จ านวน 421 คน 
    4. ปัจจุบันทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ได๎มี
การเตรียมพื้นที่ในการเปิดศูนย์เรียนรู๎ โดยมีการด าเนินการ
ซํอมแซมคอกเลี้ยงสัตว์ ซํอมแซมระบบการให๎น้ า ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทางเข๎า-ออก ของศูนย์เรียนรู๎ด๎านเกษตรอุตสาหกรรม 
เขาพริก จัดตั้งปูายชื่อศูนย์เรียนรู๎ ฯ โดยพระเจ๎าหลานเธอ 
พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด 
“ศูนย์ เรียนรู๎ด๎ านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจ าเขาพริก”  
ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ.นครราชสีมา  
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 (ข๎อมูลคงเดิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4. โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา 
วัตถุประสงค์ 
    ห๎องสมุดพร๎อมปัญญา เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎รับพระ
มหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดห๎องสมุดพร๎อม
ปัญญาอยํ างตํ อ เ น่ือง เป็นประจ าทุ กปี  กรมราชทัณฑ์

 
 
 
 
 
 

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 

ตั้งเปูาหมายกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช-กุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดห๎องสมุด
พร๎อมปัญญาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี ความมํุงม่ัน พยายามของกรมราชทัณฑ์ใน
การที่จะสนองงานตามแนวพระราชด าริฯ ให๎บรรลุเปูาหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 
    ปีงบประมาณ 2561 ก าหนดการเสด็จพระราชด าเนิน 
เปิดห๎องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน 3 แหํง ได๎แกํ 
    1. เรือนจ ากลางสมุทรปราการ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
    2. เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 9 มกราคม 2561 
    3. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินการจัดพิธีเปิด “ห๎องสมุดพร๎อมปัญญา” โดยได๎รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “ห๎องสมุดพร๎อม
ปัญญา” เรือนจ ากลางสมุทรปราการ เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐  “ห๎องสมุดพร๎อมปัญญา” เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี 
เม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑“ห๎องสมุดพร๎อมปัญญา” ทัณฑ
สถานหญิงพิษณุโลก เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2561(ข๎อมูลคง
เดิม) 

2,000,000 
บาท 

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 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๒.๑ การ เตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมการ เ มืองและความ
ม่ันคงอาเ ซี ยนต๎อ ง ได๎ รั บกา ร
ปูองกันและแก๎ไข          
   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน๎าที่โดย
การบังคับใช๎กฎหมายที่เข๎มงวด
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า อ่ื น ๆ  
ที่เชื่อมโยงตํอเน่ืองให๎เบ็ดเสร็จ 
   ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การค๎ามนุษย์ 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรมข๎ามชาต ิ
   ๒.๑.๑.๔ ปัญหาสถานะและสิทธิ
บุคคล 

   1. โครงการชุมชนบ าบัด 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให๎ผู๎ต๎องขังที่ เป็นผู๎ เสพ/ผู๎ติดตามเสพติด ได๎รับ 
การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอยํางถูกต๎องเหมาะสม 
และเป็นการลด Demand ลง 
    2. เพื่อให๎ผู๎ต๎องขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได๎ 
และมีศักยภาพในการด ารงชีวิตอยํางปกติในสังคมภายหลัง 
พ๎นโทษ 
    3. เพื่อลดปัญหาการแพรํระบาดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
และเป็นการตัดวงจรยาเสพติด 
เป้าหมาย 
    ผู๎ต๎องขังที่เป็นผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด ได๎รับการบ าบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ จ านวน 6,300 คน พื้นที่ด าเ นินการ 
เรือนจ า/ทัณฑสถาน 78 แหํง (ข๎อมูลคงเดิม) 
ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินการจัดอบรมรุํนที่ 1 ระหวํางเดือน ต.ค. ๒๕60 -  
พ.ค. ๒๕61 มีผู๎ต๎องขังผํานการอบรม 5,266 คน 

 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 

    2. การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังเสพยาเสพติด 
ในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ 
(ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ต๎องขังติดยาเสพติดให๎มีความ
พร๎อม ทั้งในด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ทักษะ ความรู๎
ความสามารถทางการอาชีพ กํอนได๎รับการปลํอยตัวพัก 
การลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 
    2. เพื่อให๎นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน์) ได๎น า
ความรู๎ที่ได๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตภายหลังพ๎นโทษไมํหวน
กลับมากระท าผิดและเสพยาเสพติดซ้ า 
    3. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ การลด อุปสงค์ 
(Demand) ด๎านยาเสพติด 
    4. เพื่อสร๎างนวัตกรรมและเครือขํายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ยั่งยืนภายใต๎หลักการลูกเสือ ภายใต๎แนวคิด “การคืน
คนดี มีคุณคํากลับสูํสังคมด๎วยอุดมการณ์ลูกเสือ” 
เป้าหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดที่มีประวัติเสพจากเรือนจ า
ทัณฑสถานทั่วประเทศ จ านวน 1,200 ราย พื้นที่ด าเนินการ 
4 แหํง ได๎แกํ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานบ าบัด

 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 

พิเศษสงขลา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษกลาง 
ผลการด าเนินงาน 
     เรือนจ า/ทัณฑสถานอยูํระหวํางการอบรมรุํนที่ 1 ระหวําง
เดือน ต.ค.60 – พ.ค.61 มีผู๎ต๎องขังผํานการอบรม 406 คน 
(ข๎อมูลคงเดิม) 

กรมราชทัณฑ์ 

    3. โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให๎ผู๎ต๎องขังที่มีปัญหาหรือต๎องการความชํวยเหลือ 
ได๎รับค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต๎องจากเจ๎าหน๎าที่หรืออาสาสมัคร
แกนน าที่ผํานการอบรม 
    2. เพื่อให๎ผู๎ต๎องขังมีความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพติดและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจไมํยุํง
เก่ียวกับยาเสพติด 
    3. เพื่อให๎ผู๎ต๎องขังได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์จาก
กิจกรรมสร๎างสรรค์ 
เป้าหมาย 
     นักโทษเด็ดขาดทุกคนและผู๎ต๎องขังระหวํางฯ ที่สมัครใจ 
ผลการด าเนินงาน 
      ตัดโอนงบประมาณให๎กรมสุขภาพจิต , ตัดโอน

 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 

งบประมาณให๎เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
   - แจ๎งให๎เรือนจ า/ทัณฑสถานเรื่องการด าเนินงาน  TO BE 
NUMBER ONE  เรียบร๎อยแล๎ว 
   - จัดสัมมนาหน๎าที่ ที่ปฏิบัติงานรณรงค์ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า 
/ทัณฑสถานระหวํางวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 เจ๎าหน๎าที่
จ านวน 71 คน วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 เจ๎าหน๎าที่
จ านวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน 
    - เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 40 แหํง เข๎ารํวมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ผํานการคัดเลือก 19 แหํง  
เข๎าสูํการประกวดระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก  
ปี 2561  
    - นิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ เรือนจ าจังหวัดสกลนคร เรือนจ าอ าเภอสวํางแดนดิน 
เรือนจ ากลางล าปาง ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง กักขัง
กลางจังหวัดล าปาง 
    - ตัดโอนงบประมาณให๎เรือนจ า/ทัณฑสถานที่ชนะการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 19 แหํง  
เพื่อจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปี 2561  

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 

 - วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรือนจ า/ทัณฑสถานรํวมงานวัน
ตํอต๎านยาเสพติดโลก 

กรมราชทัณฑ์ 

    4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้เสพยา 
เสพติดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
เป้าหมาย 
   ผู๎ต๎องขัง จ านวน 12,500 คน พื้นที่ด าเนินการในเรือนจ า/
ทัณฑสถาน 101 แหํง 
ผลการด าเนินงาน 
   - จัดอบรมให๎กับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการบ าบัดฟื้นฟู
ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีผู๎เข๎ารํวม 2,282 คน 
   - มีผู๎ต๎องขังผํานการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบ
ต๎องโทษรูปแบบโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุํม 
ผู๎ติดยาเสพติดฯ จ านวน 2,282 คน 
 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 

- รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ 

  1.การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน 2561  
จ านวน 47 ครั้ง ประกอบด้วย 
       1.1 จังหวัดปัตตานี จ านวน 22 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จ านวน 5 ครั้ง 

10,427,800 
บาท 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 



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 

- แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สั ง ค ม แ หํ ง ช า ติ 
ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตร์สร๎าง
ความเป็นธรรมใน
สังคม 

       1.3 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 19 ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา จ านวน 1 ครั้ง             
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

     2. การจัดการข้อมูลทางนิติวิ ทยาศาสตร์  ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการก าหนดหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงาน
และการสนับสนุนการด าเนินคดี  
ประกอบด๎วย 
       2.1 รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ จ านวน 0 เรื่อง 
       2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติ วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 0 เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเชื่อมโยงทางนิติ วิทยาศาสตร์ 
(DSM) จ านวน 23 เรื่อง 
        2.4 การออกหัวข๎อขําวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการด าเนินคดี จ านวน 19 เรื่อง 
        2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุ

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ระเบิดและสารเสพติดเบื้องต๎น จ านวน 45 เรื่อง 
        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จ านวน 152 
รายการ 
               (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จ านวน 
150 รายการ  
               (2) รายการตรวจด๎วยเครื่องตรวจสารพันธุกรรม
แบบเรํงดํวน (DNA Rapid Hit) จ านวน  
2 รายการ  
        2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานข๎อมูล (DNA pro file ) จ านวน 1 pro file  
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     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 

 
 
 
 
 

 



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 

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการตํางประเทศ 
    ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน๎า 
ที่ต๎องได๎รับการปูองกันและแก๎ไข
โดยการบังคับใช๎กฎหมายที่เข๎มงวด
และการ จั ด การปั ญห า อ่ื น  ๆ  
ที่เชื่อมโยงตํอเน่ืองให๎เบ็ดเสร็จ 
       ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 

   งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
    ๑.ตรวจพิสูจน์ 
ด าเนินการตรวจพิสูจน์ จ านวน 117,199 ราย 
    ๒.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด 
ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
รักษา จ านวน 127,627 ราย แบํงออกเป็น 
  การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 25,796 ราย 
  การฟื้นฟูฯ แบบไมํควบคุมตัวจ านวน 91,669 ราย 
  ผลการฟื้นฟูเสร็จสิ้นไป โดยผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ 
   จ านวน 68,869 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

ได๎รับ 
639,656,100 

ใช๎จํายไป 
637,536,007.50 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ



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 

     1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการด าเนินงาน 
     ปี ง บป ระมาณ 2 561  กรมคุ มป ระพฤติก าหนด 
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว  
ณ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด จ านวน 10 
แหํง ปัจจุบันด าเนินการครบแล๎ว  
   1. วันที่  20 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
   2. วันที่  28 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ วิวัฒน์
พลเมือง กองพันสุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา 
   3. วันที่ 6 - 7  ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันทหารปืนใหญํที่ 21 คํายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี 
   4. วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันปืนใหญํที่ 104 จังหวัดพิษณุโลก 
   5. วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันปืนใหญํที่ 16 จังหวัดร๎อยเอ็ด 
   6. วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กรมทหารราบที่ 3 คํายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร 

ได๎รับ 
345,930 
ใช๎จํายไป 

165,522.16 

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 

    7. วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง  
กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน ที่  6 เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 
    8. วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู๎ติดยาเสพติด กองทัพอากาศทุํงสีกัน กรุงเทพมหานคร 
    9. วันที่ 21 - 22 กุมพาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ วิวัฒน์
พล เ มื อ งกองพั นทหารปื นใหญํ ตํ อสู๎ อ ากาศย านที่  3  
ศูนย์การทหารปืนใหญํ จังหวัดลพบุรี 
    10. วันที่  26 - 27 กุมพาพันธ์ 2561 สถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด กองร๎อยบังคับการบริการ  
กองบังคับการอาสารักษาดินแดน จังหวัดเพชรบุรี (ข๎อมูลคง
เดิม) 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.2 เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
     2.2.3 สร๎างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

   โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ผลการด าเนินงาน 
    1. โครงการพัฒนาพฤตินิสัยกลุํมผู๎ถูกคุมประพฤติและ
ผู๎ต๎องขังคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎   
 
     1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร๎อม
คณะท างานในการด าเนินงานหลักสูตร “สํงเสริมแนวทางสันติ

ได๎รับ 
7,000,000 

ใช๎จํายไป 
6,722,000.90 

 
ได๎รับ 

981,330 
ใช๎จํายไป 

610,057.43 
 

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 

วิธี” วันที่ 26 ก.พ. 61 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง  
จ.ปัตตานี มีผู๎เข๎ารํวม ได๎แกํ คณะท างาน เจ๎าหน๎าที่ ผู๎ได๎รับ
มอบหมายและผู๎สังเกตการณ์รวม 37 คน  
 
    1.2 อบรมเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพเทคนิคการถํายทอด
ความรู๎แกํคณะท างานหลักสูตร” สํงเสริมแนวทางสันติวิธี) 
วันที่ 2-4 เม.ย. 61 ณ ห๎องสมุดศาลาเสียงสน โรงแรมหาด
แก๎ว รีสอร์ท ต. ชิงโค อ. สิงหนคร จ. สงขลา มีผู๎เข๎ารํวม 34 คน 
     1.3 พัฒนาพฤตินิสัยกลุํมผู๎ถูกคุมความประพฤติและ
ผู๎ต๎องขั งคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ตาม
หลักสูตร “สํงเสริมแนวทางสันติวิธี” 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 

ได๎รับ 
79,715 
ใช๎จํายไป 
39,439 

 
 

ได๎รับ 
197,500 
ใช๎จํายไป 

145,811.10 
 
 
 
 
 

ได๎รับ 
543,240 
ใช๎จํายไป 

312,079.90 
 
 
 
 
 

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 

    - เรือนจ ากลางสงขลา วันที่ 7, 21 มิ.ย. 31 
    1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและรายงานผล
โครงการพัฒนาพฤตินิสัยกลุํมผู๎ถูกคุมความประพฤติและ
ผู๎ต๎องขั งคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ตาม
หลักสูตร “สํงเสริมแนวทางสันติวิธี” 
     ด าเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรม บีพี สมิลาบีช ต าบลบํอยําง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา มีผู๎เข๎ารํวม 38 คน 

 
 
 

ได๎รับ 
160,875 
ใช๎จํายไป 

112,727.43 
 
 

 

 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     2. โครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมใน
การดูแลเป้าหมายม่ันคง (เป้าหมาย 544 คน) 
ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินการแล๎ว 6 ส านักงาน ดังน้ี 
    1) ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 27 - 28 ก.พ.2561 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์
พาเลซสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู๎เข๎ารํวม 99 คน 
    2) ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา สาขานาทวี 
ด าเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 26 - 27 ก.พ.2561 ณ โรงแรม
เดอะวิสต๎า โอเทล (ดํานนอก) อ.สะเดา จ.สงขลา มีผู๎เข๎ารํวม 
78 คน 

ได๎รับ 
2,050,270 

ใช๎จํายไป 
1,632,110 

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 

      3) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 26 - 27 ก.พ.25๖๑ ณ โรงแรมเก็นติ้ง  
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส มีผู๎เข๎ารํวม 154 คน 
      4) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 13 - 14 มี.ค.2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น
วิวปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู๎เข๎ารํวม 109 คน 
      5) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 21 - 22 มี.ค.2561 ณ ห๎องพิมพ์มาดา 
โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา มีผู๎เข๎ารํวม 130 คน 
      6) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม วันที่ 12 - 13 มี.ค. 61 ณ สตารินทร์รีสอร์ท  
อ.เมือง จ.สตูล มีผู๎เข๎ารํวม 110 คน (ข๎อมูลคงเดิม) 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     3. การจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) (เป้าหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุ่น  
รุ่นละ 50 คน) 
ผลการด าเนินงาน 
     ด าเนินการแล๎ว 6 ส านักงาน ดังน้ี 
      1) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม 
    - รุํนที่ 1 วันที่ 13 - 15 ก.พ.25๖๑ ณ อุทยานแหํงชาติ 

ได๎รับ 
1,088,400 

ใช๎จํายไป 
1,088,400.00 

 
 
 
 

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 

บูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผู๎เข๎ารํวม 70 คน  
    - รุํนที่ 2 วันที่ 20 - 22 มี.ค.25๖๑ ณ เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ปุา ฮาลา-บาลา อ.แว๎ง จ.นราธิวาส มีผู๎เข๎ารํวม 52 คน 
    - รุํนที่ 3 วันที่ 18 – 20 มิ.ย. ๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ม.1 ต. ปะลุรู อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส มี
ผู๎เข๎ารํวม 50 คน 
    - รุํนที่ 4 วันที่ 21 – 23 มิ.ย. ๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ม.1 ต. ปะลุรู อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส มี
ผู๎เข๎ารํวม 51 คน 
   - รุํนที่ 5 วันที่ 25 – 27 มิ.ย. ๖๑ ณ อุทยานแหํงชาติบูโด-
สุไหงปาดี ต.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผู๎เข๎ารํวม 50 คน 
   - รุํนที่ 6 วันที่ 28 – 30 มิ.ย. ๖๑ ณ อุทยานแหํงชาติบูโด-
สุไหงปาดี ต.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีผู๎เข๎ารํวม 52 คน 
     2) ส า นักงานคุมประพฤติ จังหวัดสตู ล ด าเ นินการ 
จัดกิจกรรม  
   - รุํนที่ 1 วันที่ 26 - 28 ก.พ. 2561 ณ กองร๎อยรักษา
ดินแดนที่  436 อ . เ มือง จ .สตู ล  มีผู๎ เข๎ ารํ วม  75 คน  
   - รุํนที่ 2 วันที่ 27 - 29 มี.ค. 2561 ณ กองร๎อยต ารวจ
ตระเวณชายแดน ที่ 436 อ.เมือง จ.สตูล มีผู๎เข๎ารํวม 69 คน 
     3) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

จัดกิจกรรม  
  - รุํนที่ 1 วันที่ 13 - 15 มี.ค. 25๖๑ ณ กองรักษาความ
ปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู๎เข๎ารํวม  
65 คน  
  - รุํนที่ 2 วันที่ 12 – 14 มิ.ย. ๖๑ ณ กองรักษาความ
ปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มีผู๎เข๎ารํวม  
62 คน 
     4) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 
ด าเนินการจัดกิจกรรม  
  - รุํนที่ 1 วันที่ 27 – 29 มี.ค. ๒๕๖๑ ณ กรมสนับสนุนกอง
พลทหารราบ ที่ 15 (คํายลพบุรีราเมศวร์) อ.เทพา จ.สงขลา 
มีผู๎เข๎ารํวม 62 คน  
  - รุํนที่ 2 วันที่ 26 – 28 มิ.ย. ๖๑ ณ กรมสนับสนุนกองพล
ทหารราบ ที่ 15 (คํายลพบุรีราเมศวร์) อ.เทพา จ.สงขลา มี
ผู๎เข๎ารํวม 74 คน 
     5) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม  
     - รุํนที่ 1 วันที่ 6 - 8 มี.ค. ๒๕๖๑ ณ กองร๎อยอาสารักษา
ดินแดน อ า เภอเ มืองปัตตานีที่  2  อ . เ มือง  จ .ปั ตตานี  
มีผู๎เข๎ารํวม 27 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

    - รุํนที่ 2 วันที่ 24 - 26 เม.ย. ๒๕61 ณ กองร๎อยอาสา
รักษาดินแดนที่ 2 อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู๎เข๎ารํวม 75 คน 
      6) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ด าเนินการ 
จัดกิจกรรม  
    - รุํนที่ 1 วันที่ 6 - 8 มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง หมํูที่ 2 อ.รามัน จ.ยะลา มีผู๎ เข๎ารํวม  
71 คน  
    - รุํนที่ 2 วันที่ 27 - 29 มี.ค. ๒๕61 ณ ศูนย์การเรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง หมํูที่ 2 อ.รามัน จ.ยะลา มีผู๎เข๎ารํวม  
50 คน 
 
จัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน เดือนมิถุนายน  2561 
(เพิ่มเติม) 
       1) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ด าเนินการจัด
กิจกรรม 
     - วันที่ 12 - 14 มิ.ย. 61 ณ กองรักษาความปลอดภัย  
ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มีผู๎ เข๎ารํวม  
62 คน ใชํงบ 127,240 บาท 
       2) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได๎รับ 
1,180,400 

ใช๎จํายไป 
1,162,618 

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 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
     - วันที่ 26 - 28 มิ.ย. 61  ณ กรมสนับสนุนกองพลทหาร
ราบ ที่  ๑๕ (คํายลพบุรีราเมศวร์ ) อ.เทพา จ.สงขลา  มี
ผู๎เข๎ารํวม 74  คน ใช๎งบ 145,640 บาท 
       3) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ด าเนินการจัด
กิจกรรม 
     - วันที่  3-5 ก.ค. 61 ณ กองร๎อยอาสารักษาดินแดน 
อ าเภอเมืองปัตตานีที่ 2 อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู๎เข๎ารํวม 110 
คน ใช๎งบ 217,680 บาท 
       4) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ด าเนินการจัด
กิจกรรม 
     - วันที่ 19 - 21  มิ.ย. 61 ณ ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ หมํูที่๑ อ.รามัน จ.ยะลา มีผู๎เข๎ารํวม 60 คน ใช๎งบ 
127,240 บาท 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     4  การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน  
จ านวน 5 จังหวัด รวม 16 อัตรา โดยจะด าเนินการจ๎างงาน
ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 
ผลการด าเนินงาน 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานีจ๎างงาน จ านวน 4 

ได๎รับ 
2,880,000 

ใช๎จํายไป 
2,228,815.47 

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 

อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจ๎างงาน จ านวน 1 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจ๎างงาน สาขานาทวี 
จ านวน 2 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาจ๎างงาน จ านวน 3 อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสจ๎างงาน จ านวน 4 
อัตรา 
    - ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจ๎างงาน จ านวน 2 อัตรา  

กรมคุม
ประพฤต ิ

 
 
 
 
 
 
 

 2.1  การ เ ต รี ย มความพร๎ อม
ประชาคมการ เ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน  
    2.1.1 ปัญหาเฉพาะหน๎าที่ต๎อง
ได๎รับการปูองกันและแก๎ไขโดย
การบังคับใช๎กฎหมาย 
ที่เข๎มงวดและการจัดการปัญหาอ่ืน 
ๆ ที่เชื่อมโยงตํอเน่ืองให๎เบ็ดเสร็จ 
          1) ปัญหายาเสพติด 

   การป้องกัน บ าบัดแก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด จ านวน 6,837,200 
บาท 
     สาระส าคัญ กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจ 
ในการดูแลเด็กและเยาวชน ที่ต๎องหาวํากระท าความผิดรวมถึง
ด าเนินการเก่ียวกับการแก๎ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ศาล 
มีค าสั่งให๎เข๎ารับการฝึกอบรมเพื่อให๎มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ไปในทางที่ดีขึ้นและพร๎อมกลับคืนสูํสังคม ซ่ึงเด็กและเยาวชนสํวน
ใหญํมีความเก่ียวข๎องกับการใช๎ยาเสพติดจึงจ าเป็นที่ บุคลากรผู๎มี
หน๎าที่ รับผิดชอบในการบ าบัดรักษาต๎องได๎รับการเพิ่มพูนความรู๎
เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิด๎านการบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู๎เสพ ผู๎ติด 

5,971,446.05 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

นอกจากน้ีหนํวยงานที่ให๎การบ าบัดต๎องเป็นหนํวยงาน ที่มีคุณภาพ 
โดยมีรูปแบบการบ าบัดที่เหมาะสม จ าเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนา
หนํวยงานอยํางตํอเน่ืองเพื่อให๎ เด็กและเยาวชนได๎รับบริการ 
ที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน มีจ านวน 2 โครงการ ดังน้ี 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 

     วัตถุประสงค์   
    1.เพื่อให๎หนํวยงานเกิดการเรียนรู๎และมีแนวทางในการ
พัฒนาหนํวยงานด๎านการบ าบัดยาเสพติดตามเกณฑ์มาตรฐาน
อยํางเป็นระบบและตํอเน่ือง 
    2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู๎ให๎การบ าบัด 
    3.เพื่อพัฒนา การปูองกัน การบ าบัดแก๎ไขฟื้นฟู 
สมรรถภาพเด็กและเยาวชน อยํางมีประสิทธิภาพ 
    4.เพื่อให๎มีแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
เป้าหมาย  
 เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯและสถานพินิจฯ 
ตัวชี้วัด   
จ านวนเด็กและเยาวชนได๎รับการบ าบัดแก๎ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด๎านยาเสพติด 
 

 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ผลการด าเนินงาน 
   1.โครงการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามผลการจ าแนก (จัดสรร) 
จ านวน 2,030,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
   - ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในหนํวยงานสังกัดกรม
พินิจฯ พร๎อมทั้งจัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจสอบ 
  - บ าบัดแก๎ไขฟื้นฟูตามโปรแกรมบ าบัด 
  - รณรงค์เน่ืองในวันตํอต๎านยาเสพติด โดยหนํวยงานในสังกัด
จัดกิจกรรมตํางๆขึ้นภายในหนํวยงาน 
2. โครงการ เพิ่ มประสิทธิภาพการบ าบัดแก้ ไขฟื้ นฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพ
ติด จ านวน 4,807,200 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
     1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานบ าบัดตามมาตรฐาน
งานยาเสพติด เพื่อเข๎าสูํการรับรองคุณภาพการบ าบัดด๎านยา
เสพติดในระบบต๎องโทษ 
          1.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ ตามมาตรฐานงานยาเสพติด  ประจ าปี  2561 
ระหวํางวันที่   6- 8 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนา

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

บุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน จ านวน
บุคลากร 57 คน ผู๎แทนหนํวยงาน 18 แหํง (ศฝ. 9 แหํงๆละ 
3 คน,สพ. 9 แหํงๆละ 3 คน 
            1.2 เยี่ยมส ารวจหนํวยงานที่สํงแบบประเมินตนเอง 
ตั้งแตํ กพ.-พค. 2561 แล๎วเสร็จจ านวนทั้งสิ้น 15 แหํงและ
ติดตามหนํวยงานที่ขอขยายผลการตรวจซ้ า 6 เดือน จ านวน 
3 แหํง รวม 18 แหํง 
            1.3 จัดประชุมสรุปผลการเยี่ยมส ารวจเพื่อการ
รับรองคุณภาพปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5-8 มิถุนายน 
2561 
            1.4 กิจกรรมการเพิ่มคุณภาพการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู๎ ติดยา เสพติด  ( จ๎างผู๎ ชํวย นักบ าบัด )  10 
หนํวยงาน (จัดสรรหนํวยงาน) บ๎านกรุณา 150 ,000 บาท 
(ไมํได๎ใช๎งบจ๎างผู๎ชํวยนักบ าบัด) 
            1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพหนํวยบ าบัดที่ผํานการ
รับรองคุณภาพการบ าบัดด๎านยาเสพติด (จัดสรรหลังทราบผล
การประชุมคณะกรรมการรับรองฯ) 
ด าเนินการลงพื้นที่ไปแล๎ว จ านวน 12 หนํวยงาน ดังน้ี 
   1. สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 ก.พ. 61 
   2. สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแกํน วันที่ 8 ก.พ. 61 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

   3. สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 ก.พ. 61 
   4. สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ก.พ. 61 
   5. ศูนย์ฝึกฯบ๎านปรานี 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. ศูนย์ฝึกฯบ๎านบึง 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 หนํวยงาน 
 1. ศูนย์ฝึกฯเขต 5 อุบลราชธานี วันที่  29 มี.ค. 61 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและ

เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
        2.1 การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต๎น)/สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช/สาขาการพยาบาลผู๎ใช๎ยาและสารเสพติด 
       2.2 อบรมเพื่อฟื้นฟูตามข๎อบังคับสภาการพยาบาล  
***ขึ้นอยูํกับชํวงระยะเวลาการเปิดอบรมของสถาบันที่ผําน

 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลจัดสรรให๎แกํผู๎เข๎ารับ
การอบรมฟื้นฟู จ านวน 13 คน 
    3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน ระบบ
ติดตามและ เฝ้าระวั งปัญหายาเสพติด (ประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล บ.ส.ต.) 
        3.1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
ข๎อมูล บ.ส.ต.ระหวํางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 และ
ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มี
บุคลากรในหนํวยงานสังกัดกรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและ
เยาวชน จ านวน 68 คน โดย แบํงเป็น สถานพินิจและ
คุ๎มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับ) จ านวน  34 คน สถาน
พินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน (มีแรกรับชั่วคราว) จ านวน 
17 คน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จ านวน 17 คน 
 
  4) การก ากับติดตามการเก็บตัวอย่างเส้นผมเพื่อตรวจพิสูจน์ 
หาสารเสพติด 
       ด าเนินงานด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดโดย
การบูรณาการรํวมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการตรวจหาสาร
เสพติดจากเส๎นผมของเด็กและเยาวชน เพื่อให๎หนํวยงานในสังกัดมี
มาตรการในการปูองกันมิให๎เด็กและเยาวชนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ า

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ในขณะลาเยี่ยมบ๎าน หรือออกท างานภายนอก และเป็นการปูองกัน
การลักลอบน ายาเสพติดเข๎าสถานควบคุม โดยมีกิจกรรมอบรมให๎
ความรู๎แกํบุคลากร จ านวน 117 คน เก็บตัวอยํางเส๎นผมเด็กและ
เยาวชน จ านวน 1,837 ราย ตรวจ 1,604 ราย พบสารเสพติด 
518 ราย คิดเป็นร๎อยละ 32.30 
 
     5) จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด (Multi urine drug test) 
(จัดสรร)  
   ผลการด าเนินงาน  
การน าเด็กและเยาวชน ผูเ๎สพผู๎ติดเข๎าสูํกระบวนการบ าบัดรักษาแตํ
ละระบบ บ.ส.ต. เปูาหมาย จ านวน 2,500 ราย ได๎รับการบ าบัด 
จ านวน 3,087 ราย 
 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

     การป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
จ านวน 3,530,100 บาท 
      กรมพินิจฯ มีภารกิจเก่ียวกับการพินิจและคุ๎มครองเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด โดยมีการให๎การศึกษา การฝึกอาชีพ การบัด
แก๎ไข ฟื้นฟู และการสงเคราะห์ เพื่อให๎เด็กและเยาวชนรู๎จักใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถกลับไป
อยูํกับครอบครัว และบุคคลอ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

2,616,675.95 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 



๓๓ 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
นายกรัฐมนตรี 

 

ความสอดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

1. โครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด 
จ านวน 1,153,100 บาท 
วัตถุประสงค์   
  (1 )  เพื่ อ ใ ห๎ เ ด็ กและ เย าวชน ได๎ รั บการบ าบั ด แ ก๎ ไ ข
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช๎กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เป็นสื่อ 
  (2) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎เลํนกีฬา และมีประสบการณ์
ในการแขํงขันฟุตซอลและการแขํงขันประกวดกองเชียร์ 
  (3) เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎ เด็กและเยาวชนได๎แสดง
ความสามารถในทางที่ถูกต๎อง เหมาะสม และใช๎เวลาวําง 
ให๎เกิดประโยชน์โดยไมํต๎องเก่ียวข๎องกับยาเสพติด 
  (4) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนตลอดจนเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง 
ได๎ท างานรํวมกันเป็นทีมอยํางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
    เ ม่ือวันที่  20 กรกฎาคม 2561 นางก่ิงกาญจน์ บุญ
ประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน 
เป็นประธานมอบรางวัลและปิดโครงการเป็นหน่ึงด๎วยกีฬา ไมํ
พึ่งพายาเสพติด การแขํงขันฟุตซอลเพื่อพัฒนาทักษะสูํความ
เป็นเลิศ และการประกวดกองเชียร์ กรมพินิจและคุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (DJOP 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

Futsal for Change 2018) โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ๎านอุเบกขา เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน ซ่ึงจัดขึ้น
ระหวํางวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาญชัย
อาเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุง เทพธนบุรี  เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยได๎รับการสนับสนุนจากภาคีเครือขําย
มากมาย อาทิ  คณะผู๎พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนนทบุรี, นครปฐม และปทุมธานี, มูลนิธิไร๎ ทู 
เพลย์ (ประเทศไทย) บริษัท เอส บี แคนวาส จ ากัด , บริษัท 
เอส ที จี อินเตอร์กรุ๏ป, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วิทยาลัย
นาฏศิลป์ , มูลนิธิสํงเสริมการพัฒนาประชาชาติ , กลุํม
ทานตะวัน, ร๎านสุวิทย์โลหะกิจ, พันธกิจเติมใจรัก, ดร.มีชัย 
ภัทรเปรมเจริญ, คุณปณฐ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, คุณอภิชาติ 
กุลพงษ์วาณิชย์, นายรังสรรค์ กาญจนสมศักดิ์, คุณบุณณดา สุ
ปิยพันธ์ุ และ  คุณศรีนวล ค าแสน นอกจากน้ีภายในงานยังมี
การแสดงโขน ตอน "ยกทัพ" โดยเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
บ๎านอุเบกขา ซ่ึงได๎รับการฝึกสอนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม  
         ส าหรับผลการแขํงขันกีฬาฟุตซอลและการประกวด
กองเชียร์ มีดังตํอไปน้ี 
 - การแขํงขันฟุตซอลประเภทสถานพินิจฯ  

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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ชนะเลิศ ได๎แกํ สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได๎แกํ สถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส 
รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได๎แกํ สถานพินิจฯ จังหวัด
อุบลราชธานี และสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี 
   - การแขํงขันฟุตซอลประเภทศูนย์ฝึกและอบรมฯ  
ชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ๎านกรุณา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 
เชียงใหมํ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได๎แกํ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
สิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5 อุบลราชธานี 
   - รางวัลนักเตะทรงคุณคําประเภทสถานพินิจฯ ได๎แ กํ 
เยาวชนจากสถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ  
   - รางวัลนักเตะทรงคุณคําประเภทประเภทศูนย์ฝึกและ
อบรมฯ ได๎แกํ เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ๎านกรุณา 
นอกจากน้ี ยังมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเพื่อมอบให๎แกํเด็กและ
เยาวชนทุกทีมๆ ละ 1 รางวัลอีกด๎วย 
   - การประกวดกองเชียร์  
ชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ๎านปรานี 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ๎านกรุณา
(ข๎อมูงคงเดิม) 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

     2. โครงการแข่งขันนาฏมวยไทย (ส่งเสริมเอกลักษณ์  
รักษ์มวยไทย)  จ านวน 840,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
   (1) เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร๎างทัศนคติให๎เด็กและเยาวชน 
มีจิตส านึกในบรรพบุรุษไทยที่ได๎คิดค๎นศิลปะมวยไทย ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 
   (2) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู๎ศิลปะการปูองกัน
ตนเองด๎านมวยไทยได๎อยํางถูกต๎อง 
   (3) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการบ าบัดแก๎ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยใช๎กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ  
   (4) สร๎างความสามัคคีในหมํูคณะ รู๎จักการท างานเป็นทีม 
   (5) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรู๎สึกวํา
ตนเองมิชาภาระของสังคมแตํเป็นสํวนหน่ึงในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติไว๎  
ผลการด าเนินงาน 
      เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางก่ิงกาญจน์  บุญประสิทธ์ิ  
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลในโครงการแขํงขันนาฏมวยไทย 
“สํงเสริมเอกลักษณ์ รักษ์มวยไทย” กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและ
เยาวชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดย 

 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

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 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ๎านมุทิตา ณ อาคาร
อเนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซ่ึงการแขํงขันในครั้งน้ี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการแก๎ไข บ าบัด ฟื้นฟู 
และปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยโดยใช๎กิจกรรมเป็นสื่อ และให๎เด็กและ
เยาวชนได๎เรียนรู๎กฎ กติกา มารยาท และแสดงออกถึงความสามารถ
ในทางที่ถูกต๎อง อีกทั้งใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และรู๎จักศิลปะ
ประจ าชาติ รวมทั้งเพื่อให๎เด็กและเยาวชนตลอดจนเจ๎าหน๎าที่ได๎
ท างานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับผลการแขํงขันนาฏมวยไทย มีดังน้ี 
    ทีมชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๗ เชียงใหมํ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์ 
    รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ บ๎านกรุณา 
    รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ สิรินธร 
    รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒ ราชบุรี
(ข๎อมูงคงเดิม) 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

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. โครงการประกวดดนตรีพินิจ พ้นภัยยาเสพติด 
จ านวน 569,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
  (1) เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะด๎านดนตรีส าหรับเด็กและ
เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
  (2) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
รู๎จักการใช๎ดนตรีเป็นทางเลือกในการเผชิญปัญหาโดยไมํต๎องใช๎
ยาเสพติด 
  (3) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎มีโอกาสแสดงออกถึงพรสวรรค์
และพฤติกรรมที่ดีด๎วยดนตรีตํอเวทีสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 
        เ ม่ื อ วันที่  29 มีนาคม  2561 นา ง ก่ิ ง ก าญจ น์ 
 บุญประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบ
รางวัลในโครงการประกวดดนตรีพ๎นภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 “บทเพลงแหํงสายน้ า ณ เขื่อน 
ของพํอ” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดย ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ณ เขื่อนปุาสัก
ชลสิทธ์ิ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ชิงถ๎วยรางวัล
ชนะเลิศจากพลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี

 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก
นายสหการณ์เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ๎มครองเด็ก
และ เยาวชน  เพื่อ เปิ ด เ วที ให๎ เ ด็กและเยาวชนที่ เ ข๎ าสูํ
กระบวนการยุติธรรมน าทักษะทางด๎านดนตรีมาแขํงขันและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการน าดนตรีเข๎ามาชํวยในการ
บ าบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิด ให๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และเป็นการผํอน
คลายความเครียด และเพื่อเปิดโอกาสให๎เด็กและเยาวชนได๎
แสดงความสามารถตํอสาธารณะ ดังวิสัยทัศน์ของกรมพินิจฯ 
ที่วํา เป็นองค์กรที่จะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแกํเด็กและ
เยาวชนภายใต๎กระบวนการยุติธรรม  ส าหรับผลการแขํงขันมี
ดังน้ี 
ประเภทเพลงไทยสากล 
    ทีมชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแกํน 
    รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหมํ 
    รองชนะ เลิ ศ  อันดับที่  2  ได๎ แ กํ  ศูนย์ ฝึ กฯ  เขต  5 
อุบลราชธานี 
    ประเภทเพลงลูกทุ่ง ทีมชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

ลพบุรี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหมํ 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์ 
    ประเภทแดนซ์เซอร์ 
    ทีมชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 นครสวรรค์ 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหมํ 
    รางวัลนักร๎องลูกทุํงชายยอดเยี่ยม ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 
อุบลราชธานี 
    รางวัลนักร๎องลูกทุํงหญิงยอดเยี่ยม ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 6 
นครสวรรค์ 
    รางวัลนักร๎องไทยสากลชายยอดเยี่ยม ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ  
เขต 11 ลพบุรี 
    รางวัลนักร๎องไทยสากลหญิงยอดเยี่ยม ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ 
เขต 8 สุราษฎร์ธานี 
    รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหมํ 
    รางวัลเบสยอดเยี่ยม ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหมํ 
    รางวัลกีตาร์ยอดเยี่ยม ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4  ขอนแกํน 
    รางวัลคีย์บอร์ดยอดเยี่ยม ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 ขอนแกํน 
    รางวัลขวัญใจกรรมการ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ บ๎านปรานี 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

    รางวัลเครื่องมือพิเศษ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 สงขลา 
    ส าหรับเจ๎าภาพจัดการแขํงขันครั้งตํอไป คือ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์  ซ่ึงจะจัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข๎อมูงคงเดิม) 
 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 

     4. โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ จ านวน 577,000 บาท 
วัตถุประสงค์  
  (1) เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ  
ได๎ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย และรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์แกํตนเองและสํวนรวม 
  (2) เพื่อหลํอหลอมให๎เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติตํอไป 
 
ผลการด าเนินงาน     
      เ ม่ื อ วันที่  8  มี นาคม  2561  เ วล า  13 .00  น .  
นางก่ิงกาญจน์ บุญประสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ๎มครอง
เด็กและเยาวชน เดินทางไปเป็นประธานพิธีปิด พร๎อมมอบโลํ
รางวัลและใบประกาศ เ กียรติคุณ แกํเด็กและ เยาวชน  
ในโครงการประกวดสวดมนต์หมํูสรรเสริญพระรัตนตรัย 

 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

ท านองสรภัญญะ การแขํงขันตอบปัญหาธรรมะ และการ
บรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ซ่ึงจัดขึ้นระหวํางวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561  
ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร  
โดยผลการแขํงขันมีดังน้ี 
    1. ป ระ เภทการประกวดสวดมนต์ ห มู่ สร ร เ สริญ 
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ   
         - รางวัลชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ ชายบ๎านอุเบกขา 
         - รองชนะเลิศอันดับที่  1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯเขต 6  
จ.นครสวรรค์ 
         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 
จ.ระยอง 
    2. ประเภทการแข่งขันบรรยายธรรม 
        - รางวัลชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 จ.ระยอง 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกหญิงบ๎าน
ปรานี 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 
จ.ราชบุรี 
     3. ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 
         -  รางวัลชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 จ.ระยอง 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ ชาย
บ๎านอุเบกขา 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 4 
จ.ขอนแกํน (ข๎อมูงคงเดิม) 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
     การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) จ านวน 7,800,000 บาท 
    กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนด าเนินการจัดสรร
งบประมาณที่ได๎รับเพื่อเป็นคําใช๎จํายในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดส าหรับกลุํมเปูาหมายเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
    - สนับสนุนโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด (TO BE NUMBER ONE)  ในทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน 5,000,000 บาท 
      1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(TO BE NUMBER ONE) จ านวน 2,800,000 บาท  
วัตถุประสงค์  
  (1) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนรู๎จักใช๎เวลาในการจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์   
   (2) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 
  (3) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับโทษ

1,313,882.78 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

ของยาเสพติด 
  (4) เพื่อให๎เด็กและเยาวชนรู๎จักการปูองกันตนเองไมํเข๎าไปยุํง
เก่ียวกับยาเสพติด 
     ทั้งน้ี การรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎กับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกและอบรมฯ  
ในพระด าริทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ที่ทรงหํวงใยตํอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุํม
เด็กและเยาวชนซ่ึงถือวําเป็นกลุํมเสี่ยง จึงทรงรับเป็นองค์
ประธานโครงการ โดยในสํวนของกรมพินิจและคุ๎มครองเด็ก
และเยาวชนได๎เล็งเห็นความส าคัญของโครงการน้ีจึงได๎จัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ ที่มีสถานแรก
รับเด็กฯและศูนย์ฝึกและอบรมฯ โดยเป็นชมรมที่รวบรวมเด็ก
และเยาวชนที่มีอุดมคติที่จะสร๎างกิจกรรมดีๆ เพื่อตํอต๎านและ
ปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติด รวมทั้งท าให๎เด็กและ
เยาวชนมีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจสามารถด ารงความเข็มแข็งในการ
ตํอต๎านยาเสพติดนอกจากน้ัน เด็กและเยาวชนยังได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมสร๎างสรรค์ในวันส าคัญตํางๆ รํวมกับภาครัฐสํวน 
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นสํวนหน่ึงของชมรม 
TO BE NUMBER ONE โดยมีแนวคิดหลักในการด าเนินงาน
คือ " ปรับทุกข์สร๎างสุข แก๎ปัญหา พัฒนา EQ " ซ่ึงในปัจจุบัน

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

ได๎เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในที่มีสถานแรก
รับเด็กฯ  เพื่อตอบสนองความต๎องการของเด็กและเยาวชน 
ที่มีความเข็มแข็งในการตํอต๎านยาเสพติด 
เป้าหมาย  
  1. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
  2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและ
เยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ) 
ผลการด าเนินงาน 
   กรมพินิจฯ ได๎ด าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ตั้งแตํในปี ๒๕๔๘ โดยในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน และสถานพิ นิจและคุ๎มครองเด็กและเ ยาวชน  
(ที่มีสถานแรกรับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกให๎เด็กและ
เยาวชนได๎รํวมกันสร๎างกระแสนิยมที่เอ้ือตํอการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางถูกต๎อง สร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจแกํ
เด็กและเยาวชนไมํไปยุํงเก่ียวกับยาเสพติดมีทักษะ ที่สามารถ
หลีกพ๎นตํอยาเสพติด ตระหนักและเห็นคุณคําในตนเองได๎ใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์โดยเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ด๎วยการ
ฝึกทักษะ ด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะและมีระบบเครือขํายการ
ปูองกันและชํวยเหลือผู๎ประสบปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงต๎องด าเนินงานตามหลัก 3 ก  

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

ซ่ึงทุกชมรมต๎องมีได๎แกํ  ก.ที่ 1 คณะกรรมการก.ที่ 2 กองทุน 
ก .ที่  3 คื อ  กิ จกรรม  ส าห รับ กิจกรรมให๎ด า เ นินการ 
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร๎างกระแส 
ที่เอ้ือตํอการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
    ยุทธศาสตร์ที่  2 การเสริมสร๎างภู มิคุ๎มกันทางจิตใจให๎
เยาวชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร๎างและพัฒนาเครือขํายเพื่อปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
   ปัจจุบันมีชมรมTO BE NUMBER ONE ทั้งสิ้น 95 ชมรม 
รายละเอียดดังน้ี 
ยอดชมรม ศูนย์เพื่อนใจ และสมาชิก 
    1. ชมรมในศูนย์ฝึกฯ 17 ชมรม 17 ศูนย์เพื่อนใจ สมาชิก 
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 (ไมํมีแรกรับ) 27 ชมรม สมาชิก 
3,907 คน 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

    รวม 95 ชมรม 51 ศูนย์  สมาชิก 19,820 คน 
     ในปีงบประมาณ 2560 กรมสุขภาพจิตได๎ก าหนดให๎
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน และสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน เข๎ารํวม
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดํน ประเภทสถาน
พินิจ โดยได๎คัดเลือกชมรมเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข๎าประกวด
ระดับภาค จ านวน 33 ชมรม และเข๎ารอบระดับประเทศ 
จ านวน 16 ชมรม เพื่อไปประกวดในวันที่  14 - 15 
กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมือง
ทองธานี ซ่ึงกรมพินิจฯ ที่ได๎รางวัลชมรม TO BE NUMBER 
ONE ดีเดํน ในสถานพินิจ ระดับประเทศ ได๎แกํ 
   1. รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานพินิจและคุ๎มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานพินิจและคุ๎มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
และจากผลการติดตามสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
ปี 2560 พบวํา ปลํอยตัวเด็กและเยาวชน จ านวน 2,549 
คน 
   - ติดตามได๎ 2,501 คน คิดเป็น ร๎อยละ 98.12 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
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 

   - เรียนหนังสือ/ประกอบอาชีพ จ านวน 2,348 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 93.89  
   - ถูกจับซ้ า จ านวน 153 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.12 
   ในปีงบประมาณปี 2561  การด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จะต๎องมีความตํอเน่ืองและยั่งยืนโดยมีระบบ
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให๎เกิดการ
พัฒนาผลการด าเนินงาน และ แลกเปลี่ยนกับชมรมอ่ืนๆ 
เพราะการประกวดจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ระดับของชมรม
ตั้งแตํ ดีเดํน เงิน ทอง เพชร และยอดเพชร ในแตํละระดับจะ
มีความยากมากขึ้น เชํน ในระดับดีเดํนเป็นการเริ่มด าเนินการ
ของชมรมอยํางตํอเน่ืองมาเป็นเวลา 3 ปีติดตํอกันการจะเข๎าสูํ
ระดับเงิน จะมํุงเน๎นที่การสร๎างเครือขํายระดับทองจะมํุงเน๎น
ให๎ท างานรํวมกับเครือขําย และผลักดันให๎ชมรมที่ เป็น
เครือขํายมีระดับที่สู งขึ้น ระดับเพชร จะมํุงเ น๎นการคิด
นวัตกรรมใหมํเพื่อให๎สมาชิกมีกิจกรรมที่หลากหลาย และยอด
เพชรเป็นการท างานในทุกสํวนอยํางตํอเน่ือง โดยในทุกระดับ
จะมีระยะเวลาการรักษาระดับ ระดับละ 3 ปี ซ่ึงการก๎าวไปถึง
ระดับยอดเพชรได๎ต๎องใช๎เวลาอยํางน๎อย 15 ปี โครงการ  
TO BE NUMBER ONE จึงเป็นโครงการที่ต๎องอาศัยสร๎าง
ความตํอเน่ือง  สมาชิกแตํละรุํนก็จะเกิดความภูมิใจ ที่ตนเอง

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

เป็นสํวนหน่ึงในความส าเร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE 
เป็นการลดปัญหาด๎านยาเสพติด เพื่อคืนเด็กดีที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีให๎กับสังคมตํอไป  
      ผลการด าเนินงาน ปี 2561                                                    
      กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน ได๎สํงชมรม  
TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและ
เยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เข๎ารํวม
ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท
สถานพินิจ ระดับภาค มีชมรมที่เข๎ารํวมประกวด 44 ชมรม 
ผํานการคัดเลือกได๎รับรางวัลพระราชทานชมรมดีเดํนระดับ
ภาค 22  ชมรม และในวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 จะ
เข๎าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุม IMPACT 
Forum เมืองทองธานี ผลการแขํงขันแตํละภาค ดังน้ี 
    ประเภทดีเดํน ภาคเหนือ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหมํ ประกวด 5 ชมรม 
ผําน 3 ชมรม ได๎แกํ 
    ที่ 1 ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์ 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย 
    ประเภทดี เดํน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  28 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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นโยบายรัฐบาล 
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การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 
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แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแกํน ราชาออคิด 
จังหวัดขอนแกํน ประกวด 10 ชมรม ผําน 5 ชมรม ได๎แกํ 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดร๎อยเอ็ด 
    ที่ 3 ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี 
    ประเภทดีเดํน ภาคใต๎ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม 
ไดมอนด์ พลาซํา จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ประกวด 8 ชมรม  
ผําน 5 ชมรม ได๎แกํ 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดนราธิวาส 
    ที่ 2 สถานพินิจฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
    ที่ 3 สถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา 
    ที่ 4 สถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ที่ 5 สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต 
    ประเภทดีเดํน ภาคกลาง วันที่ 13 มีนาคม 2561  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
ประกวด 21 ชมรม ผําน 9 ชมรม ได๎แกํ 
    ที่ 1 สถานพินิจฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ที่ 2 ศูนย์ฝึกฯ บ๎านปรานี 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

    ที่ 3 ศูนย์ฝึกฯ บ๎านบึง 
    ที่ 4 ศูนย์ฝึกฯ พระนครศรีอยุธยา 
    ที่ 5 สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี 
    ที่ 6 สถานพินิจฯ จังหวัดสระบุรี 
    ที่ 7 ศูนย์ฝึกฯ บ๎านอุเบกขา 
    ที่ 8 ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ๎านเมตตา 
    ที่ 9 สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี 
    ประเภทต๎นแบบ รักษามาตรฐานพร๎อมเป็นต๎นแบบระดับ
เงินปีที่ 1 จ านวน 3 ชมรม ได๎แกํ 
    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
    สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
    สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
       เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน 
จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561”  ซ่ึงจัดขึ้น ระหวําง
วันที่    13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม 
IMPACT Forum เมืองทองธานี   จัดโดย กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข  โดยมี นายสหการณ์   เพ็ชรนรินทร์ 
อธิบดีกรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน พร๎อมด๎วยคณะ

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผู๎บริหารกรมพินิจฯและบุคลากรในสังกัดเข๎ารํวมในพิธีเปิด ใน
การน้ี  พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรมได๎เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
แสดงผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE หนํวยงานใน
สังกัดกรมพินิจฯ เพื่อเป็นก าลังใจให๎กับเด็กและเยาวชนและ
เจ๎าหน๎าที่ 
*ผลการประกวดจัดบูธนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประเภทสถานพินิจ 
 รางวัลชนะเลิศ ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 จังหวัดเชียงใหมํ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได๎แกํ สถานพินิจฯ จังหวัด
นครพนม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได๎แกํ  ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
*ประเภท รักษามาตรฐานพร๎อมเป็นต๎นแบบ ระดับเงิน ปืที่ 1 
ผํานทั้ง 3 ชมรม 
1. ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก 
3. สถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี 
ปี 2562 ทั้ง 3 ชมรมจะก๎าวสูํการรักษามาตรฐานพร๎อมเป็น
ต๎นแบบระดับเงินปีที่ 2 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

*ผลชมรมประกวดประเภทดีเดํน ระดับประเทศชนะเลิศ ได๎แกํ 
สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได๎แกํ สถานพินิจฯ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได๎แกํ ศูนย์ฝึกฯ บ๎านปรานี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได๎แกํ สถานพินิจฯ จังหวัด
นราธิวาส 
ปี 2562 ทั้ง 5 ชมรม จะก๎าวสูํการรักษามาตรฐานพร๎อมเป็น
ต๎นแบบระดับเงินปีที่ 1 (ข๎อมูงคงเดิม) 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการตํางประเทศ 
    ๒.๑ การเตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมการ เ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
         ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน๎าที่
ต๎องได๎รับการปูองกันและแก๎ไข 
โดยการบังคับใช๎กฎหมาย 
ที่เข๎มงวดและการจัดการปัญหาอ่ืน 

ความสอดคล๎องกับ
แผ น พั ฒ น า ก า ร
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สั ง ค ม แ หํ 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
ปูองกันและแก๎ไข

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  การปูองกัน ปราบปราม และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
มีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต  การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์   สังคมมีความสมานฉันท์ ผู๎เห็นตําง
ทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติ 
ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันและแก๎ไขปัญหาความม่ันคง 
ตัวชี้วัด  จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาความม่ันคงเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดแผน  ร๎อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ได๎รับ  
2,525,790,500  

บาท 
เบิกจ่าย  

2,437,955,144.13
บาท 

(ร้อยละ 89.44) 
(ข๎อมูล ณ ๒๕ ก.ย.๖๑) 

 

 

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

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 

ๆ ที่เชื่อมโยงตํอเน่ืองให๎เบ็ดเสร็จ    
               ๑) ปัญหายาเสพติด 
               2) ด๎านการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

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 หํ ง ช า ติ 
ฉบับที่  ๑๒ ตาม
ยุทธศ าสต ร์ที่  ๕ 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ค ว า ม ม่ั น ค ง
แหํงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูํ
ค ว าม ม่ั ง คั่ ง แ ละ
ยั่งยืน (ปัญหายา
เสพติด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม  ๑. การสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติด 
            ๒. การสร๎างสภาพแวดล๎อมและการมีสํวนรํวม
ปูองกันยาเสพติด 
            ๓. การปราบปรามการค๎ายาเสพติด   
            ๔. ความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านปราบปราม 
            ๕. การบ าบัดรักษาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด 
            ๖. การติดตาม ดูแล ชํวยเหลือ ผู๎ผํานการบ าบัดรักษายา
เสพติด 
            ๗. บุคลากรภาครัฐ ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 
            ๘. การบริหารจัดอยํางบูรณาการ 
ผลการด าเนินงาน 
๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
        การแก๎ไขปัญหายาเสพติดในหมํูบ๎าน/ชุมชน ภาพรวม 
72,848 หมํูบ๎าน/ชุมชน  
      ๑.๑ หมํูบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก 3 , 0 8 6
 หมํูบ๎าน/ชุมชน 
      ๑.๒  หมํูบ๎าน/ชุมชนที่ มีปัญหายาเสพติดปานกลาง
 4,169 หมํูบ๎าน/ชุมชน 

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

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  หมํูบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดน๎อย 1 4 , 2 1 3
 หมํูบ๎าน/ชุมชน 
     ๑.๔ หมํูบ๎าน/ชุมชนที่ไมํมีปัญหายาเสพติด 5 1 , 3 8 0
 หมํูบ๎าน/ชุมชน 
๒. แผนงานปราบปรามการค้ายาเสพติด และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
     ๑. การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 311,767 
คดี ผู๎ต๎องหา จ านวน 304,650 คน  
     ๒. ของกลางคดียาเสพติดในภาพรวม ประกอบด๎วย ยาบ๎า 
จ านวน 27,5596,416 เม็ด กัญชา 1,5380.95 กิโลกรัม 
ไอซ์ 16,823.07 กิโลกรัม เฮโรอีน 888.62 กิโลกรัม  
     ๓. การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 2,090ราย 
มูลคําทรัพย์สิน 1173.63 ล๎านบาท การยึดและอายัด
ทรัพย์สินโดยการบังคับโทษปรับ 1,298 ราย  
     ๔. การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 3,216 
คดี ผู๎ต๎องหา  5,344 ราย  
    ๕. การด าเนินการตํอข๎อร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่รัฐที่เข๎าไป
เก่ียวข๎องกับยาเสพติด โดยผํานสายดํวน ๑๓๘๖ ตู๎ปณ. ๑๒๓ 
และทาง Website ของส านักงาน ป.ป.ส.     พบการร๎องเรียน 
292 คน  

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

๓. แผนงานการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
๓.๑ การบ าบัดฟื้นฟู ภาพรวม 197,683 คน ดังน้ี 
          ๑. ระบบสมัครใจ รวม 102,954 คน 
   ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสุข 57,206 คน 
   ๒) ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 45,748 คน 
          ๒. ระบบบังคับบ าบัด 72,524 คน 
          ๓. ระบบต๎องโทษ 22,205 คน 
๔. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายา
เสพติด 
    ๔.๑ การติดตามดูแลชํวยเหลือผู๎ผํานการบ าบัด 146,732 
คน  (ข๎อมูลจาก บสต.เกํา+ใหมํ) 
    ๔.๒ ต๎องการความชํวยเหลือ 8,417 คน (ข๎อมูลจาก 
บสต.ใหมํ) 
    ๔.๓ ให๎ความชํวยเหลือ 1,834 คน (ข๎อมูลจาก บสต.ใหมํ) 

ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 
 
 

 

 ๒.๑ การ เตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมการ เ มืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 
   ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน๎า 
ที่ต๎องได๎รับการปูองกันและแก๎ไข
โ ด ยกา รบั ง คั บ ใ ช๎ กฎ หมาย ที่

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

วัตถุประสงค์  

       เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และก าหนดมาตรการ แนว

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 

 
 



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 

เข๎มงวดและการจัดการปัญหาอ่ืนๆ 
ที่เชื่อมโยงตํอเน่ืองให๎เบ็ดเสร็จ 
   ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 
   ๒.๑.๑.๒ การค๎ามนุษย์ 
   ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรมข๎ามชาติ 
   ๒.๑.๑.๔ ปัญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล 

ทางการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่ม ASEAN Economic 
Community (AEC) เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้านการป้องกันและ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง
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 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

“Cyber Warfare” โดยผู้แทนจาก AFP (Australian 
Federal Police) และการเสวนาหัวข้อ “การเผชิญหน้ากับ 
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(ข้อมูลคงเดิม) 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 

 

3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 3.2 สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช๎หลัก
คํานิยม 12 ประการ 

ยุทธศาสตร์การสร๎าง
ความเป็ นธรรมใน
สังคมเปูาหมายการ
พัฒนา 
-ประชาชนรับรู๎สิทธิ

  คลินิกให๎ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอํุน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อบริการให๎ค าปรึกษาด๎านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหา
ด๎านครอบครัว และปัญหากฎหมายที่เก่ียวข๎องกับเด็ก เยาวชน
ผู๎เยาว์ แกํบิดามารดาหรือผู๎ปกครอง เด็กและเยาวชนรวมทั้ง

 กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



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 

และเข๎ าถึ งบริ การ
ของหนํวยงานระบวน
การยุติธรรมได๎อยําง
สะดวกและรวดเร็วมี
ก า ร บั ง คั บ ใ ช๎
กฎหมายอยํางเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 
ภาคีการพัฒนาตํางๆ
มี สํ ว น รํ ว ม ใ น
กระบวนการยุติธรรม 

ประชาชนทั่วไป นอกจากน้ันยังท าให๎เด็กและเยาวชนกลุํม
เสี่ยงได๎รับการปรึกษาแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่ เ กิดขึ้นท าให๎
ครอบครัวมีความเข๎าใจและมีแนวทางในการปูองกันเด็กและ
เยาวชนกลุํมเสี่ยงที่จะกระท าผิด ซ่ึงได๎เปิดด าเนินการในสถาน
พินิจฯ ทั่วประเทศ จ านวน 77 แหํง ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
จ านวน 18 แหํง และเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได๎เปิด
ด าเนินการให๎ค าปรึกษาที่สํวนกลางในส านักพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน อีกจ านวน 1 แหํง 
ผลการด าเนินงานสะสม 
 (1 ตุลาคม 2560 – 20 กันยายน 2561) 
จ านวนผู๎มาขอรับบริการทั้งสิ้น       2,047  ราย 
1. ขอรับบริการด๎วยตนเองที่คลินิก    359  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์             47  ราย 
3. อ่ืนๆ                                 1,641  ราย 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 2561 
(20 สิงหาคม  2561 – 20 กันยายน 2561) 
จ านวนผู๎มาขอรับบริการทั้งสิ้น         130  ราย 
1. ขอรับบริการด๎วยตนเองที่คลินิก      25  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท์               2  ราย 
3. อ่ืนๆ                                    103  ราย  

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 

จ านวนปัญหาที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได๎แกํ  
1. ปัญหาพฤติกรรม 
2. ปัญหาครอบครัว 
3. ปัญหาทางกฎหมาย 

กรมพินิจและ
คุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน 

 ๓.๒ สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช๎หลัก
คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 

ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ
แผ น พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 
ข๎ อ 2.4 ด๎ านการ
บริหารจัดการและ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพกลไก
ก า ร พั ฒ น า  
2.4.1 ด๎านธรรมภิ
บาล   (1)ประเทศ
ไ ท ย จ ะ ต๎ อ ง ใ ห๎
ความส าคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอยําง
เรํงดํวน 

  1. โครงการท าบุญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาเสริมสร๎างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม  
ตามหลักพระพุทธศาสนาให๎กับบุคลากรกรมราชทัณฑ์ได๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะ ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต๎อง 
    2. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา -
กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงมีตํอพสกนิการชาวไทยทุกหมํูเหลํา โดยการท าบุญถวาย
สังฆทานและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 
เป้าหมาย 
       ข๎าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกระดับที่สังกัด ส านักกอง

ไมํได๎ใช๎
งบประมาณ 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 - สอดคล๎ อง กั บ
คํานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
ตามนโยบายคณะ
รั กษาค วามส งบ
แหํงชาติ 

สํวนกลางกรมราชทัณฑ์                                
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 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
จ านวน 120 คน 
    2. วันที่ 24 พฤศจิกายน 60 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
100 คน 
    3. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
จ านวน 130 คน 
    4. วันที่ 24 มกราคม 2561 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
จ านวน 130 คน 
    5. วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 นิมนต์พระจากวัด
สังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ จ านวน 130 คน 
   6. วันที่ 16 มีนาคม 2561 นิมนต์พระจากวัดสังฆทาน  

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
จ านวน 100 คน  
    7. วันที่ 26 เมษายน 2561 นิมนต์พระจากวัดบางแพรก 
อ.เมือง จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 
120 คน 
     8. วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยนิมนต์พระจาก 
วัดสังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูปมีผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ จ านวน 50 คน 
     9. วันที่  20 มิถุนายน 2561 โดยนิมนต์พระจากวัด
สังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูป มีผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ จ านวน 55 คน 
     10 วันที่  20 กรกฎาคม 2561 โดย นิมนต์พระ           
วัดสังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูป  
มีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 50 คน 
     11. วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยนิมนต์พระจากวัด
สังฆทาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ านวน 5 รูป มีผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ จ านวน 60 คน 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

    2 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน ถวายเป็นพระราช
กุศล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ได๎เรียนรู๎ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์
ชาติไทยผํานโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยา 
2 เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ได๎รับการปลูกฝังทัศนคติ และ
การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูํ เปูาหมายการ
ท างานในภาพรวม 
3 เพื่อให๎ผู๎อบรมได๎ตระหนัก/เห็นความส าคัญ/ส านักในการท า
ประ โ ยช น์ เ พื่ อสํ วนรวม  ผํ าน กิจกร รมเพื่ อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร 
เป้าหมาย 
ข๎าราชการ/เจ๎าหน๎าที่สังกัดส านัก/กอง และเรือนจ า/ทัณฑ
สถานใกล๎เคียง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมีนาคม 2561 – มิถุนายน 2561 รวม 2 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 
       ครั้งที่ 1 ในระหวํางวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2561    

 กรมราชทัณฑ์ 
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ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน 59 คน 
     ครั้งที่ 2 ในระหวํางวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561        
สถาบั น วิปั สสนา ธุร ะ  มหา วิทยาลั ยมหา จุ ฬาล งกร ณ์        
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน 50 คน 
     กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได๎เข๎ารํวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎การสํงเสริมคุ๎มครองจริยธรรม กระทรวงยุติธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวํางวันที่ 17 – 20 
กรกฎาคม 2561 ณ ห๎องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงแรมแคนทารีเบย์
ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
     กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได๎น าบุคลากร
กรมราชทัณฑ์ จ านวน 11 คน เข๎ารํวมพิธีเปิดในงานสัปดาห์
เผยแพรํพระพุทธศาสนา เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข๎าพรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท๎อง
สนามหลวง 

กรมราชทัณฑ์ 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได๎น าบุคลากร
กรมราชทัณฑ์ จ านวน 11 คน เข๎ารํวมฟังเทศน์มหาชาติ 
กัณฑ์ชูชก ในงานสัปดาห์เผยแพรํพระพุทธศาสนา เน่ืองในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ 
     กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได๎น าบุคลากร
กรมราชทัณฑ์ จ านวน 3 คน เข๎ารํวมการจัดริ้วขบวนอัญเชิญ
ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เน่ือง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรากูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ 
มณฑลพิธีท๎องสนามหลวง 
     กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ เข๎ารํวมประชุม
ทางวิชาการระดับชาติวําด๎วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 ภายใต๎
หัวข๎อ “พัฒนาการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ าน ายุติธรรมสูํ
ประชาชน” ระหวํางวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ ห๎องรอยัล บอม
รูม อิมแพ็ค เม่ืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์  จัดประกวด 
“โครงการนวัตกรรม การพัฒนางานราชทัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ” จัดขึ้นเพื่อสํงเสริมให๎หนํวยงานในสังกัด
คิดค๎นและน านวัตกรรมมาใช๎ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีเรือนจ า/

กรมราชทัณฑ์ 
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ทัณฑสถาน สํงผลงานเข๎าประกวดและน าเสนอผลงาน จ านวน 
25 แหํงทั่ วประเทศ ในวันที่  17 สิงหาคม 2561 ณ 
ห๎องสัมมนาชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ โดยมีพันต ารวจเอก 
ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร๎อมคณะผู๎บริหาร 
เข๎าเยี่ยมชมมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 130 คน 
     กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ์”   ณ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมของมหาจุฬาอาศรม จังหวัดนครราชสีมา ระหวํางวันที่ 
20 -24 สิงหาคม 2561 ข๎าราชการจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน
จากทั่วประเทศ เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 126 คน 
     กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ เข๎ารํวมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระดับชาติ ภายใต๎หัวข๎อ “การผลักดัน
ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามทุจริตสูํ
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต๎านทุจริต” ในวันที่ 23 
สิงหาคม 2561 ณ ห๎องวายุภักดิ์   แกรนด์บอลรูม โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการและ คอนเวนเซ็นเตอร์ ถนนแจ๎งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ ข๎าราชการในสังกัดกลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรม
ราชทัณฑ์ เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 3 คน           
    กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ
สัมมนาเครือขํายคุ๎มครองจริยธรรมและปูองกันปราบปราม

กรมราชทัณฑ์ 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 
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การทุจริตภาครัฐ ในหัวข๎อ “ตามรอยพระบาทดับทุกข์” 
ระหวํางวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ข๎าราชการในสังกัด
กรมราชทัณฑ์เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 29 คน 
    กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ สํงข๎าราชการใน
สังกัด จ านวน 3 เข๎ารํวมงาน “วันตํอต๎านคอร์รัปชั่น 2561” 
ภายใต๎ “คนไทย ตื่นรู๎สู๎โกง” วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
    กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ สํงข๎าราชการใน
สังกัด จ านวน 2 คน เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การถอดบทเรียนกระบวนการท างานเพื่อยกระดับคํา
คะแนนการประเ มินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ระหวํางวันที่ 6  – 7 
กันยายน 2561 ณ โรงแรมบัดดี้  โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ 
จังหวัดนนทบุรี 
   กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ สํงข๎าราชการใน
สังกัด จ านวน 2 คน เข๎ารํวมประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 17 กันยายน 
2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห๎องนนทบุรี 1 ชั้น 3 

กรมราชทัณฑ์ 
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ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 
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อาคาร 4 ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 
     กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ จัดประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความ
โปรํงใสของกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ใน
วันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ รอง
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝุายบริหาร เป็นประธานในการประชุม มี 
ดร.สมโภชน์ นพคุณ  อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. และนางวาสนา 
สุทธิเดชานัย รองประธานมูลนิธิครอบครัว เข๎ารํวมประชุม                 
ณ ห๎องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ชั้น 2 อาคา ร กรม
ราชทัณฑ์ 
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๓.๓ สร๎างมาตรฐานธรรมาภิบาล
ให๎ แ กํ เ จ๎ า ห น๎ า ที่ ข อ ง รั ฐ แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปโดยใช๎หลักคํานิยม 
๑๒ ประการ 

ส อ ด ค ล๎ 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 หํ ง ช า ติ 
ฉ บั บ ที่  12 ข๎ อ 
2.4 ด๎ า น ก า ร
บริหารจัดการและ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนา  
    2.4.1 ด๎ า น
ธรรมภิบาล 
(1)ปร ะ เ ทศ ไ ท ย
จ ะ ต๎ อ ง ใ ห๎
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
เรื่องธรรมาภิบาล
อยํางเรํงดํวน 
-ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ
คํา นิยมหลักของ
คนไทย12ประการ 

  
 
 
 
 
 

2. โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้าน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให๎ เรือนจ า/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
     2. เพื่อเป็นมาตรฐานในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ทุจริตในหนํวยงาน 
     3.  เพื่ อปลุก จิตส า นึกให๎ข๎ าราชการกรมราชทัณฑ์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นข๎าราชการที่ดี 
     4. เพื่อให๎ข๎าราชการกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติงานด๎วยความ
โปรํงใส พร๎อมรับการตรวจสอบ  
     5. เพื่อปลุกจิตส านึกให๎ข๎าราชการกรมราชทัณฑ์รํวมมือ
รํวมใจในการสร๎างกรมราชทัณฑ์ใสสะอาด สร๎างภาพลักษณ์ 
ที่ดีให๎กับองค์กร 
เป้าหมาย 
    เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทุกแหํงทั่วประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ  
    เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 

128,000 บาท 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 

ผลการด าเนินงาน 
     กรมราชทัณฑ์ ได๎อนุมัติให๎กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรม
ราชทัณฑ์ ด าเนินโครงการมาตรฐานความโปรํงใสของเรือนจ า 
5 ด๎าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดขั้นตอน 
5 ด๎าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 
    1 เสนอกรมราชทัณฑ์อนุมัติโครงการ  
    2 แจ๎งเรือนจ าและทัณฑสถาน ด าเนินการตามมาตรฐาน 
ความโปรํงใสของเรือนจ า 5 ด๎าน 
    3 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรฐานความ
โปรํงใสของเรือนจ า 5 ด๎านของหนํวยงาน เพื่อรํวมกัน
พิจารณา ปรับปรุง แก๎ไข ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงาน
ให๎เป็นไปตามมาตรฐานความโปรํงใสของเรือนจ า 5 ด๎าน 
ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
    4 ให๎คณะกรรมการด าเ นินการตามมาตรฐานความ
มาตรฐานความโปรํงใสของเรือนจ า 5 ด๎านของหนํวยงานทุก 
3 เดือน และรายงานผลการประเมิน 6 เดือน ตามแบบ
ประเมินมาตรฐานความโปรํงใส 5 ด๎านที่  กรมราชทัณฑ์
ก าหนด รายงานกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2561  

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

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 รวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปรํงใสของเรือนจ า 5 ด๎าน รายงาน
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
     6 กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความใส 5 ด๎าน ณ 
เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 4 ครั้ง และสรุปผลการ
ด าเนินงานให๎กรมราชทัณฑ์ทราบ 
      7 กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ ขออนุมัติ
กรมราชทัณฑ์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐาน 5 ด๎าน ระหวํางวันที่ 19 – 23 
มีนาคม 2561 ณ เรือนจ ากลางสงขลา ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา เรือนจ าจังหวัดสงขลา  
และเรือนจ าอ าเภอนาทวี 
      8 กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ ขออนุมัติ
กรมราชทัณฑ์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานความใส 5 ด๎าน ระหวํางวันที่ 
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 จ านวน 10 แหํง ได๎แกํ 
เรื อนจ ากลางพระนครศรีอยุ ธยา  ทัณฑสถานวัย ห นํุม
พระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 
เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

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 

หญิง ทัณฑสถานวัยหนํุมกลาง สถานกักขังจังหวัดปทุมธานี 
เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
       9 กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ ขออนุมัติ
กรมราชทัณฑ์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานความใส 5 ด๎าน ระหวํางวันที่ 4 
– 8 มิถุนายน 2561 จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ เรือนจ าจังหวัด
สตูล เรือนจ าจังหวัดตรัง เรือนจ ากลางพัทลุง ทัณฑสถานเปิด
บ๎านนาวง 
         10  กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์  
ขออนุมัติกรมราชทัณฑ์ เดินทางไปราชการเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความโปรํงใส 5 ด๎าน 
ระหวํางวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 จ านวน  4 แหํง ได๎แกํ 
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 
วันที่ สาระส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

7 การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 

       1. การประชุมด๎านการบังคับคดีรํวมกับหนํวยงานด๎านการ
บังคับคดีล๎มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูํ
เจรจา (จีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต๎) ภายใต๎หัวข๎อประชุมระหวําง
ประเทศวําด๎วยสิทธิของเจ๎าหน้ีและลูกหน้ีและมาตรการ
เยียวยา “การพัฒนาอยํางยั่งยืน : กลไกเจ๎าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เอกชน และสิทธิหลักประกัน” (International 
Conference on Creditors’/Debtors’ Rights and 
Remedies “Sustainable Development : Introducing  
Private Trustees in Bankruptcy and Developing 
Security Interests Regime”) ระหวํางวันที่ 14- 16 
สิงหาคม 2561   ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร  
     การประชุมในครั้งน้ีจัดขึ้น โดยกระทรวงยุติธรรมและกรม
บังคับคดี โดยได๎รับความรํวมมือจากองค์กรระหวํางประเทศ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูํเจรจา (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศญี่ปุุน และสาธารณรัฐเกาหลี) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู๎  
ประสบการณ์ และมุมมองเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
ระบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practices) ด๎านการ

เบิกจํายเรียบร๎อย
แล๎ว จ านวน 

3,401,563.80 
บาท 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

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 

บังคับคดีล๎มละลาย และความส าคัญของกฎหมายเก่ียวกับ
หลักประกันทางธุรกิจตํอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
(SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูํเจรจา 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุุน และสาธารณรัฐ
เกาหลี) ตลอดจนเป็นการพัฒนาเครือขําย ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหวํางกัน ทั้งน้ีเพื่อน าความรู๎ และประสบการณ์มาพัฒนา
กฎหมายล๎มละลาย และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตํอไป 
โดยผู๎ เข๎ารํวมประชุมประกอบด๎วยผู๎แทน ประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศคูํ เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญี่ปุุน และสาธารณรัฐเกาหลี) ผู๎บริหารจากองค์กร
ระหวํางประเทศ ผู๎บริหารกระทรวงยุติธรรม ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู๎บริหารและผู๎แทนศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานศาลปกครอง กระทรวงการตํางประเทศ 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กรม
เจรจาการค๎าระหวํางประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักวิชาการ 
ธนาคารพาณิชย์ตํางๆ  และสภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประมาณ 400 คน  

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

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 

     การประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ได๎จัดให๎มีการ
สัมมนา ดังน้ี 
      1. การปาฐกถาพิเศษในหัวข๎อ “น๎อมน าศาสตร์พระราชา
และหลักธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
อยํางยั่งยืน” โดยองค์ปาฐก หมํอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู๎ชํวย
รัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวง
ยุติธรรม 
      2. การประชุมสัมมนาหัวข๎อที่ 1 “เจ๎าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอกชน : หลักการและแนวความคิดในการมอบหมายให๎
เอกชนเป็นผู๎ด าเนินภารกิจเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มุมมอง 
และแนวโน๎มของสากล ตลอดจนประเด็นที่ท๎าทาย” ผู๎
อภิปรายประกอบด๎วย คุณโรสแมรี่ วินเทอร์-สก็อตต์ โอบีอี 
กรรมการบริหาร องค์การเจาพนักงานผู๎ปฏิบัติงานด๎านการ
ล๎มละลายระหวํางประเทศ ( IAIR)  คุณจอส อาวท์เดอฮาก 
เลขานุการ สภาเจ๎าพนักงานบังคับคดีระหวํางประเทศ (UIHJ)  
คุณไมเคิล เฉิง ประธานเจ๎าพนักงานคดีล๎มละลาย ส านักงาน
เจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฮํองกง คุณโนสุเคะ คาเนกาเอะ 
ทนายความหุ๎นสํวน นากาชิมะ โอโนะ แอนด์  สึ เนมาสึ 
(Nagashima Ohno & Tsunematsu) ประเทศญี่ปุุน ผู๎ชํวย
ศาสตร าจารย์  วี  เ มง  เช ง  คณะนิติ ศาสตร์  National 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 
       3. การประชุมสัมมนาหัวข๎อที่ 2 “เจ๎าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ : ปัจจัยความส าเร็จและแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ” ผู๎
อภิปรายปะกอบด๎วย คุณโรสแมรี่ วินเทอร์ -สก็อตต์ โอบีอี 
กรรมการบริหาร องค์การเจาพนักงานผู๎ปฏิบัติงานด๎านการ
ล๎มละลายระหวํางประเทศ (IAIR) คุณไมเคิล เฉิง ประธานเจ๎า
พนักงานคดีล๎มละลาย ส านักงานเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ฮํองกง คุณแพทริค อัง ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ ราจา แอนด์ 
ทานน์ สิงคโปร์ และประธานกรรมการบริหาร ราจา แอนด์ 
ทานน์ สิงคโปร์ คุณโนสุเคะ คาเนกาเอะ ทนายความหุ๎นสํวน 
นากาชิมะ โอโนะ แอนด์ สึเนมาสึ (Nagashima Ohno & 
Tsunematsu) ประเทศญี่ปุุน 
       4. การประชุมสัมมนาหัวข๎อที่ 3 “มุมมองจากอาเซียน
ตํอเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน” ผู๎อภิปรายประกอบด๎วย
นายเสถียร รุํงทองค ากุล ผู๎พิพากษาศาลชั้นต๎นประจ าส านัก
ประธานศาลฎีกา ผู๎แทนจากประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
       การประชุมในวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ได๎จัดให๎มีการ
สัมมนา ดังน้ี 
        1. การประชุมสัมมนาหัวข๎อที่ 1  “กฎหมายแมํแบบวํา
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หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ด๎วยสิทธิหลักประกันของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวํา
ด๎วยกฎหมายการค๎าระหวํางประเทศ” ผู๎บรรยายโดย คุณแจ 
ซุง  ลี  เ จ๎ าห น๎ าที่ กฎหมา ย  ส า นักง านคณะกร รมการ
สหประชาชาติ วําด๎วยกฎหมายการค๎าระหวํางประเทศ 
(UNCITRAL) เป็นผู๎น า เสนอประวัติความเป็นมาของ 
UNCITRAL หลักการของกฎหมายแมํแบบวําด๎วยสิทธิ
หลักประกัน และแนวทางที่เป็นไปได๎ในการปฏิรูประบบสิทธิ
หลักประกัน 
        2. การประชุมสัมมนาหัวข๎อที่ 2 “หลักการและแนว
ปฏิบัติที่ดี เลิศ เ ก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” 
อภิปรายโดย คุณอีเลน แมคอีชเชิร์น ผู๎เชี่ยวชาญ ธนาคารโลก 
เป็นผู๎น าเสนอเหตุผลและความจ าเป็นที่ธนาคารโลกให๎
ความส าคัญตํอระบบสิทธิหลักประกัน และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ
เก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ  
        3. การประชุมสัมมนาหัวข๎อที่ 3  “ความส าคัญของ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตํอการเสริมสร๎างศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) โดยมีผู๎รํวม
อภิปราย ประกอบด๎วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี
กรมบังคับคดี ประธานคณะท างานศึกษาและยกรํางกฎหมาย
เก่ียวกับหลักประกันทางธุรกิจ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ

กรมบังคับคดี 
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การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

สมาคมธนาคารไทย  นายศิริวัฒน์ เกตุเรืองโรจน์ ผู๎เชี่ยวชาญ
ฝุายนิติการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
แหํงประเทศไทย นางแก๎วเก๎า  เผอิญโชค นายกสมาคม
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมไทย นาง
พลาริน  แย๎มจินดา ผู๎อ านวยการกลุํมงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ รักษาการแทนในต าแหนํงรองผู๎อ านวยการ
ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม นางสาว
กมลณิช  สวัสดิ์พาณิชย์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และนายไพร 
ประหลาดเนตร รักษาการนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ
พิเศษ หัวหน๎าสํวนจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู๎อภิปราย
น าเสนอแนวคิด มุมมอง และข๎อเสนอแนะที่มีตํอความส าคัญ
ของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนความคิดเห็นและความคืบหน๎าในการด าเนินงานของ
หนํวยงานผู๎รับผิดชอบตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและ
คณะท างานศึกษายกรํางกฎหมายเก่ียวกับหลักประกันทาง
ธุรกิจ 

กรมบังคับคดี 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

     2. โครงการแปลกฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่งด้านการ
บังคับคดี และภารกิจกรมบังคับคดี ฉบับภาษาไทย ให้เป็น
ภาษาอังกฤษ   
          - อยูํระหวํางด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎าง 

ไ ด๎ รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณจาก
ง บ ร า ย จํ า ย อ่ื น 
รายการคําใช๎จําย
ใ น ก า ร พั ฒ น า
ร ะบบกฎหมา ย
และกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม เ พื่ อ
สํ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
เชื่อมโยงระหวําง
กันในประชาคม
อาเ ซียน จ านวน  
361,000บาท 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8         การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ๘.๔ การสํงเสริมความรํวมมือ
ระห วํ างมห า วิทย าลั ย  ห นํวย
งานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน 

   กิจกรรม  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผนึกก าลัง True Money 
แจ้งเตือนภัยไซเบอร์ 
วัตถุประสงค์  เพื่อแจ๎งเตือนประชาชนทั่วไปให๎ระมัดระวังภัย
จากสื่อออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ 
เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
       เน่ืองจากความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการติดตํอสื่อสาร รวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมํๆ 
ท าให๎ข๎อมูลตํางๆ สามารถเผยแพรํไปยังทั่วทุกมุมโลกได๎อยําง
รวดเร็ว ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์น๎อยลง อีกทั้งผู๎คนใน
สังคมปัจจุบันก็มีแนวโน๎มที่จะผูกชีวิตประจ าวันของตัวเองเข๎า
กับโลกไซเบอร์มากขึ้น ไมํวําจะเป็นการช็อปปิ้ง การพูดคุย 
หรือแม๎กระทั่งการท าธุรกิจ สํงผลให๎หลายคนมองข๎ามอันตราย
ของโลกไซเบอร์ ท าให๎เป็นชํองวํางที่อาชญากรใช๎เข๎ามาตักตวง
ข๎อมูลหาผลประโยชน์ เชํน การปลอมเป็นบุคคลอ่ืนไปแอบ
อ๎างเพื่อยืมเงิน การสร๎างธุรกิจลวงขึ้นมาเพื่อหาเหยื่อ การ
สร๎างอีเมล์ปลอมเพื่อล๎วงความลับทางการค๎า หรือการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล เป็นต๎น  
       พันต ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ กลําววํา   ที่ผํานมา มีประชาชนร๎องเรียนผํานหนํวย
บริการประชาชนด๎านงานคดีพิเศษในเรื่องที่เก่ียวกับภัยไซ
เบอร์หลายราย มีการแจ๎งเบาะแสเก่ียวกับการหลอกลวงผําน
เฟสบุ๏ค จ านวน 207 เรื่อง หลอกลวงผําน Call Center ไมํ
น๎อยกวํา 8 เรื่อง ประกอบกับมีประชาชนผู๎เสียหายเข๎ามา
ร๎องเรียนให๎ข๎อมูลการกระท าความผิดโดยใช๎สื่อสังคมออนไลน์

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนเพื่อให๎หลงเชื่อโอน
เงินให๎ โดยมีวิธีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบ อาทิ  
    1. การเข๎าไปเจาะระบบเฟสบุ๏คหรือไลน์ของบุคคลอ่ืน 
เพื่อที่จะหลอกขอยืมเงินจากเพื่อนในเฟสบุ๏คหรือไลน์น้ัน ๆ   
    2. การจัดท าเฟสบุ๏คปลอมแอบอ๎างวําเป็นบริษัทชื่อดัง 
หลอกเหยื่อวําได๎รับรางวัลใหญํ แตํต๎องโอนเงินมากํอนเพื่อ
ยืนยันสิทธ์ิ, ปลอมเป็นร๎านค๎าขายของออนไลน์ หลอกให๎ซ้ือ
ของราคาถูก , หลอกขอรับเงินบริจาค หรือประกาศหา
คนท างานออนไลน์ โดยหลอกให๎สํงส าเนาบัตรประชาชน และ
หมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อคนร๎ายจะน าเอาข๎อมูลดังกลําวไป
ใช๎ในการรับเงินที่ได๎จากการกระท าความผิดอ่ืน ๆ 
       กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได๎รํวมกับ True Money ซ่ึง
เป็นบริษัทที่ให๎บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ขอแจ๎งเตือน
ประชาชนทั่วไปให๎ระมัดระวังภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ซ่ึงเป็น
ภัยใกล๎ตัว เพื่อไมํให๎ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไซเบอร์ โดยมี
ข๎อพึงระวังดังน้ี 
     1. ระมัดระวังการลงข๎อมูลสํวนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ 
เพราะคนร๎ายอาจน าข๎อมูลดังกลําวไปใช๎ประโยชน์ในการ
กระท าความผิดได๎ เชํน ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์ รูปถํายบัตร
ประชาชน รวมถึงรูปถํายสํวนตั วของตนและบุคคลใน

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ครอบครัว 
    2. การตั้งรหัสผํานสื่อสังคมออนไลน์ ไมํควรใช๎รหัสผํานที่
คาดเดาได๎งําย เชํน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด หรือ
รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา 
    3. เม่ือมีเพื่อนหรือคนรู๎จักขอยืมเงินผํานชํองทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ควรมีการติดตํอไปยังบุคคลดังกลําวทางชํองทางอ่ืน
อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ไมํควรรีบโอนเงินให๎ทันที 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการโอนเงินเข๎าชื่อบัญชีธนาคารของบุคคล
อ่ืนที่ไมํใชํชื่อของเพื่อนที่มายืมเงิน 
    4. เ ม่ือพบเห็นเฟสบุ๏ค หรือเว็บไซต์รับสมัครงาน ให๎
ตรวจสอบวําบริษัทดังกลําวมีตัวตนจริงหรือไมํ มีที่ตั้งอยูํที่ใด 
ลักษณะของงานที่ท าเป็นอยํางไร ชํองทางการติดตํอกับบริษัท
มีชํองทางที่สามารถยืนยันตัวตนได๎นอกจากทางเฟสบุ๏ค หรือ
ทางไลน์หรือไมํ หากไมํแนํใจ ไมํควรสํงส าเนาบัตรประชาชน 
หมายเลขบัญชีธนาคารให๎โดยเด็ดขาด 
    5. การรับจ๎างเปิดบัญชีธนาคารให๎บุคคลอ่ืน หากบัญชีน้ัน
ถูกน าไปใช๎ในการกระท าความผิด เจ๎าของบัญชีจะต๎องถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายด๎วย เพราะถือวําเป็นการกระท าที่ให๎
ความรํวมมือกับมิจฉาชีพ จึงขอให๎ประชาชนที่หลงผิด รีบปิด
บัญชีที่รับจ๎างเปิดไว๎โดยเร็ว 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
       เตือนภัยประชาชนให๎ระมัดระวังในการใช๎สื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อไมํให๎ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์ 
 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 

9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 

 ๙.๑ การแก๎ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ (เชํน การบุกรุกที่ดิน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน) 

รัฐธรรมนูญมาตรา 
57 การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการบุก
รุกเป็นการคุ๎มครอง
บ ารุงรักษา ฟื้นฟู
บริหารจัดการและใช๎
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

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 

ข๎ อที่  1  - 1 0 
ประกอบด๎วย 
1.ม าตรการที่
ก าหนดให๎สํวน
ราชการหนํวยงาน
ของรัฐ วิสาหกิจ
แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎ อ ง ถิ่ น
ครอบครองใช๎
ประ โยชน์ ในที่
ร า ช พั ส ดุ ต๎ อ ง
ด าเนินการ 

2.มาตรการ
ที่ ก า ห น ด ใ ห๎

แผนงานการบริหารจัดการด้ านที่ดิ นของเรื อนจ า/ 
ทัณฑสถาน และสถานกักขัง ทั้ง 142 แห่ง 
วัตถุประสงค์  
     เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในความ
ครอบครองของกรมราชทัณฑ์ 
เป้าหมาย  
     เพื่อเรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง ด าเนินการใช๎
ประโยชน์พื้นที่ในความครอบครองดูแลให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยจัดท าเป็นโครงการหรือแผนงานการใช๎ประโยชน์พื้นที่
รวมทั้งตรวจสอบดูแลและปูองกันการบุกรุกพื้นที่อยําง
สม่ าเสมอ   
ตัวชี้วัดที่11 
      ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการด๎านที่ดินของ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง 
ผลการด าเนินงาน  

การติดตามการใช๎
ประโยชน์แก๎ไข
ปัญหาการบุกรุก 
ท่ีดินกรมราชทัณฑ์ 
และการติดตํอขอใช๎
ท่ีดิน 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

7.29 
ก.ค.40 
8.25 
เม.ย.
45 
9.8 
เม.ย.
46 

10.3 
มิ.ย.46 

กระทรวงการคลัง
(กรมธนารักษ์) 
ต๎องด าเนินการ 
3. มาตรการเสริม
ที่ ก า ห น ด ใ ห๎
หนํวยงานอ่ืนให๎
การสนับสนุน 
เป็นการปรับปรุง
มติที่มีอยูํเดิม 10 
มติ มารวมให๎เป็น
มติเดียว 
 

 

    - เรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง แตํงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ดินและจัดให๎มีการประชุมศึกษารายละเอียดข๎อมูล
เก่ียวกับที่ดินเพื่อจัดท าโครงการในการใช๎ประโยชน์พื้นที่ในความ
ครอบครอง พร๎อมทั้งก าหนดแนวทางการปูองกันและวิธีการแก๎ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินในความครอบครอง ดูแลใช๎ประโยชน์ของ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง 
    - เรือนจ า/ทัณฑสถาน รายงานแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 
(แผน) มายังกรมราชทัณฑ์ 
    - โครงการพัฒนาพื้นที่เรือนจ าชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการฝึก
วิชาชีพผู๎ต๎องขังทางการเกษตรตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    - ด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการฝึก
อาชีพให๎ผู๎ต๎องขัง และเปิดให๎ความรู๎แกํบุคคลภายนอกที่สนใจ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
     สามารถปูองกันและแก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินจาก
ราษฎรเพิ่มมากขึ้น 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
    เรือนจ า/ทัณฑสถานและสถานกักขัง ด าเนินการบริหาร
จัดการที่ดินตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว๎ พร๎อมทั้ ง
สรุปผลการด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนว

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ทางการแก๎ไขปัญหา 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด  
      เรื อนจ า /ทัณฑสถานและสถานกักขั ง มีแนวทาง
วิธีด าเนินการแก๎ไขปัญหาการบุกรุกและการใช๎ประโยชน์พื้นที่
ในความครอบครองดูแลให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 

10 การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ๑๐.๕ การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
        ๑ ๐ . ๕ . ๑  เ รํ ง รั ด ก า ร
ด าเนินการตํอผู๎กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในด๎านวินัย
และคดี 

   1. เร่งรัดการสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต 
ผลการด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย 
   1.เรํงรัดการสอบและลงโทษเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องกับการ
ทุจริต 
ผลการด าเนินงานด๎านการลงโทษทางวินัย 
( 1 ต.ค. 2560 – 25 มิ.ย. 2561) 
กรณีเก่ียวข๎องกับยาเสพติด  จ านวน 8 ราย 
   - ไลํออกจากราชการ  4 ราย 
   - แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยํางร๎ายแรง   4 ราย 
 กรณีเก่ียวข๎องกับโทรศัพท์มือถือ จ านวน 12 ราย 
   - ไลํออกจากราชการ 5 ราย  
   - ให๎ออกจากราชการ 3 ราย 
   - แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยํางร๎ายแรง   4 ราย 

 กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 คดีเก่ียวกับการทุจริต จ านวน 28 ราย 
   - ไลํออก  13 ราย 
   - แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยํางร๎ายแรง/ ให๎ออก
จากราชการไว๎กํอน 2 ราย 
   - แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยํางร๎ายแรง 13 ราย 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 

 10.4 การใช๎มาตรการ 
          10.4.1 การใช๎มาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝังคํานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข๎าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต
ควบคูํกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ 

   1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
     กรมบังคับคดีจัดโครงการให๎ความรู๎ฯแกํเจ๎าหน๎าที่กรม
บังคับคดี เม่ือวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560 ณ ห๎องอมรินทร์ 
โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล๎า กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะ
ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่กรมบังคับคดีเข๎ารํวมจ านวน รวม 250 
คน โดยมีการบรรยายให๎ความรู๎ในหัวข๎อ “ความรู๎เก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํอยงานภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” การจัด โครงการฯ  ในครั้ ง น้ี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ที่เข๎ารํวมโครงการฯ ได๎รับ
ความรู๎และความเข๎าใจเก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  

 กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

ท าให๎เกิดความตระหนักและให๎ความส าคัญในการปฏิบัติหน๎าที่
ให๎มีคุณธรรมและความโปรํงใสยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ 
คําคะแนน ITA ให๎สูงขึ้น และเข๎าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ๎อน
มากยิ่งขึ้นตํอไป (ข๎อมูลคงเดิม) 

กรมบังคับคดี 
 
 
 

 ๑๐.๕ การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
    ๑๐.๕.๕ สํงเสริมและสนับสนุน
ภ าคี อ งค์ ก รภ าค เ อกช นแล ะ
เครือขํายตํางๆที่ จัดตั้ งขึ้นเพื่ อ
สอดสํอง เฝูาระ วัง ตรวจสอบ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือตํอต๎านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขํายด๎านเทคนิค
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ  
วัตถุประสงค์   
        เป็นการเพิ่มพูนความรู๎ ให๎ เครือขํายดี เอสไอภาค
ปร ะชาชน ในการพัฒนาป ร ะสิ ท ธิภ าพ  เ พื่ อปู อ ง กั น
อาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่ให๎มีผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย สมาชิกเครือขํายภาคประชาชนของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ  
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
         กิจกรรมในครั้ง น้ี เป็นการจัดขึ้นภายใต๎โครงการ
เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมและความเข๎มแข็งของภาคประชา
สังคมในการปูองกันอาชญากรรมพิเศษและการเฝูาระวังการ
แจ๎งเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยหลักสูตรในครั้งน้ี คือ 
การสังเกตจดจ าลักษณะรูปพรรณสัณฐาน การขําวและ
ลักษณะของการ ขํ า ว  ค วามรู๎ ค วามเ ข๎ า ใ จในด๎ าน นิติ

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

วิทยาศาสตร์ และการตํอสู๎ปูองกันตัวขั้นพื้นฐาน 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
        สามารถเพิ่มพูนความรู๎ ให๎ เครือขํายดี เอสไอภาค
ปร ะชาชน ในการพัฒนาป ร ะสิ ท ธิภ าพ  เ พื่ อปู อ ง กั น
อาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่ให๎มีผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น และ
ท าให๎กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสมาชิกเครือขํายที่จะมาชํวย
ขับเคลื่อนการท างาน เพื่อสร๎างความสงบสุขและม่ันคงให๎กับ
สังคม และเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศชาติโดยรวม(ข๎อมูลคงเดิม) 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 

11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน๎า 
         ๑๑ .๑ .๑ เ รํ งป รั บปรุ ง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่ล๎ าสมัยไมํ
สอดคล๎องกับความตกลงระหวําง
ประเทศเป็นอุปสรรคตํอการบริหาร
ราชการแผํนดิน 
         

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
ต๎ อ ง เ ป็ น ไปต า ม
เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง
รัฐธรรมนูญ) 

๑. ๗ 
เม.ย. 
๕๘ 

๒. ๒๙ 
ธ.ค. 
๕๘ 

๓. ๒๔ 
พ.ค. 
๕๙ 

ข๎อ ๑-๕เป็นการ
รับทราบ/ตั้ง

ข๎อสังเกตเก่ียวกับ
รํางพ.ร.บ.

ราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 
และพ.ร.บ.

ราชทัณฑ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ กํอนมีผล

ใช๎บังคับ 

โครงการ 
    โครงการจัดท าอนุบัญญัติและเผยแพรํพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค์ 
    ๑ .  เพื่ อ ให๎ มีการศึ กษารายละ เ อียดของอนุบัญญัติ 
ที่จ าเป็นต๎องยกรําง 
    ๒. เพื่อให๎ยกรํางอนุบัญญัติได๎อยํางละเอียด รอบคอบ 
ครบถ๎วน ถือปฏิบัติได๎จริ ง  สอดคล๎องกับกฎหมายและ
มาตรฐานสากล 

ดอกเบี้ ย อัน เ กิ ด
จากเงินกลางของ
ของสํวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

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 

มาตรา ๒๘ 
(การจับและการ
คุมขังต๎องมีค าสั่ ง
หรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอยํางอ่ืน) 
มาตรา ๗๗ 
(หลั กการให๎ รัฐ มี
ก ฎ ห ม า ย เ พี ย ง
เทําที่จ าเป็นและให๎
ย ก เ ลิ ก ห รื อ
ปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจ าเป็น
หรือไมํสอดคล๎อง
กับ ส ภ า พ กา ร ณ์ 
รวมถึงการจัดให๎มี
ก า ร แส ด งค วา ม
คิ ด เ ห็ น ตํ อ รํ า ง
กฎหมายและการ
เข๎าถึงกฎหมายที่
ใ ช๎ บั ง คั บ แล๎ ว ไ ด๎

๔. ๔ 
ม.ค. 
๖๐ 

๕. ๑๑ 
เม.ย. 
๖๐ 

๖. ๑๔ 
พ.ย. 
๖๐ 

 
ครม.รับทราบการ

ขอขยายการ
ด าเนินการ

เก่ียวกับรํางกฎ
กระทรวงฯ และ
เรํงรัดให๎ กยธ.
ออกกฎหมาย

ล าดับรองโดยเร็ว 

    ๓. เพื่อให๎มีการจัดท าค าแปลพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นภาษาอังกฤษ 
    ๔. เพื่อให๎มีการสื่อสารและท าความเข๎าใจกับเจ๎าหน๎าที่และ
หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง ได๎อยํางชัดเจน ครอบคลุม ครบถ๎วน 
และรอบด๎าน 
เป้าหมาย 
     ๑. กรมราชทัณฑ์มีอนุบัญญัติที่ต๎องออกตามความใน
พระ ราชบัญญั ติ ร าชทัณฑ์ที่ มี ปร ะสิ ท ธิภาพครบถ๎ วน 
(กฎกระทรวง ๑ ฉบับ และระเบียบกรมราชทัณฑ์ ๑๗ ฉบับ) 
     ๒. ความรู๎เก่ียวกับกฎหมายวําด๎วยงานราชทัณฑ์ชุดใหมํ
ได๎รับการเผยแพรํสูํเจ๎าหน๎าที่และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
ผลการด าเนินงาน 
     1.การจัดท าอนุบัญญัติฯ 
พ.ค. –  ส.ค. 60 
      จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรํ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับฟังความคิดเห็นรํางอนุบัญญัติที่ต๎องออก
ตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นการประชุมฯ 
จ านวน ๕ ครั้ง ครอบคลุมทุกเรือนจ า/ทัณฑสถาน ส านัก/กอง 
และหนํวยงานอ่ืนที่เก่ียวข๎อง 
 ต.ค. 60 –  ก.พ. 61 

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 

โดยสะดวก)        จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา รํางอนุบัญญัติ
และเตรียมการด าเนินการตามความในรํางพระราชบัญญัติ 
พ.ศ. ... รวม ๔ ครั้ง (พิจารณาอนุบัญญัติครบถ๎วนทุกฉบับ) 
ก.พ. 61 – ปัจจุบัน     
     2.กฎกระทรวงฯ 
     น าเสนอคณะกรรมการราชทัณฑ์เพื่อพิจารณา และได๎รับ
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๖๑ เม่ือวันที่ ๓๐ เม.ย. 
๖๑ ขณะน้ีอยูํระหวํางกระทรวงยุติธรรมพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบ กํอนสํงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตํอไป 
     3.ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (๑๗ ฉบับ) 
      ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (๑๗ ฉบับ) 
- ขณะน้ีกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบฯ ครบแล๎วทั้ง 17 ฉบับ 
ได๎แกํ 
1) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการพัฒนา พฤตินิสัยผู๎ต๎องขัง 
พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการก าหนดความผิดอาญาที่ผู๎
บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัย พ.ศ. 
2561 
3) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยอ านาจหน๎าที่ของเจ๎าพนักงาน
เรือนจ าและการแตํงตั้งผู๎ชํวยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2561 

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 

4) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการจัดการจับกุมผู๎ต๎องขัง
หลบหนี พ.ศ. 2561 
5) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการจ าหนํายและท าลาย
สิ่งของที่ไมํอนุญาตให๎เก็บไว๎ในเรือนจ าและสิ่งของที่ยึดไว๎ตาม
อ านาจหน๎าที่ พ.ศ. 2561 
6) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการตรวจสอบจดหมาย 
เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอ่ืนหรือหรือสกัดก้ันการ
ติดตํอสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใดๆ ซ่ึงมีถึงหรือ
จาก   ผู๎ต๎องขัง พ.ศ. 2561 
7) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการตรวจรํางกายผู๎ต๎องขังใหมํ
และผู๎ต๎องขังเข๎า – ออกเรือนจ า    พ.ศ. 2561 
8) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการสํงนักโทษเด็ดขาดออกไป
ท างานสาธารณะหรือท างานอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการนอกเรือนจ า     พ.ศ. 2561 
9) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการลาของนักโทษเด็ดขาด 
พ.ศ. 2561 
10) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการก าหนดหลักสูตร 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดการศึกษาให๎แกํผู๎ต๎องขัง พ.ศ. 
2561 
11) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการประกอบศาสนกิจของ

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 

ผู๎ต๎องขัง พ.ศ. 2561 
12) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการเตรียมความพร๎อมกํอน
ปลํอยตัวผู๎ต๎องขัง พ.ศ. 2561 
13) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยเด็กในความดูแลของ
ผู๎ต๎องขัง พ.ศ. 2561 
14) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการดูแลผู๎ต๎องขังหญิงที่
ตั้งครรภ์หรือให๎นมบุตร พ.ศ. 2561  
15) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการก าหนดความสะดวกใน
เรือนจ าส าหรับนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2561 
16) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการเยี่ยมการติดตํอของ
บุคคลภาคนอกกับผู๎ต๎องขัง และการเข๎าดูกิจการหรือติดตํอ
การงานกับเรือนจ า พ.ศ. 2561 
17) ระเบียบกรมราชทัณฑ์วําด๎วยการด าเนินการเก่ียวกับการ
อนามัยและการสุขาภิบาลของผู๎ต๎องขัง พ.ศ. 2561 
       4. การจัดท าค าแปลกฎหมาย 
        กรมราชทัณฑ์ได๎จัดจ๎างยกรํางค าแปลพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงอยูํระหวํางตรวจสอบความถูกต๎องกํอนจะ
ด าเนินการเผยแพรํตํอไป 
 
 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ผลลัพธ์ตามวัถตุประสงค์  
1. ผู๎เก่ียวข๎องในการยกรํางมีความรู๎ความเข๎าใจพร๎อมส าหรับ
การยกรํางอนุบัญญัติที่เก่ียวข๎องแล๎ว 
2. อนุบัญญัติได๎รับการยกรํางอยํางถูกต๎อง เหมาะสมตามกลัก
วิชาการและสอดคล๎องกับการปฏิบัติเรียบร๎อยแล๎ว (ขณะน้ีอยูํ
ระหวํางการด าเนินการในระดับคณะกรรมการ/หนํวยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข๎อง หรือประกาศใช๎บังคับแล๎วแตํกรณี 
3. ค าแปล พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เป็นภาษาอังกฤษ 
ได๎รับการยกรํางแล๎ว (ขณะน้ีอยูํระหวํางการตรวจรํ างขั้น
สุดท๎ายเพื่อน าไปเผยแพรํตํอไป) 
4. เจ๎าหน๎าที่และหนํวยงานที่เก่ียวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับกฎหมายราชทัณฑ์ชุดใหมํอยํางครบถ๎วนและรอบด๎าน 
สามารถน าไปปรับใช๎ในการปฏิบัติงานได๎เป็นอยํางดี 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
1. กฎกระทรวงอยูํระหวํางการด าเนินการ ซ่ึงมีแนวโน๎มนําจะ
ประกาศบังคับใช๎ได๎ภายในสิ้นปีน้ี และระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
ประกาศบังคับใช๎แล๎ว ทั้งหมด 17 ฉบับ 
2. เจ๎าหน๎าที่และหนํวยงานที่เก่ียวข๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ
เก่ียวกับกฎหมายราชทัณฑ์ชุดใหมํอยํางครบถ๎วน และรอบ
ด๎าน สามารถน าไปใช๎ปฏิบัติงานได๎เป็นอยํางดี 

กรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
  - 
 

กรมราชทัณฑ์ 

๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน๎า 
         ๑๑ .๑ .๑  เ รํ 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
ล๎าสมัยไมํสอดคล๎องกับความตกลง
ระหวํางประเทศเป็นอุปสรรคตํอ
การบริหารราชการแผํนดิน 
        ๑๑ .๑ .๒  เพิ่ มศั กยภาพ
หนํวยงานที่มีหน๎าที่ให๎ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดท ากฎหมาย
ให๎สามารถปฏิบัติ งานได๎อยําง
รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด๎านกฎหมาย
และ

กระบวนการ
ยุติธรรม 

ให๎ทุกสํวน
ราชการเรํงเสนอ
รํางกฎหมายที่มี

ความจ าเป็น
เรํงดํวนโดยเร็ว 
และให๎เรํงรัดจัด
กลุํมกฎหมาย 

แล๎วสํงไป 
ยังส านักงาน

คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อ
รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรี

1. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับคดี 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีได๎ให๎ความส าคัญ
ตํอการพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เก่ียวข๎องตํางๆ ให๎มี
ความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพื่ออ านวยความยุติธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้ง เพื่อเสริมสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ และเสริมสร๎างความ
เชื่อม่ันให๎กับผู๎ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศ ดังน้ี 
กฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว 
   (1)  พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพํง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 134 ตอนที่ 69 ก เม่ือ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช๎เม่ือวันที่ 5 กันยายน 
2560    
   ในการน้ีกรมบังคับคดีได๎วางแผนการสร๎างความรับรู๎ให๎กับผู๎
ที่เก่ียวข๎องทุกฝุายทั่วประเทศและยกรํางกฎหมายในล าดับรอง
ไว๎แล๎ว  จ านวน 3 ฉบับ ได๎แกํ 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํอไป 
 

      1.1) กฎกระทรวงวําด๎วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของบุคคลที่ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติการแทนเจ๎า
พนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน   
  - กรมบังคับคดีได๎รับฟังความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนเก่ียวข๎อง
เม่ือวันที่  16 ธันวาคม 2559 และได๎ด าเนินการยกรําง
กฎกระทรวง วําด๎วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ของบุคคลที่ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติการแทนเจ๎าพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... และจะน าเสนอตํอคณะท างานประเด็น
ส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการบังคับคดีแพํงพิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงยุติธรรมตํอไป 
  - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอ
เลขารัฐมนตรี 
  - เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการรํางกฎกระทรวงวําด๎วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขของบุคคลที่ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติการแทนเจ๎า
พนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และ
ได๎สํงให๎ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาณาตํอไป 
  - อยูํระหวํางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

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 และ
เง่ือนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
ขั้นตอนปัจจุบัน   
  - ได๎ด าเนินการยกรํางกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... เสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว 
  - ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันที่17 
ตุลาคม 2560 และจะได๎สํงให๎ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาตํอไป 
 - คณะกรรมการกฤษฎีกาได๎พิจารณารํ างฯ ดังกลํ าว 
เรียบร๎อยแล๎ว   
    1.3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ... 
ขั้นตอนปัจจุบัน  
 - ได๎ด าเนินการยกรํางกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และ เ งื่ อนไข  ในการ ขายทอดตลาด  ด๎ วย วิ ธีกา รทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 
 - ได๎ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเม่ือวันที่  19 ตุลาคม 
2560 และน าความเห็นมาประกอบการพิจารณายกรําง 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันอยูํระหวํางการพิจารณาของคณะกรรมการยกรําง
กฎหมายของกรมบังคับคดี 
   (2)  พระราชบัญญัติล๎มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561  
          ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 
2561 หน๎า 51 เลํม 135 ตอนที่ 12 ก  
    กฎกระทรวงที่ประกาศใช้แล้ว 
   (1)  กฎกระทรวงการแบํงสํวนราชการกรมบังคับคดี 
         ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 134 ตอนที่ 37 ก 
เม่ือวันที่  15 พฤษภาคม 2561 มีผลบังคับใช๎ วันที่  25 
พฤษภาคม 2561  
    ร่ า ง ก ฎ ห ม าย ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า ร ณ าข อ ง
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
     1. การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนล้มละลายระหว่างประเทศ)  
   ขั้นตอนปัจจุบัน   
  - คณะท างานศึกษา ก าหนด ประเด็นส าคัญ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีล๎มละลายและการฟื้นฟูกิจการได๎รวบรวมผลการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชน และน าไปประกอบการ
พิจารณาแก๎ไขเพิ่มเติมรําง พรบ. ล๎มละลาย ดังกลําว 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - กรมบังคับคดี ได๎ เ ข๎ าประชุมชี้ แจงรํา งกฎหมายตํอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา นัดแรกเม่ือวันที่  7 กุมภาพันธ์ 
2560 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 จ านวน 23 ครั้ง โดย
ทั้งน้ี เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2560 ได๎มีค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษา
ความสงบแหํงชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก๎ไขเพิ่มเติมเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ สั่งให๎ประกาศใช๎ 
มาตรา 20 23 35 และ 39  ของรํางพระราชบัญญัติ
ล๎มละลายฯ ดังกลําวด๎วยแล๎ว  
  - เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได๎มีหนังสือแจ๎งให๎กรมบังคับคดีด าเนินการและจัดให๎
มีการรับฟังความคิดเห็นรํางพระราชบัญญัติล๎มละลาย (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... (สํวนของหลักการที่เก่ียวข๎องกับการล๎มละลาย
ตํางประเทศและการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี) ตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
  - เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีได๎รายงาน
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น พร๎อมค าชี้แจงการตรวจสอบความจ าเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติในสํวนการล๎มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหน้ี รวมถึงแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - เ ข๎ า สูํ พิ จ า ร ณา ขอ งค ณะก ร ร มก าร กฤ ษฎี ก า  ซ่ึ ง
คณะกรรมการกฤษฎีกานัดพิจารณาครั้งที่ 24 เม่ือวันที่ 12 
ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห๎องประชุมโบราณ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  - รํวมประชุมหารือรํวมกัน 3 ฝุ าย ได๎แกํ ส านักงานศาล
ยุติธรรม คณะกรรมการรํวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภา
หอการค๎าแหํงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย) และกรมบังคับคดี ซ่ึงจะได๎น าความเห็น
เสนอตํอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตํอไป 
  - เ ม่ือวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2561 จัดการประชุม เพื่อ
พิจารณารํางพระราชบัญญัติล๎มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สํ วนล๎มละลายร ะห วํา งป ระ เทศ )  ค รั้ ง ที่  1/2561                        
ณ ห๎องประชุมใหญํ ศาลล๎มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยมีนายเอ้ือน ขุนแก๎ว ผู๎ชํวยผู๎พิพากษาศาล
ฎีกา เป็นประธาน มีผู๎แทนจากส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาหอการค๎าแหํงประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
และกรมบังคับคดี โดยได๎หารือรํวมกันถึงแนวทางในการ
พิจารณารํางพระราชบัญญัติล๎มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สํวนล๎มละลายระหวํางประเทศ) เพื่อประโยชน์ในการบังคับ

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คดีล๎มละลายและฟื้นฟูกิจการและการพัฒนากฎหมายของ
ประเทศไทยให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล 
  - กรมบั งคับคดี ได๎ เ ข๎ ารํ วมประชุม เพื่ อพิ จารณารํ า ง
พระราชบัญญัติล๎มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํวนล๎มละลาย
ระหวํางประเทศ)  รํวมกับส านักงานศาลยุติธรรม และ
คณะกรรมการรํวมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ตามมติของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 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  
  - ประชุมครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2561  
  - ประชุมครั้งที่ 11/2561 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2561 
  - ประชุมครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2561 
ณ  ห๎ อ ง ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญํ  ชั้ น  4  ศ า ล ล๎ ม ล ะ ล า ย ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ฝุายเลขาฯ จะสํงรํางฯ สุดท๎ายให๎พิจารณาในวันที่  1 
ตุลาคม 2561 ครบก าหนดสํงความเห็นตํอรํางฯสุดท๎ายใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561  
    2. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  
ขั้นตอนปัจจุบัน         
     - ค ณ ะ อ นุ ท า ง า น นั ด ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า ย ก รํ า ง
พระราชบัญญัติล๎มละลาย (ฉบับที่..)พ.ศ. .... เพื่อการถํายโอน
ภารกิจของเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ครั้งที่ 3/2561 
เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2561   
     - คณะท างานฯ นัดประชุมพิจารณารํางพระราชบัญญัติ
ล๎มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อการถํายโอนภารกิจของเจ๎า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เอกชน ที่คณะ อนุท างานฯเสนอ            
เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
     - กรมบังคับคดี มีก าหนดรับฟังความคิดเห็นตํอหลักการ
และสาระส าคัญของรํางพระราชบัญญัติฯ ดังกลําวระหวําง
วันที่ 9-26 กรกฎาคม 2561 ทางเว็ปไซต์กรมบังคับคดี 
www.led.go.thและทางเว็ปไซต์ www.lawamendment.go.th 
และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 
2561 ณ ห๎องปิ่นเกล๎า ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว โดยมี
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ผู๎แทนจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน 
ส านักงานกฎหมาย องค์กรอิสระ เข๎ารํวมประชุมรับฟังความ
คิดเห็น จ านวน 140 คน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อ ให๎ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2561 มาตรา 77 เพื่อน าความคิดเห็น ของผู๎ที่
เก่ียวข๎อง มาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ใน
การเสนอรํางพระราชบัญญัติล๎มละลาย(ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
(เจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) เป็นไปตามที่สภาขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศ ได๎น าเสนอเรื่องการถํายโอนภารกิจเจ๎า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให๎ภาคเอกชนไปด าเนินการ เป็นการ
ปฏิรูประบบราชการ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  มีมติ
เห็นชอบเรื่องดังกลําว อีกทั้ งสภาพเศรษฐกิจ ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ประกอบกับปริมาณคดีล๎มละลาย
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก และมีความซับซ๎อนทางด๎านบัญชีและ
การเงินมากยิ่งขึ้น เจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ าเป็นต๎องเป็นผู๎ที่
มีความรู๎แบบสหวิชาชีพในการจัดกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหน้ี และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ โดยรํางพระราชบัญญัติดังกลําวหลักการและ
สาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติมเป็นหมวด 5/1 เจ๎าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน ประกอบด๎วย บทนิยามและคุณสมบัติ 
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อ านาจหน๎าที่  การขึ้นทะเบียน การควบคุมก ากับดูแล 
คณะกรรมการก ากับดูแล คําตอบแทน โทษ และหลักประกัน
ความเสียหาย โดยผู๎เข๎ารํวมรับฟังความเห็นได๎ให๎ข๎อสังเกตใน
ประเด็นเก่ียวกับคุณสมบัติ อ านาจหน๎าที่ การจัดรูปแบบทาง
การเงินและบัญชี การก ากับดูแล การตรวจสอบบัญชีและโทษ
ของเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
    - คณะท างานยกรํางได๎ปรับปรุงรํางพระราชบัญญัติฯ ตาม
ข๎อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 
    - เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กรมบังคับคดีได๎เสนอรําง
พระราชบัญญัติล๎มละลาย(ฉบับที่...) พ.ศ. ....ไปที่กระทรวงฯ 
เพื่อพิจารณาและคณะท างานก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณา
โครงรํางกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติล๎มละลาย
(ฉบับที่...) พ.ศ. ....  
    - อยูํระหวํางกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 
ร่างกฎหมายที่อ ยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
ยุติธรรม  
           1. การเสนอร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับ
คดี พ.ศ. ....   
ขั้นตอนปัจจุบัน  
  - กรมบังคับคดีได๎น าเสนอรํางฯพระราชบัญญัติฯไปยัง
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กระทรวงยุติธรรมเ ม่ือวันที่  30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารํางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมได๎
พิจารณาเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการมี
ข๎อเสนอแนะและคณะท างานปรับปรุงให๎ครบถ๎วน โดยได๎
หารือกับส านักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางเพื่อให๎เกิดความ
รัดกุม  
 - มติในคราวประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 
22 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให๎ฝุาย
เลขานุการฯ ไปด าเนินการรํางพระราชบัญญัติฯดังกลําวใน
สํวนที่เก่ียวกับเจ๎าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพํง     
- วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นรํางพระราชบัญญัติเจ๎าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 
. . . .  มีผู๎ เข๎ ารํ วมรับฟังความคิด เห็นประกอบด๎วยผู๎แทน
หนํวยงานภาครัฐ ผู๎แทนภาคเอกชน ผู๎แทนสถาบันการเงิน 
ผู๎แทนส านักงานทนายความตัวแทนเจ๎าหน้ี ตัวแทนลูกหน้ี เข๎า
รํวมจ านวน 120 คน โดยรํางพระราชบัญญัติดังกลําวมี
สาระส าคัญ เพื่อให๎เกิดกระบวนการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองตํอตัวชี้วัดที่ 9 ในการจัดอันดับความยากงําย
ในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพัฒนา
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บุคลากรผู๎เป็นเจ๎าพนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะยกระดับให๎เกิด
ความเป็นวิชาชีพเจ๎าพนักงานบังคับคดีที่ถือวําเป็นรากฐานที่
ส าคัญ จึงต๎องปรับปรุงวิธีการได๎มาและการด ารงต าแหนํงของ
เจ๎าพนักงานบังคับคดีให๎มีอิสระในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพอันจะเป็นการยกระดับการบังคับคดีแพํงให๎
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง และได๎จัดรับ
ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ผํ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ม บั ง คั บ ค ดี 
http://www.led.go.th จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 
  - กรมบังคับคดี ได๎มีหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ ยธ 0509/7078 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงรอง ปยธ.(บยธ) รายงานผล
การด าเนินการจัดรําง พ.ร.บ. และจัดสํงเอกสารประกอบการ
เสนอรําง พ.ร.บ. เพื่อ ยธ. ด าเนินการในสํวนที่เก่ียวข๎องตํอไป 
  - เพื่อเป็นการเสริมสร๎างมาตรฐานทางวิชาชีพให๎แกํเจ๎า
พนักงานบังคับคดี ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พิจารณาด าเนินการเสนอรัฐมนตรีวําการกระทรวง
ยุติธรรม  
 - ส านักกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ขอให๎กรมบังคับคดีให๎
ความเห็นเพิ่มเติม และกรมบังคับคดีได๎เสนอความเห็นเพิ่มเติม
ไปแล๎ว เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
  - ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาด าเนินการเสนอ
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ตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม โดยส านักกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม ขอให๎กรมบังคับคดีปรับแก๎แบบฟอร์มการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช๎กฎหมาย และได๎น าสํงแล๎วเม่ือ
วันที่ 27 ธันวาคม 2560  เพื่อเสนอ รมต.พิจารณา 
  - ความคืบหน๎า เสนอ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ 20 มกราคม 2561 
  - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอเอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ผลการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และความเห็น
ของส านักงาน ก.พ. และภาพประกอบกิจกรรมในการรํวมรับ
ฟังความเห็นที่ลง Website ซ่ึงกรมบังคับคดีได๎น าสํงให๎ด๎วย
แล๎วเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
   - กระทรวงยุติธรรมได๎ประชุมหนํวยงานที่เ ก่ียวข๎องให๎
ความเห็นรํ า งพระราชบัญญัติ ดั งกลํ าว  เ ม่ือ วันที่  22 
พฤษภาคม 2561 ณ ห๎องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ตาม
มติที่ประชุมให๎ส านักกฎหมาย รํวมกับกรมบังคับคดีปรับแก๎ไข
รํางกฎหมายดังกลําว ซ่ึงกรมบังคับคดีได๎ปรับแก๎ตามมติที่
ประชุมเรียบร๎อยแล๎ว 
   - กระทรวงยุติธรรมสํงรํางพระราชบัญญัติเจ๎าพนักงาน
บังคับคดี พ.ศ. .... ให๎หนํวยงานที่เก่ียวข๎องพิจารณาแล๎วเม่ือ

กรมบังคับคดี 
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วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อให๎สํงหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง                 
สํงความเห็นกลับไปยังกระทรวงยุติธรรมภายในวันที่  13 
กรกฎาคม 2561 
   - อยูํระหวํางส านักกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม รวบรวม
ความเห็นของหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง และจะมีหนังสือแจ๎งให๎
กรมบังคับคดีด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขรํางฯ ตามข๎อสังเกต
ดังกลําว 
   - กรมบังคับคดีท าหนังสือชี้แจงกระทรวงยุติธรรม ตาม
ประเด็นข๎อสังเกตหนํวยงานที่เก่ียวข๎องแล๎ว เม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม 2561 ขณะน้ีอยูํระหวํางการพิจารณาของส านัก
กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์     
   - ปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ ได๎รับจัดสรรงบประมาณ 
ในการพัฒนาระบบเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน วงเงิน 
๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท โดยจัดท าขอบเขตของงานหรือก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   - กรมบังคับคดีได๎มีค าสั่งที่754/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แตํงตั้ งคณะท างาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ และข๎อก าหนดเพื่อการถํายโอน
ภารกิจของเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให๎กับเจ๎าพนักงานพิทักษ์

 กรมบังคับคดี 
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ทรัพย์เอกชน โดยมีอ านาจหน๎าที่ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
ทบทวน ให๎ความเห็น เสนอแนะแนวทาง ก าหนดประเด็น
ส าคัญ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ 
และข๎อก าหนดตําง ๆ เพื่อการถํายโอนภารกิจของเจ๎าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ให๎กับเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน โดยได๎มี
การประชุมคณะท างานเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 
13.30 นาฬิกา ซ่ึงมีศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร 
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่
ปรึกษาคณะท างาน ฯ เข๎ารํวมประชุมด๎วย การประชุมในครั้ง
น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวปฏิบัติและข๎อก าหนดเพื่อการถําย
โอนภารกิจของเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให๎กับพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอกชนเพื่อให๎การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยในที่ประชุมมีมติให๎ตั้งคณะอนุท างานเพื่อปรับปรุงแก๎ไข
เพิ่มเติมรํางพระราชบัญญัติล๎มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....              
เพื่อรองรับการถํายโอนภารกิจของเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ให๎กับเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน จ านวน 5-6 คน  โดย
มีศาสตราจารย์  ดร .สหธน รั ตนไพ จิตร  เป็นประธาน
คณะท างาน ผู๎เชี่ยวชาญจากภายนอก จ านวน 1 คน และ
เจ๎าหน๎าที่กรมบังคับคดีอีก 3-4 คน รํวมเป็นคณะอนุท างาน  
   - กรมบังคับคดีจัดประชุม ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 7 

กรมบังคับคดี 
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มีนาคม 2561 จะมีการพิจารณาก าหนดกรอบและแนว
ทางแก๎ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติล๎มละลายพุทธศักราช 
2483 ในสํวนที่เก่ียวข๎องกับเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อ
ถํายโอนภารกิจให๎กับเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนและได๎
พิจารณาแตํงตั้งคณะอนุท างานแก๎ไขพระราชบัญญัติล๎มละลาย 
พุทธศักราช 2483 เพื่อถํายโอนภารกิจของเจ๎าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ให๎กับเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
   - โครงการพัฒนาระบบเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
ได๎รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเจ๎าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน วงเงิน ๘,๕๘๙,๖๐๐ บาท วงเงินตาม
สัญญาจ๎าง 6,673,000 บาท มีวงเงินเหลือจากสัญญา 
1,916,000 บ า ท  ( ไ ด๎ โ อ น เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร อ บ ที่  1               
ของงบบูรณาฯ) เพื่อพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน การจํายงาน 
และติดตามการท างานของเจ๎าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยได๎ลง
นามในสัญญาแล๎ว เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด าเนินการ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และเบิกจํายงวดงานที่ 1 เรียบร๎อย
แล๎วจ านวน 1,000,950 บาท  
     - คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 และเบิกจํายงวด
งานที่ 2 เรียบร๎อยแล๎วจ านวน 1,334,600 บาท ขณะน้ีอยูํ
ระหวํางบริหารสัญญาจ๎างงานงวดที่ 3 

กรมบังคับคดี 
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  3. การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี  
       -  คณะกรรมการฯ ได๎มีการประชุมเพื่อหารือการจัดท า
แผนธุรกิจ และทบทวนให๎มีค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานเพื่อการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี  ทั้งน้ีเพื่อให๎มีแผนธุรกิจมี
ความครอบคลุม สมบูรณ์ และด าเนินการจ๎างที่ปรึกษาในการ
ด าเนินการเสนอรํางโครงการและจัดท ารําง TOR เพื่อให๎
ส อดคล๎ อ ง กั บแผนยุ ท ธศ าสต ร์  20 ปี ก ร มบั ง คั บ ค ดี              
ในการปรับบทบาทและรูปแบบการให๎บริการ (Business 
Model) ของกรมบังคับคดีจากผู๎ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู๎
ก ากับดูแล (Regulator)  และได๎มีการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา
ของโครงการมาปรึกษาในรายละเอียดในการจัดท าแผนเพื่อ
การจัดท า SDU 
     - เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับ
คดีแพํงและล๎มละลาย ได๎มีการจัดประชุม เ ม่ือวันที่  ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ อยูํระหวํางยกรํางในสํวนของการท าแผนธุรกิจ              
ในเรื่องการจัดท าแผนการตลาด และมีการนัดประชุมทุกวัน
จันทร์สัปดาห์ที่ ๒ และสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เพื่อเรํงรัดการ
ด าเนินงานให๎เสร็จภายในก าหนดตํอไป 
     - กรมบังคับคดีได๎มีค าสั่งที่ 386/2560 เรื่อง จัดตั้ง
สถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพํงและล๎มละลาย เม่ือวันที่  1 

 กรมบังคับคดี 
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สิงหาคม 2561 มีภารกิจหน๎าที่เป็นสถาบันการศึกษาในด๎าน
การบังคับคดี อบรมผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
และประชาชนทั่วไปให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานอ่ืน 
ศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการด๎านการบังคับคดี และปฏิบัติงานรํวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เ ก่ียวข๎องหรือ
ที่ได๎รับมอบหมาย โดยอยูํภายใต๎การก ากับดูแลและด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิชาชีบังคับคดีแพํงและ
คดีล๎มละลาย โดยได๎มีค าสั่งที่ 425/2560 เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพํงและ
ล๎มละลาย เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และได๎ยกรํางค าขอ
จัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit 
(SDU) เพื่อเสนอไปคณะกรรมการพัฒนาโครงสร๎างระบบของ
ราชการกระทรวงพิจารณา 
       -  ด าเนินการจ๎างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยแตํงตั้ง
คณะกรรมการแล๎ว และด าเนินการในกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ๎างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปผํานทางเวปไซต์
กรมบัญชีกลางและเวปไซต์กรมบังคับคดี และเปิดซองข๎อเสนอ
เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2561 แล๎วและเน่ืองจากผิดเงื่อนไข 
(ไมํลงนามรับเอกสาร) จึงยกเลิกประกาศและได๎ประกาศเชิญ

กรมบังคับคดี 
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ชวนใหมํ โดยลงประกาศเชิญชวนทั่วไปทางเว็ปไซต์ครั้งที่ 3 
และเปิดซองข๎อเสนอเม่ือวันที่  21 สิงหาคม 2561 ผลได๎
ยกเลิกประกาศแล๎วเน่ืองจากเอกสารผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํครบ และ
ใช๎วิธีคัดเลือก 
       - กพร. รายงานผลการพิจารณาผลการจ๎างที่ปรึกษากับ
ผู๎บริหารและใช๎วิธีคัดเลือก 
       - ได๎ผู๎รับจ๎างแล๎ว คือ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ขณะน้ีอยูํระหวํางเรียก ผู๎รับจ๎างมาท าสัญญาในวันที่  28 
กันยายน 2561 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4. การศึกษาและวิจัยการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Digital Assets)  
     กรมบังคับคดีได๎แตํงตั้งคณะท างานศึกษา และวิจัยการ
บังคับคดี กับสินทรัพย์ดิ จิทัล (Digital Assets) เพื่อ
ท าการศึ กษาลักษณะและรูปแบบ ธุ รกรรมเ งินดิ จิทั ล 
(Cryptocurrency) และกระบวนการทางกฎหมายในการ
ควบคุมและบั งคับ ใช๎ทั้ ง ในประ เทศและตํ างประ เทศ             
เพื่อรองรับการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) 
ในประเทศไทย และเพื่อพัฒนากระบวนการบังคับคดีให๎เกิด
ประสิทธิภาพและทันตํอการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงิน
ในประเทศไทย  

 กรมบังคับคดี 
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11.4 ปรั บป รุ ง ระบบการ
ชํวยเหลือทางกฎหมายโดยให๎
เ ข๎ า ถึ งค วาม เป็น ธรรมได๎ งํ า ย
รวดเร็ว 

   1. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 
กด 79    
   - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีให๎บริการผําน
ทางสายดํวนกรมบังคับคดีมีผู๎ใช๎บริการตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 – 14 กันยายน 2561 รวมจ านวน 12,856 ราย 
โดยข๎อมูลที่ประชาชนสนใจสอบถามผํานทางสายดํวน มาก
ที่สุด ได๎แกํ สอบถามผลคดี/สอบถามเลขเก็บหมาย จ านวน 
8,978 ราย คิดเป็นร๎อยละ69.84 ของยอดสายดํวนทั้งหมด 

 กรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิ เคชั่นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่  
   ผลการด าเนินงาน 
    - LED Property Application ค๎นหาทรัพย์สินขาย
ทอดตลาด ระบบดังกลําวเป็นการเพิ่มความสะดวกให๎กับ
ประชาชนในการเข๎าถึงบริการของภาครัฐ ด๎วยความรวดเร็ว 
สามารถค๎นหาได๎ทุกที่ ทุกเวลา (e-Service, m-Service)  
   - LED Property Plus Application เพื่อค๎นหาทรัพย์สิน
ขายทอดตลาดที่เป็นห๎องชุดใกล๎แนวเขตรถไฟฟูาทุกสาย เพื่อ
ตอบโจทย์ผู๎สนใจในวัยท างานที่ต๎องการซ้ือห๎องชุดและเป็นการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการ
ของรัฐ (Digital Economy) ระบบดังกลําวเชื่อมกับ Google 

 กรมบังคับคดี 
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Map และสามารถดูสถานที่ตั้งทรัพย์ในแบบ street view 
  - LED Debt Info Mobile Application เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ประชาชนผู๎ มีสํวนได๎สํวนเสียในคดี  สามารถ
ตรวจสอบข๎อมูลการอายัดเงินในคดีของตนเองได๎อยํางงําย 
ประโยชน์ที่ประชาชนผู๎มีสํวนได๎เสียได๎รับ คือ ให๎บริการฟรี 
ประหยัดเวลาและคําใช๎จําย  ลดขั้นตอนสร๎างความโปรํงใสใน
การปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบข๎อมูลการอายัด
ได๎  
  - LED ABC Application Bankruptcy Checking ส าหรับ
การตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยูํระหวํางพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล๎มละลาย ซ่ึงสามารถตรวจสอบได๎จากชื่อ ชื่อสกุลหรือเลข
ประจ าตัวประชาชน เพื่อประกอบการท านิติกรรม เน่ืองจาก 
บุคคล/นิติบุคคล    ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไมํสามารถท านิติกรรม
ใดๆได๎ 
   - ก ร มบั ง คั บ คดี เ ปิ ด ให๎ บ ริ ก า ร ข๎ อ มู ลขํ า วส าร ผํ าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยสามารถ  add line friend ผํานทาง ID 
line และการสแกน QR Code เพื่อให๎ประชาชนเข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสารของกรมบังคับคดีอยํางรวดเร็วและตํอเน่ือง 
 
 

กรมบังคับคดี 
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  3. การผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีได๎ใช๎นโยบาย 2 เรํง 
ได๎แกํ เรํงรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ และเรํงรัดการ
ประกาศขายทอดตลาด ก าหนดเปูาหมายการผลักดันทรัพย์สิน 
จ านวน 110,000 ล๎านบาท สูงกวําเปูาหมายผลักดัน        ในรอบ 
3 ปีที่ผํานมาในอัตราร๎อยละ 10 ซ่ึงผลการด าเนินงานตั้งแตํเดือน
ตุลาคม 2560 – วันที่ 15 กันยายน 2561 มีผลการผลักดัน
ทรัพย์สินรวมจ านวน 137,969,995,400.47 บาท คิดเป็นร๎อย
ละ 125.43 รายละเอียด ดังน้ี 
 - เดื อนตุ ลาคม 2560 สามารถผลั กดั นทรั พย์ สิ นได๎ 
10,587,544,981.39 บาท 
 - เดือนพฤศจิกายน 2560 สามารถผลักดันทรัพย์สิ นได๎ 
11,409,956,142.14 บาท 
 - เดื อนธันวาคม 2560 สามารถผลั กดั นทรั พย์ สิ นได๎ 
10,007,043,545.52 บาท 
 - เดื อนมกราคม 2561 สามารถผลั กดั นทรั พย์ สิ นได๎ 
10,947,785,153.88 บาท 
 - เดื อนกุมภาพันธ์  2561 สามารถผลักดันทรัพย์ สิ นได๎ 
11,411,670,294.75 บาท 
 - เดื อนมีนาคม 2561 สามารถผลั กดั นทรั พย์ สิ นได๎ 

 กรมบังคับคดี 
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12,923,951,453.44 บาท 
 - เดื อนเมษายน 2561 สามารถผลั กดั นทรั พย์ สิ นได๎ 
9,581,518,741.26 บาท 
 - เดื อนพฤษภาคม 2561 สามารถผลักดันทรัพย์ สิ นได๎ 
13,614,389,787.23 บาท 
 - เดื อนมิ ถุนายน 2561 สามารถผลั กดั นทรั พย์ สิ นได๎ 
12,661,859,292.84 บาท 
 - เดื อนกรกฎาคม 2561 สามารถผลักดันทรัพย์ สิ นได๎ 
12,147,027,260.91 บาท 
 - เดื อนสิ งหาคม 2561 สามารถผลั กดั นทรั พย์ สิ นได๎ 
15,395,189,851.59 บาท  
 - วันที่  1-15 กันยายน 2561 สามารถผลักดันทรัพย์สิน 
7,282,058,896.52 บาท 

กรมบังคับคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  4. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินงานโดยเสริมสร๎าง
และพัฒนากระบวนการไกลํเกลี่ยชั้นบังคับคดีโดยใช๎กลยุทธ์ 
“เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” อยํางตํอเน่ือง ประสาน
เจ๎าหน้ีกลุํมใหมํท างานลงพื้นที่เชิงรุกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของลูกหน้ี โดยเน๎นหน้ีนอกระบบ ผลการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท
ช้ันบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2560 – วันที่ 

 กรมบังคับคดี 
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15 กันยายน 2561 มีเรื่องเข๎าสูํกระบวนการไกลํเกลี่ยรวม
จ านวน 28,475 เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 9,483,157,607.51 
บาท รวมไกลํเกลี่ยส าเร็จ จ านวน 25,181 เรื่อง ทุนทรัพย์
รวม 7,839,746,223.00 บาท คิดเป็นผลส าเร็จร๎อยละ 
88.43 ของเรื่องที่เข๎าสูํกระบวนการไกลํเกลี่ย 

กรมบังคับคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร   
      กรมบังคับคดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎รํวมมือใน
การตรวจสอบหน้ีเกษตรกรที่มีอยูํในชั้นบังคับคดี ซ่ึงเป็นหน้ี
เรํงดํวนที่ต๎องด าเนินการ โดยได๎ให๎ส านักงานบังคับคดีทั่ว
ประเทศจัดไกลํเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนให๎ความรู๎ทาง
กฎหมาย ความรู๎ทางการเงินและสนับสนุนการแก๎ไขหน้ีสินใน
การปรับโครงสร๎างหน้ี (Refinance) ซ่ึงมีเกษตรกรในชั้นบังคับ
คดี จ านวน 2,292 เรื่อง ข๎อมูล ณ วันที่  22 กันยายน 
2561 รายละเอียดดังน้ี   
   1) ขั้นตอนประสาน ธกส./อชก. ให๎ความชํวยเหลือ 8 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 2,814,987,.52 บาท      
   2) ขั้นตอนไกลํเกลี่ย (ตรวจสอบข๎อมูล/นัดไกลํเกลี่ย) 71 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 8,400,562.79 บาท 
   3) ส าเร็จ (ไกลํเกลี่ยส าเร็จ/อนุมัติเงินก๎ู) 52 เรื่อง ทุน
ทรัพย์ 8,787,768.03 บาท 

 กรมบังคับคดี 
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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) ไมํส าเร็จ (ไกลํเกลี่ยไมํส าเร็จ/ไมํสามารถไกลํเกลี่ย/ไมํ
อนุมัติเงินก๎ู) 272 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,757,743,398.85 
บาท   
 5 )  ยั ง ไ มํ ไ ด๎ ตั้ ง เ รื่ อ ง ยึ ด  5 7 5  เ รื่ อ ง  ทุ น ท รั พ ย์ 
95,143,753.57 บาท 
 6) อยูํระหวํางด าเนินการขั้นตอนอ่ืนๆ 105 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
26,577,268.17 บาท 
 7 )  เ ส ร็ จ ด า เ นิ นการ อ่ืนๆ  1 ,209 เ รื่ อ ง  ทุ นท รั พ ย์ 
274,593,504.46 บาท 

กรมบังคับคดี 
 
 
 
 

 

๑ ๑ . ๔  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ชํวยเหลือทางกฎหมายโดยให๎
เ ข๎ า ถึ งค วาม เป็น ธรรมได๎ งํ า ย 
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑. โครงการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    วัตถุประสงค์  
            รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ หํ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย ปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได๎บัญญัติรองรับสิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นพยานใน
คดีอาญาให๎ได๎รับการคุ๎มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่
เหมาะสม คําตอบแทนที่จ าเป็นและสมควรจากรัฐ ด๎วยเหตุที่
พิจารณาแล๎วเห็นวําพยานบุคคลในคดีอาญามีความส าคัญยิ่ง
ตํอการพิสูจน์ความจริงในทางอรรถคดีเพื่อให๎ได๎ตัวผู๎กระท าผิด
อาญามาลงโทษตามกฎหมาย จึงได๎ตราพระราชบัญญัติ
คุ๎มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อรองรับสิทธิของ

 กรมคุ๎มครอง
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลซ่ึงเป็นพยานในคดีอาญาตามที่รัฐธรรมนูญได๎บัญญัติ
รองรับสิทธิของพยานในคดีอาญาไว๎ ซ่ึงหนํวยงานที่มีภาร
หน๎าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีได๎ออกระเบียบปฏิบัติตามอ านาจ
หน๎าที่ที่เก่ียวข๎องไว๎            
      ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุ๎มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ.๒๕๔๖ ได๎บังคับใช๎มาระยะหน่ึงแล๎วสมควรแก๎ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติบางมาตราที่ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
การปฏิบัติงานของหนํวยงานที่เก่ียวข๎องยังไมํเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ไมํมีบทบัญญัติอ านาจหน๎าที่ของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ 
ข๎อก าหนดบางมาตรายังไมํสามารถปฏิบัติได๎จริง ทั้งน้ี เพื่อให๎
พยานเกิดความเชื่อม่ัน ได๎รับความคุ๎มครองและการปฏิบัติ
หน๎าที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย   
พระราชบัญญัติคุ๎มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตัวชี้วัด  - 
กิจกรรม  
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ๎มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให๎มีความเหมาะสม 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  - 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  

กรมคุ๎มครอง
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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    ปัจ จุบันกรมคุ๎ มครองสิท ธิและ เสรีภาพ ได๎ เสนอรํ าง
พระราชบัญญัติคุ๎มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตํอกองนิติธรรม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดข๎อมูล ปรากฏวํา ผู๎แทนกองนิติธรรม 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได๎ขอให๎เพิ่มเติมรายละเอียด 
ในสํวนของการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์
ผลกระทบในการออกกฎหมาย และรูปแบบการจัดท าแผน 
อนุบัญญัติ ตํอไป 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
     -  

กรมคุ๎มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
   วัตถุประสงค์  การไกลํ เกลี่ยระงับข๎อพิพาทที่ เ กิดขึ้น  
ในชุมชนโดยคนในชุมชน เป็นเรื่องที่มีการปฏิบัติกันตลอดมา
และได๎รับการยอมรับจากคูํพิพาทและชุมชน แตํประเทศไทย
ยังไมํมีกฎหมายรองรับการระงับการไกลํเกลี่ยโดยคนในชุมชน 
ให๎ผู๎ท าหน๎าที่ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทในชุมชนขาดความชัดเจนและ
ความม่ันใจน าการท าหน๎าที่ผู๎ไกลํเกลี่ยวําสามารถท าได๎มาก
น๎อยเพียงใดหรือมีขอบเขตอยํางไรเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎มี
การระงับข๎อพิพาทโดยการไกลํเกลี่ยในชุมชนที่ผํานมามีความ
เป็นระบบมีกฎหมายรับรอง อันเป็นการสร๎างความเข๎มแข็ง

 กรมคุ๎มครอง
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให๎กับระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศ ท าให๎คนในชุมชนมี
ความสามารถแก๎ไขปัญหาระหวํางกันเองได๎ ชํวยลดการน าข๎อ
พิพาทเข๎าสูํกระบวนการยุติธรรมหลักและเป็นการสํงเสริม
ความปรองดองสมานฉันท์ให๎เกิดในชุมชนและประเทศชาติจึง
จ าเป็นต๎องตราพระราชบัญญัติน้ี 
ตัวชี้วัด  - 
กิจกรรม  
      การเสนอรํางพระราชบัญญัติวําด๎วยการไกลํเกลี่ย 
ข๎อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... จ านวน ๑ ฉบับ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์   
    ๑) วันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได๎ก าหนดให๎มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เพื่อพิจารณา รํางพระราชบัญญัติการไกลํเกลี่ย
ข๎อพิพาท พ.ศ. .... 
    ๒) วันที่ ๑๔ ,๒๑ , ๒๒, ๒๘ , ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณารําง
พระราชบัญญัติการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท พ.ศ. .... มาตรา ๒๑ – ๔๐ 
    ๓) วันที่ ๗, ๑๒, ๑๔, ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)  ตรวจพิจารณารํางพระราชบัญญัติ
การ ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท พ.ศ. .... มาตรา  ๔๑ - ๔๖ 

กรมคุ๎มครอง
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๔) วันที่  ๑๙ , ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)   ตรวจพิจารณารํางพระราชบัญญัติ 
การไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท พ.ศ. .... ปรับรํางในวาระที่ ๓ และอยูํ
ในระหวํางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเรื่องไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเข๎าสูํการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี         
    ๕)  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได๎มีการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นรํางพระราชบัญญัติการไกลํ เกลี่ยข๎อพิพาท  
พ.ศ. .... ณ ห๎องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ 
    6)  กองสํ ง เสริมการระงับข๎อพิพาทได๎เสนอแตํงตั้ ง
คณะอ นุกร รมการ จัดท า รํ า งอ นุบัญญัติ ปร ะ กอบรํ า ง
พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ก า ร ไ ก ลํ เ ก ลี่ ย ข๎ อ พิ พ า ท  พ .ศ .  . . . .  
ตํอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมคุ๎มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรม
คุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ในวันที่  ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห๎องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ โดยที่
ประชุมได๎มีมติเห็นชอบให๎ด าเนินการตามที่เสนอ              
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
    - 

กรมคุ๎มครอง
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 

 
 

   ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อให๎มีกฎหมายเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลให๎สูญหายอันเป็นกฎหมายที่คุ๎มครอง
สิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่ก าหนดไว๎ในอนุสัญญาต๎านการทรมาน
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร๎าย ไร๎มนุษยธรรม หรือ 
ย่ ายีศักดิ์ศรี ซ่ึงประเทศไทยได๎เข๎าเป็นภาคีตั้งแตํวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๐ และอนุสัญญาระหวํางประเทศวําด๎วยการคุ๎มครองบุคคลทุก
คนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซ่ึงประเทศไทยได๎ลงนามใน
อนุสัญญาดังกลําว ตั้งแตํวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
เป้าหมาย 
       รํางพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให๎สูญหาย พ.ศ. .... ๑ ฉบับ 
ตัวชี้วัด 
 - 
กิจกรรม     
     การตรารํางพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให๎สูญหาย พ.ศ. …. สาระส าคัญของรําง พ.ร.บ.ฯ 
ประกอบด๎วย ๕ หมวด ๓๓ มาตรา 

 กรมคุ๎มครอง
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 

      อารัมภบท (มาตรา ๑ - ๔) ก าหนดค านิยามที่ส าคัญตําง  ๆคือ 
การทรมาน การกระท าให๎บุคคลสูญหาย เจ๎าหน๎าที่ ของรั ฐ 
คณะกรรมการ และผู๎ ได๎รับความเสียหาย รวมทั้ งก าหนดให๎
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู๎รักษาการตาม พ.ร.บ. น้ี 
    หมวด ๑ บททั่ วไป (มาตรา ๕ - ๑๒) ก าหนดฐานความผิด  
การกระท าทรมานและการกระท าให๎บุคคลสูญหายการก าหนดให๎ 
ไมํเป็นความผิดทางการเมือง ก าหนดให๎สามี ภริยา บุพการี 
ผู๎สืบสันดานของผู๎ เสียหายในกรณีกระท าให๎บุคคลสูญหายเป็น
ผู๎เสียหายที่สามารถด าเนินการฟูองร๎องคดีได๎ และก าหนดให๎เป็น
ความผิดที่ ไมํสามารถยกเว๎นได๎ไมํวํากรณีใดๆ รวมถึงการเคารพ
หลักการห๎ามผลักดันกลับ 
    หมวด ๒ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให๎บุคคลสูญหาย (มาตรา ๑๓ - ๒๐) จัดตั้ งคณะ
กรรมการฯ ซ่ึงมี รมว.ยธ. เป็นประธาน ปยธ. เป็นรองประธาน และมี 
อคส. เป็นเลขานุการ อีกทั้งยังประกอบด๎วยสมาชิกจากหนํวยงานที่
เก่ียวข๎องพร๎อมกับผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านสิทธิมนุษยชน แพทย์ และ
ด๎านจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น ๒๑ คน ด ารงต าแหนํงคราวละ ๔ ปี โดยมี
อ านาจหน๎าที่เชิงนโยบายเพื่อวางแผนเก่ียวกับการปูองกันและการ
เยียวยาการทรมานและการกระท าให๎บุคคลสูญหาย นอกจากน้ี  
ได๎ก าหนดให๎กรมคุ๎มครองสิทธิฯ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ 

กรมคุ๎มครอง
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 

    หมวด ๓ การปูองกันการทรมานและการกระท าให๎บุคคลสูญหาย 
(มาตรา ๒๑ - ๒๕) ก าหนดให๎ทุกหนํวยงานที่มีการจ ากัดเสรีภาพ
บุคคลต๎องจัดท าบันทึกข๎อมูลเก่ียวกับผู๎ถูกจ ากัดเสรีภาพ ก าหนด
เก่ียวกับเกณฑ์ในการเปิดเผยข๎อมูลของผู๎ถูกจ ากัดเสรีภาพ และ
ก าหนดให๎มีมาตรการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหาย
เบื้องต๎น 
    หมวด ๔ การด าเนินคดี (มาตรา ๒๖ - ๒๗) ก าหนดให๎ความผิด
ตามพ.ร.บ.ฯ เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายวําด๎วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
และให๎กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีอ านาจหน๎าที่สืบสวนสอบสวน
เป็นหลัก ยกเว๎นกรณีเจ๎าหน๎าที่ DSI ตกเป็นผู๎ต๎องหาให๎ต ารวจเป็น 
ผู๎มีอ านาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งก าหนดให๎ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอ านาจ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 
 - 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
    -  เม่ือวันพุธที่  ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ได๎จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงและแก๎ไขรํางพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให๎บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
โดยเป็นการประชุมรํวมกันระหวํางกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการ
ตํางประเทศ คณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมคุ๎มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

    -  กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพอยูํในระหวํางประสานการจัด
ประชุมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให๎บุคคลสูญหายเพื่อปรับปรุงและแก๎ไขรําง พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ ๒  
    -  เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได๎จัดการประชุมเพื่อหารือ การด าเนินการตํอรํางพระราชบัญญัติ
ปูองกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให๎บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ 
    - เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได๎จัดรับฟังความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎เสียตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงในล าดับถัดไปจะรวบรวม
ข๎อมูลและเสนอตามขั้นตอนการพิจารณากฎหมายตํอไป 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด  
    - 

กรมคุ๎มครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ๑ . ๓  มี ร ะ บ บ ฐ า น ข๎ อ มู ล ที่
เชื่อมโยงกันสามารถใช๎ติดตามและ
น า ผ ล ไ ป ใ ช๎ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพของหนํวยงานและ
เจ๎าหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ได๎ 

   กิจกรรม ดีเอสไอ รํวมลงนามใน “บันทึกข๎อตกลงวําด๎วยแนวทาง
ปฏิบัติรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง เรื่อง ระบบฐานข๎อมูล
ของประเทศไทย ด๎านการด าเนินคดีและการชํวยเหลือผู๎เสียหายจาก
การค๎ามนุษย์ พ.ศ.2561” 
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง ให๎สามารถรองรับการบันทึกข๎อมูลสารสนเทศการ

 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 

 ด าเนินคดีและข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย์ การ
เชื่อมโยงข๎อมูลคดีที่เก่ียวข๎องกับหนํวยงานตําง  ๆรวมถึงการประมวล
ข๎อมูลจากระบบฐานข๎อมูลด๎านการปูองกันและปราบปรามการค๎า
มนุษย์ 
เป้าหมาย หนํวยงานที่เก่ียวข๎องในการปูองกันและปราบปรามการค๎า
มนุษย์ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
      ปัญหาการค๎ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข๎ามชาติที่ร๎ายแรง ละเมิด
สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัฐบาลตระหนักถึง
ปัญหาดังกลําวมาโดยตลอด และได๎ประกาศให๎ “การปูองกันและ
ปราบปรามการค๎ามนุษย์” เป็นวาระแหํงชาติ เม่ือปี 2558 และใน
ปัจจุบันสถานการณ์การค๎ามนุษย์มีความซับซ๎อนมากขึ้น ดังน้ัน
เพื่อให๎การด าเนินคดีและการบังคับใช๎กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงได๎มีการจัดท า “บันทึกข๎อตกลงวําด๎วยแนวทางปฏิบัติรํวมกัน
ระหวํางหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง เรื่อง ระบบฐานข๎อมูลของประเทศไทย
ด๎านการด าเนินคดีและการชํวยเหลือผู๎เสียหายจากการค๎ามนุษย์” 
เพื่อให๎มีแนวทางการจัดเก็บและการใช๎ข๎อมูลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งในระดับหนํวยงานและภาพรวมของประเทศ และเพื่อให๎
เกิดการบูรณาการข๎อมูลสารสนเทศระหวํางหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง
อยํางยั่งยืน  

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 

      เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2561 พันต ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 
อธิบดี    กรมสอบสวนคดีพิเศษ รํวมพิธีลงนามบันทึกข๎อตกลง
ระหวํางหนํวยงานที่เก่ียวข๎องในการปูองกันและปราบปรามการค๎า
มนุษย์ จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ณ 
ห๎องฟินิกซ์ 2 อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได๎รํวมลงนามบันทึก
ข๎อตกลงวําด๎วยแนวทางในการปฏิบัติรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง เรื่อง ระบบฐานข๎อมูลของประเทศไทยด๎านการด าเนินคดี 
และการชํวยเหลือผู๎ เสียหายจากการค๎ามนุษย์ พ.ศ. 2561 มี
หนํวยงานที่รํวมลงนาม จ านวน 10 หนํวยงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแหํงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมการปกครอง กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ ส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
      เพื่อบูรณาการข๎อมูลสารสนเทศและความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานที่เก่ียวข๎องในการปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์
อยํางยั่งยืน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายของประเทศ
ไทย ด๎านการด าเนินคดีและบังคับใช๎กฎหมาย และการคุ๎มครอง
ชํวยเหลือผู๎เสียหายตํอไป(ข๎อมูลคงเดิม) 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๙ 

 

ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
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กับรัฐธรรมนูญ
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ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ สาระส าคัญ 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

๑ ๑ . ๕  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ชํวยเหลือ 
     ๑๑.๕.๑ ปรับปรุงระบบการ
ชํ ว ย เ ห ลื อ ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ กํ
ประชาชนที่ ไ มํ ได๎รับความเป็น
ธรรมโดยให๎เข๎าถึงความเป็นธรรม
ได๎งําย รวดเร็ว 

   กิจกรรม ดีเอสไอ บูรณาการ ๘ หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนกาฬสินธุ์
โมเดล 
วัตถุประสงค์  
       เพื่ออ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า สนับสนุนการ
แก๎ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุอยํางบูรณาการและยั่งยืน ตามโครงการ “Kalasin 
Happiness Model คนกาฬสินธ์ุไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง”  
เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
      สืบเน่ืองจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีสัดสํวนคนยากจนมากเป็น
อันดับ ๓ ของประเทศ จึงได๎รับมอบหมายจากรัฐบาลให๎เป็นจังหวัด
น ารํองในการด าเนินนโยบายขจัดความยากจนให๎หมดไปภายใน ๔ ปี 
เพื่อจะท ารายได๎เฉลี่ยของประชาชนให๎เพิ่มขึ้น ควบคูํไปกับการแก๎ไข
ปัญหาหน้ีเงินก๎ูนอกระบบ และหน้ีที่ไมํได๎รับความเป็นธรรม 
       จังหวัดกาฬสินธ์ุ มองเห็นถึงความส าคัญของปัญหาหน้ีเงินก๎ู
นอกระบบ จึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการบูรณาการท างานรํวมกับ
หนํวยงานอ่ืนที่เก่ียวข๎องอยํางเป็นระบบและรูปธรรม แบํงออกเป็น ๔ 
ด๎าน ดังน้ี 
        ๑. การอ านวยความยุติธรรมไกลํเกลี่ยประนอมหน้ี (ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด , อัยการ , สศช. , ส านักงานยุติธรรมจังหวัด และ

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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ล าดับ 

นโยบายรัฐบาล 
การส่ังการของ 
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การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ต ารวจภูธรจังหวัด) 
         ๒. สํงเสริมการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในระบบส าหรับลูกหน้ี 
(กระทรวงการคลัง , ธ.ก.ส. , ธนาคารออมสิน) 
         ๓. การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได๎ของลูกหน้ีนอก
ระบบ (ฝุายปกครอง , คลังจังหวัด , ธ.ก.ส. , ธนาคารออมสิน) 
         ๔. การปูองกันและบังคับใช๎กฎหมายแกํผู๎กระท าความผิด 
(ฝุายทหาร , ต ารวจ , ฝุายปกครอง , ดีเอสไอ , สรรพากรพื้นที่ และ
ยุติธรรมจังหวัด) 
      เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได๎ลงพื้นที่
พบปะประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากปัญหาหน้ีสิน ณ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ เพื่อรับฟัง และหาแนวทางแก๎ไขปัญหาแกํประชาชนที่
ได๎รับความเดือดร๎อน และไมํได๎รับความเป็นธรรมจากปัญหาหน้ีนอก
ระบบ โดยมีผู๎แทนจาก ๘ หนํวยงานเข๎ารํวม ประกอบด๎วย กระทรวง
ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน สภาเกษตรกร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ รํวมรับฟัง
และแก๎ไขปัญหา สร๎างกระบวนการเรียนรู๎กฎหมายที่เก่ียวกับปัญหา
หน้ีนอกระบบให๎กับประชาชน เชํน การท าสัญญาก๎ูยืมเงิน การขาย
ฝาก การให๎ค าปรึกษากฎหมายแกํประชาชน การสร๎างเครือขําย
เจ๎าหน๎าที่รัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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ในการด าเนนิงานที่ส าคัญ 

ในพื้นที่ ให๎ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร๎างรูปแบบในการ
ปูองกัน แก๎ไข และชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนและ
ไมํได๎รับความเป็นธรรมจากปัญหาหน้ีนอกระบบ โดยกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ได๎น านวัตกรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ซ่ึงได๎รับ
รางวัลการบริการภาครัฐระดับดีเดํน จาก กพร. เป็นเครื่องมือในการ
สร๎างการเรียนรู๎ให๎ประชาชน 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
      เพื่อด าเนินการบังคับใช๎กฎหมายกับนายทุนเจ๎าหน้ีอยําง
เครํงครัด โดยใช๎มาตรการทางภาษีกับนายทุนและปราบปรามนายทุน
นอกระบบในจังหวัดกาฬสินธ์ุ สนับสนุนการแก๎ไขปัญหาหน้ีนอก
ระบบ และสํงเสริมให๎ลูกหน้ีได๎รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเข๎าถึงสินเชื่อในระบบได๎อยํางทั่วถึง(ข๎อมูล
คงเดิม) 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน 
ภาษี และการปูองกันการฟอกเงิน
ม า ใ ช๎ ใ น ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ผู๎ มี อิ ท ธิ พ ล แ ล ะ
เ จ๎าห น๎าที่ ของรั ฐที่ ทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิด
เก่ียวกับการค๎ามนุษย์ แรงงานทาส 

   กิจกรรม  อธิบดีดีเอสไอ จับมือ อธิบดีกรมสรรพากร สํงมอบข๎อมูล
ด าเนินคดีข๎อหาเลี่ยงภาษีแกํเจ๎าหน้ีปลํอยเงินก๎ูนอกระบบในจังหวัด
ชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลคํากวํา 1,600 ล๎านบาท 
วัตถุประสงค์  เพื่อบังคับใช๎กฎหมายในการปูองกันและปราบปราม
การปลํอยเงินก๎ูของเจ๎าหน้ีที่ใช๎เงื่อนไขทางกฎหมายเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน รวมถึงการอ านวยความเป็นธรรม การสนับสนุนข๎อเท็จจริง
ในการตํอสู๎คดีของลูกหน้ี และการให๎ความรู๎แกํประชาชน เพื่อมิให๎

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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การกํอการร๎ายสากล ยาเสพติด 
และอาชญากรรมข๎ามชาติ 

ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเจ๎าหน้ีนอกระบบ 
เป้าหมาย ด าเนินคดีกับกลุํมเจ๎าหน้ีปลํอยเงินก๎ูนอกระบบ  
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์  
      ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมที่ต๎องการให๎มีการ
ด าเนินการอยํางจริงจังกับเจ๎าหน้ีนอกระบบที่ผิดกฎหมาย อ านวย
ความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าให๎แกํลูกหน้ี ชํวยเหลือ
ประชาชนที่เป็นลูกหน้ีและไมํได๎รับความเป็นธรรมจากเจ๎าหน้ีเงินก๎ู
นอกระบบ ทั้งน้ี พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม ได๎มอบหมายให๎กรมสอบสวน
คดีพิเศษด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให๎มีการบังคับ
ใช๎กฎหมายในการปราบปรามการปลํอยเงินก๎ูของเจ๎าหน้ีที่ใช๎เงื่อนไข
ทางกฎหมายเอารัดเอาเปรียบประชาชน บังคับคดียึดที่ดิน ท าให๎
ทรัพย์สินตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเจ๎าหน้ีเป็นจ านวนมาก รวมถึงการ
อ านวยความเป็นธรรม การสนับสนุนข๎อเท็จจริงในการตํอสู๎คดีของ
ลูกหน้ี และการปูองกันโดยการให๎ความรู๎แกํประชาชนเพื่อมิให๎
ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเจ๎าหน้ีนอกระบบ 
       เม่ือวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย          
พันต ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
กรมสรรพากร โดย นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี
กรมสรรพากร รํวมประชุมประสานความรํวมมือในการด าเนิน

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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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 

มาตรการทางภาษีกับนายทุนเงินก๎ูนอกระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ในการผลักดันให๎เจ๎าหน้ีนอกระบบเข๎ามา
ด าเนินธุรกิจสินเชื่อในระบบให๎ถูกต๎อง  
        สืบเน่ืองจากกรณีที่ มีประชาชนจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได๎ร๎องขอให๎ศูนย์ชํวยเหลือลูกหน้ีและประชาชนที่ไมํได๎
รับความเป็นธรรม (ศนธ.) ด าเนินการตรวจสอบการกระท าของเจ๎าหน้ี
นอกระบบในจังหวัดชัยภูมิ  และ เจ๎าหน้ีนอกระบบในจังหวัด
เพชรบูรณ์ พร๎อมครอบครัว โดยกลําวหาวํามีพฤติการณ์ปลํอยเงินก๎ู
นอกระบบให๎ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดใกล๎เคียง และจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกวําอัตราที่กฎหมายก าหนด 
และให๎ลูกหน้ีลงชื่อในเอกสารเพื่อใช๎โฉนดที่ดินและทรัพย์สินตําง  ๆ
เป็นหลักประกันเงินก๎ู และเม่ือมีการผิดนัดช าระหน้ีจะมีการบังคับ
ตามสัญญาประกันจนชาวบ๎านที่ก๎ูเงินนอกระบบดังกลําวได๎รับความ
เดือดร๎อน ถูกบังคับคดียึดบ๎านและที่ดินเป็นจ านวนมาก 
       ศนธ. ได๎ตรวจสอบแล๎ว พบวําบุคคลดังกลําว มีบัญชีเงินฝาก
จ านวนหลายสิบบัญชี และได๎กรรมสิทธ์ิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
มาเป็นจ านวนมากโดยหลีกเลี่ยงภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา จึงได๎
ประสานข๎อมูลให๎กรมสรรพากรประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได๎บุคคล
ธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได๎ประสาน
กรมสรรพากรให๎ด าเนินการประเมินภาษีแกํเจ๎าหน้ีนอกระบบจังหวัด

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ชัยภูมิ ส าหรับปีภาษี 2550 – 2555 เป็นเงินรวมประมาณ 
230,000,000 บาท (สองร๎อยสามสิบล๎านบาท) กรมสรรพากร
ตรวจสอบแล๎ว ได๎สํงเรื่องให๎กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ 
โดยเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองคดีภาษีอากร กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ได๎เรียกเจ๎าหน้ีนอกระบบจังหวัดชัยภูมิกับพวก มารับทราบ
ข๎อหาในความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตาม
ประมวลรัษฎากรซ่ึงกลุํมเจ๎าหน้ีจังหวัดชัยภูมิ  มารับทราบข๎อ
กลําวหาแล๎ว ขณะน้ีอยูํระหวํางพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อสรุป
ส านวนการสอบสวนสํงให๎พนักงานอัยการพิจารณา 
ผลลัพธ์ตามเปูาหมาย  
ประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน ในการด าเนินการปราบปราม
โดยใช๎มาตรการเชิงรุกในสํวนของกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงินและ
ภาษีอยํางเต็มรูปแบบ เพื่อให๎ปัญหาเจ๎าหน้ีปลํอยเงินก๎ูนอกระบบ
ลดลง และผลักดันให๎เจ๎าหน้ีนอกระบบเข๎ามาด าเนินธุรกิจสินเชื่อใน
ระบบให๎ถูกต๎อง 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

๑๑.๒ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความรู๎ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช๎
เพื่ อ เ รํ ง รั ด กา ร ด า เ นิ นคดี ทุ ก
ขั้นตอนให๎รวดเร็วเกิดความเป็น
ธรรม 

- รั ฐธรรมนูญแหํ ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา
ทางทะเบียนราษฎร 
            สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได๎ด าเนินการจัดเก็บและสาร
พันธุกรรมบุคคล ซ่ึงหนํวยงานที่เก่ียวข๎องมาร๎องขอโดยตรงมายัง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และการลงพื้น 

(งบบูรณาการ 
ปฎิรูปกฎหมาย 
7,030,000 

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 

 
 

และสั งคมแหํงชาติ 
ฉบั บที่  ๑๑ (พ.ศ. 
๒ ๕ ๕ ๕ -๒ ๕ ๕ ๙ ) 
ยุทธศาสตร์สร๎างความ
เป็นธรรมในสังคม 

ที่ในการจัดเก็บสารพันธุกรรมบุคคล จ านวนทั้งหมด ๑,๗๘๓ ราย 
(ประกอบด๎วย บุคคลอ๎างอิง จ านวน ๗๖๔ ราย และบุคคลตกหลํน 
จ านวน ๑,๐๑๙  ราย)  
 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 

 
    2.  การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิร

นามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
2.1 จ านวนการพิสูจน์ศพนิรนาม 
    (1)  จ านวนศพนิรนามทั้งหมด 19 ศพ (รับจากกลุํมนิติพยาธิ
วิทยา 18 ศพ และรับจากเลขานุการ ค.พ.ศ. 1 ศพ) 
    (2)  สามารถพิสูจน์ศพนิรนามได๎  14 ศพ (ศพนิรนาม    เดือน
กรกฏาคม ๒๕๖1 จ านวน 12 ราย) 
    (3)  กระบวนการพิสูจน์ศพนิรนาม 86 รายการ 
2.2 จ านวนการติดตามคนหาย 
    (1) จ านวนคนหายทั้งหมด 3 ราย (รับจากประชาชนโดยตรง 2 
ราย และเลขานุการ ค.พ.ศ. 1 ราย) 
    (2) สามารถติดตามคนหายได๎ 1 ราย 
    (3) กระบวนการติดตามคนหาย 10 รายการ 
2.3 จ านวนการติดตามคนนิรนาม 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

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 

    (1) การรับแจ๎งคนนิรนาม 0 ราย 
    (2) สามารถพิสูจน์บุคคลได๎ 0 ราย 
    (3) สามารถติดตามคนนิรนามได๎ ๐ ราย 
    (4)กระบวนการพิสูจน์และติดตามคนนิรนาม 20 รายการ 
2.4 จ านวนการพิสูจน์คดีอ่ืน  ๆ 
    (1) จ านวนการรับเรื่องทั้งหมด 0 คดี  
    (2) สามารถพิสูจน์คดีอ่ืน ไๆด๎ 0 คดี      
    (3) กระบวนการพิสูจน์คดีอ่ืน  ๆ0 รายการ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

          3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558   
    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได๎ประชุมหารือโครงการจัดท าระบบ
ฐานข๎อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค๎นข๎อมูลบุคคลสูญหายและ
พิสูจน์ศพนิรนาม จ าวนวน 2 ครั้ง ประกอบด๎วย            
       ๑. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได๎เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห๎องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษาฯ แจ๎งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

 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 

           สรุปสาระส าคัญดังน้ี 
           ๑.๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแบบฟอร์ม 
คนหาย  คนนิรนาม และศพนิรนาม ให๎หนํวยงานที่เก่ียวข๎องน าไปใช๎
และมีการประเมินหลังจากน าไปใช๎งานแล๎ว โดยให๎ระบุผู๎ลงนาม ใน
สํวนท๎ายของแตํละแบบฟอร์มให๎ชัดเจน  
ทั้งน้ีหากพบปัญหาในการใช๎งานให๎แจ๎งกลับมายังฝุายเลขานุการฯ 
และในสํวนวิธีปฏิบัติคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามให๎หนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎องน าไปใช๎เชํนกัน และมีข๎อแก๎ไขจากเดิม “ระเบียบวิธี
ปฏิบัติกรณีคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม” เป็น “วิธีปฏิบัติ
กรณีคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม” รวมถึงให๎มีการจัดท าคูํมือ
การและจัดอบรมผู๎ใช๎งานแกํผู๎ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎แบบฟอร์มคนหาย 
คนนิรนาม และศพนิรนามในการบันทึกข๎อมูลด๎วย 
         ๑.๒ ยกเลิกและแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ การติดตาม
คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามใหมํ จ านวน  
๒ ชุด ดังน้ี  
               (1) คณะอนุกรรมการจัดท านโยบาย แผนแมํบทและ
แผนปฏิบัติการด๎านคนหาย คนนิรนาม และ 
ศพนิรนาม  โดยให๎เพิ่มเติมอนุกรรมการโดยรวมกับอนุกรรมการเดิม
จ านวนไมํเกิน ๒๓ คน  
              (2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดท ามาตรฐานการ

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 

ตรวจพิสูจน์พัฒนาฐานข๎อมูล และระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม 
และศพนิรนาม โดยเพิ่มเติมอนุกรรมการ โดยรวมกับอนุกรรมการเดิม
จ านวนไมํเกิน ๒๕ คน  
           ๑.๓  ให๎ฝุายเลขานุการฯ สรุปและวิเคราะห์แยกปัญหา
ดังกลําวออกเป็นสํวนของนโยบายและสํวนของการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน และชี้แจงผลเพื่อให๎คณะอนุกรรมการด าเนินการตาม
อ านาจหน๎าที่หลังจากมีค าสั่งแตํงตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง   ๒ คณะ 
      ๒. การประชุมหารือโครงการจัดท าระบบฐานข๎อมูลกลางในการ
จัดเก็บและสืบค๎นข๎อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม จ านวน 
๓ ครั้ง ดังน้ี 
           2.๑ ประชุมการน าเสนอระบบฐานข๎อมูลกลางในการจัดเก็บ
และสืบค๎นข๎อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ 
ศพนิรนาม วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห๎องประชุมรชตะนันท์ ชั้น 
๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
        2.2  ประชุมการน าเสนอระบบฐานข๎อมูลกลางในการจัดเก็บ
และสืบค๎นข๎อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนามรํวมกับผู๎แทน
จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ 
ห๎องประชุมรชตะนันท์ ชั้น ๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
         2.3 ประชุมการน าเสนอระบบฐานข๎อมูลกลางในการจัดเก็บ
และสืบค๎นข๎อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม วันที่  ๒๖ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห๎องประชุมรชตะนันท์  
ชั้น ๙ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

          4. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
        งานที่อยูํในระหวํางการด าเนินการ ประกอบด๎วย 
       (TCU 610904-019) ผู๎ร๎องมีความประสงค์ให๎สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ตรวจรํางกายเน่ืองจาก ผู๎ร๎องอ๎างวํา ถูกเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 
สภ.มายอท าร๎ายรํางกายจนได๎รับบาดเจ็บ 
 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 

    5. การให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิทยาศาสตร์
สู่ประชาชน 
      สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได๎เข๎ารํวมโครงการยุติธรรมสูํหมํูบ๎านน า
บริการรัฐสูํประชาชน เพื่อเผยแพรํความรู๎ด๎านนิติวิทยาศาสตร์ไปสูํ
สังคม จ านวน 1 ครั้ง ประกอบด๎วย 
         วันที่ 16 กันยาย 2561 โดยผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ได๎เข๎ารํวมโครงการยุติธรรมสูํหมํูบ๎าน น าบริการรัฐสูํ
ประชาชน ณ จังหวัดเลย    
 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

 

    6. การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูก
คุมขังในเรือนจ าทั่วประเทศ 
     

(งบบูรณาการปฎิ
รู ป ก ฎ ห ม า ย 
2 5 ,6 7 6 ,5 0 0 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 



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 

     ผู๎ต๎องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ าทั่วประเทศ 
     สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได๎ด าเนินการจัดเก็บและตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA) ของผู๎ต๎องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ าทั่วประเทศเสร็จ
แล๎ว จ านวน 8,064 ราย 
 

บาท) สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

    7. การจัดท าฐานข้อมูลสารสารพันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ฯ) 
     สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได๎ด าเนินการจัดเก็บและตรวจสาร
พันธุกรรมเพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์
พลเมืองราชทัณฑ์ฯ)แล๎วเสร็จ  
จ านวน 3,000 ราย 
 

งบกองทุน ป.ป.ส. 
6,426,000บาท 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

    8. การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระท าความผิดเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได๎ด าเนินการฝึกอบรมความรู๎เก่ียวกับการ
ตรวจพิสูจน์ยาและสารเสพติดในเส๎นผม พร๎อมทั้งการฝึกปฏิบัติ
จัดเก็บตัวอยํางเส๎นผมให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 2 ครั้ง 
ดังน้ี  
          1.วันที่  17 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

งบบูรณาการ
ปฏิรูปกฎหมาย 
23,882,500

บาท 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



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 

เยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแกํน จ านวน 100 ราย 
          2.วันที่  22 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 9 จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 80 ราย ยอดรวมทั้งสิ้น 1 
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 จ านวน 2,210 ราย  
     

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 

    9. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
        9.1 การจัดท าฐานข๎อมูลอัตลักษณ์บุคคล 
                - 
        9.2 จ านวนการจัดท าฐานข๎อมูลสารพันธุกรรม  
                -  
         9.3 จ านวนการจัดท าฐานข๎อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม 
             สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ได๎ด าเนินการจัดท าฐานข๎อมูล
บุคคลสูญหายและศพนิรนาม จ านวน  
101 ราย ประกอบด๎วย 
              1. ฐานข๎อมูลศพนิรนาม จ านวน 96 ราย 
              2. ฐานข๎อมูลบุคคลสูญหาย จ านวน 5 ราย 
         9.4 จ านวนการจัดท าฐานข๎อมูลลายพิมพ์น้ิวมือและฝุามือฯ        
             สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได๎ด าเนินการ 
จัดท าและบันทึกลายพิมพ์น้ิวมือ 10 น้ิว  
ในฐานข๎อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์น้ิวมือและฝุามืออัตโนมัติและ

งบด าเนินงาน
สถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ตรวจเปรียบเทียบ จ านวน 14 รายการ (รวมทั้งหมด  1 ต.ค. 60 – 3
๑ ก.ย. 61 จ านวน ๑,๐56 รายการ) 
         9.5 จ านวนการจัดท าฐานข๎อมูลอาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และ
ปลอกกระสุนปืน     
              สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได๎ด าเนินการจัดเก็บฐานข๎อมูล
อาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และปลอกกระสุนปืน จ านวน 15 รายการ 
ซ่ึงประกอบด๎วย 
              1. ด๎านอาวุธปืน จ านวน 1 รายการ   
              2. ด๎านลูกกระสุนปืน 12 รายการ 
              3. ด๎านปลอกกระสุนปืน 2 รายการ 
        9.6 จ านวนการจัดท าฐานข๎อมูลระเบิด   
10.การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
         สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ ได๎ด าเนินการตรวจพิสูจน์และ
วิเคราะห์ด๎านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ จ านวนทั้งหมด 6 คดี ประกอบด๎วย 
1.คดีที่ได๎รับจากส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 4 รายการ ได๎แกํ 
        1.1 เลขที่คดี ส.๑๑๙/256๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ด๎วยคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ท.) กรณีกลําวหาเจ๎าพนักงานประกันสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบด าเนินงาน
สถาบันฯ 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

กระท าทุจริตในภาครัฐ 
        ๑.๒ เลขที่คดี ส.๑๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  ด๎วย
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรณี
กลําวหาเจ๎าหน๎าที่ส านักงานเทศบาลเมืองราชบุรี วํากระท าความผิด
ฐานเป็นเจ๎าพนักงานปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่โดยมิชอบ 
เพื่อให๎เกิดความเสียหายแกํผู๎หน่ึงผู๎ใดหรือปฏิบัติหรือละเว๎นการ
ปฏิบัติหน๎าที่โดยทุจริต  
       1.๓ เลขที่คดี ส.๑๗๑/256๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ด๎วยคณะอนุกรรมการไตํสวนข๎อเท็จจริงตามค าสั่งคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ที่๖๔/๒๕๕๙ กรณีกลําวหาเจ๎าหน๎าที่ของรัฐวํากระท า
ความผิดฐานทุจริตตํอหน๎าที่เป็นเหตุให๎ราชการได๎รับความเสียหาย 
ระหวํางวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
ณ พื้นที่อุทยานแหํงชาติภูซาง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
          ๑.๔ เลขที่คดี ส.๑๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ด๎วยคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มี
ค าสั่งแตํงตั้งให๎ด าเนินการไตํสวนข๎อเท็จจริง กรณีกลําวหา ร๎อยโท
บ ารุง  คงปาน เป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่
โดยมิชอบ เพื่อให๎เกิดความเสียหายแกํผู๎หน่ึงผู๎ใด หรือปฏิบัติหรือละ
เว๎นการปฏิบัติหน๎าที่โดยทุจริต, เป็นเจ๎าพนักงานมีหน๎าที่ ซ้ือท า 
จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังเป็นทรัพย์น้ันเป็นของตน หรือ

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

ของผู๎อ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให๎ผู๎อ่ืนเอาทรัพย์น้ันเสีย 
๒. คดีที่ได๎รับจากส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 2 คดี ได๎แกํ 
         ๒.๑ เลขที่คดี ส.๐๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ด๎วยองค์คณะพนักงานไตํสวนซ่ึงได๎รับแตํงตั้งจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กรณีตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนในต๎นฉบับใบเสนอราคาของห๎าง
หุ๎นสํวนจ ากัด อนุวัฒพัฒนากํอสร๎าง พร๎อมใบแสดงรายการปริมาณ
งาน และต๎นฉบับใบเสนอราคา บริษัท พาคอน โปรดักส์ จ ากัด พร๎อม
ใบแสดงรายการปริมาณงาน 
           ๒.๒ เลขที่คดี ส.๑๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ด๎วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได๎รับเรื่องกลําวหากรณีกลําวหานายก
องค์การบริหารสํวนต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย กับพวก วํากระท าความผิดฐานทุจริตตํอหน๎าที่หรือ
กระท าความผิดตํอต าแหนํงหน๎าที่ราชการ กรณีทุจริตในโครงการ
กํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ๎านพรสวรรค์ หมํู ๑๒ เม่ือปี 
๒๕๕๓                  

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

๑๑.๕.๒ ปรับปรุงการชํวยเหลือ
คําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับ
ความเป็นธรรมโดยให๎เข๎าถึงความ
เป็นธรรมได๎งําย รวดเร็ว 
 

   ผลการด าเนินงาน กองทุนยุติธรรม  
ประจ าเดือนกนัยายน ๒๕๖1  
มีผูย๎ื่นค าขอ จ านวนทั้งสิ้น 446 ราย  
  - อนุมัติ 80 ราย  
  - ไมํอนุมัติ 87 ราย 

 ส านักงาน
กองทุน
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 

 
๑๑.๕.๓ สํงเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพื่อคุ๎มครองชํวยเหลือคนจนและ
ผู๎ด๎อยโอกาส คุ๎มครองผู๎ถูกลํวง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู๎
บริสุทธ์ิหรือได๎รับผลกระทบจาก
ความไมํเป็นธรรม 

  - ยุติเรื่อง 54 ราย  
  - อยูํระหวํางด าเนินการ 225 ราย   
  ชํวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี  
ผลเบิกจําย ณ วันที่ ๓0 กันยายน  ๒๕๖1 
๑. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
      ๑.๑ คําธรรมเนียมศาล จ านวน 111  ราย  
เป็นเงินจ านวน 275,419.00  บาท  
      ๑.๒ คําทนายความ จ านวน 194 ราย  
เป็นเงิน  1,295,145.00  บาท  
      ๑.๓ คําใช๎จํายอ่ืนในการด าเนินคดี ตรวจพิสูจน์ จ านวน 
3 ราย เป็นเงิน 58,718.00 บาท  
      1.4 คําใช๎จํายอ่ืนๆ (คําพาหนะที่พัก) 
จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 5,732.00 บาท 
       
๒. ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
     จ านวน 49 ราย เป็นเงิน 11,890,000.00 บาท  
 
๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
     ไมํมี 
 

ส านักงาน
กองทุน
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. การให้ความรู้ทางกฎหมาย 
     ไมํมี 
รวมการช่วยเหลือ 13,525,014.00 บาท  
 
ข๎อมูล ตั้งแตํวันที่ ๑ – 30 กันยายน ๒๕๖1 
*หมายเหตุ ผู๎ขอรับความชํวยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับ
ความชํวยเหลือได๎มากกวํา 1 ค าขอฯ 
 

ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 

 ๑๑.๕.๒ ปรับปรุงการชํวยเหลือ
คําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับ
ความเป็นธรรมโดยให๎เข๎าถึงความ
เป็นธรรมได๎งําย รวดเร็ว 
 
๑๑.๕.๓ สํงเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพื่อคุ๎มครองชํวยเหลือคนจนและ
ผู๎ด๎อยโอกาส คุ๎มครองผู๎ถูกลํวง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู๎
บริสุทธ์ิหรือได๎รับผลกระทบจาก
ความไมํเป็นธรรม 

   ผลการด าเนินงาน กองทุนยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) 12 เดือน 
มีผู๎ยื่นค าขอ จ านวนทั้งสิ้น 9,066 ราย  
  - อนุมัติ 3,092 ราย  
  - ไมํอนุมัติ 4,004 ราย 
  - ยุติเรื่อง 1,432 ราย  
  - อยูํระหวํางด าเนินการ 538  ราย   
  ชํวยเหลือประชาชน ๔ กรณี ดังน้ี  
ผลเบิกจําย ณ วันที่ ๓0 กันยายน  ๒๕๖1 
๑. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    ๑.๑ คําธรรมเนียมศาล จ านวน 957 ราย  
เป็นเงินจ านวน 4,858,519.00 บาท  

 ส านักงาน
กองทุน
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 

      ๑.๒ คําทนายความ จ านวน 2,278 ราย  
เป็นเงิน  16,170,531.50 บาท  
      ๑.๓ คําใช๎จํายอ่ืนในการด าเนินคดี ตรวจพิสูจน์ จ านวน 
50 ราย เป็นเงิน 482,848.00 บาท  
      1.4 คําใช๎จํายอ่ืนๆ (คําพาหนะที่พัก) 
จ านวน 87 ราย เป็นเงิน 57,148.00 บาท 
       
๒. ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
    จ านวน 727 ราย เป็นเงิน 185,786,606 บาท  
 
๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    1 ราย เป็นเงิน 14,100.00 บาท 
 
๔. การให้ความรู้ทางกฎหมาย 
     31 ราย เป็นเงิน 1,268,594.00 บาท 
รวมการช่วยเหลือ 208,638,346.50 บาท  
ข๎อมูล ตั้งแตํวันที่ ๑ ต.ค.60 – 30 ก.ย. 61 ๒๕๖1 
*หมายเหตุ ผู๎ขอรับความชํวยเหลือ 1 ราย สามารถขอรับ
ความชํวยเหลือได๎มากกวํา 1 ค าขอฯ 
 

ส านักงาน
กองทุน
ยุติธรรม 



๑๔๘ 

 

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 ระยะเฉพาะหน๎า 
 ๑๑.๑.๑ เรํงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ๆ  ที่ ล๎ า ส มั ย ไ มํ
สอดคล๎องกับความตกลงระหวําง
ประ เทศ เป็น อุปสรรคตํอการ
บริหารราชการแผํนดิน 
๑๑.๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนํวยงานที่
มีหน๎าที่ให๎ความเห็นทางกฎหมาย
และจัดท ากฎหมายให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว 
๑ ๑ . ๑ . ๓  ใ ห๎ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หนํวยงานทางกฎหมายมีสํวนให๎
ความรู๎ เ ส ริ มศั กยภ าพ ในทาง
กฎหมายมหาชน การด าเนินคดี
ปกครอง การยกรํางกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายแกํเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐในหนํวยงานตํางๆ 

   ๑. ปรับปรุง แก้ไข ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย 
ผลการด าเนินงาน 
    - การปรับปรุงแก๎ไข พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ : การฝึกวิชาชีพนวดตาม พ.ร .บ. สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอ ปยธ. พิจารณา 
 
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

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.  ก าร เผยแ พร่ ข้ อ มู ลข่ าวสารด้ าน กฎหมายแ ละ
กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
ผลการด าเนินงาน      
     วั น ที่  6  ก . ย . 61  สก ธ .  พิ ธี ปิ ด ห ลั ก สู ต ร  Crime 
Prevention การปูองกันอาชญากรรมกับการอ านวยความ
ยุติธรรมในสังคม ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 
     - ด าเนินการผลิต Infographic เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ด๎านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกํประชาชน ดังน้ี 
กฎหมายนํารู๎  
     - 6 เทคนิค ท าพินัยกรรมอยํางไร? ให๎สมบูรณ์ : ประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
     - การระงับข๎อพิพาท  กฎหมายวําด๎วยนิติกรรมสัญญา
และการขอระงับข๎อพิพาทเก่ียวกับสัญญาขายฝาก สัญญา
จ านอง สัญญาจ าน า สัญญาเชําทรัพย์ รวมถึงการขอระงับข๎อ
พิพาทซ่ึงเก่ียวกับการประนีประนอมยอมความ และการไกลํ
เกลี่ย 
     - 6 วัตถุประสงค์ การจัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬาแหํงชาติ : 
พ.ร.บ.การกีฬาแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช๎
วันที่ 27 มีนาคม 2558 

 ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๐ 

 

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. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
     -  รําง พ.ร.บ. วําด๎วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน๎าที่
ระหวํางศาล (ฉบับที่...) พ.ศ.... และรําง พระราชกฤษฎีกา
ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการ
และผู๎ชํวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน๎าที่
ระหวํางศาล พ.ศ. ... 
     - การประชุมให๎ความเห็นรําง พ.ร.บ.การจัดท าประมวล
กฎหมายแบบตํอเน่ืองเพื่อให๎ประชาชนเข๎าถึงได๎โดยสะดวก 
พ.ศ.... 
     - การพิจารณาข๎อเสนอของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เก่ียวกับการให๎มีมาตรการระงับข๎อพิพาทด๎านการเงินและการ
ธนาคาร และแก๎ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข๎อง (ข๎อมูลคงเดิม) 
 

 ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 ๑ ๑ . ๓  มี ร ะ บ บ ฐ า น ข๎ อ มู ล ที่
เชื่อมโยงกันสามารถใช๎ติดตามและ
น า ผ ล ไ ป ใ ช๎ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพของหนํวยงานและ
เจ๎าหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรม

   โครงการพัฒนาระบบบริหารและอ านวยความยุติธรรมทาง
อาญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานกิจการยุติธรรม 
ได๎รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานจัดท าโครงการ

 ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 
 



๑๕๑ 

 

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 

ได๎ พัฒนาระบบบริหารและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๓๔,๓๘๔,๐๐๐ 
บาท 
ผลการด าเนินงาน 
     - ด าเนินการเบิกจํายตามงวดงานที่ ๑ แล๎ว เม่ือวันที่ ๒๓ 
ธ.ค. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐,๒๗๒,๐๐๐ บาท 
     - ด าเนินการเบิกจํายตามงวดงานที่ ๒ แล๎ว เม่ือวันที่ ๒๑ 
ก.พ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓,๖๙๖,๐๐๐ บาท   
     - ด าเ นินการเบิกจํายตามงวดงานที่  ๓ แล๎ว จ านวน 
๕,๑๓๖,๐๐๐ บาท 
 
 

ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

 

 


