
ส่วนที่ ๑ 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที ่  1 ตุลาคม 2558   ถึง   30 มิถุนายน 2559   . 

รายงานประจ าทุก ๑ เดือน 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑.๑ การเผยแพร่ความรู้ความ

เข้า ใจที่ถูกต้องและเป็นจริ ง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณี ยกิ จ เพื่ อ
ประชาชน 

   1. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมพินิจและ 
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

2. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจในพระด าริ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตรการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

3. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการก าลังใจหลักสูตร
เข้มข้น โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

4. โครงการ To BE NUMBER ONE 
ผลการด าเนินงาน 
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 58,204 คน แบ่งเป็น ชาย 40,682 คน 

หญิง 17,522 คน 

- กรมราชทัณฑ ์



แบบ F-PS-EV-10  

๒ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒ การรกัษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๒.๑ การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 

   1. โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(งบประมาณ 1,300,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
- เมื่อวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมสัมมนาแนวทาง     

การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและความเป็นไปได้ ในการจัดตั้ง
กองทุนหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายในระดับอาเซียน ณ ห้องประชุมบอลรูม บี ช้ัน ๕ โรงแรม 
เบสท์เวสเทิร์นพลัส วันดาแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายของประเทศต่างๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กับแนวทางปฏิบัติของ ASEAN 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาประสานความร่วมมือ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
กองทุนหรือรูปแบบอื่น หากว่าการศึกษา มีความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งกองทุนให้ด าเนินการยกร่าง หากได้รูปแบบอื่นให้ก าหนดวิธีการ 
แนวทางเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ทั้งนี้เพื่อจัดท า
ข้อเสนอสู่เวทีการประชุมอาเซียน ต่อไป 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๓ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดต้ังหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลระบบการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะ
และครบวงจร : กรณีศึกษาประเทศนอร์เวย์และสวีเดน 
(งบประมาณ 2,350,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
- ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงาน งวดที่ 1 ประกอบด้วย 

(1) รายงานผลการศึกษาฎหมาย นโยบายที่มาของการจัดตั้ง
หน่วยงาน รวมถึงแหล่งเงินงบประมาณของประเทศสวีเดน และนอร์เวย์ 

(2) แผนการศึกษาดูงาน โดยก าหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศสวีเดน และนอร์เวย์ ระหว่างวันท่ี 27 ส.ค. - 3 ก.ย. 59 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     3. โครงการเผยแพร่ภารกิจคุ้มครองพยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
จะด าเนินการจัดประชุมการเผยแพร่ภารกิจด้านการคุ้มครองพยาน

แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการก าหนดสถานท่ีจัดประชุม 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

    ๒.๑.๑ ปัญหาเฉพาะหน้าที่
ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โดยการบ ังค ับใช ้กฎหมายที่
เข้มงวดและการจัดการปัญหา
อื ่นๆ ที ่เ ชื ่อมโยงต ่อ เนื ่องให้
เบ็ดเสร็จ 
     ๒.๑.๑.๑ ปัญหายาเสพติด 

   1. งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
ผลการด าเนินงาน 
1. ตรวจพิสูจน์ จ านวน 52,377 ราย 
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา จ านวน 

50,171  ราย แบ่งออกเป็น 
- การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 13,465 ราย 
- การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 36,706 ราย 

การฟื้นฟูเสร็จสิ้นไป มผีลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ จ านวน 48,549 ราย 

588,662,252.54 กรมคุมประพฤติ 
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๔ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     2. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

713,178.93 กรมคุมประพฤติ 

   3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดระบบ
บังคับบ าบัด 
กิจกรรม : โครงการปรับปรุงคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัว 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมคุมประพฤติ 

   4. พัฒนาบุคลากรด้านการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูให้ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสังคม จิตวิทยา และเทคนิควิธีการบ าบัดรักษา 
กิจกรรม : โครงการอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษาครอบครัว 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

656,445.28 กรมคุมประพฤติ 

   5. การป้องกัน บ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน    
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

5.1 โครงการคัดกรองบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน
ตามผลการจ าแนก 

ผลการด าเนินงาน 
เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ าบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 58 - 20 มิ.ย. 59 จ านวน 11,955 ราย 

2,369,624.69 
 

484,522.05 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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๕ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

5.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่ 
Hospital Accreditation (HA) 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนพฤศจิกายน 2558 
5.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง ASSIST 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมกราคม 2559 

332,729.99 
 
 
 

189,717.80 

     6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 
(1 ต.ค.58 – 30 ม.ิย. 59) 
- การจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ 15,774 ครั้ง 
- การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ 657 ครั้ง 
ผลการสกัดกั้นและจู่โจม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท ภายนอก ภายใน รวม 
โทรศัพท ์
(เครื่อง) 

53 595 648 

ซิมการ์ด
(อัน) 

13 646 659 

ยาบ้า
(เม็ด) 

1,146 1694 2,840 

ยาไอซ์
(กรัม) 

0.94 170.48 171.42 

- กรมราชทัณฑ ์
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๖ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     7. การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
7.1 โครงการชุมชนบ าบัด 
ผลการด าเนินงาน 
เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 77 แห่ง จัดท าโครงการบ าบัดฟื้นฟู

ในรูปแบบชุมชนบ าบัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการบ าบัด จ านวน 
12,500 คน ขณะนี้ได้ด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูฯ ผู้ต้องขังแล้ว จ านวน 
6,623 คน จากเรือนจ า/  ทัณฑสถาน จ านวน 49 แห่ง 

7.2 การจัดระบบวงจรและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดียาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
จัดหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบธรรมารักษา 

เน้นพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิต
วิญญาณ และพัฒนาทักษะชีวิต โดยด าเนินการน าร่อง ณ ทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 26 ก.ค. 59 
ผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ จ านวน 500 คน 

- กรมราชทัณฑ ์

     8. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลผลิต : การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
1. แผนงานป้องกันยาเสพติด 
1.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 

ภาพรวม 7,513 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 55,248 หมู่บ้าน/ชุมชน) 
1.1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหามาก 796 หมู่บ้าน/ชุมชน 

(สะสม 5,779 หมู่บ้าน/ชุมชน) 
1.1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหาปานกลาง 604 หมู่บ้าน/

ชุมชน (สะสม 4,088 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

1,789,608,713 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
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1.1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 1,516 หมู่บ้าน/
ชุมชน (สะสม 11,269 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

1.1.4 หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา 4,597 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(สะสม 34,112 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

2. แผนงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
2.1 การบ าบัดฟื้นฟูภาพรวม 25,751 คน (สะสม 115,413 คน) 

2.1.1 ระบบสมัครใจ รวม 13,472 คน (สะสม 65,238 คน) 
2.1.2 ระบบบังคับบ าบัด โดย กรมคุมประพฤติ 5,139 คน 

(สะสม 40,935 คน) 
2.1.3 ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 

โดยกรมราชทัณฑ์ 2,543 คน (สะสม 9,240 คน) 
2.2 การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด (ระบบ บสต.) 17,881 คน 

(สะสม 76,602 คน) 
3. แผนงานปราบปรามยาเสพติด 

3.1 การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 27,870 คดี 
(สะสม 165,905 คดี) ผู้ต้องหา จ านวน 30,023 คน (สะสม 
178,864 คน) 

3.2 ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน 
17,721,401 เม็ด (สะสม 65,678,529 เม็ด) ไอซ์ 107.99 
กิโลกรัม (สะสม 851.17 กิโลกรัม) เฮโรอีน 37.76 กิโลกรัม (สะสม 
106.78 กิโลกรัม) กัญชา 37.35 กิโลกรัม (สะสม 6,276.88 
กิโลกรัม) 
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วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

3.3 การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 255 ราย 
(สะสม 1,568 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 155.28 ล้านบาท (สะสม 
950.14 ล้านบาท) การยึดและอายัดทรัพย์สินโดยการบังคับโทษ
ปรับ 123 ราย (สะสม 488 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 6.99 ล้านบาท 
(สะสม 47.28 ล้านบาท) 

3.4 การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 92 คดี 
(สะสม 636 คดี) ผู้ต้องหา 245 ราย (สะสม 1,744 ราย) 

3.5 การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้นใน
เรือนจ าทุกเรือนจ าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นยึด
โทรศัพท์มือถือได้ 35 เครื่อง (สะสม 617 เครื่อง) ซิมการ์ด 26 ใบ 
(สะสม 601 ใบ) ยึดยาบ้า 191 เม็ด (สะสม 2,834.5 เม็ด) ไอซ์ 
1.69 กรัม (สะสม 171.36 กรัม) 

3.6 การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ 123 และทาง 
WebSite ของส านักงาน ป.ป.ส. พบการร้องเรียน 5 คน (สะสม 
204 คน) 

3.7 การด าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่ เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 7 คน (สะสม 53 คน) 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
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 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ๑. โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ 

ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลสะสม 1 ต.ค. 58 – 30 ม.ิย. 59) 
1. ด าเนินการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรม

ชุมชน) จ านวน 283 คน (จากเป้าหมาย 250 คน) 
2. ด าเนินการนิเทศและติดตามผลผู้ผ่านการอบรมเครือข่าย

เยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 178 คน (จากเป้าหมาย 195 คน) 

3. ด าเนินการจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด (ค่ายภูมิบุตรา) 
จ านวน 2,734 คน (จากเป้าหมาย 2,500 คน) 

4. ด าเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในชุมชน เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมชุมชน ประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชน ช่วยเหลือ
งานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน 16 คน 

- 
 
 

918,375 
 

238,422 
 
 

5,337,195 
 

2,099,235.45 

กรมคมุประพฤต ิ

     ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดท าข้อมูลสนับสนุน
การป้องกันอาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง (โครงการ จชต.) 

ผลการด าเนินงาน 
2.1 การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนมิถุนายน จ านวน 37 ครั้ง ประกอบด้วย 
2.1.1 จังหวัดปัตตานี จ านวน 22 ครั้ง 
2.1.2 จังหวัดยะลา จ านวน 1 ครั้ง 
2.1.3 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 12 ครั้ง 
2.1.4 จังหวัดสงขลา 2 ครั้ง 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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2.2 การจัดการข้อมูลทางนิติวิยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ ใน
การก าหนดหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการ
ด าเนินคดีประกอบด้วย 

2.2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จ านวน - เรื่อง 
2.2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 

๓ เรื่อง 
2.2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ (DSM) 

จ านวน 2 เรื่อง 
2.2.4 การออกหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการ

สนับสนุนการด าเนินคดี จ านวน 2๐ เรื่อง 
2.2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุระเบิด

และสารเสพติดเบื้องต้น จ านวน ๒๒ เรื่อง 
2.2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 

(1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จ านวน  
150 รายการ 

(๒) รายการตรวจด้วยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เร่งด่วน (DNA Rapid Hit) จ านวน ๕ รายการ 

2.2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับ
ฐานข้อมูล (DNA profle ) จ านวน 32 profile 
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     ๓. ผลงานการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
3.1 วันท่ี 3 มิถุนายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  
ส่วนหน้าร่วมกับชุดควบคุม ส านักอ านวยการข่าวกรอง กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และสถานีต ารวจภูธร 
จะแนะ ขอรับการสนับสนุนชุดนิติวิทยาศาสตร์ด าเนินการตรวจ
พิสูจน์ทราบบ้านไม่มีเลขที่ในพื้นที่บ้านไอกิส ม.5 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ 
จ.นราธิวาส จ านวน 10 หลัง และด าเนินการตรวจสอบและเก็บวัตถุ
พยานทางนิติวิทยาศาสตร์ วัตถุพยานที่น ามาจาก พื้นที่บนเขา ม.5 
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้แก่ถัง ข้าวสาร เสื้อผ้า น้ าเกลือ 
ชุดปฐมพยาบาล (ด าเนินการเก็บที่ กรม ทพ. 46) จึงได้ด าเนินการ
ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทราบต่อไป 

3.2 วันท่ี 4 มิถุนายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน
หน้าร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 24 ด าเนินการตรวจพิสูจน์
ทราบ บ้านเลขท่ี 91 ม.3 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี

3.3 วันท่ี 5 มิถุนายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 24 บ้านไม่มีเลขที่ ม.4 ต.ท่าก าช า 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี บ้านมารดาของนายอารีนาง เจะโวะ กรณีต้อง
สงสัยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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3.4 วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ด าเนินการตรวจพิสูจน์ทาง 
นิติวิทยาศาสตร์บ้านเลขที่ 120/1 ม.7 ต.รือเสาะ อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส 
เนื่องจากต้องสงสัยจะเป็นที่พักพิง 

3.5 วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
ร่วมกับสถานีต ารวจจะแนะ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 
46 ตรวจสอบและเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ จากเหตุเมื่อ
วันท่ี 1 ม.ิย.59 กรณีเจ้าหน้าทีปะทะกับ ผกร. ต่อมาวันท่ี 6 ม.ิย.59 
เจ้าหน้าท่ี ฉก.ทพ.46 จดัก าลังเข้าตรวจสอบพิสูจน์ บ้านไอร์กิส ม.5 
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณที่ตั้งฐาน
ของ ผกร. เป็นสนาม ฮ. บ้านไอร์กิส (บ้านย่อย บ้านไอร์โซ) ม.5 ต.
ช้างเผือก อ.จะแนะฯ โดยได้ตามรอยเลือด จนกระทั่งพบหลุมที่ฝังถัง
พลาสติกไว้ บริเวณ พิกัด QG 87487 63396 ห่างจานฐานฯ 
ผกร. ที่ปะทะไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 135 ม. 

3.6 วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
ร่วมกับ กขภ. สขว. กอ.รอมน. ภาค4 สน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจน้ า
นราธิวาสเข้าตรวจสอบเรือบรรทุกน้ ามันลักลอบค้าน้ ามันหนีภาษี 
และจ าหน่ายยาเสพติด 
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    ๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

   1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(งบประมาณ 2,000,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

๑,๗๙๕,๔๓๖.๒๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     2. ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(งบประมาณ ๗,๐๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผน
สิทธิมนุษยชน ฉบับท่ี ๓ (งบประมาณ ๒๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลคงเดิม เดือนพฤษภาคม 2559) 

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฉบบัที่ ๓ ในระดับจังหวัด (งบประมาณ ๖,๘๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๑๑,๒๖๘.๒๔ 
 

58,580 
 
 
 

5,011,268.24 
 
 
 
 

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 
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๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สร้างมาตรฐานด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่เจ้า
หน้าทีของรับและประชาชน
ทั่วไปโดยใช้หลักค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ 

   คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
ผลการด าเนินงานสะสม (1 ตลุาคม 2558 – 20 มิถุนายน 2559) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น             605  ราย 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินกิ     469  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท ์             46  ราย 
3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค)                        90  ราย 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 2559 
(20 เมษายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น            90  ราย 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินกิ    56  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท ์            7  ราย 
3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค 12 ราย )            27  ราย 

จ านวนปัญหาที่มาขอรับบริการสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก ่
1. ปัญหาพฤติกรรม 
2. ปัญหาครอบครัว 
3. ปัญหาอื่นๆ (บิดาใช้เด็กประกอบอาชีพชกมวย , การจัดการงาน

กับเยาวชน , แผนอนาคตหลังปลอ่ย ) 
 
 
 
 
 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
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๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  

 
 
 

   1. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมบังคับคดี 

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการ
บังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ล้มละลายข้ามชาติ (International Conference on Cross-border 
Insolvency) ร่วมกับคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ระหว่างวันท่ี 22-25 มิถุนายน 
2559 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร โดยประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมกล่าวเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ โลกแคบลง ต้องมี 
การพัฒนากฎหมาย เพื่อความทันสมัย มาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 16 (ASLOM) และมติที่
ประชุมรัฐมนตรีด้านอาเซียนกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งที่ ๙ เพื่อเป็น
เวทีในการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง
ของแนวโน้มหรือกระแสปัจจุบันของคดีล้มละลายข้ามชาติ ความ
เช่ือมโยงระหว่างกฎหมายล้มละลายและกฎหมายหลักประกันทาง
ธุรกิจ และความร่วมมือระหว่างกันในด้านการบังคับคดีล้มละลาย
ภายใต้ภูมิทัศน์เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมและภาคเศรษฐกิจ นักวิชาการ 

- กรมบังคับคดี 
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ผู้แทนจากภาคเอกชน ที่ปรึกษากฎหมาย สื่อมวลชน และผู้แทน
ระดับสูงและผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานผู้รับผิดชอบจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงาน
หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารโลก สภาเจ้าพนักงาน
บังคับคดีระหว่างประเทศ และธนาคารพัฒนาเอเชีย 

โดยการประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ ดี บูธ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมายธุรกิจเอเชีย
แปซิฟิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมาโนอา 
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การล้มละลายข้ามชาติในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (Cross-border Insolvency in the ASEAN Economic 
Community) ต่อจากนั้นได้มีการสัมมนาในหัวข้อที่ส าคัญ ได้แก่ หัวข้อ 
“แนวโน้มในปัจจุบันของการล้มละลายข้ามชาติ (Recent Trend in 
Cross-border Insolvency) ” และ “ความเช่ือมโยงระหว่างกฎหมาย
ล้มละลายและกฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จ (Relationship 
between Insolvency and Secured Transactions Regimes)” 
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ผู้แทนจากส านักกฎหมาย ภาครัฐ 
และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 400 คน 

 
 
 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๗ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการใน

ด้ านองค์ ก รหรื อหน่ วย งาน
ภาครัฐ 
 

   ๑. การ ติด ต้ังร ะบบขายสินค้ าและ เ งิ นฝาก ผู้ ต้องขั ง ด้วย
คอมพิวเตอร์ในเรือนจ า 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

    ๑๐.๑.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ร า ชกา ร ให้ ทั นสมั ย โ ดยน า
เทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบ 
ให้โปร่งใส ชัดเจน 

   ๒. การใช้ระบบ e-market และ e-bidding 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

    ๓. การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม integrity pact ในการก่อสร้าง
เรือนจ า 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

     ๔. การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

ด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ จ านวนทั้งหมด ๑ คดี ประกอบด้วย 

4.1 คดีที่ได้รับจากส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน  1 คดี ได้แก่ 
(1) เลขคดีที่ ส.152/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2559 

คดีการทุจริตในการประกวดราคาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษของที่ท า
การจังหวัดพิษณุโลก 

 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 ๑๐.๔ การใช้มาตรการ 
   ๑๐.๔.๑ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

   1. โครงการปลกุจิตส านึกเพ่ือสร้างวินัยให้เกิดคุณธรรมในการอ านวย 
ความสะดวกแกป่ระชาชน (งบประมาณ ๑,๔๔๘,๐๖๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และพัฒนาคณุภาพชีวิต

ของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดังนี ้
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ วัดตาลเอน 

อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ปฏิบัติธรรมศีล 8) 
เจ้าหน้าท่ีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าร่วม จ านวน 20 ราย 

รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ วัด
เขนกกระจิบ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ผู้ปฏิบัติธรรมศีล 5) 
เจ้าหน้าท่ีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าร่วม จ านวน 22 ราย 

1,074,131.43 กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     2. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรขีองความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตยส์จุริต 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559) 
- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 กรมบังคับคดีจัดโครงการ

คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจและสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย ด้านสุขภาพจิต ด้านวินัยทางการเงิน ด้านการด าเนินชีวิต
ในสังคม และการบรรยายตามหลักค าสอนทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
การบรรยายครั้งที่ 3 ของโครงการฯ ในหัวข้อ “การพัฒนาจิตตปัญญา
ในองค์กร” มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 138 คน 

 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๙ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

- เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 กรมบังคับคดีจัดโครงการ
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ณ ห้องขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพจิต ด้านวินัยทาง
การเงิน ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม และการบรรยายตามหลักค าสอน
ทางพุทธศาสนา ซึ่งการบรรยายครั้งที่ 4 ของโครงการฯ ในหัวข้อธรรมะ
สร้างสติ สมาธิสร้างปัญญา โดย พระประสงค์ ปริปุณโณ วัดบางปลากด 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 252 
คน โดยเป็นการสร้างจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ป้องกันและลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 

- เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 กรมบังคับคดีจัดโครงการ
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 
อาคารกรมบังคับคดี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพจิต ด้านวินัย
ทางการเงิน ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม และการบรรยายตามหลัก 
ค าสอนทางพุทธศาสนา ซึ่งการบรรยายครั้งที่ 5 ของโครงการฯ ในหัวข้อ
การพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร วิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจากนาง
อัญชลี อินทรียงค์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ (ข้าราชการ
บ านาญ) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 127 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการสร้างจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นการป้องกันและ
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรม
บังคับคดี 

 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๐ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่ผู้บริหารและ
ข้าราชการราชทณัฑ ์

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 

- กรมราชทัณฑ ์

 ๑๐.๕ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
   ๑๐.๕.๑ เร่งรัดการ
ด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในด้าน
วินัยและคด ี

 
 
 

  การด าเนินการต่อผู้กระท าการทจุริตและประพฤติมิชอบของกรม
ราชทัณฑ ์

ผลการด าเนินงาน 
ผลกาด าเนินงานด้านการลงโทษทางวินัย 
( 1 ต.ค.2558 – 30 มิถุนายน 2559 ) 
1.) กรณเีกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1๔ ราย 

- ไล่ออก จ านวน ๔ ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จ านวน ๕ ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวนไมร่้ายแรง  จ านวน 4 ราย 
- ปลดออก 1 ราย 

2.) กรณเีกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ 1๔ ราย 
- ไล่ออก จ านวน 4 ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไวก้่อน จ านวน ๓ ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน  จ านวน 6 ราย 
- ปลดออก 1 ราย 

3.) กรณีกระท าผิดเกีย่วกับการทจุริต 5 ราย 
- ไล่ออก จ านวน 4 ราย 
- ปลดออก จ านวน 1 ราย 

 
 

- กรมราชทัณฑ ์



แบบ F-PS-EV-10  

๒๑ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑๑ การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า       
    ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวล

กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัยไม่
สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน 

   1. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ 

พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องเสร็จที่ 519/2559 และได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อด าเนินการต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอน ดังนี ้

1) วันท่ี 2 มิ.ย. 59 น าร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....  
เข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. .... ในวาระที่ 1 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติ
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ... ในวาระที่ 1 แล้ว 

2) คณะกรรมาธิการวิสามัญ ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. .... ไปแล้ว จ านวน 4 ครั้ง ในวันที่ 3, 10, 17 
และ 24 มิ.ย. 59 

- กรมคมุประพฤต ิ

     2. โครงการเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศภายใต้กลไก 
UPR ฉบับที่ 2 ด้วยวาจา (งบประมาณ 315,000 บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
- เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมคณะกรรมการก ากับ

ดูแลการจัดท ารายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อสรุปผลการ
น าเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบท่ี ๒ ณ กรุงเจนนิวา 

591,622.32 
 

571,622.32 
 
 
 
 
 
 
 

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๒ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ รวมไปถึงแผนการด าเนินงานภายหลังการ
น าเสนอรายงานฯ และข้อเสนอแนะที่ไทยขอน ากลับมาพิจารณา
เพิ่มเติมจ านวน ๖๘ ข้อ อีกทั้ง รายงานสถานะการผลักดันการถอน
ข้อสงวน การผลักดันกฎหมายภายใน ตามพันธกรณีอนุสัญญาด้าน
สิทธิมนุษยชนต่างๆ สถานะการจัดท ารายงาน และก าหนดการ
น าเสนอรายงานตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ของไทย 

 
 
 
 
 
 

     กิจกรรมที่ 2 : การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
International Covenant on Civil and Political Right : ICCPR 
ฉบับที่ ๒ ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ประจ ากติกา ICCPR  (งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมีนาคม 2559 

20,000  

     3. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ฉบับท่ี ๔-๗ 
(งบประมาณ ๘๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 
 
 
 
 
 

๘๖๗,๖๑๔.๔๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๓ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     4. โครงการ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ... 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เข้าร่วมช้ีแจงเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 

(๑) เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และเสนอ
อนุสัญญาฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา 

(๒)  อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็น
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาต  ิ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้กระทรวงยุติธรรม
รับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในประเด็นการ
รับรองหลักการไม่ผลักดันกลับไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๓) รับทราบแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบ
ระยะเวลา 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๔ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     5. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ พระราชบัญญัติที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 
๕.๒ กฎกระทรวงท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 
๕.๓ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 
๕.๔ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบังคับคดี 

๕.๔.๑ เสนอร่างพระราชบัญญัติการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนธันวาคม 2558 

๕.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย
ทั้งฉบับ (ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

๕.๔.๓ ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมนิ
ราคาทรัพย์ (ฉบับท่ี..) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559 

๕.๔.๔ การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๕ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     6. ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ..... 

ผลการด าเนินงาน 
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แล้ว ขณะนี้อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

     7. การยกร่าง พ.ร.บ. การบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ..... 

ผลการด าเนินงาน 
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แล้ว ขณะนี้อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

     8. เสนอร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 
ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 

- กรมราชทัณฑ ์

     9. ปรับปรุง แก้ไข ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     10. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559) 
10.1 ประชุมหารือปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรการแทนการฟ้อง

คดีอาญา พ.ศ. .... 
10.2 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๖ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

10.3 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์อัตลักษณ์
บุคคล 

10.4 สัมมนาร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานรับรองเอกสาร
และนิติกรรม 

10.5 เสนอเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เรื่องขายฝาก 

     11. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่ประชาชน 

ผลการด าเนินงาน 
11.1 จัดท า INDEX กฎหมายไทย (จัดกลุ่มค าส าคัญของกฎหมาย) 
11.2 จัดท าสรุปข้อมูลกฎหมาย (เพื่อจัดท า infographic 

เผยแพร่ความรู้กฎหมายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์) 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559) 
12.1 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษามาตรการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

12.2 ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับ
ตามค าสั่งในคดีอาญา พ.ศ. .... 

 
 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๗ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 ๑๑.๒ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็น
ธรรม 

   1. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา
ทางทะเบียนราษฎร์ 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานงานกับกรมการปกครอง และ

ได้เตรียมการลงพื้นที่ในอ าเภอเมือง อ าเภอสุขส าราญ อ าเภอกระบุรี 
และอ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 
2559 มีบุคคลเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะ
และประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร์ จ านวนทั้งหมด 553 ราย 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     2. การสนับสนุนการปฏบิัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิร
นามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงาน 
2.1 การด าเนินการบุคคลสูญหาย 

(๑) ได้รับแจ้งเรื่องบุคคลสูญหายจาก สภ.ลอง จ.แพร่ 
จ านวน 1 ราย และส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม จ านวน 1 ราย 

(๒) ท าหนังสือแจ้งตอบกลับแก่ผู้ร้อง และสภ.ลอง จ.แพร่ 
จ านวน 1 ราย ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม จ านวน 1 ราย 

(๓) จัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์
บุคคล และแจ้งแก่ผู้ร้อง สภ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จ านวน 1 ราย 
สภ.บ้านสวน จ.สุโขทัย จ านวน 1 ราย และ สภ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
จ านวน 1 ราย 

2.2 การด าเนินการศพนิรนาม 
(๑) ได้รับแจ้งเรื่องศพนิรนามจาก สภ.หนองมะโมง จ.

ชัยนาท จ านวน 1 ราย 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

(๒) ปร ะส าน งา นกั บส า นั ก ง าน ยุ ติ ธ ร รม จั ง ห วั ด
นครราชสีมา จ านวน 1 ราย เพื่อติดตามข้อมูลศพนิรนามและติดตาม
ญาติ 

2.3 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนระดับชาติ เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องประชุมส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
ช้ัน 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาวเชาว์ ไชยานุกิจ เป็นประธาน 

(๑) พิจารณาการจัดท ากรอบร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนระดับชาติ 

(๒) เสนอช่ือผู้มีความรู้ความช านาญสาขานิติเวชศาสตร์ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นอนุกรรมการ 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ ค.พ.ศ. แต่งตั้ง ดังนี ้

- นายแพทย์สุพจน์ พวงล าไย 
- นายแพทย์เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์ 
- การพิจารณาเพิ่มอนุกรรมการ 
- ผู้มีความรู้ความช านาญสาขานิติเวชศาสตร์ ที่ไม่

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆ เช่น ด้านนโยบายภาครัฐ/

สาธารณะ 
(๔) คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 



แบบ F-PS-EV-10  

๒๙ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     3. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและ
การพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ครั้งท่ี 1/2559 

ผลการด าเนินงาน 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและ

การพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 24 
มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3  
ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นาย
วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 

3.1 สรุปผลการด าเนินงานภาพรวมคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ 
3.2 ขอปรับระเบียบส านักนายกฯ 

(1) ขอปรับชื่อระเบียบส านักนายกฯ 
(2) เพิ่มค านิยามค าว่า “คนนิรนาม” 
(3) แก้ไขค านิยามค าว่า “คนหาย” 

3.3 ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในแต่ละ
คณะอนุกรรมการ และขอเพิ่มอนุกรรมการตามข้อเสนอของ
คณะอนุกรรมการ 

3.4 พิจารณาขอความเห็นชอบโครงการเพื่อน าไปประกอบการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  2 โครงการ ดังนี ้

(1) โครงการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม พ.ศ. 2560 – 2564 

(2) โครงการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ปัญหา คนหาย และ
ศพนิรนามภาคประชาสังคม 
 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๐ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     4. การรับเรื่องราวร้องทุกข ์
ผลการด าเนินงาน 
งานท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 2 รายการ 
4.1 (TCU 590524-009) รับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ร้อง 

กรณีประสงค์ ให้สถาบันฯตรวจรายงานชันสูตรบาดแผลจาก
โรงพยาบาลกรุงเทพ 

4.2 (TCU 590606-011) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ประสงค์ให้
สถาบันฯ ให้ความเห็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญโดยการตรวจวิเคราะห์จาก
ภาพบาดแผลของผู้ร้อง 

งานท่ีอยู่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 2 รายการ 
4.3 (TCU 590525-010)  ผู้ร้องติดใจสงสัยสาเหตุการ

เสียชีวิตของบุตรชายและรายงานการชันสูตรจากโรงพยาบาลต ารวจ
จึงประสงค์ให้สถาบันฯท าการชันสูตรพลิกศพอีกครั้ง 

4.4 (TCU 590607-012) กรมคุ้มครองสิทธิฯส่งเรื่องร้อง
ทุกข์ของผู้ร้องเพื่อให้สถาบันฯท าการตรวจพิสูจน์รถยนต์ในคดี
อุบัติเหตุจราจร 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     5. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องโทษเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลส าหรับการควบคุมอาชญากรรม 

ผลการด าเนินงาน 
5.1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์  

ได้จัดส่งชุดจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจากเรือนจ า 13 แห่ง  
เพื่อด าเนินจัดเก็บลงในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 รวม 262 รายการ 

 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๑ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

5.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์  
ได้จัดส่งชุดจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจากเรือนจ า 21 แห่ง  
เพื่อด าเนินจัดเก็บลงในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 รวม 507 รายการ 

5.3 ) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์  
ได้จัดส่งชุดจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจากเรือนจ า 14 แห่ง  
เพื่อด าเนินจัดเก็บลงในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันท่ี 9  มิถุนายน 2559 รวม 389 รายการ 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิภุนายน 2559 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ได้ท าการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมลงในฐานข้อมูลแล้ว จ านวน 
3,668 รายการ จากเรือนจ า 54 แห่ง 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินการประสานกับเรือนจ า/ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศในเรื่องของการจัดเก็บและส่งชุดเก็บสารพันธุกรรม 

(๑) ตัวอย่างสารพันธุกรรมที่รับจากศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ชุดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมมีเช้ือรา 
จ านวน 90 ตัวอย่าง คิดเป็น 2.87% อาจส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจพิสูจน์และจัดเก็บสารพันธุกรรมเข้าฐานข้อมูลได้ 

(๒) เรือนจ า/ทัณฑสถาน บางแห่งไม่จัดส่งเอกสารข้อมูลการ
เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมพร้อมกับตัวอย่างสารพันธุกรรม 
 
 
 
 
 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๒ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     6. การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุม
ประพฤต/ิผู้ต้องขัง/เด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการร่วมกับกรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจาก
เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) ได้รับตัวอย่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จากศูนย์ฯ สิรินธร 
จ.นครปฐม จ านวน 15 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการออกรายงานแล้ว 11 
ตัวอย่าง และยังไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 30 วันท าการ 

(๒) ได้รับตัวอย่าง วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ศูนย์ฯ มุทิตา จ.
นครปฐม จ านวน 1 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างด าเนินการในห้องปฏิบัติการ 

(๓) ได้รับตัวอย่าง วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ศูนย์ฯ เขต 5 จ.
อุบลราชธานี จ านวน 14 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างด าเนินการในห้องปฏิบัติการ 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจากเด็กและเยาวชน 
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแล้ว ท้ังหมด จ านวน 76 รา 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 ๑๑.๓ มรีะบบฐานข้อมลูที่
เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตาม
และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมได ้

   1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดี
และการวางทรัพย์และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนตลุาคม 2558 
 
 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๓ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     2. โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวน การยุติธรรม 
Data Exchange Center (DXC) 

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินงานตามงวดงาน 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     3. โครงการน าร่องกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ National 
Single Window on Justice (NSWJ) 

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างด าเนินงานตามงวดงาน 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

 ๑๑.๔ ปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายโดยให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย 
รวดเร็ว 

   1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. ... (งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 

๙๔,๒๐๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     2. การบริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด 

ความคืบหน้าของคดี ตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู้ใช้บริการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 24 มิถุนายน 2559 จ านวน 12,692 
ราย โดยสอบถามผลคดีมากท่ีสุด จ านวน 7,868 ราย คิดเป็นร้อยละ 
62 ของรายการสอบถามทั้งหมด 

 
 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๔ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     3. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
"LED Property" 

ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ Application เพื่อค้นหารายละเอียด

ทรัพย์สินท่ีขายทอดตลาด อ านวยความสะดวกผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์จาก
การขายทอดตลาดให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 24 มิถุนายน 
2559 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคช่ัน รวม 4,850 ครั้ง 

- กรมบังคับคดี 

     4. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่
"LED Property Plus" 

ผลการด าเนินงาน 
- กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ Application เพื่อค้นหาทรัพย์สินขาย

ทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ผู้สนใจซื้อห้องชุดและเป็น
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดย
กรมบังคับคดีเข้าสู่ โครงการศูนย์กลางแอพพลิเคช่ันภาครัฐ GAC 
(Government Application Center) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 
24 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคช่ัน รวม 1,041 ครั้ง 

- กรมบังคับคดี 

     5. การผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพย์สินออกจาก

กระบวนการบังคับคดี โดยน ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้
กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบได้ จ านวน 
73,623,603,532 บาท ดังนี ้

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๕ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     (ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559) 
- เดือนพฤษภาคม 2559 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 

5,786,864,343 บาท 
- เดือนมิถุนายน 2559 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 

9,557,013,194 บาท 
ทั้งนี้ ผลการผลักดันทรัพย์สิน กรมบังคับคดีจัดเก็บข้อมูล ณ วันท่ี 

30 ของแต่ละเดือน 
* ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 

  

     6. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี 

โดยให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และหนี้  กยศ. เพื่อลดปริมาณคดีที่ เข้าสู่
กระบวนการบังคับคดี และท าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในสังคม 
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดีเดือนตุลาคม 2558 – 
มิถุนายน 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 9,586 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 4,210,828,021.73 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 7,915 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 2,934,123,982.75 บาท ร้อยละ 82.57 ของเรื่อง   
ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รายละเอียดดังนี้ 

(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559) 
- เดือนพฤษภาคม 25559 เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,455

เรื่อง ทุนทรัพย์ 659,659,768.30 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 1,162 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 474,058,713.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.86 
ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๖ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

- เดือนมิถุนายน 2559 เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,857
เรื่อง ทุนทรัพย์ 911,051,134.82 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 1,609 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 721,905,248.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.65 
ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

กรมบังคับคดีมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (หนี้ตามค าพิพากษา) โดยน าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ัน
บังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยผลการไกล่เกลี่ย
หนี้สินครูทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – เดือนพฤษภาคม 
2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 89 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
34,933,575.89 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 70 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
23,929,285.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.65 ของเรื่องที่เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย แยกรายละเอียดได้ดังนี ้

(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559) 
เดือนพฤษภาคม 2559 ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสงค์ 

ไกล่ เกลี่ย  และมีการตั้ ง เรื่ องไกล่ เกลี่ย  21 เรื่ อง  ทุนทรัพย์ 
6,928,180.68 บาท 

- ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 7 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,081,241,34 บาท 
- ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ - เรื่อง ทุนทรัพย์ - บาท 
- ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ 6 เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,601,198.35 บาท 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 เรื่อง ทุนทรัพย์ 3,245,740.99 บาท 
ไกล่ เกลี่ยส า เร็จคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเรื่ องที่ เข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 
 



แบบ F-PS-EV-10  

๓๗ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     7. โครงการแก้ไขปญัหาหน้ีสินเกษตรกร 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)      

ได้ร่วมมือในการตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยู่ในช้ันบังคับคดี ซึ่งเป็น
หนี้เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ โดยให้ส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ    
จัดไกล่เกลี่ยหนี้เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้ทางกฎหมาย ความรู้ทาง
การเงินและสนับสนุนการแก้ไขหนี้สินในการปรับโครงสร้างหนี้ 
(Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี จ านวน 2,292 เรื่อง ดังนี ้

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการไกล่เกลี่ย จ านวน 198 เรื่อง 
2. อยู่ระหว่างประสาน ธกส./อขก. ให้ความช่วยเหลือ จ านวน 94 

เรื่อง 
3. ด าเนินการไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 125 เรื่อง 
4. ด าเนินการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 456 เรื่อง 
5. ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด จ านวน 392 เรื่อง 
6. อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนอื่นๆ เช่น งดการบังคับคดี 

ประกาศขาย ฯลฯ จ านวน 52 เรื่อง 
7. ด าเนินการขายได้ ถอนการยึด พ้นระยะเวลาบังคับคดี จ านวน 

965 เรื่อง 
* ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 
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๓๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     8. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 24 

มิถุนายน 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน 5,623 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,680,112,701 บาท ด าเนินการไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
จ านวน 4,919 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,231,775,616 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 87.48 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย รายละเอียดดังนี ้

8.1 ร่วมกับบริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ใน

เดือนตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ  
ไกล่เกลี่ย 30 เรื่อง ทุนทรัพย์ 251,183.80 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
29 เรื่อง ทุนทรัพย์ 251,183.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของ
เรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.2 ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

เชียงใหม่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ณ งาน MONEY EXPO ครั้งที่ 16 และส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสงขลา มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ย 3,158 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 517,139,465.11 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 2,967 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 477,702,018.76 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 93.95 ของ
เรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

 

- กรมบังคับคดี 
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๓๙ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

8.3 ร่วมกับธนาคารออมสิน 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งาน MONEY EXPO ครั้งที่ 16 ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา และส านักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ มี
เ รื่ อ ง เ ข้ า สู่ กร ะบวนการ  ไกล่ เ กลี่ ย  492  เ รื่ อ ง  ทุ นทรั พย์ 
125,794,160.19 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 403 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
99,996,522.93 บาทคิดเป็นร้อยละ 81.91 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงาน

บังคับคดีจังหวัดนครนายก ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าปาง ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 
และส านักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ย 716 เรื่อง ทุนทรัพย์ 353,084,933.20 บาท ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ 592 เรื่อง ทุนทรัพย์ 240,919,172.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 
82.68 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 
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๔๐ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

8.5 ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

อุดรธานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ย 112 เรื่อง ทุนทรัพย์ 244,159,654.08 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
46 เรื่อง ทุนทรัพย์ 75,225,296.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.07 
ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.6 ร่วมกับบริษัท พัฒนสินลิสซื่ง (ซีพีแอล) จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

8.7 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงาน

บังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี งาน 
MONEY EXPO ครั้งที่ 16 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
นครสวรรค์ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าปาง และ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
979 เรื่อง ทุนทรัพย์ 367,918,880.59 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 753 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 267,980,213.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.91 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล 
การสั่งการของ 
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

8.8 ร่วมกับบริษัท เอส ที ลอว์ แอนด์ คอลเลคช่ัน จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

8.9 ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

8.10 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

        
     9. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสรมิการ

ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสาร
พันธุกรรม เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
พระราชบัญญัติฯ ทั้ง 2 ฉบับ ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ และประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่าง
การร่างกฎหมายรับรองตามพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 


