
ส่วนที่ ๑ 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที ่  1 ตุลาคม 2558   ถึง   31 กรกฎาคม 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 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

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

ผลการด าเนินงาน 
- จัดประชุมคณะท างานฝ่ายสารัตถะเพ่ือจัดประชุมภูมิภาค

อาเซียนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครอง
พยาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมส านักงานคุ้มครองพยาน ชั้น ๖ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการการจัดประชุมการเผยแพร่
ภารกิจด้านการคุ้มครองพยานแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

- 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 

    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 57,711 ราย 
2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา จ านวน 

54,661  ราย แบ่งออกเป็น 
- การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ านวน 15,107 ราย 
- การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 39,554 ราย 

การฟื้นฟูเสร็จสิ้นไป มผีลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ จ านวน 52,553 ราย 

658,498,512.76 กรมคุมประพฤติ 

     2. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด 
กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
4. ตรวจรับรองคุณภาพสถานที่  เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 

ยาเสพติด 7 แห่ง มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ก าหนดตรวจรับรองคุณภาพสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด 7 แห่ง ภายในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2559 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพสถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูฯ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59 เพื่อพิจารณา
คัดเลือกและวางแผนการตรวจรับรองสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ใน 
ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยในเดือนกรกฎาคม ไดด้ าเนินการตรวจรับรองคณุภาพสถานที่
เพื่อการฟื้นฟสูมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด ไปแล้วจ านวน 4 แห่ง ดังนี ้

713,178.93 กรมคุมประพฤติ 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

     1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบิน 4 จังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อวันท่ี 12–14 กรกฎาคม 2559 

2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด กองบิน 46 จังหวัด
พิษณุโลกเมื่อวันท่ี 12–14 กรกฎาคม 2559 

3. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ 
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 56 จังหวัด
สงขลา เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 

  

     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 



แบบ F-PS-EV-10  

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. การป้องกัน บ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน    
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

5.1 โครงการคัดกรองบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน
ตามผลการจ าแนก 

ผลการด าเนินงาน 
เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ าบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 58 - 20 ก.ค. 59 จ านวน 13,488 ราย 
กิจกรรม 

5.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หาสาร
เสพติดจากเส้นผม 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันท่ี 12  มกราคม 2559 มกีารจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการตรวจ
พิสูจน์หาสารเสพติดจากเส้นผม ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์ฝึกและอบรม
ฯ 8 แห่ง (ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา     สิรินธร 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดราชบุรี เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 
เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เขต 7 จังหวัด
เชียงใหม)่ จ านวน 24 ราย และบคุลากรจากสถาบันนติิวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 18 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย 
 
 
 

2,787,793.93 
 

484,522.05 
 
 
 
 
 

52,117.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

5.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานการบ าบัด 
ฟ้ืนฟูมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด 

กิจกรรม 
5.2.1 การพัฒนาการบ าบัดฯ หน่วยงานต้นแบบ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการให้บริการบ าบัดยา

เสพติดแก่เด็กและเยาวชน 
ผลการด าเนินงาน 
จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ฝึกและอบรมฯเขต 6 จังหวัด

นครสวรรค์ ศูนย์ฝึกและอบรมฯเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานพินิจฯ 
จังหวัดนครสวรรค์ และแม่ฮ่องสอน แห่งๆ ละ 150,000 บาท   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ช่วยนักบ าบัด ระยะเวลา 10 เดือน 
(เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559) 

5.2.2 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการ
พัฒนาหน่วยงาน Hospital Accreditation (HA) 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2558 มีการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท าคู่มือการพัฒนาหน่วยงาน Hospital Accreditation 
(HA) ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากสถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เยี่ยมส ารวจ จ านวน 21 ราย 

 
 
 

480,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141,916.05 
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
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รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

5.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
เข้าสู่ Hospital Accreditation (HA) 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2558 มีการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่ Hospital Accreditation 
(HA) ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจาก
สถานพินิจฯ ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน 13 แห่ง แห่งละ 2 ราย 
จ านวน 26 ราย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 4 แห่ง แห่งละ 3 ราย จ านวน 
12 ราย และบุคลากรจากส่วนกลาง 8 ราย จ านวน 46 ราย 

5.2.4 โครงการติดตามประเมินผลหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ 
การรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม – 26 เมษายน 2559 คณะผู้เยี่ยม

ส ารวจเข้าเยี่ยมส ารวจหน่วยงานที่สมัครเข้ารับรองคุณภาพการบ าบัด
ด้านยาเสพติด ในระบบต้องโทษ ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 16 
หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา เขต 3 
(นครราชสีมา) เขต 4 (ขอนแก่น) เขต 11 (ลพบุรี) และสถานพินิจฯ 
จังหวัด นครสวรรค์ จันทบุรี กาญจนบุรี เชียงราย ปทุมธานี ราชบุรี 
เชียงใหม่ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อยุธยา ร้อยเอ็ด และสตูล 

5.2.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง ASSIST 
ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 มีการจัดการประชุม 

ณ โรงแรมคุ้มภูค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ผู้แทนจากสถานพินิจฯ น าร่องจ านวน 4 แห่ง แห่งงละ 3 ราย คือ 

332,729.99 
 
 
 
 
 
 
 
 

124,624.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189,717.80 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

สถานพินิจฯ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ รวม 12 ราย
และบุคลากรจากส่วนกลาง 20 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย 

5.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและ
เยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ

ในสถานควบคุมให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลแบบ
องค์รวมในการดูแลเด็กและเยาวชน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 
13 ราย จากหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง จ านวน 1 ราย 
2. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 1 จังหวัดระยองจ านวน 1 ราย 
3. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 4 จังหวัดขอนแก่นจ านวน 2 ราย 
4. สถานพินิจฯ จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 ราย 
5. สถานพินิจฯ จังหวัดอยุธยาจ านวน 1 ราย 
6. สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมาจ านวน 1 ราย 
7. สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ราย 
8. สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 ราย 
9. สถานพินิจฯ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 ราย 
10. สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 ราย 
11. สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ราย 
12. ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน จ านวน 

1 ราย 

 
 

147,394 
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ผู้รับผิดชอบ 
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รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 
(1 ต.ค.58 – 31 ก.ค. 59) 
- การจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ 18,792 ครั้ง 
- การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ 762 ครั้ง 
ผลการสกัดกั้นและจู่โจม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท ภายนอก ภายใน รวม 
โทรศัพท ์
(เครื่อง) 

53 606 659 

ซิมการ์ด
(อัน) 

13 656 669 

ยาบ้า
(เม็ด) 

1,146 1,700 2,846 

ยาไอซ์
(กรัม) 

0.94 170.48 171.42 

- กรมราชทัณฑ ์

     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 จัดโครงการแบ่งปัน 2 รุ่น รุ่นละ 4 เดือน ขณะนี้มี
ผู้ต้องขังได้รับการบ าบัดฟื้นฟูตามโครงการแล้ว จ านวน 10,277 ราย 

- กรมราชทัณฑ ์
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     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 

-  

     8. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลผลิต : การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 
8.1 แผนงานป้องกันยาเสพติด 

๕.๔.๑ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมาย ภาพรวม 3,773 หมู่บ้าน/ชุมชน (สะสม 59,021 
หมู่บ้าน/ชุมชน) 

(๑) หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหามาก 313 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(สะสม 6,092 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

(๒) หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 389 หมู่บ้าน/
ชุมชน (สะสม 4,477 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

(๓) หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีปัญหาน้อย 892 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(สะสม 12,161 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

(๔) หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา 2,179 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(สะสม 36,291 หมู่บ้าน/ชุมชน) 
 
 

1,881,384,669 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
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8.2 แผนงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๘.๒.๑ การบ าบัดฟื้นฟูภาพรวม 16,281 คน (สะสม 

131,694 คน) 
(๑) ระบบสมัครใจ รวม 9,872 คน (สะสม 75,110 คน) 
(๒) ระบบบังคับบ าบัด โดย กรมคุมประพฤติ 4,342 คน 

(สะสม 45,277 คน) 
(๓) ระบบต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ โดย

กรมราชทัณฑ์ 2,067 คน (สะสม 11,307 คน) 
๘.๒.๒ การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด (ระบบ บสต.) 10,766 

คน (สะสม 87,368 คน) 
8.3 แผนงานปราบปรามยาเสพติด 

๘.๓.๑ การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จ านวน 20,845 
คดี (สะสม 186,750 คดี) ผู้ต้องหา จ านวน 29,698 คน (สะสม 
208,562 คน) 

๘.๓.๒ ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จ านวน 
9,282,393.07 เ ม็ ด  ( ส ะ ส ม  74,960,922.07 เ ม็ ด )  ไ อ ซ์ 
1,689.81 กิโลกรัม (สะสม 2,540.98 กิโลกรัม) เฮโรอีน 3.39 
กิโลกรัม (สะสม 110.17 กิโลกรัม) กัญชา 1,245.52 กิโลกรัม 
(สะสม 7,522.40 กิโลกรัม) 

๘.๓.๓ การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 162 ราย 
(สะสม 1,730 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 143.52 ล้านบาท (สะสม 
1,093.66 ล้านบาท) การยึดและอายัดทรัพย์สินโดยการบังคับโทษ
ปรับ 121 ราย (สะสม 609 ราย) มูลค่าทรัพย์สิน 5.17 ล้านบาท 
(สะสม 52.45 ล้านบาท) 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๒ 

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 

๘.๓.๔ การด าเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 59 
คดี (สะสม 695 คดี) ผู้ต้องหา 170 ราย (สะสม 1,914 ราย) 

๘.๓.๕ การด าเนินการในเรือนจ าโดยการปิดล้อม/ตรวจค้น
ในเรือนจ าทุกเรือนจ าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง สามารถตรวจค้นยึด
โทรศัพท์มือถือได้ 31 เครื่อง (สะสม 648 เครื่อง) ซิมการ์ด 58 ใบ 
(สะสม 659 ใบ) ยึดยาบ้า 5.5 เม็ด (สะสม 2,840 เม็ด) ไอซ์ 
0.06 กรัม (สะสม 171.42 กรัม) 

๘.๓.๖ การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยผ่านสายด่วน 1386 ตู้ปณ 123 และทาง 
WebSite ของส านักงาน ป.ป.ส. พบการร้องเรียน 40 คน (สะสม 
244 คน) 

๘.๓.๗ การด าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 11 คน (สะสม 64 คน) 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๑. โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

ภารกิจของกรมคุมประพฤติ 
ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลสะสม 1 ต.ค. 58 – 31 ก.ค. 59) 
1. ด าเนินการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรม

ชุมชน) จ านวน 288 คน (จากเป้าหมาย 250 คน) 
2. ด าเนินการนิเทศและติดตามผลผู้ผ่านการอบรมเครือข่าย

เยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 214 คน (จากเป้าหมาย 195 คน) 

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

- 
 
 

918,375 
 

293,150 
 
 

5,337,195 
 

กรมคมุประพฤต ิ



แบบ F-PS-EV-10  

๑๓ 

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

5. จัดกิจกรรมการนิเทศและติดตามผล จ านวน 1 ครั้ง โดย
ก าหนดแผนด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม 2559 

2,337,783.84 
 
 
 
- 

 

     ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดท าข้อมูลสนับสนุน
การป้องกันอาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง (โครงการ จชต.) 

ผลการด าเนินงาน 
2.1 การปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม จ านวน 45 ครั้ง ประกอบด้วย 
2.1.1 จังหวัดปัตตานี จ านวน 29 ครั้ง 
2.1.2 จังหวัดยะลา จ านวน - ครั้ง 
2.1.3 จังหวัดนราธิวาส จ านวน 16 ครั้ง 
2.1.4 จังหวัดสงขลา - ครั้ง 

2.2 การจัดการข้อมูลทางนิติวิยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ ใน
การก าหนดหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการ
ด าเนินคดีประกอบด้วย 

2.2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จ านวน - เรื่อง 
2.2.2 รายงานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 

1 เรื่อง 
 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๔ 

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 

     2.2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ (DSM) 
จ านวน 1 เรื่อง 

2.2.4 การออกหัวข้อข่าวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการด าเนินคดี จ านวน 6 เรื่อง 

2.2.5 รายงานการตรวจพิสูจน์หาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบื้องต้น จ านวน 4๒ เรื่อง 

2.2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 
(1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จ านวน  

184 รายการ 
(๒) รายการตรวจด้วยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ

เร่งด่วน (DNA Rapid Hit) จ านวน 4 รายการ 
2.2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับฐานข้อมูล 
(DNA profle ) จ านวน 4 profile 

  

     ๓. ผลงานการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
3.1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน
หน้าร่วมกับ ชุดควบคุม ส านักอ านวยการข่าวกรอง กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับหน้าที่ทหาร 
ฉก.ทพ. 42 และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.ยะหริ่ง เข้าท าการตรวจค้นพบ
ยาเสพติดจ านวนมาก, เงินสด, อาวุธปืนที่มีทะเบียน และสัตว์ป่า
สงวน ในบริเวณบ้านเลขท่ี 86 หมู่ 5 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จึง

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๕ 

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 

ท าการตรวจยึดและเชิญตัวบุคคลต้องสงสัย 3 คน โดยมี 1 คนยัง
เป็นผู้เยาว์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทราบต่อไป 

3.2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศปน.จชต.) สนับสนุนภารกิจ ส านัก
อ านวยการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน
หน้าร่วมกับ ฉก.นธ.31 ร่วมด าเนินการตรวจพิสูจน์ทราบและเก็บ
ประวัติบุคคลที่บ้านเลขที่ 314 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
บ้านนายสะตอพา ดิง เนื่องจากต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ผลการปฏิบัติ ตรวจพบอาวุธปืนขนาด .38 (ลบหมายเลขทะเบียน
ปืน) จ านวน 1 กระบอก และพบยาเสพติดประเภทยาไอซ์พร้อม
อุปกรณ์การเสพ จนท.จึงควบคุมตัวและยึดสิ่งของผิดกฎหมาย
ดังกล่าวส่งด าเนินคดีต่อไป 

    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) 
 

๕,๐๑๑,๒๖๘.๒๔ 
 

58,580 
 
 
 
 

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



แบบ F-PS-EV-10  

๑๖ 

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 

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

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,011,268.24 
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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 

๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สร้างมาตรฐานด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่เจ้า
หน้าทีของรับและประชาชน
ทั่วไปโดยใช้หลักค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ 

   คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น 
ผลการด าเนินงานสะสม 
(1 ตุลาคม 2558 – 20 กรกฎาคม 2559) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น             708  ราย 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินกิ     534  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท ์             50  ราย 
3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค)                        124  ราย 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 
(20 มิถุนายน 2559 - 20 กรกฎาคม 2559) 
จ านวนผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น          103  ราย 

1. ขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินกิ    65  ราย 
2. ขอรับบริการทางโทรศัพท ์            4  ราย 
3. อื่นๆ ( เฟสบุ๊ค 12 ราย )            34  ราย 

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

กับเยาวชน , แผนอนาคตหลังปลอ่ย ) 
3. ปัญหาครอบครัว 
 
 
 
 
 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 



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 

๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  

 
 
 

   1. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

- กรมบังคับคดี 

2. โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการ
บังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

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 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 

 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



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 

 ๑๐.๔ การใช้มาตรการ 
   ๑๐.๔.๑ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก 

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

1,074,131.43 กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

 ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

   2. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรขีองความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตยส์จุริต 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
- เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กรมบังคับคดีจัดโครงการ

คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน ในหัวข้อ “ออมวันนี้ 
เพื่อวันดีๆ ข้างหน้า” โดย นายยุทธนา ชาบุญเฮียง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
บริการและสวัสดิการ กบข. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 96 คน 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นการป้องกันและลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบของเจ้าหน้าที่กรมบงัคับคดี 

- กรมบังคับคดี 

     3. การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่ผู้บริหารและ
ข้าราชการราชทณัฑ ์

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนเมษายน 2559 
 
 
 
 
 

- 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 

 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 – 31 กรกฎาคม 2559 ) 
1.) กรณเีกี่ยวข้องกับยาเสพติด 20 ราย 

- ไล่ออก จ านวน ๔ ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จ านวน 10 ราย 
- ตั้ง คกก. สอบสวนร้ายแรง จ านวน 1 ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวนไมร่้ายแรง  จ านวน 4 ราย 
- ปลดออก 1 ราย 

2.) กรณเีกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ 15 ราย 
- ไล่ออก จ านวน 4 ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน/ให้ออกจากราชการไวก้่อน จ านวน ๓ ราย 
- ตั้ง คกก.สอบสวน  จ านวน 7 ราย 
- ปลดออก 1 ราย 

3.) กรณีกระท าผิดเกีย่วกับการทจุริต 6 ราย 
- ไล่ออก จ านวน 5 ราย 
- ปลดออก จ านวน 1 ราย 
 
 
 
 

 

- กรมราชทัณฑ ์



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 

๑๑ การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหน้า       
    ๑๑.๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวล

กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัยไม่
สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน 

   1. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งมีการประชุมพิจารณาไป
แล้ว จ านวน 8 ครั้ง ในวันที่ 3, 10, 17 และ 24 มิถุนายน 2559 
และในวันท่ี 1, 8, 15 และ 29 กรกฎาคม 2559 

ในส่วนของกฎหมายล าดับรองออกตามร่างพระราชบญัญตัคิมุประพฤต ิ
พ.ศ. ... มีจ านวน 17 เรื่อง ซึ่งปรากฏว่าในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรม
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดด าเนินการตามกฎหมาย
ล าดับรองของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธานกรรมการและประธานได้ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการ
จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองของหน่วยงานโดยก าหนดให้ยกร่าง
กฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 

กรมคุมประพฤติได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณายกร่างกฎระเบยีบ 
ตามร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... แต่งตั้งคณะท างาน 
จ านวน 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะท างานพิจารณายกร่าง กฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การ
แก้ไขฟื้นฟู การท างานบริการสังคมและการด าเนินการเพื่อเสริมสร้าง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2) คณะท างานพิจารณายกร่าง กฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ 3) คณะท างานพิจารณายก
ร่าง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
 

- กรมคมุประพฤต ิ



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 

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม เดือนมิถุนายน 2559 

591,622.32 
 

571,622.32 
 
 
 

กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

     กิจกรรมที่ 2 : การเตรียมการน าเสนอรายงานประเทศตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International 
Covenant on Civil and Political Right : ICCPR ฉบับที่ ๒ ด้วย
วาจาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ ากติกา 
ICCPR  (งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

การอนุวัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights – ICCPR) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธาน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิฯ ผู้แทนจาก
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จ านวน 62 คน พิจารณา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
จากภาคประชาสังคม และเตรียมความพร้อมในการน าเสนอรายงาน
ประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติกา ICCPR ฉบับที่ 2 ด้วยวาจา ต่อ
คณะกรรมการ Human Rights Committee: HRC ณ องค์การ
สหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ช่วงเดือนมีนาคม 2560 

20,000  



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 

     3. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทย 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ฉบับท่ี ๔-๗ 
(งบประมาณ ๘๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท01) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมีนาคม 2559 

๘๖๗,๖๑๔.๔๐ กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

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

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
1. จัดท ากฎหมายล าดับรอง (ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรม) ดังนี ้

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ถูกจ ากัดเสรีภาพ พ.ศ. ... 

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดให้มีนัก
นิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ หรือจิตแพทย์ และวิธีการสืบสวนสอบสวน 
พ.ศ. ... 

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
ในการด าเนินคดี และที่ปรึกษาคดีทรมานหรือบังคับบุคคลให้สูญหาย 
พ.ศ. .... 

จัดท ากรอบระยะเวลา (Road Map) การด าเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
 

- กรมคุม้ครองสิทธิ
และเสรภีาพ 



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 

     ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าช้ีแจง
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (ครั้งที่ ๑ วันที่ 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

  

     5. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ พระราชบัญญัติที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 
๕.๒ กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

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 
- มีการแต่งตั้งคณะอนุท างานศึกษาก าหนด

ประเด็นส าคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ และจัดประชุมคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ , 10 มีนาคม และ 24 พฤษภาคม 2559 

- กรมบังคับคดี 



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 

- เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กรมบังคับคดี 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีนายเอื้อน ขุนแก้ว
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ที่ปรึกษาคณะท างานฯ พร้อมด้วยนาย
ทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และ
นายสุเทพ ทีฆายุโก ผู้อ านวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6 
เป็นผู้บรรยาย สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีอ านวยความสะดวก ท าให้การค้าและ
การลงทุนมีความรวดเร็วและข้ามพรมแดมมากยิ่งขึ้น โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ แก้ไขกระบวนการฟื้นฟูกิจการให้สอดคล้อง
กับหลักการฟื้นฟูกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายล้มละลายให้เช่ือมโยงและ
รองรับกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
เพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายให้รองรับการล้มละลายระหวา่ง
ประเทศ ตามกรอบของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) และปรับปรุง
ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในการ
ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้แทนศาลยุติธรรม ผู้แทนเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน ทนายความ และประชาชน จ านวน 170 คน ซึ่ง
กรมบังคับคดีได้รวบรวมความคิดเห็นทีได้รับไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 



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 

     ๕.๔.๓ ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมนิ
ราคาทรัพย์ (ฉบับท่ี..) 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559 

๕.๔.๔ การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมกราคม 2559 

  

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

- กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

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

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 
 

- 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 



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 

     10. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
10.1 การประชุมเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการเข้าสู่ประเทศ

ไทยของคนต่างด้าวครั้งท่ี ๒/๕๙ 
10.2 การประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
10.3 เสนอการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมข้อกฎหมายหรือ

มาตราทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ 

10.4 เสนอการพิจารณากรณีปัญหาการข่มขืนในสังคมไทย 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     11. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่ประชาชน 

ผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
11.1 จัดจ้างผู้เช่ียวชาญเตรียมการจัดตั้งและเผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับองค์กรโนตารี 
 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 

     12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
 
 

- ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 



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 

 ๑๑.๒ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็น
ธรรม 

   1. การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา
ทางทะเบียนราษฎร์ 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการรับรายช่ือบุคคลที่ผ่านการ

พิจารณาจากกรมการปกครอง และได้ด าเนินการตรวจสารพันธุกรรม
บุคคลในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ตาม
โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบ
ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรม เป็นบุคคล
ตกหล่น 349 ราย บุคคลอ้างอิง 155 ราย รวม 504 ราย 

ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

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

ผลการด าเนินงาน 
2.1 การด าเนินการบุคคลสูญหาย 

(๑) จัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์
บุคคล และแจ้งแก่ผู้ร้อง จ.ชัยภูมิ จ านวน 1 ราย 

(๒) ด าเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ญาติ กรณี
การแจ้งบุคคลสูญหาย ณ จ.หนองบัวล าภู จ านวน 1 ราย 
 
 
 
 

- 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 

     3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 
3.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หารือเพื่อหาแนวทางการจัดท าร่าง

นโยบายยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ กับ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพื่อจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

     4. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องโทษเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลส าหรับการควบคุมอาชญากรรม 

ผลการด าเนินงาน 
4.1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์จัดส่ง

ชุดเก็บสารพันธุกรรมไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานทางไปรษณีย์ คาดว่า
สามารถจัดส่งไปให้กับเรือนจ า/ทัณฑสถานทั้งหมดภายในปีงบ 
ประมาณ 2559 โดยการยืนยันทางวาจาของนายสมาน รุ่งจิรธนานนท ์
ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ 
(ช่วงเดือนมิถุนายน) 

4.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์จัดส่ง
จัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 11 แห่ง เพื่อด าเนินจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยจัดส่งเมื่อ
วันท่ี 17 มิถุนายน 2559 รวม 222 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 

4.3 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์จัดส่ง
จัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 8 แห่ง เพื่อด าเนินจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  โดยจัดส่งเมื่อ
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 รวม 211 รายการ 

4.4 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์จัดส่ง
จัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจาก 5 แห่ง เพื่อด าเนินจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยจัดส่งเมื่อ
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 รวม 117 รายการ 

4.5 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์จัดส่ง
ชุดจัดเก็บสารพันธุกรรมผู้ต้องขังจากเรือนจ า 12 แห่ง เพื่อด าเนิน
จัดเก็บลงในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดย
จัดส่งเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 รวม 249 รายการ 

รวมทั้งสิ้นตัวอย่างที่รับเข้าตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและลงใน
ฐานข้อมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้ว จ านวน 3,917 รายการ    
คิดเป็นร้อยละ 21.76 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินการประสานกับเรือนจ า/ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศในเรื่องของการจัดเก็บและส่งชุดเก็บสารพันธุกรรม 

(๑) ตรวจพบเช้ือราที่ตัวอย่างสารพันธุกรรมจ านวนมาก อาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการตรวจพิสูจน์และจัดเก็บสารพันธุกรรม
เข้าฐานข้อมูลได้ 

(๒) เจ้าหน้าท่ีพยาบาล กรมราชทัณฑ์ จัดเก็บสารพันธุกรรมมา
น้อยเกินไป ซึ่งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคล
จ าเป็นต้องท าการตรวจพิสูจน์ซ้ าหลายครั้ง อาจส่งผลท าให้น้ ายา
ตรวจพิสูจน์นั้นมีแนวโน้มไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 



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 

     (๓) การด าเนินการของแต่ละเรือนจ า/ทัณฑ์สถาน คลาดเคลื่อน
ไปจากการปฏิบัติการในการอบรมการจัดเก็บสารพันธุกรรมที่
ด าเนินการไปแล้วในระยะที่ 1 ควรจัดอบรมทบทวนการจัดเก็บสาร
พันธุกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน เข้าร่วมการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานจัดเก็บสาร
พันธุกรรมให้กับทุกฝ่าย เพื่อให้การท างานเป็นแบบแผนเดียวกัน มี
ความถูกต้อง และให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์สูงสุด 

  

     5. การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุม
ประพฤต/ิผู้ต้องขัง/เด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการร่วมกับกรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจาก
เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) ได้รับตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ฯ เขต 3 
จ.นครราชสีมา จ านวน 15 ตัวอย่าง และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการห้องปฏิบัติการ 

(๒) ได้รับตัวอย่างเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ฯ เขต 6 
จ. นครสวรรค์ จ านวน 15 ตัวอย่าง และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการห้องปฏิบัติการ 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจากเด็กและเยาวชน 
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแล้ว ท้ังหมด จ านวน 106 ราย 

 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 



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 

 ๑๑.๓ มรีะบบฐานข้อมลูที่
เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตาม
และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ 

   1. จัดท าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบังคับคดี
และการวางทรัพย์และระบบข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนตลุาคม 2558 

- กรมบังคับคดี 

 ยุติธรรมได ้    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 กรกฎาคม 2559 จ านวน 
13,589 ราย โดยสอบถามผลคดีมากท่ีสุด จ านวน 8,436 ราย คิด
เป็นร้อยละ 62.08 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. การบริการข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่
"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 - 
21 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าโหลดแอพพลิเคช่ัน รวม 1,086 ครั้ง 

- กรมบังคับคดี 

     5. การผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
กรมบังคับคดีด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพย์สินออกจาก

กระบวนการบังคับคดี โดยน ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้
กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบได้ จ านวน 
79,992,842,195 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 ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
- ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 

6,165,311,390 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 
ทั้งนี้ ผลการผลักดันทรัพย์สิน กรมบังคับคดีจัดเก็บข้อมูล ณ วันท่ี 

1 และ 15 ของแต่ละเดือน 

  

     6. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
6.1 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับ

คดี โดยให้ความส าคัญกับหนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และหนี้ กยศ. เพื่อลดปริมาณคดีที่เข้าสู่
กระบวนการบังคับคดี และท าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในสังคม 
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดีเดือนตุลาคม 2558 – 
กรกฎาคม 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 9,726 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 4,255,262,217.92 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 8,019 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,965,294,658.12 บาท ร้อยละ 82.45 ของ
เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย (คงเดิมตามเดือนมิถุนายน 2559) 

6.2 กรมบังคับคดีมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หนี้ตามค าพิพากษา) โดยน าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
ช้ันบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยผลการไกล่
เกลี่ยหนี้สินครูทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – เดือน
มิถุนายน 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 102 เรื่อง  
ทุนทรัพย์ 41,713,797.72 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 78 เรื่อง ทุน
ทรัพย์ 26,746,366.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของเรื่องที่
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย แยกรายละเอียดได้ดังนี ้

- 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 

     (ข้อมูลอื่นคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559) 
เดือนมิถุนายน 2559 ลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่ประสงค์ 

ไกล่ เกลี่ ย  และมีการตั้ ง เ รื่ องไกล่ เกลี่ ย  27 เรื่ อง  ทุนทรัพย์ 
13,397,746.90 บาท 

- ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 8 เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,817,081.41 บาท 
- ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ 5 เรื่อง ทุนทรัพย์ 3,963,140.42 บาท 
- ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ 8 เรื่อง ทุนทรัพย์ 4,946,903.13 บาท 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,670,621.94 บาท 

ไกล่เกลี่ยส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 61.54 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ย 

  

     7. โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร 
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 177 เรื่อง 
2. อยู่ระหว่างประสาน ธกส./อขก. ให้ความช่วยเหลือ จ านวน 94 

เรื่อง 
3. ด าเนินการไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 125 เรื่อง 
4. ด าเนินการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน 477 เรื่อง 
5. ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด จ านวน 392 เรื่อง 

- กรมบังคับคดี 



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 

     6. อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนอื่นๆ เช่น งดการบังคับคดี 
ประกาศขาย ฯลฯ จ านวน 51 เรื่อง 

7. ด าเนินการขายได้ ถอนการยึด พ้นระยะเวลาบังคับคดี จ านวน 
976 เรื่อง 
* ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 

  

     8. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 24 

กรกฎาคม 2559 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน 7,090 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 2,114,750.495 บาท ด าเนินการไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
จ านวน 6,172 เรื่อง ทุนทรัพย์ 1,551,508,208 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 87.05 ของเรื่องทีไ่กล่เกลี่ย รายละเอียดดังนี ้

8.1 ร่วมกับบริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

8.2 ร่วมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 

- กรมบังคับคดี 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

8.3 ร่วมกับธนาคารออมสิน 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัด

นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งาน MONEY EXPO ครั้งที่ 16 ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ และ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
631 เรื่อง ทุนทรัพย์ 163,602,195.72 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
521 เรื่อง ทุนทรัพย์  129,870,009.76 บาทคิดเป็นร้อยละ 
82.57 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

8.4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนมิถุนายน 2559 

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

อุดรธานี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และส านักงานบังคับคดีจังหวัด
อุดรธานี มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 123 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
326,377,653.19 บาท ไกล่ เกลี่ยส าเร็จ 48 เรื่ อง ทุนทรัพย์ 
77,187,776.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.02 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 
 
 
 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

8.6 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 ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี     
มี เ รื่ อง เข้ าสู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ ย  2,169 เรื่ อง  ทุ นทรั พย์ 
656,949,637.34 บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 1,799 เรื่อง ทุนทรัพย์ 
512,477,502.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.94 

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

8.9 ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 
 



แบบ F-PS-EV-10  

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 

     8.10 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลคงเดิม ตามเดือนพฤษภาคม 2559 

8.11 ร่วมกับธนาคารซิตี้แบงค์ 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีเรื่อง

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 127 เรื่อง ทุนทรัพย์ 25,581,002.85 
บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 87 เรื่อง ทุนทรัพย์ 12,677,706.59 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 68.50 ของเรื่องที่ไกล่เกลี่ย 

  

     9. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสรมิการ
ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสาร
พันธุกรรม เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

ผลการด าเนินงาน 
ร่างพระราชบัญญัติจะประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจา

นุเบกษา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่าง
กฎหมายล าดับรอง ซึ่งประกอบด้วย 

9.1 ประกาศคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เรื่องการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

9.2 ประกาศคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เรื่องก าหนดขอบเขตของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
ในขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

 

- สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 
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๔๑ 

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 

9.3 ระเบียบคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

9.4 ระเบียบคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทนวิชาชีพในการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

9.5 ประกาศคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการงดหรือ
ลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

9.6 ประกาศคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา การท าลายข้อมูล
และการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

9.7 ระเบียบคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและลงมติของคณะกรรมการ พ.ศ. .... 

 


