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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

วันท่ี 25 ตุลาคม 2559  
  รายประจําทุก 1 เดือน 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 1.1 การเผยแพรความรูความ

เขาใจท่ีถูกตองและเปนจริง
เก่ียวกับสถสบันพระมหากษัตรยิ
และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน  
 
๑.๒ การสนับสนุนโครงการ     
อันเน่ืองมาจากพระดาํร ิ

รัฐธรรมนูญแหง                          
ราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2557 

      1. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไทย (จํานวน 
40,000 บาท) 
วัตถุประสงค  
    1. เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
    2. เพ่ือใหเจาหนาท่ี เด็กและเยาวชนไดแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
    3. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีอยูในความควบคุมดูแลของกรมพินิจฯ   
เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักด ี
กิจกรรม 
    การบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสวันคลาย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 

20,000 

 

กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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     ผลการดําเนินงาน 
    นําเด็กและเยาวชนหญิงจากศูนยฝกและอบรมฯ บานปรานี 
บันทึกเทปโทรทัศถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ประจําป 
2558 เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.ท่ีสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 09.00 น.ท่ีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
(NBT) กรมประชาสัมพันธ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 

 1.1 การเผยแพรความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนจริง
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษตริย
และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน  

       2. โครงการอบรมผูอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจใน
พระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา หลักสูตรการ
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตของ
ผูตองขัง 
วัตถุปรสงค 
   1) เพ่ือปรับทัศนคติผูตองขังเก่ียวกับการใชชีวิตอยางพอเพียง 
   2) เพ่ือใหผูตองขังสามารถพ่ึงพาตนเองไดภายหลังจากพนโทษ
กลับสูสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
    จัดอบรมผูตองขังตามหลักสูตร การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในชีวิตของผูตองขัง (หลักสูตร 9 เดือน) โดยเริ่ม  

 กรมราชทัณฑ 
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     ดําเนินการอบรมตั้งแตเดือน ธันวาคม 2558 - กันยายน 2559 
มีผูตองขังท่ีผานการอบรมท้ังสิ้น 259 คน ดังน้ี 
      1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง 40 คน 
      2. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา 36 คน 
      3. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย 50 คน 
      4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพอง 50 คน 
      5. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน 46 คน 
      6. เรือนจําช่ัวคราวเหรียญหอง 37 คน 

  

     3. โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจหลักสตูรเขมขน 
โดยมลูนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 
ผลการดําเนินงาน 
    จัดอบรมผูตองขังท่ีเขารวมโครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจา
หลานเธอพระองคเจากิติยาภา หลักสูตรเขมขน โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง
(ภา)ยามยาก จํานวน 6 แหง แหงละ 50 คน มีผูตองขังผานการ
อบรมท้ังสิ้น 300 คน ดังน้ี 
      1. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง 50 คน 
      2. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา 50 คน 
      3. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย 50 คน 
      4. เรือนจําช่ัวคราวเขาพอง 50 คน 
      5. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน 50 คน 
      6. เรือนจําช่ัวคราวเหรียญหอง 50 คน 

 กรมราชทัณฑ 
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 ๑.๓ สงเสริมใหเจาหนาท่ี/
หนวยงานของรัฐเรียนรูเขาใจ
หลักการทรงงาน 

       4. โครงการ TO BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือรณรงคปลูกจิตสํานึกใหรูจักการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 
    2. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางจิตและรูจักการปฏเิสธยาเสพติด
อยางถูกตอง 
    3 .เพ่ือพัฒนา และสรางเครือขายการปองกันปญหายาเสพติด 
ผลการดําเนินงาน 
    1. เรือนจํา/ทัณฑสถาน..ไดนํากิจกรรมของชมรม TO BE 
NUMBER ONE มาเปนกลไกในการขับเคลื่อนผูตองขังใหเลิก     
ยุงเก่ียวกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด โดยในปงบประมาณ 2559    
ไดขยายเครือขายเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 55 แหง จากเดิม 50 แหง 
โดยมี สมา ชิก เข า ร วม โคร งการ  58 ,204 คน  แบ ง เป น            
ชาย 40,682 คน หญิง 17,522 คน 

 กรมราชทัณฑ 
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2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 2.1 การเตรียมความพรอม

ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน  
    2.1.1 ปญหาเฉพาะหนาท่ี
ตองไดรับการปองกันและแกไข
โดยการบังคับใชกฎหมายท่ี
เขมงวดและการจดัการปญหา
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองให
เบ็ดเสร็จ 
          1) ปญหายาเสพติด 

    - การปองกัน บําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน
เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด จํานวน 6,837,200 บาท  
    กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจหนาท่ีในการ
บําบัด แกไข และฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับ
ยาและสารเสพติด เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและมีปญหา
เก่ียวของกับการใชยาและสารเสพติดมีสาเหตุมาจากปจจัยหลาย
ดาน เชน ดานจิตใจ ครอบครัว สังคม  เปนตน โดยสถานพินิจฯ 
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง และศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน ๑๘ 
แหง รวมท้ังสิ้น 95 แหง ดําเนินงานในการดูแล บําบัด ฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติด
ตลอดจนการสงตอในดานการบําบัด และการนําลงขอมูลเด็ก   
และเยาวชนในระบบสารสนเทศ ท้ังน้ี เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับ
การบําบัด แกไข ฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพทํา
ใหเด็กและเยาวชนสามารถกลับไปชีวิตอยางปกติสุขในสังคม
ภายหลังไดรับการปลอยตัว และไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา 
 

6,300,274.46 
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         2.1 1. โครงการคัดกรองบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเด็กและ 
เยาวชนตามผลการจําแนก จํานวน 1,087,200 บาท 
 
วัตถุประสงค  
    1. เพ่ือพัฒนาการปองกัน การบําบัดแกไขฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาและสารเสพติดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ     
    2. เพ่ือใหมีฐานขอมูลการบําบัดแกไข ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและ
เยาวชนท่ีใชยาเสพติดเพ่ือการดูแลอยางตอเน่ือง 
    3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาหนวยบําบัดใหเขา
สูมาตรฐานการบําบัดยาเสพติดในระบบตองโทษ 
        1) กิจกรรมการตรวจหายาและสารเสพติดในปสสาวะ 
จํานวน 970,000 บาท 
          จัดสรรงบประมาณให กับสถานพิ นิจฯ  77  แห ง          
ท่ัวประเทศ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด    
ในปสสาวะของเด็กและเยาวชนท่ีถูกสงมาควบคุมตัวในสถานพินิจฯ     
เพ่ือการตรวจพิสูจน 
 

1,075,417.55 

 
 
 
 
 
 
 
 

970,000 
 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
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         2.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจพิสูจนหาสาร  
เสพติดจากเสนผม จํานวน 117,200 บาท 
วัตถุประสงค   
    เพ่ือใหหนวยงานมีมาตรการในการปองกันไมใหเด็กและ
เยาวชนออกไปเสพยาเสพติดซ้ําขณะลาเยี่ยมบานหรือออกไป
ทํางานภายนอกสถานท่ีควบคุม 
ผลการดําเนินงาน 
     ดําเนินการจัดประชุมเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อ วันท่ี 12  
ม ก ร า ค ม  2 5 5 9  ณ  โ ร ง แ ร ม ที เ ค พ า เ ล ซ  เ ข ต ห ลั ก สี่ 
กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากศูนยฝกและ
อบรมฯ 8 แห ง (ศู นย ฝ กและอบรมฯ บ านมุ ทิ ตา  สิ ริ นธร  
พระนครศรีอยุ ธยาเขต 2 จังห วัดราชบุรี  เขต 3 จังหวัด
นครราชสีมา เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี เขต 6 จังหวัด
นครสวรรค เขต 7 จังหวัดเชียงใหม) จํานวน 24 ราย และ
บุคลากรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร จํานวน 18 ราย รวมท้ังสิ้น
จํานวน 42 ราย 
 

105,417.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 



๘ 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2.1.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานการ
บําบัด ฟนฟูมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาและสาร
เสพติด จํานวน 5,750,000 บาท 
วัตถุประสงค   
    1. เพ่ือใหหนวยงานเกิดการเรียนรูและมีแนวทางในการพัฒนา
หนวยงานดานการบําบัดยาเสพติดอยางเปนระบบ 
    2. เพ่ือใหหนวยงานสามารถนําแนวทางไปประยุกตใชในการ
พัฒนาหนวยงานดานการใหบริการบําบัดยาเสพติดแกเด็กและ
เยาวชนตามเกณฑมาตรฐานอยางตอเน่ือง 
    3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรผูใหการบําบัด 
 

5,224,856.91 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

             1) กิจกรรมการพัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสูคุณภาพการ
บําบัดดานยาเสพติด จํานวน 350,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน 
    จัดสรรงบประมาณใหกับศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 17 แหง 
เ พ่ือพัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพดานการรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนในฐานะผูเสพ/ผูติดยาเสพติด และ
สามารถสรางหลักประกันไดวาเด็กและเยาวชนจะไดรับการบริการ
ท่ีมีคุณภาพและเปนมาตรฐานเกิดผลสัมฤทธ์ิดานการบําบัดแกไข
ฟนฟู 
        2)  กิจกรรมการพัฒนาการบําบัดฯ หนวยงานตนแบบ 
(จางผูชวยนักบําบัด) จํานวน 600,000 บาท 
วัตถุประสงค   
         เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการใหบริการบําบัด      
ยาเสพติดแกเด็กและเยาวชน 
ผลการดําเนินงาน 
         จัดสรรงบประมาณใหกับศูนยฝกและอบรมฯเขต 6 จังหวัด
นครสวรรค ศูนยฝกและอบรมฯเขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี สถาน
พินิจฯ จังหวัดนครสวรรค และแมฮองสอน แหงๆ ละ 150,000 
บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจางผูชวยนักบําบัด ระยะเวลา 10 
เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนสงิหาคม 2559) 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๐ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2.1.4 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือการ
พัฒนาหนวยงาน Hospital Accreditation (HA) จํานวน 
160,000 บาท 
วัตถุประสงค   
    1. เพ่ือใหมีคูมือการพัฒนาหนวยงานตามมาตรฐานงานยา  
เสพติดเพ่ือเขาสูการรับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติด      
ในระบบตองโทษ 
    2. เพ่ือใหมีแนวทางการพัฒนาหนวยงานดานการใหการบริการ
บําบัดยาเสพติดแกเด็กและเยาวชนท่ีเปนมาตรฐานเดยีวกันท่ัว
ประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินการจัดประชุมเสร็จเรียบรอยแลว ระหวางวันท่ี 11 - 
13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรลัด เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากสถาน
พินิจฯ ศูนยฝกและอบรมฯ และบุคลากรท่ีไดรับแตงตั้งใหเปน     
ผูเยี่ยมสํารวจ รวมท้ังสิ้น จาํนวน 21 ราย 
 
 

141,916.05 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๑๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2.1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงาน
เขาสู Hospital Accreditation (HA)จํานวน 600,000 บาท 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมมคีวามรู ความเขาใจในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ ไดแลกเปลีย่นความรูและประสบการณ
ตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาหนวยงาน 
    2. เพ่ือใหผูเขารวมประชุมนําความรู และทักษะท่ีไดรับนําไป
ประยุกตใชดานการใหบริการบําบัดยาเสพติดแกเด็กและเยาวชน
ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินการจัดประขุมเสรจ็เรยีบรอยแลวระหวางวันท่ี 25 - 27 
พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอเซียแอรพอรต อําเภอรังสิต 
จังหวัดปทุมธานีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากสถาน
พินิจฯ ท่ีมีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน 13 แหงๆ ละ 2 ราย  
จํานวน 26 ราย ศูนยฝกและอบรมฯ 4 แหงๆ ละ 3 ราย จํานวน 
12 ราย และบุคลากรจากสวนกลาง 8 ราย รวมท้ังสิ้นจํานวน 46 
ราย 

506,729.99 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 



๑๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2.1.6 โครงการติดตามประเมินผลหนวยงานเพ่ือเขาสูการ
รับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) จํานวน 
200,000 บาท 
วัตถุประสงค   
    เพ่ือติดตามและประเมินผลหนวยงานท่ีผานการรับรองคุณภาพ
การบําบัดดานยาเสพติด 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะผูเยี่ยมสํารวจไดเขาเยี่ยมสํารวจหนวยงานท่ีสมัครเขา
รับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติด ในระบบตองโทษ 
ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 16 หนวยงาน ประกอบดวย 
ศูนยฝกและอบรมฯ บานอุเบกขา เขต 3 (นครราชสีมา) เขต 4 
(ขอนแกน) เขต 11 (ลพบุรี) และสถานพินิจฯ จังหวัด นครสวรรค 
จันทบุรี กาญจนบุรี เชียงราย ปทุมธานี ราชบุรี เชียงใหม บุรีรัมย 
อุบลราชธานี อยุธยา รอยเอ็ด และสตูล - ระหวางวันท่ี 14 
มีนาคม - 26 เมษายน 2559 
    2.1.7 การเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยบําบัดท่ีผานการรับรองคุณภาพ 
Hospital Accreditation (HA) จํานวน 2,750,000 บาท 
วัตถุประสงค  
    1. เ พ่ือให บุคลากรมีความรูความเขาใจท่ีชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 

185,858.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,496,883.67 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพและเปน
มาตรฐานเดียวกัน และเกิดผลสัมฤทธ์ิดานการแกไขบําบัดฟนฟู 
ผลการดําเนินงาน 
    (1) จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานท่ีผานการรับ 
รองคุณภาพดานยาเสพติดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 
3 แหง ไดแก ศูนยฝกและอบรมฯ เขต 2 จังหวัดราชบุรี จํานวน 
287,000 บาท สถานพินิจฯ จังหวัดระยอง จํานวน 129,500 
บาท และสถานพินิจฯจังหวัดอุดรธานี จํานวน 189,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 605,500 บาท เ พ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
หนวยงานและบุคลากร 
    (2) งบประมาณคงเหลือจํานวน 2,144,500 บาท 
ไดจัดสรรใหกับหนวยงานท่ีผานการรับรองคุณภาพสถานบําบัดยา
เสพติดในระบบตองโทษ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 จํานวน 
16 แหง เปนเงิน 1,309,500 บาท ไดแก ศูนยฝกฯ เขต 3 
จังหวัดนครราชสีมา ศูนยฝกฯ เขต 4 จังหวัดขอนแกน ศูนยฝกฯ 
เขต 11 จังหวัดลพบุรี ศูนยฝกฯ บานอุเบกขา สถานพินิจฯ 
จังหวัดราชบุรี เชียงราย บุรีรัมย สตูล อุบลราชธานี รอยเอ็ด 
เชียงใหม พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค จันทบุรี กาญจนบุรี  
และปทุมธานี 
     

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         (3) จัดประชุมภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยงานเพ่ือ
รับการตออายุการรับรองคุณภาพ ระหวางวันท่ี 27 - 29 
กรกฎาคม 2559 สําหรับหนวยงานท่ีไดรับการรองคุณภาพสถาน
บําบัดยาเสพติดในระบบตองโทษ ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 - 2559 รวมท้ังสิ้นจํานวน 45แหง ป 2551 จํานวน 1 
แหง คือ ศูนยฝกฯพระนครศรีอยุธยา ป 2556 จํานวน 4 แหง 
คือสถานพินิจฯ จังหวัด ปทุมธานี กาญจนบุรี จันทบุรี และ
นครสวรรค ป 2557 จํานวน 15 แหง คือศูนยฝกฯ เขต 1 
จังหวัดระยอง ศูนยฝกฯ เขต 6 จังหวัดนครสวรรค ศูนยฝกฯ บาน
มุทิตา สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร 2 แหง คือ ศูนยแรกรับฯ 
บานเมตตา และสถานแรกรับหญิงบานปรานี สถานพินิจฯ จังหวัด
พิษณุโลก นนทบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรีนครพนม นครปฐม นราธิวาส 
ภูเก็ต สุราษฎรธานี  และ ปตตานี ป 2558 จํานวน13 แหง คือ 
ศูนยฝกฯ บานปรานี ศูนยฝกฯ สิรินธร ศูนยฝกฯ บานบึง ศูนยฝกฯ 
เขต 2 จังหวัดราชบุรี ศูนยฝกฯ เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี สถาน
พิ นิ จ ฯ  จั ง ห วั ด ข อ น แ ก น  ต รั ง  น ค ร ร า ช สี ม า  ส ง ข ล า 
นครศรีธรรมราช อุดรธานี ลําปาง และ ระยอง ป 2559 จํานวน 
12 แหง คือ ศูนยฝกฯ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนยฝกฯ เขต 
4 จังหวัดขอนแกน ศนูยฝกฯ เขต 11 จังหวัดลพบุรี ศูนยฝกฯ  

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๑๕ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     บานอุเบกขา สถานพินิจฯจังหวัดสตูล เชียงราย บุรรีัมย ราชบุรี 
อุบลราชธานี รอยเอ็ด โดยใชงบประมาณ 646,000 บาท 
เบิกจาย จํานวน 629,315 บาท 
   (4) จัดประชุมภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูเยี่ยมสํารวจ
เพ่ือการรับรองคณุภาพหนวยงานท่ีผานการรบัรองคุณภาพสถาน
บําบัดยาเสพติดในระบบตองโทษเพ่ือเตรียมการเขาเยี่ยมสํารวจ 
การรับรองคณุภาพ (HA) ระหวางวันท่ี 8 - 10 สิงหาคม 2559 
รวมท้ังสิ้น 14 คนโดยใช งบประมาณ 189,000 บาท เบิกจาย 
จํานวน 154,464.83 บาท 
   (5) จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพตดิในปสสาวะสําหรับศูนยฝกฯ 
และสถานพินิจฯ จํานวน 129,960 บาท โดยจะดําเนินการ
จัดซื้อในเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2.1.8 การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรอง ASSISTจํานวน 
500,000 บาท 
วัตถุประสงค  
    1. เพ่ือใหบุคลากรท่ีเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู การใช
คูมือการคัดกรองในเด็กและเยาวชน (WHO-ASSIST)  
    2. เพ่ือใหบุคลากรท่ีเขารวมประชุมสามารถนําคูมือแบบ      
คัดกรองในเด็กและเยาวชน (WHO-ASSIST) ไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม 
ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินการจัดการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวระหวางวันท่ี 27 -
29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมคุมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจากสถานพินิจฯ  
นํารองจํานวน 4 แหงๆละ 3 ราย คือ สถานพินิจฯ จังหวัดสุโขทัย 
พิจิตร เพชรบูรณ อุตรดิตถ รวม 12 รายและบุคลากรจาก
สวนกลาง 20 ราย รวมท้ังสิ้นจํานวน 32 ราย  
 
 

457,853.20 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 



๑๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         2.1.9 โครงการขยายพ้ืนท่ีการจัดต้ังศูนยบําบัดยาเสพติด 
(นํารอง) จํานวน 190,000 บาท 
      กลุมพัฒนาระบบงานพยาบาลฯ สํานักพัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน ไดขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายการน้ีไปเปนงบลงทุนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ คือเครื่องตรวจวัด
คารบอนมอนอกไซด (CO) สําหรับตรวจวัดคาคารบอนมอนอกไซด 
ในปอดตามมาตรการปองกันไมใหมีการสูบบุหรี่ซึ่งเปนสารตั้งตน
ของยาเสพติดชนิดอ่ืนในสถานควบคุม จํานวน 11 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 187,000 บาท โดยอธิบด ี
กรมพินิจฯ ไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 
และไดมีหนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหความเห็นชอบ (หนังสือดวน
ท่ีสุด ท่ี ยธ 06104/5267 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหความเห็นชอบรายการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ขณะน้ี
กลุมพัฒนาระบบงานพยาบาลฯไดผูรับจางแลวและจะดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จภายเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2559  
 

187,000 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๑๘ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

    
 
 
 

     2.1.10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและ
เยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด จํานวน 400,000 บาท 
วัตถุประสงค   
    (1) เพ่ิมศักยภาพบุคคลากรโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ 
ในการดูแลเด็ก 
    (2) บุคลากรสามารถปฏิบัติการแบบองครวมในการดูแลเด็ก
และเยาวชน 

ผลการดําเนินงาน 
    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพยาบาลวิชาชีพใน
สถานควบคุมใหมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลแบบ
องครวมในการดูแลเด็กและเยาวชน โดยมีบุคลากรเขารวมจํานวน 
13 ราย จากหนวยงานดังตอไปน้ี 
    1. ศูนยฝกและอบรมฯ บานบึง จํานวน 1 ราย 
    2. ศูนยฝกและอบรมฯ เขต 1 จังหวัดระยองจํานวน 1 ราย 
    3. ศูนยฝกและอบรมฯ เขต 4 จังหวัดขอนแกนจํานวน 2 ราย 
    4. สถานพินิจฯ จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ราย 
    5. สถานพินิจฯ จังหวัดอยุธยาจํานวน 1 ราย 
    6. สถานพินิจฯ จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 1 ราย 
    7. สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 ราย 
    8. สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 ราย 
    9. สถานพินิจฯ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1 ราย 

298,616 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     10. สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 ราย 
11. สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 ราย 
12. สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและ 
เยาวชน จํานวน 1 ราย 

  

 ๒.1  การเตรียมความพรอมสู
ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 

- รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ยุทธศาสตร
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 

  โครงการท่ี ๑ : โครงการพัฒนากลไกและขอเสนอดานการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน (งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค   
    เพ่ือศึกษาระบบการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ของประเทศตางๆ ในกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออก
เฉียงใต (Asean) และวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือสนับสนุนการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับ
อาเซียนประเทศตางๆ ในกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต (Asean) 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษา เมื่อวันท่ี ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ โดยท่ีประชุมมีมติจางรองศาสตราจารยณรงค 
ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนท่ี
ปรึกษาและลงนามในสัญญาจัดจางท่ีปรึกษา 
     

๙๑0,000.๐๐ 
บาท 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๒๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ๒. ประชุมสัมมนาแนวทางการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
และความเปนไปได ในการจัดตั้งกองทุนหรือรูปแบบอ่ืนเพ่ือ
สนับสนุนการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับอาเซียน 
เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมบอลรูมบี ช้ัน ๕ 
โรงแรมเบสทเวสเทิรนพลัส วันดาแกรนด จังหวัดนนทบุรี  
(รับฟงความคิดเห็นภาคผูทรงคุณวุฒิ) โดยมีผูเขารวมประชุม 
จํานวน ๗๐ คน  
   ๓. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันท่ี ๑๘ - ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกอบไปดวยเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของรวม
เดินทาง จํานวน ๑๕ คน 
    ๔. ไดรายงานผลการศึกษางานในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ท่ีมีกลไกและระบบการใหความชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายท่ีเปนรูปแบบท่ีดีในประเทศอาเซียนสรุปไดวาเง่ือนไขท่ีใช
พิจารณาในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายของ
ประเทศอินโดนีเซีย โดยหลัก “ชวยเหลือเฉพาะผูตองหา          
ในคดีอาญาแตครอบคลุมทุกประเภทคดี ซึ่งครอบคลุมท้ัง  
    - ผูยากไรหรือผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตไมสามารถเขาถึง
ความยุติธรรมได 
    - คนชายขอบหรือคนพ้ืนเมือง  
    - ผูออนดวยทางเพศ เชน สตรี  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     นอกจากน้ียังชวยเหลือกลุมเฉพาะอ่ืน ๆ เชนเด็ก หรือกลุมผูติดเช้ือ 
HIV 
     ๕. ประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเรื่องแนวทางเพ่ือให
ไดรูปแบบในการพัฒนาและความรวมมือเพ่ือชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายและความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุหรือรูปแบบอ่ืน 
เพ่ือสนับสนุนการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในระดับ
อาเซียน (ASEAN)"" เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) โดยมี
ผูเขารวม จํานวน ๓๐ คน 

  

     "โครงการท่ี ๒ : โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหนวยงานท่ีทํา
หนาท่ีกํากับดูแลระบบการใหความชวยเหลือแกเหยื่ออาชญากรรม
โดยเฉพาะและครบวงจร : กรณีศึกษาประเทศนอรเวยและสวีเดน 
(งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค   
    ๑. เพ่ือศึกษากฎหมาย แนวนโยบายท่ีมาของระบบการใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรมของประเทศ
นอรเวยและสวีเดนเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
    ๒. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดตั้งหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับ
ดแูลระบบใหความชวยเหลือแกเหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะและ
ครบวงจรของประเทศนอรเวยและสวีเดน   

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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         ๓. เพ่ือใหไดมาซึ่งแนวทางและความเปนไปไดในการจัดตั้ง
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบการใหความชวยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจรของประเทศไทย 
กิจกรรม   
    ๑. จัดทํารายละเอียดโครงการ/กําหนดรายละเอียดการจาง 
TOR 
    ๒. ศึกษากฎหมาย แนวนโยบาย ท่ีมาของระบบการใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรมของประเทศ
ไทย นอรเวย และสวีเดน 
    ๓. จัดทําแผนการศึกษาดูงานระบบใหความชวยเหลือแก
ประชาชนท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรมของประเทศนอรเวย  
และสวีเดน 
    ๔. ศึกษาดูงานระบบการใหความชวยเหลือแกประชาชนท่ีตก
เปนเหยื่ออาชญากรรม 
ของประเทศนอรเวย และสวีเดน 
    ๕. สรุปผลการศึกษาดูงานระบบการใหความชวยเหลือแก
ประชาชนท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรมของประเทศนอรเวย  
และสวีเดน 
    ๖. ศึกษาวิเคราะหและหาแนวทางความเปนไปไดของ
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบการใหความชวยเหลือแก 
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     เหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะและครบวงจรของประเทศไทย
นอรเวย และสวีเดน 
    ๗. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษาและวิเคราะห       
หาแนวทางและความเปนไปไดในการจัดตั้งหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
กํากับดูแลระบบการใหความชวยเหลือแกเหยื่ออาชญากรรม 
โดยเฉพาะและครบวงจรของประเทศไทย 
    ๘. สรุปประมวลผลและจัดทํารายงานผลการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
    ๑. จัดจางท่ีปรึกษาระหวางกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย ดร.วริยา ชินวรรโณ 
คณบดีสังคมศาสตรและมนุษศาสตร) 
    ๒. ท่ีปรึกษาไดสงมอบงาน งวดท่ี 1 ประกอบดวย 
       - รายงานผลการศึกษากฎหมาย นโยบายท่ีมาของการจัดตั้ง
หนวยงาน รวมถึงแหลง 
เงินงบประมาณของประเทศสวีเดน และนอรเวย  
       - แผนการศึกษาดูงาน โดยกําหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศสวีเดน และนอรเวย ระหวางวันท่ี 27 สิงหาคม - 3 
กันยายน 2559 
     ๓. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวีเดนและประเทศนอรเวย เมื่อ
วันท่ี 27 สิงหาคม - วันท่ี 3 กันยายน 2559  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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         ๔. อยูระหวางสรุปและจัดทํารายงานการศึกษา โดยจะครบ
กําหนดสัญญาในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โครงการท่ี ๓ : การ
เผยแพรภารกิจคุมครองพยานแกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
(งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค   
    เพ่ือเผยแพรภารกิจดานการคุมครองพยาน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ และนํามาถอดบทเรียนการทํางานเพ่ือให
ได Bast Practice ของการดําเนินการคุมครองพยาน เพ่ือขยาย
เครือขายดานสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน โดนเฉพาะดานการ
คุมครองพยาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหแกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
   ๑. ประชุมคณะทํางานฝายสารัตถะเพ่ือจัดประชุมภูมิภาค
อาเซียนวาดวยการใหความชวยเหลือทางกฎหมายและการ
คุมครองพยาน เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม
สํานักงานคุมครองพยาน ช้ัน ๖ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการการจัดประชุมการเผยแพรภารกิจ
ดานการคุมครองพยานแกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
   ๒. จัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนวาดวยการใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายและการคุมครองพยาน เมื่อวันท่ี ๑๘ - ๑๙  
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     สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจาพระยา ปารค ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการ
ใหความชวยเหลือทางกฎหมายและการคุมครองพยานจาก
ผู เ ช่ียวชาญและผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ัง
พิจารณาแนวทางความรวมมือในการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือทางกฎหมายและการ
คุมครองพยานในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีผูทรงคุณวุฒิ 
ผูเช่ียวชาญ ผูแทนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ผูแทนจาก
หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ตลอดจนหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เขารวมประชุม 

  

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
๒.๒.5 หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม
เลือกปฏิบัต ิ

- รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตรสรางความ
เปนธรรมในสังคม 

  โครงการท่ี ๑ :  ฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับ
ใชกฎหมายของเจาหนาท่ีรัฐในจังหวัดชายแดนใต (งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค   
    ๑. เพ่ือจัดทําหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายของเจาหนาท่ีรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน 
    ๒. เพ่ือเสริมสรางความรูเรื่องกฎหมายและสิทธิมนุษยชนท่ีควร
ทราบแกเจาหนาท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงานดานการบังคับใชกฎหมายใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีความรู ความเขาใจและมีความ 

๑,๙๐๓,๔๓๖.๒๐ 
บาท 
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สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานหลักสิทธิมนุษยชน 
ผลการดําเนินงาน 
   ๑. จัดจางบุคลากรในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนผูประสานงานระหวาง
เครือขายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีศูนยยุติธรรมชุมชน สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หนวยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ จํานวน ๓ คน 
ประจําการ ณ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส (ดําเนินการจัดจางเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - เดือนมีนาคม 
๒๕๕๙) 
    ๒ .  ป ระ ชุม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อจั ด ทํ าหลั กสู ต ร พัฒนา
ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีรัฐในจังหวัด
ชายแดนภาคใต กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิฝาย
ทหาร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกระทรวงการ
ตางประเทศ ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูแทน
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต ผูแทนศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  ผูอํานวยการสํานักงานคุมครอง 
สิทธิและเสรีภาพภาค ๔ หวัหนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในพ้ืนท่ี 
ภาค ๔ และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 
    ครั้งท่ี ๑ กรุงเทพมหานคร (วันท่ี ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
ผูเขารวม ๒๐ คน   
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        ครั้งท่ี ๒ จังหวัดสงขลา (วันท่ี ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
ผูเขารวม ๒๐ คน 
    ๓. อบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ของเจาหนาท่ีรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ้ืนท่ี ๔ จังหวัด
ชายแดนใต  ยะลา/ปตตานี/นาราธิวาส/สงขลา) วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2558 - 18 มกราคม 2559 จํานวน ๓๔ ครั้งๆ ละ 
100 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 3,400 คน  
    ๔. ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนภาคประชาชนภายใตบริบทของชุมชน วันท่ี 16-1๘ 
กุมภาพันธ 2559 จังหวัดสงขลา กลุมเปาหมายประกอบดวย 
เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีผานการฝกอบรม
หลักสูตรศาสนธรรมนําสันติสุข เยาวชนในพ้ืนท่ี ผูแทนศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ผูอํานวยการสํานักงาน
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ เจาหนาท่ีกรมคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต และเจาหนาท่ี
สวนกลางเขารวม จํานวน 55 คน  
   ๕. จัดจางบริษัทดําเนินการผลิตสื่อเสริมสรางความรูดาน
กฎหมายและสิทธิมนุษยชนสําหรับเจาหนาท่ีรัฐ และเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายของเจาหนาท่ีรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๔  
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     รายการ ดังน้ี 
       - Hand Book สิทธิมนุษยชนและกฎหมายท่ีควรทราบ
สําหรับผูปฎิบัติงานดาน 
ความมั่นคง  
       - บัตรคูมือผูปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต (บัตรพกพา 
Do/Don’t)  
       - คูมือสําหรับผูปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ฉบับ
การตูน 
       - แผนพับใหความรูตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและ
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายี
ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment - CAT) และ
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย 
(International Convention for the Protection of all 
Persons from Enforced Disappearance - CED) 

  

     โครงการท่ี ๒ ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (งบประมาณ 
๗,๐๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท) 
วัตถุประสงค   
   ๑. เพ่ือใหเกิดความรวมมือระดบักระทรวงและตอยอดใหมีการ
พัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาตขิองทุกหนวยงานใน ๕  

๕,๒๙๗,๙๗๘.๒๔ 
บาท 

 
 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 
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     กระทรวงนํารอง 
   ๒. เพ่ือเสรมิสรางความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและ
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ แกบุคลากรของหนวยงาน 
ท้ังในระดับนโยบายและระดับจังหวัด 
   ๓. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการปองกัน จัดการ และแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดวยการนําแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี ๓ สูการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานของหนวยงานใน
ระดับนโยบายและระดับจังหวัด 
กิจกรรมท่ี ๑ : การผลักดันระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธิ
มนุษยชน ฉบับท่ี ๓ (งบประมาณ ๒๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท) 
    ๑. จัดประชุมหารือหนวยงานนํารอง ๕ กระทรวง 
    ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานแผนสิทธมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี ๓  
ผลการดําเนินงาน 
   ๑. จัดประชุมหารือหนวยงานนํารอง ๕ กระทรวง (กระทรวง
ยุติธรรม/กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงแรงงาน/กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย/กระทรวงมหาดไทย) เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือระดับกระทรวงและตอยอดใหมีการพัฒนางานแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติของทุกหนวยงานในระดับกระทรวง 
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         ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของ
กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันท่ี ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอง
รับรองกระทรวงยุติธรรม ช้ัน ๒ เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวาง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และตอยอดใหมีการพัฒนา
งานแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติดานกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทักษะในการปองกันจัดการและแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหแกผูปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงาน โดยมีโดยมีกลุมเปาหมายเขารวม จํานวน ๖๓ คน  
    ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม 
เบสต เวสเทิรน แวนดา พลัส แกรนด ถนนแจงวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม จํานวน ๔๐ คน 
   ๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของ
กระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย       
เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ปรินซ พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม จํานวน ๕๕ คน 
    ๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของ
กระทรวงแรงงาน เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปริ๊นส
ตัน  พารค  ส วีท ถนนมิตรไมตรี  กรุ ง เทพมหานคร โดยมี
กลุมเปาหมายเขารวม จํานวน ๕๙ คน 
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         ๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแผนสิทธิมนุษยชนของ
กระทรวงศึกษาธิการ"" เมื่อวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฮ
เท็ล เดอ ม็อค ถนนประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร โดยมี
กลุมเปาหมายเขารวม จํานวน ๓๖ คน รวมมีกลุมเปาหมายเขา
รวม ท้ังสิ้น ๒๕๓ คน 
กิจกรรมท่ี ๒ : สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน
แ ห ง ช า ติ  ฉ บั บ ท่ี  ๓  ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ( ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๖,๘๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท)  
    ๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรตัวคูณเพ่ือทบทวน
หลักสูตรและแนวทางการผลักดันแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   
ฉบับท่ี ๓ ไปสูการปฏิบัติบัติในระดับจังหวัด 
    ๒.๒ จัดอบรมระดับจังหวัดเพ่ือปองกัน จัดการ และแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ จํานวน ๙ 
ภาคๆ ละ ๘๐ คน   
ผลการดําเนินงาน  
   ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรตัวคูณเพ่ือทบทวนหลักสูตร
และแนวทางการผลักดันแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ 
ไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดเมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘       
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมเปาหมาย 
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     เขารวม จํานวน ๒๕ คน 
   ๒. ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือใชในการจัดฝกอบรม 
จํานวน ๑,๓๐๐ ชุด 
   ๓. จัดอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในระดับจังหวัด"" เพ่ือใหหนวยงานในจังหวัดมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับท่ี ๓ และ
สามารถขับเคลือ่นแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติใดใน
ระดับจังหวัด จํานวน ๙ ครั้ง รวมมีผูเขารวมอบรม ท้ังสิ้น ๗๔๕ 
คน ดังน้ี  
    ครั้งท่ี ๑ จังหวัดอุดรธานี (วันท่ี ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
จํานวน ๙๕ คน 
    ครั้งท่ี ๒ จังหวัดอุบลราชธานี (วันท่ี ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘) จํานวน ๖๒ คน 
    ครั้งท่ี ๓ จังหวัดนครปฐม (วันท่ี ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘) จํานวน ๘๐ คน 
    ครั้งท่ี ๔ จังหวัดระยอง (วันท่ี ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) จํานวน 
๘๗ คน 
    ครั้งท่ี ๕ จังหวัดพิษณุโลก (วันท่ี ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
จํานวน ๙๕ คน 
    ครั้งท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม (วันท่ี ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)  
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     จํานวน ๗๕ คน 
    ครั้งท่ี ๗ จังหวัดสงขลา (วันท่ี ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙) 
จํานวน ๘๒ คน 
    ครั้งท่ี ๘ จังหวัดสุราษฎรธานี (วันท่ี ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) 
จํานวน ๗๖ คน 
    ครั้งท่ี ๙ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา (วันท่ี ๒ - ๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙) จํานวน ๙๓ คน 
    ๔. สรุปผลการประเมินภายหลงัการฝกอบรม โดย
กลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมมคีวามรูความเขาใจในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ ผานเกณฑท่ี
กําหนด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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        ๑) ปญหายาเสพตดิ มาตรา ๔๗   แผนงาน : ปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
วัตถุประสงค 
     สังคมมีความปลอดภัย และไดรับผลกระทบจากปญหายา
เสพติดลดลง 
ความผิดสําคัญ 
    ๒. การแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ลดลง 
    ๓. การติดตามดูแลผูผานการบําบัดรักษาและชวยเหลือผูท่ีมี
ความประสงคขอรับการชวยเหลือ 
กิจกรรม   
    ๑. การทําลายโครงสรางเครือขายการผลิตและการคายาเสพ
ติด 
    ๒. การประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
    ๓. การปองกันยาเสพติดและการสรางการมีสวนรวมภาค
ประชาชน 
    ๔. การบําบัดรักษา ติดตามชวยเหลือผูเสพผูติดครบวงจร 
    ๕. การบริหารจัดการอยางบูรณาการ 
ผลการดําเนิน 
๑. แผนงานปองกันยาเสพติด 
       ๑)  การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย 
ภาพรวม ๗๓,๙๕๐ หมูบาน/ชุมชน  

๒,๔๖๗,๕๓๒,๔๖๘ 
บาท 

(ขอมูล ณ ๓๐  
ก.ย. ๕๙) 

สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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             ๑.๑)  หมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหามาก ๗,๒๐๗ หมูบาน/
ชุมชน 
        ๑.๒)  หมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหาปานกลาง ๕,๕๙๗ 
หมูบาน/ชุมชน 
        ๑.๓)  หมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหานอย ๑๕,๓๕๙ หมูบาน/
ชุมชน 
      ๑.๔)  หมูบาน/ชุมชน ท่ีไมมปีญหา ๔๕,๗๘๗ หมูบาน/ชุมชน 
๒. แผนงานบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
    2.1 การบําบัดฟนฟู ภาพรวม ๑๗๗,๗๓๑ คนดังน้ี 
         ๑) ระบบสมัครใจ รวม ๑๐๔,๒๕๖ คน 
       ๒) ระบบบังคับบําบัด โดย กรมคุมประพฤติ ๕๕,๑๙๓ คน 

         ๓) ระบบตองโทษ/โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ  
โดยกรมราชทัณฑ ๑๘,๒๘๒ คน 
    ๒.2 การตดิตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด ๑๑๖,๗๙๔ คน
๓. แผนงานปราบปรามยาเสพติด 
       3.๑. การจับกุมคดยีาเสพตดิในภาพรวม จํานวน ๒๒๓,๒๔๗ 
คดี ผูตองหา จํานวน ๒๔๙,๑๐๙ คน  
       3.๒ ของกลางคดียาเสพตดิในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา
จํานวน ๙๓,๗๓๗,๖๙๕ เม็ด ไอซ  ๑,๑๖๑.๐๓ กิโลกรมั เฮโรอีน 
๑๔๗.๔๙  กิโลกรัม กัญชา ๑๑,๑๘๓.๘๕ กิโลกรัม 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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         ๓. การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๒,๐๕๓ ราย มลูคา
ทรัพยสิน ๑,๔๑๐.๒๓ ลานบาท การยึดและอายดัทรัพยสินโดย
การบังคับโทษปรับ ๘๘๐ ราย มูลคาทรัพยสิน ๖๐.๕๗ ลานบาท 
    ๔. การดําเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ๘๔๐ คดี 
ผูตองหา ๒,๒๙๓ ราย  
    ๕. การดําเนินการในเรือนจําโดยการปดลอม/ตรวจคนใน
เรือนจําทุกเรือนจาํอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง สามารถตรวจคนยดึ
โทรศัพทมือถือได ๖๕๙ เครื่อง  ซิมการด ๖๖๙ ใบ ยึดยาบา 
๒,๘๔๖ เม็ด ไอซ ๑๗๑.๔๒ กรัม  
    ๖. การดําเนินการตอขอรองเรยีนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพตดิ โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ ๑๒๓ และทาง Web 
Site ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๓๑๒  คน  
    ๗. การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมสีวนเก่ียวของกับ
ยาเสพตดิ ๗๐ คน 
 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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 ๒.๒. เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

- รั ฐธ รรม นูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ยุทธศาสตร
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 

  1. การปฏิบัติงานการตรวจพิสจูนและการจัดการขอมูลดานนิติ
วิทยาศาสตร ประจําเดือนกันยายน 2559 จํานวน 41 ครั้ง
ประกอบดวย 
       1.1 จังหวัดปตตานี จํานวน 34 ครั้ง 
       1.2 จังหวัดยะลา จํานวน 1 ครั้ง 
       1.3 จังหวัดนราธิวาส จํานวน 5 ครั้ง 
       1.4 จังหวัดสงขลา 1 ครั้ง 
2. การจัดการขอมลูทางนิติวิยาศาสตร ใหเกิดประสิทธภิาพใน
การกําหนดหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การดําเนินคดี  ประกอบดวย 
        2.1 รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ จํานวน 1 เรื่อง 
        2.2 รายงานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 1 
เรื่อง 
        2.3 รายงานผลการเช่ือมโยงทางนิติวิทยาศาสตร (DSM) 
จํานวน  2 เรื่อง 
         2.4 การออกหัวขอขาวสารในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการดําเนินคดี จํานวน 8 เรื่อง 
         2.5 รายงานการตรวจพิสูจนหาสารประกอบวัตถุระเบิด
และสารเสพติดเบ้ืองตน จํานวน 102 เรื่อง 
         2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 200 
รายการ            

9,393,400 
บาท 

(งบเบิกจายแทน
กัน) 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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                (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  200 
รายการ 
           (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 0 รายการ  
     2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับฐานขอมลู 
(DNA profile ) จํานวน 46 profile   
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 ๒.1  การ เตร ียมความพร อม      
สู ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 
   ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ีตอง
ไดร ับการปองกันและแกไขโดย
การบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด
แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ป ญ ห า อื ่น ๆ        
ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 
   ๑) ปญหายาเสพติด 
   ๒) การคามนุษย 
   3) อาชญากรรมขามชาติ 
   ๔) ปญหาสถานะและสิทธิ
บุคคล 

       1. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ดําเ นินการจู โจมตรวจคนเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ         
(1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59) 
      - การจูโจมตรวจคนกรณีปกติ 21,908 ครั้ง 
      - การจูโจมตรวจคนกรณีพิเศษ 857 ครั้ง 

ผลการสกัดก้ันและจูโจม มีรายละเอียดดังน้ี 
ประเภท ภายนอก ภายใน รวม 
โทรศัพท (เครื่อง) 55 614 669 
ซิมการด (อัน) 15 659 674 
ยาบา (เม็ด) 1,202 2,219 3,421 
ยาไอซ (กรัม) 2.94 170.48 173.42 

 
2. การบําบัดฟนฟู 
    2.1 โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค   
    1) เพ่ือใหผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัด
และฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองและเหมาะสม      
    2) เพ่ือใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถหยุดยาเสพติดไดและ
เพ่ิมศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมหลังจบโปรแกรม 
    3) เพ่ือลด Demand ยาเสพติดของผูตองขังในเรือนจําและลด
การแพรระบาดยาเสพติดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

 กรมราชทัณฑ 
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     ผลการดําเนินงาน  
    เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 77 แหง จัดทําโครงการบําบัด
ฟนฟูในรูปแบบชุมชนบําบัด โดยมีกลุมเปาหมายเขารับการบําบัด 
จํานวน 12,500 คน จัดโครงการแบงปน 2 รุน รุนละ 4 เดือน 
ขณะน้ีมีผูตองขังไดรับการบําบัดฟนฟูตามโครงการแลว จํานวน 
16,001 ราย 
     2.2 การจัดระบบวงจรและการปฏิบัตติอผูตองขังคดียาเสพติด 
วัตถุประสงค   
    1) เพ่ือพัฒนาการจัดระบบวงจรและการปฏิบัติตอผูตองขังคดี
ยาเสพติดอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดในการคัดกรอง
และไดรับการบําบัดฟนฟูฯ ตามสภาพปญหาและระดับความ
รุนแรงของการใชยาเสพติดเปนรายบุคคล (Case management)
และไดรับการติดตามฯท่ีเหมาะสมตาม Discharge Plan เปน
รายบุคคล  
        ผลการดําเนินงาน :จัดทําหลักสูตรฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในรูปแบบธรรมารักษา เนนพัฒนา 5 ดาน ไดแก ดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ และพัฒนาทักษะชีวิต) 
โดยดําเนินการนํารอง ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัด 

 กรมราชทัณฑ 
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     ปทุมธานี ระหวางวันท่ี 29 มี.ค. - 26 ก.ค. 59 ผูตองขังเขารวม
โครงการ จํานวน 500 คน 
      2.3. การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน
พลเมืองราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค  
    เพ่ือบําบัดฟนฟูและพัฒนาผูตองขังมีประวัติเสพเขาเกณฑพัก
การลงโทษกรณีพิเศษไดรับการบําบัดฟนฟูและพัฒนาในรูปแบบ
โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 
ผลการดําเนินงาน   
    จัดทําโดยการบําบัดฟนฟูและพัฒนาศักยภาพผูตองขังใน
รูปแบบโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ
ลูกเสือในทัณฑสถาน 5 แหง 
     - จัดโครงการทบทวนคําปฏิญาณและสาบานตนเปนพลัง
แผนดินของลูกเสือราชทัณฑเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ-
พระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ป  
และสมเดจ็พระนางเจาสริิกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจรญิพระ
ชนพรรษาครบ 7 รอบ ระหวางวันท่ี 6 - 10 สิงหาคม 2559 
ในทัณฑสถานท่ีเปนศูนยฝก 5 แหง มีผูตองขังท่ีเปนลูกเสือวิวัฒน-
พลเมืองราชทัณฑ การอบรม 2,712 คน 

 กรมราชทัณฑ 
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 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๒.๒.๑ การนํายุทธศาสตรเขาใจ 
เข า ถึ ง  และ พัฒนามาใช ต าม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
   ๒.๒.๒ สงเสริมการพุดคุยกับผูมี
ความเห็นตางจากรัฐ 
   ๒.๒.๓ สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 
 

       1. โปรแกรมยุติธรรมนําสันติสุข 
วัตถุประสงค  
    เพ่ือแกไขฟนฟูและปรับทัศนคติผูตองขังท่ีใชความรุนแรงในคดี
ความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนใต ใหเกิดความตระหนักถึงผลท่ี
ตามมากับผูถูกกระทําและผูเก่ียวของกับผูถูกกระทําปองกันการ
กระทําผิดซ้ําเมื่อพนออกจากเรือนจําอีกท้ังถือเปนการสรางความ
เขาใจอันดีระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ีถือเปน
ประโยชนในการควบคุมผูตองขังคดีความมั่นคง 
ผลการดําเนินงาน  
    ผูตองขังผานการอบรม จํานวน 6,723 คน 
 

 กรมราชทัณฑ 
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3 การลดความเหลือล้ําของสังคมและการสรางกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 3.2 สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก 12 ประการ 
 

 - ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
   - ประชาชนรับรู
สิทธิและเขาถึง
บริการของ
หนวยงานระบวน
การยุติธรรมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็วมี
การบังคบใช
กฎหมายอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม 
ภาคีการพัฒนาตางๆ
มีสวนรวมใน
กระบวนการ
ยุติธรรม 
 

      1. คลินิกใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน 
วัตถุประสงค  
    เพ่ือบริการใหคําปรึกษาดานพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปญหา
ดานครอบครัว และปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเด็ก เยาวชน
ผูเยาว แกบิดามารดาหรือผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ันยังทําใหเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
ไดรับการปรึกษาแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนทําใหครอบครัว       
มีความเขาใจและมีแนวทางในการปองกันเด็กและเยาวชนกลุม
เสี่ ย ง ท่ีจะกระทําผิด ซึ่ ง ได เปดดํา เ นินการในสถานพินิจฯ          
ท่ัวประเทศ จํานวน 77 แหง ศูนยฝกและอบรมฯ จํานวน 18 
แหง และเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ไดเปดดําเนินการให
คําปรึกษาท่ีสวนกลางในสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและ
เยาวชน อีกจํานวน 1 แหง 
ผลการดําเนินงานสะสม 

(1 ตุลาคม 2558 - 20 ตุลาคม 2559) จํานวนผูมาขอรับ
บริการท้ังสิ้น 873  ราย 
    1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก 642 ราย 
    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท 65 ราย  
    3. อ่ืนๆ  จํานวน 166  ราย 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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      สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2559 
   (20 กันยายน  2559 - 20 ตลุาคม 2559) 
   จํานวนผูมาขอรับบริการท้ังสิ้น  33  ราย 
    1. ขอรับบริการดวยตนเองท่ีคลินิก  29  ราย 
    2. ขอรับบริการทางโทรศัพท 3  ราย 
    3. อ่ืนๆ  1  ราย  
    รับบริการดวยตนเองท่ีบูธ (โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี) 
 จํานวน 1 ราย 
    จํานวนปญหาท่ีมาขอรับบริการสูงสดุ 3 อันดับแรก 
ไดแก  
    1. ปญหาอ่ืนๆ 
    2. ปญหาครอบครัว 
    3. ปญหาพฤติกรรม 
 
 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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7   การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
 -    โครงการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
     1.โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการคา
ระหวางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
     ผลการดําเนินงาน 
     กรมบังคับคดี ไดจัดโครงการฝกอบรมเก่ียวกับกฎหมาย
เศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เสริมสรางความรูความเขาใจและพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับกฎหมาย
เศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ เพ่ือใหผูบริหารและ
เจาหนาท่ีกรมบังคับคดีสามารถนําความรูท่ีเก่ียวของไปพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของใหมีความเปน
มาตรฐานสากล เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ เปนการผลักดันบทบาทในอาเซียนและระหวางประเทศ 
โดยจัดอบรมใหความรู จํานวน 3 รุน ระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2558 - เดือนกุมภาพันธ 2559   ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัด
สงขลา และจังหวัดอุดรธานี ผูเขารับการอบรมประกอบดวย 
ผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี จํานวนท้ังสิ้น 300 คน     
ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

 กรมบังคับคด ี
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          2. โครงการประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดาน
การบังคับคดีลมละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ  
คูเจรจา (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต)  
     ผลการดําเนินงาน  
     กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมระหวาง
ป ร ะ เ ทศว า ด ว ย ก า รล ม ล ะล ายข า มชา ติ  ( International 
Conference on Cross-border Insolvency) โดยมี พลเอก
ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานใน
พิธีเปดการประชุม โดยกลาวเก่ียวกับโลกาภิวัฒน โลกแคบลง ตอง
มีการพัฒนากฎหมาย เพ่ือความทันสมัย มาตรฐานสากล เพ่ือสราง
ความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุนตางประเทศ การประชุมดังกลาว จัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 22 - 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม เดอะเบอรเค
ลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนไปตามมติท่ีประชุเจาหนาท่ี
อาวุโสอาเซียนดานกฎหมายครั้งท่ี 16 (ASLOM) และมติท่ีประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งท่ี 9 เพ่ือเปนเวที
ในการสงเสริมการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่องของ
แนวโนมหรือกระแสปจจุบันของคดีลมละลายขามชาติ ความ
เช่ือมโยงระหวางกฎหมายลมละลายและกฎหมายหลักประกันทาง
ธุรกิจ และความรวมมือระหวางกันในดานการบังคับคดีลมละลาย
ภายใตภูมิทัศนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 กรมบังคับคด ี
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          ระหวางผูบริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมและภาค 
เศรษฐกิจ นักวิชาการ ผูแทนจากภาคเอกชน ท่ีปรึกษากฎหมาย
ส่ือมวลชน และผูแทนระดับสูงและผู เ ช่ียวชาญของหนวยงาน
ผูรับผิดชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา ไดแก 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมท้ัง
ผูแทนจากหนวยงานหรือองคกรระหวางประเทศ เชน คณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ ธนาคารโลก 
สภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ และธนาคารพัฒนาเอเชีย 
      โดยการประชุมในวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 ไดรับเกียรติจาก
ศาสตราจารย ชารลส ดี บูธ  ผูอํานวยการศูนยกฎหมายธุรกิจเอเชีย
แปซิฟก คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมาโนอา 
ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “การลมละลายขามชาติในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (Cross-border Insolvency in the ASEAN Economic 
Community)  ตอจากน้ันไดมีการสัมมนาในหัวขอท่ีสําคัญ ไดแก 
หัวขอ “แนวโนมในปจจุบันของการลมละลายขามชาติ  (Recent 
Trend in Cross-border Insolvency)” และ “ความเช่ือมโยงระหวาง
กฎหมายลมละลายและกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (Relationship 
between Insolvency and Secured Transactions Regimes)” 
การประชุมครั้งน้ี  มีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารระดับสูงและ
ผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ รวมท้ังผูบริหารในกระทรวงยุติธรรม           
และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ผูแทนจากสํานักกฎหมายภาครัฐ 
และเอกชน รวมท้ังส้ินประมาณ 400 คน                 

 กรมบังคับคด ี
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10 การสงเสริมการบรหิารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๐.๑.๒ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ

ราชการใหทันสมยัโดยนํา
เทคโนโลยีมาใชแกไขกฎระเบียบ
ใหโปรงใส ชัดเจน 
   ๑๐.๑.๓ การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม 
   ๑๐.๑.๔ การตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในฐานะท่ี
เปนศูนยกลาง 

   1.การติดตั้งระบบขายสินคาและเงินฝากผูตองขังดวยคอมพิวเตอร
ในเรือนจํา 
วัตถุประสงค 
    เพ่ือการรายงาน วิเคราะห และการสรุปผลยอดขายและ
การเงิน อยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
ผลการดําเนินงาน 
    เรือนจํา/ทัณฑสถาน ท่ีเปดใชงานระบบขายสินคาและเงินฝาก 
ผูตองขังดวยคอมพิวเตอรจํานวน 121 แหงอยูระหวางการติดตั้ง
โปรแกรม จํานวน 7 แหง และอยูระหวางจัดหาอุปกรณ 2 แหง 
  2.การใชระบบ e - market และ e-bidding 
วัตถุประสงค 
    เพ่ือรวบรวมขอขัดของ/ปญหา/อุปสรรคในการจัดหาพัสดุดวย
วิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส(Electronic Market : e - Market) 
และดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Bidding : e - 
bidding) ตอหัวหนาสวนราชการรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 

 กรมราชทัณฑ 
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     ผลการดําเนินงาน 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมราชทัณฑไดนําระบบ  e - Bidding  
มาใชในการจัดหาพัสดุเชน โครงการกอสรางเรือนจําช่ัวคราว     
เขาพลองโครงการกอสรางเรือนจําช่ัวคราวแคนอย รวมท้ังการ
จัดหาคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ จัดซื้อเครื่องตรวจคน
รางกายผูตองขัง เปนตนการจัดหาพัสดุสามารถดําเนินการตาม
ข้ันตอนของระบบ e - Market และระบบ e - Bidding ไดอยาง
ครบถวน 

3.การจัดทําขอตกลงคุณธรรม integrity pact ในการกอสราง
เรือนจํา 
วัตถุประสงค 
    เ พ่ือรวบรวมขอขัดของ/ปญหา/ อุปสรรคและรายงาน
ความกาวหนาของโครงการกอสรางเรือนจํากลางเพชรบุรีตอ
หัวหนาสวนราชการ 
ผลการดําเนินงาน 
    กรมราชทัณฑไดจัดทําขอตกลงคุณธรรม integrity pact      
ในการกอสรางเรือนจํากลางเพชรบุรี 
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 ๑๐.๔ การใชมาตรการ 
๑๐.๔.๑ ใชมาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ
และความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับ
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

   1.การดําเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบรหิารและ
ขาราชการราชทัณฑ  
วัตถุประสงค  
    เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมราชทัณฑยึดถือปฏิบัติและ
ตระหนักรูในคานิยมรวมกรมราชทัณฑ จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม ประพฤตตินใหถูกตองตามระเบียบแบบ
แผนและวินัยของทางราชการ 
ผลการดําเนินงาน  
     ขับเคลื่อนคณุธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหารและขาราชการ
ราชทัณฑ 
    1. จัดอบรมใหความรูดานคณุธรรม จริยธรรมและวินัยแก
ขาราชการ 
    2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัตหินาท่ีและปองกันการ
กระทําผดิวินัยตอเจาหนาท่ีใหแกราชการและลูกจาง 
    3. จัดอบองคกรเขมแข็งดวยจริยธรรม คุณธรรม และระเบียบ
วินัย แกขาราชการ 
 

 กรมราชทัณฑ 
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 10.4 การใชมาตรการ 
        10.4.1 การใชมาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จรยิธรรมและจิตสาํนึก          
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปน
ขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต
ควบคูกับการบรหิารจดัการภาครฐั
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   กิจกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับการใชมาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต 
ผลการดําเนินงาน 
      1. จัดการบรรยาย หัวขอ “การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต” โดยวิทยากรจาก สํานักงาน ป.ป.ช. 2 โครงการ 
         - โครงการฝกอบรมการใชระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี :  สายการเงินและบัญชี 
ณ กรมบังคับคดี รุนท่ี 3 วันท่ี 26 - 30 ตุลาคม 2558 รุนท่ี 4 
วันท่ี 2 - 6 พฤศจิกายน 2558 รุนท่ี 5 วันท่ี 9 - 13 
พฤศจิกายน 2558 รวม 136 คน - โครงการอบรม “การบังคับ
คดีลมละลาย ระดับกลาง”  รุนท่ี 5 วันท่ี 16 - 27 พฤศจิกายน 
58 ณ กรมบังคับคดี ผูเขาอบรมจํานวน 31 คน เมื่อวันท่ี 14 - 
16 ธันวาคม 2558 กรมบังคับคดีจัดการบรรยาย หัวขอ      
“การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ” โดยวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. ในการอบรม
หลักสูตร “การตรวจและกํากับดูแลการบริหารงานดานการเงิน” 
รุนท่ี 2 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมจํานวน 
61 คน 

 กรมบังคับคด ี

 



๕๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

          2. เมื่อวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2558 กรมบังคับคดีจัด
บรรยาย หัวขอ “แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต” โดยวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช.        
ในโครงการอบรมการใชระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรมบังคับคดีสายงานธุรการ รุนท่ี 1     
ณ กรมบังคับคดี โดยมีเขารวมจํานวน 40 คน 
     3. กรมบังคับคดีจัดการบรรยาย หัวขอ “การปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต” โดยวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 
3 โครงการ  
         - โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานธุรการ
ท่ัวไป” เมื่อวันท่ี 21 - 25 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุม           
ช้ัน 9 อาคารกรมบังคับคดี มีผูเขารวมจํานวน 40 คน  
      4. กรมบังคับคดีไดเขารวมโครงการองคกรโปรงใส                  
ครั้ง ท่ี 5 ในโครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment (ITA)  ซึ่งเปนกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแหง
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและ
ยกยองเชิดชูหนวยงาน องคกร สถาบัน ท้ังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคล ใหเปนแบบอยางท่ีดี  

 กรมบังคับคด ี

 
 



๕๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

           5. วันท่ี 17 มีนาคม 2559 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 
กรรมการ ป.ป.ช. เปดงานแถลงขาวโครงการบูรณาการรวมของ 8 
องคกรอิสระและหนวยงานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันภาครัฐ 
โดยการแถลงขาวโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
วิเคราะห สถานการณขาวท่ีมีผลกระทบตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมท้ังรวบรวมและกําหนดทิศทางแนวทาง
ในการบูรณาการขอมูลการรองเรียนเก่ียวกับคดีทุจริต และ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานการณการทุจริตและ
รายงานผลความคืนหนาของการดําเนินคดีทุจริตท่ีอยูในความ
สนใจของประชาชนกรมบังคับคดี โดยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ 
รองอธิบดี กรมบังคับคดี พรอมดวยเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี เขา
รวมงาน ณ หองนนทบุรี 1 ช้ัน 3 อาคาร 4 สํานักงาน ป.ป.ช.                 
ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
     6 .  วั น ท่ี  2 1  มี น า ค ม  2 5 5 9  ก ร ม บั ง คั บ ค ดี โ ด ย                 
นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พรอมดวย
เจาหนาท่ีกรมบังคับคดี เขารวมการลงนามขอตกลงความรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ        
กับองคกร สมาคม มูลนิธิดานสื่อสารมวลชน โดยมี นางสุวณา 
สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. กลาวเปดการลงนามบันทึก  

 กรมบังคับคด ี

 



๕๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ขอตกลงฯ และกรอบแนวทางการบูรณาการความรวมมือระหวาง 
สํานักงาน ป.ป.ช. และองคกร สมาคม มูลนิธิดานสื่อสารมวลชน 
รวมท้ังสิ้น 16 องคกร ประกอบดวย 1)สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 2)กรมประชาสัมพันธ 
3)มูลนิธิเพ่ือคนไทย 4)สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหง
ประเทศไทย 5) สภาวิชาชีพกิจการการแพรภาพและการกระจาย
เสียงแหงประเทศไทย  6) สมาคมนักขาวชางภาพกีฬาแหงประเทศไทย 
7) สมาคมผูสื่อขาวบันเทิงแหงประเทศไทย 8) สมาคมผูสื่อขาว
และชางภาพอาชญากรรมแหงประเทศไทย 9.สมาคมหนังสือพิมพ
สวนภูมิภาคแหงประเทศไทย 10) สมาคมสื่อชอสะอาด 11) 
สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย 12) สมาคมโทรทัศนระบบ
ดิจิตอล (ประเทศไทย) 13) สมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศ
ไทย 14) สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ 15) สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 16) องคกรตอตานคอรรัปชัน 
(ประเทศไทย) และรับฟงเสวนาในหัวขอ “สื่อมวลชนกลไกสําคัญ 
ทางรอดประเทศไทยสูสังคมโปรงใส” โดย นายเทพชัย หยอง 
ประธานสมาพันธนักหนังสือพิมพ นายประสงค เลิศรัตนวิสุทธ์ิ 
ผูอํานวยการสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแหงประเทศ
ไทย ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปรันช่ัน      

 กรมบังคับคด ี

 



๕๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     (ประเทศไทย) และนายสมโภชน โตรักษา ผูดําเนินการเสวนา      ณ 
หองนนทบุรี 2 อาคาร 4 ช้ัน 3 สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   
    7. กรมบังคับคดีไดมีหนังสือแจงเวียนซักซอมการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบความถูกตองดาน
การเงินการบัญชี เพ่ือเปนการปองกันและลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบตอหนาท่ีของเจาหนา ท่ี     ใน
หนวยงานสังกัดกรมบังคับคดี 
     8. กรมบังคับคดีไดมีหนังสือแจงเวียนกรณีศึกษาเรื่องเจาหนาท่ี
กระทําผิดวินัยฐานประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการอันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรงเพ่ือเปนการปองกันและลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบตอหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ในหนวยงานสังกัดกรมบังคับคดี 

  

 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๐.๕ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการตอ
ผูกระทําการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบท้ังในดานวินัยและคด ี
 

   1. เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย 
(1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย. 2559) 
    1.) กรณีเกี่ยวของกับยาเสพติด 23 ราย 
        - ไลออก จํานวน 5 ราย 
        - ต้ัง คกก.สอบสวน/ใหออกจากราชการ 
ไวกอน จํานวน 10 ราย 
         - ต้ัง คกก.สอบสวนรายแรง  จํานวน 1 ราย 
         - ต้ัง คกก.สอบสวนไมรายแรง  จํานวน 4 ราย 
         - ปลดออก 1 ราย 
         - ต้ัง คกก.สืบสวนขอเท็จจริง 2 ราย 
    2.) กรณีเกี่ยวของกับโทรศัพทมือถือ 23 ราย 
         - ไลออก จํานวน 6 ราย 
         - ต้ัง คกก.สอบสวน/ใหออกจากราชการ 
   ไวกอน จํานวน 1 ราย 
          - ต้ัง คกก.สอบสวน  จํานวน 13 ราย 
          - ต้ัง คกก.สอบสวนไมรายแรง 1 ราย 
          - ต้ัง คกก.สอบสวนขอเท็จจริง 1 ราย 
          - ปลดออก 1 ราย 
    3.) กรณีกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริต 10 ราย 
          - ไลออก จํานวน 5 ราย 
          - แตงต้ัง คกก.สอบสวน จํานวน 5 ราย 

 กรมราชทัณฑ 



๕๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

11 การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 

 ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัยไม
สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศเปนอุปสรรคตอการ
บริหารราชการแผนดิน 
๑๑.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมาย
และจัดทํากฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 

   1. เสนอรางพระราชบัญญตัิราชทัณฑ พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค 
    เพ่ือผานราง พรบ.ราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
      ราง พรบ. ราชทัณฑ พ.ศ. ... ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญตัิ พ.ศ. ... 

 กรมราชทัณฑ 

  - ด านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
ใหทุกสวนราชการเรง
เสนอรางกฎหมายท่ีมี
ความจําเปนเรงดวน
โดยเร็ว และใหเรงรัด
จัดกลุม 

  การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับคดี 
     กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญตอการพัฒนาปรับปรุงแกไข
กฎหมายท่ีเก่ียวของตางๆ ใหมีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล 
เพ่ืออํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ัง
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ
เสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
กรมบังคับคดีจึงไดขอเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

 กรมบังคับคด ี
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รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

  กฎหมาย แลวสงไป
ยังสํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือ
รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 

  ตางๆท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีแพงและการบังคับคดลีมละลาย 
ดังน้ี 
กฎหมายท่ีประกาศใชแลว 
1. พระราชบัญญัติท่ีประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว    
    1.1  พระราชบัญญัติ แก ไ ข เ พ่ิม เติมประมวลกฎหมาย           
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 29) พ.ศ. 2558 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมท่ี 132 ตอนท่ี 110 ก หนา 1 ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2558 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2558  
     1.2 รางแกไขพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ. 2559 
(การฟนฟูกิจการ)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 133 
ตอนท่ี 46 ก หนา 24 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
2. กฎกระทรวงท่ีประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว 
     2.1 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิ ธีการและเ ง่ือนไข                  
ในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๔ ก หนา 6 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2559  
     โดยกรมบังคับคดีไดออกประกาศคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ ในการกําหนดราคาเริ่มตน และราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาด เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑในการกําหนดราคา  

 กรมบังคับคด ี
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     เริ่มตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดใหมีความ
เหมาะสม และดําเนินการจัดโครงการอบรมซักซอมความเขาใจ
เก่ียวกับกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ
ขายทอดตลาด พ.ศ.2559 จํานวน 4 รุน ดังน้ี 
     - รุนท่ี 1 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2559 ณ หองขายทอดตลาด 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม มีผูเขารับการอบรม จํานวน 
58 คน 
     - รุนท่ี 2 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2559 ณ หองขายทอดตลาด 
อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี มีผูเขารับการอบรม จํานวน 144 
คน 
     - รุนท่ี 3 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2559 ณ หองขายทอดตลาด 
สํานกงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา มีผู เขารับการอบรม 
จํานวน 95 คน 
    - รุนท่ี 4 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2559 ณ หองขายทอดตลาด 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผูเขารับการอบรม 
จํานวน 54 คน 
      เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานบังคับคดี และ       
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ในสวนท่ีเก่ียวของกับการขายทอดตลาด
เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 กรมบังคับคด ี
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     3. รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี
    3.1 รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2  
ข้ันตอนปจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการปรับปรุง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดประชุมพิจารณาตรวจ
รางกฎหมายเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือแจงมายังกรมบังคับคดีให
พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย       
วิ ธีพิจารณาความแพงภาค 4 ลักษณะ 2 ในการแจงยืนยัน        
รางพระราชบัญญัติฯ ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เน่ืองจาก
กรมบังคับคดีมีความเห็นตางจากรางท่ีผานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซึ่งกรมบังคับคดีไดประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดขอยุติแลว กับท้ังกรมบังคับคดีไดสงหนังสือยืนยัน  
รางฯ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดเสนอ
รางกฎหมายดังกลาวไปยัง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
23 สิงหาคม 2559 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
 

 กรมบังคับคด ี
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     4. รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
  (1 )  การปรั บปรุ งแก ไ ขร า งพระราช บัญญั ติ ล มละลาย                 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
ข้ันตอนปจจุบัน  ไดมีการแตงตั้งคณะอนุทํางานศึกษากําหนด 
ประเด็นสําคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ีตามคําสั่งกรมบังคับคดีท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 14 มกราคม 
2559 และจัดประชุมคณะทํางานศึกษา กําหนดประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี เมื่อวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2559 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2559 และเมื่อวันท่ี 
24 พฤษภาคม 2559 
       เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 กรมบังคับคดี ไดจัดประชุม
รับฟงความคิดเห็นวาดวยรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี..) 
พ.ศ. ... ณ หองขายทอดตลาดทรัพย อาคารอสีติพรรษ โดยม ี       
นายเอ้ือน ขุนแกว ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา ท่ีปรึกษาคณะทํางานฯ 
พรอมดวยนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
และนายสุเทพ ทีฆายุโก ผูอํานวยการกองบังคับคดีลมละลาย 6 
เปนผูบรรยาย สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติลมละลาย   
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม ในปจจุบันท่ีมีความเจริญทางดานเทคโนโลยีอํานวย 

 กรมบังคับคด ี
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     ความสะดวก ทําใหการคาและการลงทุนมีความรวดเร็วและขาม
พรมแดนมากยิ่งข้ึน และมีสาระสําคัญดังน้ี แกไขกระบวนการฟนฟู
กิจการใหสอดคลองกับหลักการฟนฟูกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายลมละลายใหเช่ือมโยง
และรองรับกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
เพ่ิมเติมบทบัญญัติกฎหมายใหรองรับการลมละลายระหวาง
ประเทศตามกรอบของคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL) และปรับปรุงให
การบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งในการประชุมมี
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ผูแทน
ศาลยุติธรรม ผูแทนเจาหน้ี ลูกหน้ี สถาบันการเงิน ทนายความ 
และประชาชน จํานวน 170 คน ซึ่งคณะทํางานศึกษา กําหนด
ประเด็นสําคัญปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ ได
รวบรวมผลการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและนําไป
ประกอบการพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาว
แลว ท้ังน้ีเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดีเสนอราง 
พรบ.ดังกลาว ไปยังกระทรวงยุติธรรม   

 กรมบังคับคด ี
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        (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมาย       
วิ ธี พิจารณาความแพง เ พ่ือรองรับการขายทอดตลาดทาง
อิ เ ล็ ก ทรอ นิ กส  แ ล ะทา งแอพ พลิ เ ค ช่ั น โทร ศั พท มื อ ถื อ                  
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนข้ันตอนปจจุบัน อยูระหวาง
การศึกษา วิจัย เสนอรางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมาย 
วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ว า ม แ พ ง  ร อ ง รั บ ก า ร ข า ย ท อ ด ต ล า ด                   
ทางอิเล็กทรอนิกส  และทางแอพพลิ เค ช่ันโทรศัพทมือถือ         
ของคณะทํางานศึกษากําหนดกรอบวิธีการ ประเด็นสําคัญปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประมูล  
ขายทอดตลาดทรัพยดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
    (3) เสนอรางพระราชบัญญัติการบังคับคดี 
ข้ันตอนปจจุบัน  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางพระราชบัญญัติการ
บังคบัคดี พ.ศ. ... ข้ึนใหม ตามคําสั่งกรมบังคับคดีท่ี 289/2559 เรื่อง 
ยกเลิกและแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางพระราชบัญญัติการบังคับคดี 
พ.ศ. ... ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 และท่ีประชุมคณะทํางานฯ เมื่อ
วันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการบังคับ
คดีดังกลาวแลวเสร็จในบางมาตรา 
    (4) รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีเจาพนักงาน
บังคับคดี (ฉบับท่ี..)  และรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ
ประเมินราคาทรัพย (ฉบับท่ี..) 
 

 กรมบังคับคด ี



๖๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดแตงตั้งคณะทํางาน ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีแพง 
โดยไดมีการปรับปรุงองคประกอบของคณะทํางานเพ่ือดําเนินการ
พิจารณา ศึกษาประเด็นสําคัญ ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับคดีแพง  และพิจารณาทบทวนราง
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมตามขอสังเกตของท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม 

 กรมบังคับคด ี

 11.3 มีระบบฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยง
กันสามารถใชติดตามและนําผลไปใช
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ห น ว ย ง า น แ ล ะ เ จ า ห น า ท่ี               
ในกระบวนการยุติธรรมได 
 

   จัดทําระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับภารกิจงานดานการบังคับคดแีละ
การวางทรัพย และระบบขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานและ
การใชจายงบประมาณ 
 ผลการดําเนินงาน 
    มีระบบฐานขอมูลท่ีใชในการดําเนินงานบังคับคดีและการวางทรัพย ดังน้ี 
    1. ระบบรายงานสถิติการบังคับคดีแพง 6 ชอง  
    2. ระบบรายงานสถิติการขายทอดตลาดคดีแพง 8 ชอง  
    3. โปรแกรมลงสถิติศูนยไกลเกล่ีย เพ่ือรวบรวมขอมูลสถิติการไกล
เกล่ีย  
    4. โปรแกรมรายงานผลการดําเนินงานเบิกจายเงินงบประมาณ/
ดอกเบ้ีย เพ่ือรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในสวนของงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2559 และงบประมาณเงินดอกเบ้ียอันเกิดจากเงินกลางฯ 

 กรมบังคับคด ี
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     ซึ่งระบบฐานขอมูลดังกลาวไดจัดทําข้ึนเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมผลและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายตางๆ 
โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน เผยแพรทางเว็บไซต
ของกรมบังคับคดี 
    5. เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ไดเริ่มดําเนินการพัฒนาโปรแกรม
ระบบเก็บขอมูลสํานวนคดีนายประกันและทรัพยสินท่ีถูกยึดไวใน
สํานวนคดีนายประกัน เพ่ือใหสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศไดบันทึก
ขอมูลและสามารถออกรายงานสรุปผลการดําเนินงานสํานวนบังคับ
คดีนายประกันประจําเดือนได ซึ่งคาดวาจะเริ่มใชงานโปรแกรมระบบ
ดังกลาว ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

 กรมบังคับคด ี

 1 1 . 4  ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ชวยเหลือทางกฎหมายโดยให
เข า ถึ งความ เปนธรรมได ง าย
รวดเร็ว 
 

   1.การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111     
กด 79 
ผลการดําเนินงาน 
     เปดบริการสอบถามขอมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหนา
ของคดี ตลอดจนการไกลเกลี่ยขอพิพาท มีผูใชบริการ ตั้งแตวันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2559 จํานวน 14,577 ราย       
โดยสอบถามผลคดีมากท่ีสุดจํานวน 9,009 ราย คิดเปนรอยละ 
61.80 ของรายการสอบถามท้ังหมด 

 กรมบังคับคด ี
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     2.ก ารบริ ก า รข อมู ลผ านทาง ร ะบบแอพพลิ เ คชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY 
   ผลการดําเนินงาน 
   กรมบังคับคดีได เปดใหแอพพลิเคช่ัน LED PROPERTY                
โดยผูใชบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2559 
มีผูเขาดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน รวมจํานวน 5,362 ครั้ง ระดับ
ความพึงพอใจท่ี 3.90 

 กรมบังคับคด ี

     3 . กา รบริ ก ารข อมู ลผ านทางระบบแอพพลิ เคชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY Plus” 
ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดี ไดเปดใหบริการ Application คนหาทรัพยสิน
ขายทอดตลาดใกลแนวรถไฟฟา “LED Property Plus” เมื่อวันท่ี 
15 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือตอบโจทยผูสนใจซื้อหองชุดและเปน
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสรางโอกาสการเขาถึงบริการ
ของรัฐและเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(Digital Economy) โดยท้ังน้ีมียอดผูใชงานดาวนโหลดตั้งแตวันท่ี 
15 กุมภาพันธ 2559 - วันท่ี 23 สิงหาคม 2559 แลวท้ังสิ้น 
จํานวน 1,128 ดาวนโหลด คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับ 
3.57  
 

 กรมบังคับคด ี
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     4 .การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
   ผลการดําเนินงาน    
   กรมบังคับคดีไดดําเนินการเชิงรุกในการผลักดันทรัพยสินออกจาก
กระบวนการบังคับคดี โดยนํากลยุทธทางดานการตลาดเขามาใช และ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
สงผลใหกรมบังคดีสามารถผลักดันทรัพยสินออกจากระบบได จํานวน 
90,049,190,620 บาท โดยสามารถแยกผลการดําเนินงานในแตละ
เดือน ไดดังน้ี  
    - เ ดื อน ตุ ลาคม  58 สามา รถผ ลั ก ดันทรัพย สิ น ได จํ าน วน 
13,193,447,157 บาท  
    - เดือนพฤศจิกายน 58 สามารถผลักดันทรัพย สินไดจํานวน 
9,638,389,591 บาท  
    - เ ดื อน ธันวาคม 58 สามารถผลัก ดันทรัพย สินได จํ านวน 
8,340,120,954 บาท  
    - เดือนมกราคม 59 สามารถผลักดันทรัพยสินไดจํานวน  
5,193,840,781 บาท 
    - เดือนกุมภาพันธ 59 สามารถผลักดันทรัพยสินไดจํานวน 
7,435,076,879 บาท 
   - เ ดื อน มีนาคม  59  ส ามา รถผ ลั ก ดันทรั พย สิ น ได จํ า น วน 
7,595,671,438 บาท 
    

 กรมบังคับคด ี
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รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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11 
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     - เ ดื อ น เ ม ษ าย น  59  ส า มา ร ถผ ลั ก ดั นทรั พ ย สิ น ได จํ า น ว น 
6,883,179,195 บาท 
   - เ ดือน พฤษภาคม 59 สามารถผลักดันทรัพย สินไดจํานวน 
5,756,867,343 บาท 
   - เ ดื อนมิถุนายน 59 สามารถผลัก ดันทรัพย สิ นได จํ านวน 
9,576,753,167 บาท 
   - เ ดือนกรกฎาคม 59 สามารถผลักดันทรัพย สินไดจํ านวน 
11,963,215,433 บาท 
   - วันท่ี 1 - 15 สิงหาคม 59 สามารถผลักดันทรัพยสินไดจํานวน 
4,472,628,682 บาท  
    ท้ังน้ี กรมบังคับคดีจัดเก็บขอมูล ณ วันท่ี 1 และ 15 ของแตละเดือน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2559) 

4.โครงการไกลเกล่ียขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
ผลการดําเนินงาน 
     กรมบังคับคดีไดจัดกิจกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอย หน้ีครัวเรือนหน้ีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และหน้ี กยศ.เพ่ือลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการ
บังคับคดี และทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคีในสังคม โดยมีผลการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทช้ันบังคับคดี ในเดือนตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 
2559  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย จํานวน 11,917                 

 กรมบังคับคด ี
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     เรื่องทุนทรัพย 4,972,256,145.16 บาท ไกลเกล่ียสําเร็จ 9,857 

เรื่อง ทุนทรัพย 3,441,183,935.96 บาท คิดเปนรอยละ 
82.71 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย (ขอมูลณ วันท่ี 5 
สิงหาคม 2559)  แยกรายละเอียดไดดังน้ี   
     - เดือนตุลาคม 2558  มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
962 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 376,557,014.46 ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 783 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 249,834,063.84 บาท     
คิดเปนรอยละ 81.39 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      - เดือนพฤศจิกายน 2558 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,506 เรื่ อง ทุนทรัพย  จํ านวน 668,205,567.96 บาท                   
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 1,301 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 331,239,911.33 
บาท คิดเปนรอยละ 86.39 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      - เดือนธันวาคม 2558 มี เรื่องเขาสูกระบวนการไกล เกลี่ย           
569 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 265,863,115.98 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
449 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 180,858,027.08 บาท คิดเปนรอยละ 
78.91 ของเรื่อง ท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      - เดือนมกราคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย
568 เรื่อง ทุนทรัพย 200,308,635.65 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
431 เรื่อง ทุนทรัพย 158,737,811.14 บาท คิดเปนรอยละ 
75.88 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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         - เดือนกุมภาพันธ 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,340 เรื่อง ทุนทรัพย 366,836,705.10 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 1,147 เรื่อง ทุนทรัพย 289,942,064.19 บาท คิดเปน
รอยละ 85.60 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     - เดือนมีนาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
825 เรื่อง ทุนทรัพย 461,476,765.18 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
634 เรื่อง ทุนทรัพย 319,785,742.29 บาท คิดเปนรอยละ 
76.85 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      - เดือนเมษายน 2559 เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 504 
เรื่อง ทุนทรัพย 300,869,317.28 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 399 
เรื่อง ทุนทรัพย 207,762,401.08 บาท คิดเปนรอยละ 79.17 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนพฤษภาคม 2559 เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,455 เรื่อง ทุนทรัพย 659,659,768.30 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 1,162 เรื่อง ทุนทรัพย 474,058,713.40 บาท                  
คิดเปนรอยละ 79.86 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   - เดือนมิถุนายน 2559 เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
1,997 เรื่อง ทุนทรัพย 955,485,331.01 บาท ไกลเกลีย่ 

 กรมบังคับคด ี
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     สําเร็จ 1,713 เรื่อง ทุนทรัพย 753,075,923.77 บาท                  
คิดเปนรอยละ 85.78 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    - เดือนกรกฎาคม 2559 เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
2,191 เรื่อง ทุนทรัพย 716,993,927.24 บาท ไกลเกลี่ย
สําเร็จ 1,838 เรื่อง ทุนทรัพย 475,889,277.84 บาท                  
คิดเปนรอยละ 83.89 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
      ท้ั ง น้ี จากการ ท่ีกรม บังคับคดี มี น โยบายแก ไ ขปญหา            
หน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนํา
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในช้ันบังคับคดีมาเปนแนวทางการใหความ
ชวยเหลือ โดยผลการไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัวประเทศ ตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2558 - เดือนกรกฎาคม 2559 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 114 เรื่องทุนทรัพย 45,988,278.28 
บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 88 เรื่อง ทุนทรัพย 30,819,453.23 
บาท คิดเปนรอยละ 77.19 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ        
ไกลเกลี่ย แยกรายละเอียดไดดังน้ี   
เดือนธันวาคม 2558  
    ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหน้ีสินครูท่ีประสงคไกลเกลี่ยและมีการ
ตั้งเรื่องไกลเกลี่ย 75 เรื่อง ทุนทรัพย 22,372,451.24 บาท  
     - ไกลเกลี่ยสําเร็จ 6 เรื่อง ทุนทรัพย 2,603,716.11  บาท 
     - ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ 3 เรื่อง ทุนทรัพย 1,872,840.10  บาท 
     - ไมสามารถไกลเกลี่ยได 2 เรื่อง ทุนทรัพย 447,900 บาท   

 กรมบังคับคด ี
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         - อ ยู  ร ะ ห ว า ง ดํ า เ น ิน ก า ร  6 4  เ รื ่อ ง  ท ุน ท ร ัพ ย  
17 ,447 ,995 .03  บาท   ไ ก ล เ ก ลี่ย สํา เ ร็จ คิด เ ปน รอ ย ละ 
66.66 ของเรื่อง ท่ีเขา สูกระบวนการไกล เก ล่ีย  
เดือนมกราคม 2559  
    ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหน้ีสินครู ท่ีประสงคไกลเกล่ียและมีการ     
ต้ังเรื่องไกลเกล่ีย 89 เรื่อง ทุนทรัพย 22,149,169.49 บาท  
     - ไกลเกล่ียสําเร็จ 14 เรื่อง ทุนทรัพย 3,688,026.58  บาท 
     - ไกลเกล่ียไมสําเร็จ 4 เรื่อง ทุนทรัพย 554,826.49 บาท 
     - ไมสามารถไกลเกล่ียได 10 เรื่อง ทุนทรัพย 1,784,599.52  บาท 
     - อยูระหวางดําเนินการ  61 เรื่อง ทุนทรัพย 16,121,716.96 บาท      
ไกลเกล่ียสําเร็จคิดเปนรอยละ 77.78 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ  
ไกลเกล่ีย 
เดือนกุมภาพันธ 2559  
    ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหน้ีสินครู ท่ีประสงคไกล เกล่ียและมีการ           
ต้ังเรื่องไกลเกล่ีย 85 เรื่อง ทุนทรัพย 22,149,169.49 บาท  
    - ไกลเกล่ียสําเร็จ 16 เรื่อง ทุนทรัพย 4,346,156.83 บาท 
    - ไกลเกล่ียไมสําเร็จ 3 เรื่อง ทุนทรัพย  1,252,293.48 บาท 
    - ไมสามารถไกลเกล่ียได 12 เรื่อง ทุนทรัพย 3,666,854,89  บาท 
    - อยูระหวางดําเนินการ 54 เรื่อง ทุนทรัพย 15,885,754.48 บาท       
ไกลเกล่ียสําเร็จคิดเปนรอยละ 84.21 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ     
ไกลเกล่ีย 

 กรมบังคับคด ี
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     เดือนมีนาคม 2559  
    ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหน้ีสินคร ูท่ีประสงคไกลเกลีย่และมีการ   
ตั้งเรือ่งไกลเกลี่ย 48 เรื่อง ทุนทรัพย 20,536,411.91 บาท 
    - ไกลเกลี่ยสําเร็จ 15 เรื่อง ทุนทรัพย 5,303,963.78  บาท 
    - ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ 6 เรื่อง ทุนทรัพย 3,662,165.32  บาท 
    - ไมสามารถไกลเกลี่ยได 7 เรื่อง ทุนทรัพย 2,111,777.02  บาท 
    - อยูระหวางดําเนินการ  20 เรื่อง ทุนทรัพย 9,458,505.79  บาท 
ไกลเกลี่ยสาํเร็จคิดเปนรอยละ 71.43 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย  
เดือนเมษายน 2559 
    ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหน้ีสินครู ท่ีประสงคไกลเกลี่ยและมีการ
ตั้งเรื่องไกลเกลี่ย 31 เรื่อง ทุนทรัพย17,531,715.91 บาท  
    - ไกลเกลี่ยสําเร็จ  12 เรื่อง ทุนทรัพย  6,906,180.60 บาท 
    - ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ 3 เรื่อง ทุนทรัพย 3,662,165.32 บาท 
     - ไมสามารถไกลเกลี่ยได 10 เรื่อง ทุนทรัพย 2,111,777.02  บาท 
     - อยูระหวางดําเนินการ 6  เรื่อง ทุนทรัพย 9,458,505.79  บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 80 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
เดือนพฤษภาคม 2559 
      ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหน้ีสินครู ท่ีประสงคไกลเกลี่ยและมีการตั้งเรื่อง    
ไกลเกลี่ย 21 เรื่อง ทุนทรัพย 6,928,180.68 บาท 

 กรมบังคับคด ี
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         - ไกลเกลี่ยสําเร็จ   7  เรื่อง   ทุนทรัพย 1,081,241,34  บาท 
    - ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ  -  เรื่อง     ทุนทรัพย    -     บาท    
    -  ไมสามารถไกลเกลี่ยได  6  เรื่อง ทุนทรัพย  2,601,198.35 บาท 
    -  อยูระหวางดําเนินการ  8  เรื่อง ทุนทรัพย 3,245,740.99  บาท 
    ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ  
ไกลเกลี่ย 
   เดือนมิถุนายน 2559 
     ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหน้ีสินครู ท่ีประสงคไกลเกลี่ยและมีการตั้งเรื่อง      
ไกลเกลี่ย 27 เรื่อง ทุนทรัพย 13,397,746.90 บาท 
    -  ไกลเกลี่ยสําเร็จ  8  เรื่อง   ทุนทรัพย  2,817,081.41 บาท 
    -  ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ  5  เรื่อง  ทุนทรัพย 3,963,140.42 บาท 
    -  ไมสามารถไกลเกลี่ยได 8 เรื่อง ทุนทรัพย 4,946,903.13  บาท 
    -  อยูระหวางดําเนินการ 6 เรื่อง ทุนทรัพย 1,670,621.94  บาท 
   ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 61.54 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ย 
   เดือนกรกฎาคม 2559 
     ลูกหน้ีตามคําพิพากษาหน้ีสินครู ท่ีประสงคไกลเกลี่ยและมีการตั้งเรื่อง  
ไกลเกลี่ย 24 เรื่อง ทุนทรัพย 15,502,917.20 บาท 
    -  ไกลเกลี่ยสําเร็จ  10  เรื่อง   ทุนทรัพย  4,073,086.64 บาท 
    -  ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ  2  เรื่อง  ทุนทรัพย 201,393.92   บาท 

 กรมบังคับคด ี
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         -  ไมสามารถไกลเกลี่ยได 3  เรื่อง ทุนทรัพย 4,131,404.61  บาท 
    -  อยูระหวางดําเนินการ 9 เรื่อง ทุนทรัพย 7,097,032.03  บาท 
    ไกลเกลี่ยสําเร็จคิดเปนรอยละ 83.33 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลีย่ 

  

     5. โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร 
   ผลการดําเนินงาน 
   กรมบังคับคดีและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ(ธกส.)    
ไดรวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรท่ีมีอยูในช้ันบังคับคดี      
ซึ่งเปนหน้ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงานบังคับคดี  
ท่ัวประเทศจัดไกลเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทาง
กฎหมาย ความรูทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการ
ปรับโครงสรางหน้ี (Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี 
จํานวน 2,292 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2559) 
รายละเอียด ดังน้ี   
    1. อยูระหวางข้ันตอนไกลเกลี่ย จํานวน 176 เรื่อง   
    2. อยูระหวางประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ จํานวน 
94 เรื่อง 
    3. ดําเนินการไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 125 เรื่อง      

 กรมบังคับคด ี
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        4. ดําเนินการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ จํานวน 476 เรื่อง  
    5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด จํานวน 390 เรื่อง  
    6. อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ เชน งดการบังคับคด ี
ประกาศขาย ฯลฯ จํานวน 52 เรื่อง 
    7. ดําเนินการอ่ืนๆ เชน ขายได ถอนการยึด พนระยะเวลา
บังคับคดี ฯลฯ จํานวน 979 เรื่อง 
     นอกจากน้ี สํานักงานบังคับคดีจังหวัด ไดประสานกับสภา
เกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดในการใหความรูดานการบังคับคดีแก
เกษตรกรโดยมีความคืบหนาในการดําเนินการ ดังน้ี  (ขอมูล ณ 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2559)  
      1. ประสานและดําเนินการอบรมใหความรูเรียบรอยแลว 
จํานวน 59 จังหวัด ไดแก จังหวัดพัทลุง กําแพงเพชร บุรีรัมย 
พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส สุโขทัย ตรัง รอยเอ็ด ชัยภูมิ 
สกลนคร ฉะเ ชิง เทรา สิ งห บุรี  เ ลย  สตู ล  พังงา จันทบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร ระยอง นครนายก 
ชลบุรี  ภู เ ก็ต  หนองบัวลําภู  สุพรรณบุรี  พิษณุ โลกสระบุรี 
แมฮองสอน อางทอง อุดรธานี สมุทรปราการ เพชรบูรณ เพชรบุรี 
นครสวรรค ปทุมธานี กระบ่ี สุราษฎรธานี ปตตานี อุบลราชธานี 
พะเยา สงขลา หนองคาย นาน ตราด ชัยนาท ยะลา เชียงใหม 
นครศรีธรรมราช สาขาทุงสง สระแกว ปราจีนบุรี พิจิตร ราชบุรี  

 กรมบังคับคด ี
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     และสํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1-6 
      2. ประสานและกําหนดวันในการอบรมใหความรูแลว จํานวน 
6 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี เชียงราย อุตรดิตถ มหาสารคาม 
นครปฐม บึงกาฬ  
      3. ประสานและอยูระหวางสภาเกษตรกรจังหวัดกําหนดวัน
ในการอบรมใหความรู จํานวน 19 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําพูน 
อุทัยธานี  สมุทรสงคราม กาฬสินธุ  นครราชสีมา สุ รินทร 
นครศรีธรรมราชตาก ชุมพร ระนอง นครพนม ลพบุรี ลําปาง 
สมุทรสาคร กาญจนบุรี อํานาจเจริญ แพร เชียงใหม สาขาฮอด 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาปากพนัง 

6. จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีไดจัดมหกรรมการไกลเกลี่ยรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ และหนวยงานเอกชนตางๆ จํานวน 11 หนวยงาน         
โดยให ความสําคัญกับหน้ีรายยอย หน้ีครัวเรือน หน้ีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม และหน้ี กยศ.ซึ่งผูเขารวมการไกลเกลี่ยไมตอง
เสียคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ชวยลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับ
คดี และทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคีในสังคม ซึ่งผลการจัด 

 กรมบังคับคด ี
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     มหกรรมไกลเกลี่ย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 - 24 สิงหาคม 
2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ  ไกลเกลี่ย จํานวน 8,096 เรื่อง 
ทุนทรัพย 2,403,353,307.47  บาท ดําเนินการไกลเกลี่ยสําเร็จ
จํานวน 7,079 เรื่อง ทุนทรัพย 1,795,662,212.15 บาท      
คิดเปนรอยละ 87.43 ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย รายละเอียดดังน้ี   
    1) รวมกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
        - จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 30 เรื่อง ทุนทรัพย 251,183.80 บาท   
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 29 เรื่อง ทุนทรัพย 251,183.80 บาท คิดเปน
รอยละ 96.66 ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย 

    2) รวมกับบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
       - จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท       
ณ งาน MONEY EXPO ครั้งท่ี 16 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 
และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ณ งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  มีเรื่อง
เ ข า สู ก ร ะบ ว นก า ร ไ ก ล เ ก ลี่ ย  3 , 3 45  เ รื่ อ ง ทุ น ทรั พ ย 
540,956,325.39 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 3,153 เรื่อง ทุนทรัพย 
501,458,607.11 บาท คิดเปนรอยละ 94.26 ของเรื่องท่ี      
ไกลเกลี่ย 
  

 กรมบังคับคด ี
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         3) รวมกับธนาคารออมสิน 
        - จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุงสง สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน 
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท งาน MONEY EXPO ครั้งท่ี 16 สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีษะเกษ 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดแพร สํานักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง    
และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ณ งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มีเรื่อง
เ ข า สู ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ก ล เ ก ลี่ ย  6 6 2  เ รื่ อ ง ทุ น ท รั พ ย 
193,471,450.74 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 548 เรื่อง ทุนทรัพย 
157,530,601.98 บาท คิดเปน รอยละ 82.77 ของเรื่องท่ีไกล
เกลี่ย  4) รวมกับบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
     - จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดนครนายก สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําปาง 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
กาญจนบุรี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดภูเก็ต สํานักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานบังคับ
คดีจังหวัดแพร และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ณ งานตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 870 เรื่องทุนทรัพย 
423,414,196.27 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 725 เรื่องทุนทรัพย 
332,447,875.72 บาท คิดเปนรอยละ 83.33 ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย 

 กรมบังคับคด ี
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        5) รวมกับบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 
      - จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดีจังหวัด 
ลําพูน ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแกน 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท      
มี เรื่ องเข าสู กระบวนการไกล เกลี่ ย  127 เรื่ อง  ทุนทรัพย
330,126,806.96 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 50 เรื่อง ทุนทรัพย 
78,858,437.09  บาท คิดเปนรอยละ 39.37 ของเรื่องท่ี      
ไกลเกลี่ย    
    6) รวมกับบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จํากัด 
      - จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม       
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 39 เรื่อง ทุนทรัพย 3,369,503 
บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 35 เรื่อง ทุนทรัพย 2,800,382 บาท      
คิดเปนรอยละ 89.74 ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย 
    7) รวมกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
      - จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ศูนย      
ไกเกลี่ยขอพิพาท ณ งาน MONEY EXPO ครั้งท่ี 16 สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแกน 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค สํานักงานบังคับคดีจังหวัด  

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ชลบุรี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานบังคับคดี 
จังหวัดสุราษฎรธานี  สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี สํานักงาน 
งคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดลําปาง สํานักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี และศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ณ งาน
ตลาด คลองผดุงกรุงเกษม มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 2,665 
เรื่องทุนทรัพย 774,408,738.63 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 2239 
เรื่อง ทุนทรัพย 603,417,369.17 บาท คิดเปนรอยละ 84.01 
ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย  
   8) รวมกับบริษัท เอส ที ลอว แอนด คอลเลคช่ัน จํากัด 
      - จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทมีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 2 เรื่อง ทุนทรัพย 96,902.33 บาท ไกล
เกลี่ยสําเร็จ 2 เรื่อง ทุนทรัพย 96,902.33 บาท คิดเปนรอยละ 
100 ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย    
  9) รวมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
     - จัดมหกรรมไกล เกลี่ ย  ณ สํ านักงานบังคับคดี จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 18 เรื่อง ทุน
ทรัพย 23,423,681 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 18 เรื่องทุนทรัพย 
23,423,681 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย    
    

 กรมบังคับคด ี
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

          10) รวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง 
ประเทศไทย    
        - จัดมหกรรมไกล เกลี่ย ณ ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทงาน 
MONEY EXPO ครั้งท่ี 16  และ งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มี
เ รื่ อง เข าสู ก ระบวนการไกล เกลี่ ย  196  เ รื่ อง  ทุ นทรั พย 
84,826,282.05 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 187 เรื่อง ทุนทรัพย 
80,730,363.24 บาท คิดเปนรอยละ 95.40 ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย 
      11) รวมกับธนาคารซิตี้แบงก จัดมหกรรมไกลเกลี่ย ณ ศูนยไกล
เกลี่ยขอพิพาท และงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 142 เรื่อง ทุนทรัพย 29,008,237.30 
บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 93 เรื่องทุนทรัพย 14,646,808.71 บาท 
คิดเปนรอยละ 65.49 ของเรื่องท่ีไกลเกลี่ย                    

 กรมบังคับคด ี

  - ยุทธศาสตรการสราง
ความเปนธรรมใน
สังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
-ประชาชนรับรูสิทธิ
และเขาถึงบริการของ
หนวยงานระบวนการ
ยุติธรรม 

  1.  ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมราง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 

วัตถุประสงค  

    เน่ืองจากบทบัญญัติหลายมาตราภายใต พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ 

พ.ศ. 2553 ท่ีมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี  22 พฤษภาคม 2553    

ไดเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนทําใหเกิด

ปญหาและขอขัดของในการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๘๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคั
ญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

  รวดเร็วมีการบังคบ
ใชกฎหมายอยาง
เสมอภาคและเปน
ธรรม ภาคีการ
พัฒนาตางๆมีสวน
รวมในกระบวนการ
ยุติธรรม 

       (1) การปฏิบัตินอกเขตอํานาจของพนักงานคุมประพฤติ หรือ       
นักสังคมสงเคราะห พบวาพนักงานคุมประพฤติไมสามารถออกไปสืบเสาะ
นอกเขตจังหวัดของตนเองไดจะตองสงเรื่องใหสถานพินิจฯ เจาของพ้ืนท่ี
เปนผูดําเนินการสงผลใหงานลาชา รวมท้ังการวิเคราะหและเสนอ
ความเห็นขาดประสิทธิภาพเพราะวาผูออกความเห็นไมไดประจักษขอมูล
ดวยตาของตนเองเชนเดียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของนักสังคมสงเคราะหท่ี
ตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชนตองประสานงานกับ
ครอบครัวเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯเจาของพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการ
สงผลใหงานลาช ารวมท้ังการวิ เคราะหและเสนอความเห็นขาด
ประสิทธิภาพเพราะวาผูออกความเห็นไมไดประจักษขอมูลดวยตาของ
ตนเองเชนเดียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของนักสังคมสงเคราะหท่ีตอง
ประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชนหรือชุมชนเพ่ือใหไดขอมูลท่ี
เปนประโยชนตอการแกไขบําบัดฟนฟูไมวาเด็กหรือเยาวชนจะอยูใน
สถานท่ีควบคุม หรือไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวไปแลวก็ตาม ดังน้ัน    
เพ่ือแกไขปญหาน้ีจึงจําเปนตองบัญญัติใหอํานาจพนักงานคุมประพฤติ
และนักสังคมสงเคราะหมีอํานาจปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายน้ีนอกเขต
จังหวัดของตนเองไดดวย 
    (2) การจับกุมและการปฏิบัติภายหลังการจับกุมกลาวคือเม่ือมีการ
จับกุมเด็กและเยาวชนศาลจะเปนผูตรวจสอบการจับวาเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม สําหรับประเด็นท่ี 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     เปนปญหา คือ เมื่อจับกุมแลวใหนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปสง
พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีถูกจับกุมเพ่ือนําสงใหพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบพาไปศาลเพ่ือใหศาลตรวจสอบการจับกุม
ดังน้ัน การตรวจสอบการจับกุมจึงมิไดตรวจสอบจากผูจับกุมแต
ตรวจสอบจากผูรับตัวเด็กหรือเยาวชนคนสุดทาย สําหรับประเด็น
ท่ีเปนปญหามากคือ กฎหมายบัญญัติวากอนนําตัวไปตรวจสอบ
การจับกุม พนักงานสอบสวนกระทําไดเพียงการสอบถามเบ้ืองตน
เทาน้ันหามถามคําใหการ ซึ่งเมื่อตรวจสอบการจับกุมแลวศาลอาจ
ปลอยตัวช่ัวคราว หรือสงตัวไปควบคุมท่ีสถานพินิจฯ ท้ังน้ี ไมวา
กรณีใดๆ ก็ลวนเปนปญหา หากศาลปลอยตัวช่ัวคราวเด็กและ
เยาวชนก็อาจไมกลับไปพบพนักงานสอบสวน หรือหากสั่งให
ควบคุมตัว พนักงานสอบสวนจะตองขอใหสถานพินิจฯ เบิกตัวมา
เพ่ือทําการสอบสวน หรือตองเดินทางไปสอบสวนยังสถานท่ี
ควบคุมซึ่งอยูในจังหวัดหางไกลออกไป 
    (3) ปญหาเก่ียวกับท่ีปรึกษากฎหมายในช้ันสอบสวน พบวาท่ี
ปรึกษากฎหมายในช้ันสอบสวนจะตองมีคุณลักษณะเชนเดียวกับท่ี
ปรึกษากฎหมายในช้ันศาลหรือไม ใครเปนผูจัดใหมีท่ีปรึกษา
กฎหมายและใครเปนผูจายคาตอบแทนท่ีปรึกษากฎหมายซึ่งท่ี
ปรึกษากฎหมายก็ไมใชทนายความจึงไมเขาเง่ือนไขท่ีกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพจะจายใหได  
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     หากพิจารณาตามเจตนารมณของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สําหรับเด็กและเยาวชนมิไดมุงพิสูจนความผิดเปนหลัก แมวาเด็ก
หรือเยาวชนจะกระทําความผิดจริงพนักงานอัยการก็สั่งไมฟองได 
หรือหากศาลพิจารณาแลวเห็นวาไมผิดก็ตองปลอยตัวไป ศาลอาจ
วางเง่ือนไขคุมประพฤติก็ได หรือกระทําความผิดมาดวยกันลงโทษ
ตางกันได ลงโทษแลวเปลี่ยนแปลงโทษท่ีลงก็ได ดังน้ัน ถายัง     
ไมพรอมในการจัดหาท่ีปรึกษากฎหมายใหเด็กหรือเยาวชนก็ควร
ปรับปรุงกฎหมายใหอยูในวิสัยท่ีสามารถดําเนินการไดตามแนวทาง
ท่ีเหมาะสม 
    (4) การใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ประเด็นปญหา
ท่ีนํามาพิจารณาคือ ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย หากคดีท่ี   
ไมมีผูเสียหาย หรือผูเสียหายเปนรัฐจะนํามาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดอีาญามาใชไดหรือไม กรณีน้ี ศาลก็ยังมีความเห็นท่ีแตกตาง
กันในบางจังหวัดดําเนินการไดแตบางจังหวัดไมสามารถดําเนินการได 
หากพิจารณาขอบังคับประธานศาลฎีกาในเรื่องความยินยอมของ
ผูเสียหายแลว กรณีท่ีไมมีผูเสยีหาย หรือผูเสียหายเปนรัฐจึงดําเนินการ
ไมได ซึ่งท่ีผานมามีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญานอย
มาก ปญหาคือ ควรมีมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาเลย
หรือไม หากยังคงใชแนวทางน้ีอยูก็ตองปรับปรุงใหปฏิบัติไดจริงมิใช
เปนเพียงบทบัญญัติในกฎหมายเทาน้ัน 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ผลการดําเนินงาน 
    คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาวแลว 
ขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

2. การยกราง พ.ร.บ. การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค  
    เน่ืองจากกระบวนการในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิดยังไมมีกฎหมายหลักเพ่ือใชดําเนินการอยางจริงจัง    
การดําเนินงานมีหนวยงานเขามาเก่ียวของหลายหนวยงาน     
และขาดการบูรณการงานท่ีทํา ดังน้ัน เพ่ือใหการแกไขบําบัดฟนฟู
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
เด็ก จึงมีความจําเปนในการยกราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาว ซึ่งมี
วัตถุประสงคดังน้ี 
    (1) เพ่ือใหมีกฎหมายหลักในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผดิ 
    (2) เพ่ือใหมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนสําหรับใชเปแนวทาง
ในการปองกันเด็กและเยาวชนท่ีอยูในภาวะเสี่ยงตอการกระทําผิด 
 

  



๘๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ผลการดําเนินงาน 
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาวแลว 
ขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

  

  - รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตรสราง 
ความเปนธรรมใน
สังคม 

  โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลการดําเนินงาน 
   พระราชบัญญตัิคาตอบแทนผูเสยีหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก ลงวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มผีลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)   
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจดัทํารางกฎหมายลาํดับรอง    
ท้ัง ๓ ฉบับ ดังน้ี 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจาย 
แกจําเลยในคดีอาญาวาดวยคณะอนุกรรมการฯ พ.ศ. ... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจาย  

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๘๘ 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     แกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
พิจารณา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
     - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสยีหาย
และคาทดแทนและคาใชจาย 
แกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ... 
    - รางกฎหมายลําดับรองท้ัง ๓ ฉบับ ไดผานความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจะนําเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  

     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
     อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมาย
กลางเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทหลังจาก        
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํา 
กฎหมายเก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาท
ใหเปนกฎหมายกลาง ดังน้ี 
    ๑. ขอพิพาทท่ีสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน ควรใหมีการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงโดยไมควรจํากัดทุนทรัพย และขอ
พิพาททางอาญา ในคดีอาญาอันยอมความได คดีลหุโทษ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๘๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     (เฉพาะคดีท่ีเปนความผิดเล็กนอย และรัฐไมใชผูเสียหาย โดยอาจ
จัดทําบัญชีคดีลหุโทษท่ีสามารถไกลเกลี่ยได เปนบัญชีแนบทาย) 
    ๒. การจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลและการดําเนินงาน
ไกลเกลี่ยขอพิพาท หากมีกฎหมายกลางแลว อาจไมจําเปนตองมี
คณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลและการดําเนินงานไกลเกลี่ยขอ
พิพาท (ปจจุบันมีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติและอนุกรรมการสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และการมีสวนรวมในงานยุติธรรมกํากับ ติดตาม) 
    ๓. กฎหมายเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทท่ีใช
บังคับในปจจุบัน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและ 
ประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓) กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ ไมควรกําหนดเรื่องเดียวกันไวหลายฉบับ 

  

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
    ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 



๙๐ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ไดพิจารณาอนุบัญญัติ  
เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออก
อนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
    ๑.  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ีอาจ
ไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน เชน ระเบียบ
ของตํารวจ 
    ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมี   
นักนิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวน
สอบสวน พ.ศ. ... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
    ๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนา ท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ ปจจุบันอยู
ระหวางข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและ ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให     
สูญหาย พ.ศ. ... เขาสูคณะรัฐมนตรี 

  

 



๙๑ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทําอนุบัญญัติระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจด
ทะเบียนคู ชี วิต พ.ศ. .. .  เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวาง
คณะกรรมการพิจาณากฎหมายกระทรวงยุติธรรมพิจารณา โดยจะ
นัดจัดประชุมพิจารณาอนุบัญญัติระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ...  
ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  

     โครงการท่ี ๕  :  รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
     กรมคุ มครองสิ ท ธิ และ เสรีภ าพได ดํ า เ นินการยกร า ง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา 
ไมเปนธรรม พ.ศ. ... และระเบียบกระทรวงยุติธรรมท้ัง ๒ ฉบับ 
คอื รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการใน
การกําหนดสัญญามาตรฐานและลักษณะของสัญญา 
มาตรฐาน พ.ศ. ... และรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย
หลักฐานการรับเงินมาตรฐาน พ.ศ. ... เสร็จเรียบรอยแลว โดยได
เสนอรางดังกลาวไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะดําเนินการ   
จัดประชุมรางฯ ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 



๙๒ 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๖ :  รางพระราชบัญญตัิคุมครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงยตุิธรรม
พิจารณา โดยจะนัดจดัประชุมพิจารณารางพระราชบัญญตัิ
คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ในวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

  - รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ยุทธศาสตร
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 

  โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลการดําเนินงาน 
     พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๗๔ ก 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มผีลบังคับใชเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจดัทํารางกฎหมายลาํดับรองท้ัง ๓ 
ฉบับ ดังน้ี 
        

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๙๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญาวาดวย
คณะอนุกรรมการฯ พ.ศ. ... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจาย แกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการยื่นอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ... 
   - รางกฎหมายลําดับรองท้ัง ๓ ฉบับ ไดผานความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจะนําเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  

     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
     อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมาย
กลางเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทหลังจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํา 
กฎหมายเก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาท 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๙๔ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ใหเปนกฎหมายกลาง ดังน้ี 
    ๑. ขอพิพาทท่ีสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน ควรใหมีการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงโดยไมควรจํากัดทุนทรัพย และขอ
พิพาททางอาญา ในคดีอาญาอันยอมความได คดีลหุโทษ 
(เฉพาะคดีท่ีเปนความผิดเล็กนอย และรัฐไมใชผูเสียหาย โดยอาจ
จัดทําบัญชีคดีลหุโทษท่ีสามารถไกลเกลี่ยได เปนบัญชีแนบทาย) 
    ๒. การจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลและการดําเนินงาน
ไกลเกลี่ยขอพิพาท หากมีกฎหมายกลางแลว อาจไมจําเปนตองมี
คณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลและการดําเนินงานไกลเกลี่ยขอ
พิพาท (ปจจุบันมีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติและอนุกรรมการสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และการมีสวนรวมในงานยุติธรรมกํากับ ติดตาม) 
    ๓. กฎหมายเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทท่ีใช
บังคับในปจจุบัน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและ 
ประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓) กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ ไมควรกําหนดเรื่องเดียวกันไวหลายฉบับ 

  

 
 
 

 



๙๕ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
       ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกาฯ ไดพิจารณาอนุบัญญัติ เห็นวารางพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 
พ.ศ. ... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
    ๑.  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ีอาจ
ไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน 
เชน ระเบียบของตํารวจ 
    ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมีนัก
นิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวนสอบสวน 
พ.ศ. .... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
    ๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนา ท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๙๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอราง
พระราชบัญญัติปองกันและ ปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... เขาสูคณะรัฐมนตรี 

  

     โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทําอนุบัญญัติระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ   
จดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวาง
คณะกรรมการพิจาณากฎหมายกระทรวงยุติธรรมพิจารณาโดยจะ
นัดจัดประชุมพิจารณาอนุบัญญัติระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ...  
ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 

 



๙๗ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     โครงการท่ี ๕ :  รางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม 
พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
     กรมคุ มครองสิ ท ธิ และ เสรีภ าพได ดํ า เ นินการยกร า ง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. ... และระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมท้ัง ๒ ฉบับ คือ รางระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดสัญญามาตรฐานและ
ลักษณะของสัญญามาตรฐาน พ.ศ. ... และรางระเบียบกระทรวง
ยุ ติ ธร รมว าด วยหลักฐานการรับ เ งินมาตรฐาน  พ .ศ .  . . .           
เสร็จเรียบรอยแลว โดยไดเสนอรางดังกลาวไปยังปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งจะดําเนินการจัดประชุมรางฯ ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  

  

     โครงการท่ี ๖ :  รางพระราชบัญญตัิคุมครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม
พิจารณา โดยจะนัดจัดประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี.. .) พ.ศ. .. . ในวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 



๙๘ 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
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 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
 ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัย 
ไมสอดคลองกับความตกลง
ระหวางประเทศเปนอุปสรรคตอ
การบริหารราชการแผนดิน 
๑๑.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมาย
และจัดทํากฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 
๑๑.๑.๓ ใหบุคลากรของ
หนวยงานทางกฎหมายมสีวนให
ความรูเสรมิศักยภาพในทาง
กฎหมายมหาชน การดําเนินคดี
ปกครอง การยกรางกฎหมาย 
และการตีความกฎหมายแก
เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน
ตางๆ 

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
    - ปรับปรุงฐานขอมูลกฎหมายไทย 
    - ศึกษากฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมของประเทศอาเซียน 
และจัดทํา flow chart โครงสรางกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศอาเซียน ๑๑ ประเทศ 
 
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
    -  ประชุมเพ่ือหารือแกไขปญหาขอขัดแยงในการบริหารจัดการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
    - ประชุมหารือและสรางความเขาใจในการรวบรวมและจดัทํา
ฐานขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุมอาเซยีนในรูปแบบ Info 
graphic 
    - ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจดัหา
ลามท่ีมีความเขาใจภาษาและกฎหมายครั้งท่ี ๒ 
    - ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร 
    -  ประชุมคณะทํางานจัดทําคูมอืประชาชน รางพระราชบัญญัติ
หามเรยีกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. .... 
    - สัมมนาทางวิชาการและจดังานเผยแพรขอมูลเว็บไซต Law 
of ASEAN 

 สํานักกิจการ
ยุติธรรม 
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        - ประชุมคณะกรรมการติดตามและเรงรัดดําเนินการตาม
กฎหมาย ลําดับรองของกระทรวงยุตธิรรม 
    -  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานดานตางประเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
    -  ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการดาํเนินงานเพ่ือ
รองรับการบังคับใชประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
    - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ   
    - สัมมนาวิชาการ เรื่อง ความเห็นและขอเสนอแนะตอราง
ประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
    - ประชุมรางพระราชบัญญัติการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
บังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ... 
    - ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงยตุิธรรม 
    - ประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญตัิเจาพนักงานบังคับคด ี

  

     ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกประชาชน 
   - จัดทําสรปุขอมูลกฎหมาย (เพ่ือจัดทํา infographic เผยแพร
ความรูกฎหมายผานสื่ออิเล็กทรอนิคส) 
   - จัดจางผูเช่ียวชาญเตรียมจดัตัง้การจัดตั้งและเผยแพรความรู
ความเขาใจเก่ียวกับองคกรโนตาร ี

 สํานักกิจการ
ยุติธรรม 
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     ๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
    - รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
    - ราง พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลการบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ... 
    - รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๒ พ.ศ. ... 
    - แนวทางเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชมาตรา ๒๑ แหง พ.ร.บ.การ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    - การเสนอแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับระยะเวลา
การทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย 
    - ขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๒ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ เรื่องการปฏิรูปทนายความ 
อาสาฯ 
    - ราง พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดลักษณะตัวแทนอําพราง  
พ.ศ. ... (นายมหรรณพ เดชวิทักษฯ) 
    - ขอความความรวมมือระหวางประเทศไทยและฮองกง 
    - รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
(ฉบับ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. … 
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         - รายงานสถานะของรางพระราชบัญญัติทนายความ ฉบับท่ี ... 
 (พ.ศ. ...) 
ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. … 
    - แจงยืนยันความเห็นราง พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกม.อาญา 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... (แกไขอัตราโทษปรับภาค ๒ ความผิด) 
    - รางพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ. ... 
    - พิจารณารางความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวง
ยุติธรรมไทยกับกระทรวงยุติธรรมสหพันธรัฐรัสเซีย 
 

  

 ๑๑.๓ มรีะบบฐานขอมลูท่ี
เช่ือมโยงกันสามารถใชติดตาม
และนําผลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ได 

      - สํานักงานกิจการยุติธรรมไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาศูนย
แลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม Data Exchange Center 
(DXC) ตั้งแต ป ๒๕๕๐ เพ่ือพัฒนาการทํางานของกระบวนการ
ยุติธรรมใหสามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวางกัน ในการพัฒนาการ
ทํางานของกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับจัดสรร
งบประมาณเปนการจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องเดิม จํานวนเงิน 
๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท  

 สํานักกิจการ
ยุติธรรม 
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     ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางดําเนินงานตามงวดงาน มีการกันเงินเหลื่อม
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 96,000 ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณในการ
ดํ า เ นินงานจัด ทํา โครงการ นําร องกระบวนการยุ ติ ธรรม
อิเล็กทรอนิกส National Single Window on Justice (NSWJ) 
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จํ านวนเ งิน 
๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน 
    - ดําเนินงานเสร็จสิ้น 

  

 ๑๑.๒ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
ความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใช
เ พ่ื อ เ ร ง รั ดกา รดํ า เ นิ นคดี ทุ ก
ข้ันตอนใหรวดเร็วเกิดความเปน
ธรรม 
 

- รั ฐธ รรม นูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาตรา ๔ 
- แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ยุทธศาสตร
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 

  1. การตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไรสถานะและประสบ
ปญหาทางทะเบียนราษฎร 
       1.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร รวมกับ กรมการปกครอง 
ดําเนินการตรวจสารพันธุกรรมบุคคลตามบันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือดานการใหบริการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือสนับสนุน
งานทะเบียนราษฎรในโครงการตรวจสารพันธุกรรมแกราษฎรไร
สถานะและประสบปญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 11 ครั้ ง   1 ,740 ราย 
ประกอบดวย 
      ครั้งท่ี 1  พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ
ระนอง ในวันท่ี 3 - 7 กรกฎาคม 2559 จํานวน 504 ราย    

8,874,000 
บาท 

 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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           ครั้งท่ี 2  พ้ืนท่ี 2 จังหวัดไดแก จังหวัดพระนครศรีฯ และ
จังหวัดอางทอง ในวันท่ี 15  สิงหาคม 2559 จํานวน  19 ราย 
ครั้งท่ี 3 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรีสุพรรณบุรี และ
ชัยนาท ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 จํานวน  31 ราย 
       ครั้งท่ี 4  พ้ืนท่ี 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 
19 สิงหาคม 2559 จํานวน  67 ราย 
       ครั้งท่ี 5  พ้ืนท่ี 13 ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน ลําปาง แพร อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร 
กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี และเพชรบูรณ ในวันท่ี 21 -
25 สิงหาคม 2559 จํานวน 488 ราย 
       ครั้งท่ี 6 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดบุรีรัมย อุบลราชธานี 
และศรีษะเกษ ในวันท่ี 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 จํานวน 
152 ราย 
       ครั้งท่ี 7 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ตราด ใน วันท่ี 5 - 6 กันยายน 2559 จํานวน 100 ราย 
       ครั้งท่ี 8 พ้ืนท่ี 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระแกว ในวันท่ี 7 
กันยายน 2559 จํานวน 15 ราย 
      ครั้งท่ี 9 พ้ืนท่ี 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 9 
กันยายน 2559 จํานวน 22 ราย 
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           ครั้งท่ี 10 พ้ืนท่ี 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สงขลา ตรงั สตูล พัทลุง ปตตานี นราธิวาส ยะลา พังงาและกระบ่ี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร รอบท่ี 2 ใน วันท่ี 18 - 24 
กันยายน 2559 จํานวน  612 ราย 
     ครั้งท่ี 11  สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจน
สารพันธุกรรม ณ ท่ีทําการสถาบันนิติวิทยาศาสตร สําหรับบุคคล
ในพ้ืนท่ี 8 จงัหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี นครนายก มุกดาหาร  จํานวน 79 
ราย  ท้ังน้ีอยูระหวางการตรวจสารพันธุกรรมในหองปฏิบัติการ 

  

     2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจนศพนิร
นามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      2.1 การดําเนินการบุคคลสูญหาย 
            (1) ไดรับแจงเรื่องบุคคลสูญหายจาก สภ.แมพริก       
จ.ลําปาง จํานวน 1 ราย 
            (2) จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลผลการตรวจพิสูจน
บุคคล และแจงแกผูรอง และสํานักงานยุติธรรม จ.นครพนม 
จํานวน 1 ราย 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     3. การขับเคลื่อนงานสถาบันนิติวิทยาศาสตรสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามบุคคลสูญหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ. 2558 

        3.1 ไดหารือแนวทางการจัดทํารางนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนระดับชาติ กับ รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดี
ฝายบริหารและพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ เมื่อวันท่ี 26 และ 29 กันยายน
2559 
        3.2 วันพุธ ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบใน
การแจง การจัดเก็บ การรวบรวม และการประสานขอมูลเก่ียวกับ
คนหายและศพนิรนาม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ณ หองประชุมไชยานุกิจ 
ช้ัน ๓ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สรุป
การประชุม ดังน้ี 

  (1) พิจารณาแบบฟอรมและระเบียบวิธีปฏิบัติกรณีคน
หาย คนนิรนามและนิรนาม 
            (2) เพ่ิมนิยามของคนนิรนามลงในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ  

        3.3 วันศุกรท่ี 26 สิงหาคม 2559 เยี่ยมชมและหารือ
รวมกับกรมการปกครองเพ่ือเตรียมการจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม   

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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         3.4 วันพฤหัสบดีที 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทางสถาบันฯ      
จะจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะหปญหาและ
อุปสรรค การดําเนินงานดานติดตามคนหายและการพิสูจนศพ    
นิรนาม ครั้งท่ี 2/2559 ณ หองประชุม เวชชาชีวะ ช้ัน 8 สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร 

  

     4. การจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของผูตองโทษเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับการควบคุมอาชญากรรม 
        4 . 1  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขังจาก 24 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 รวม 1,554 ราย 
        4 . 2  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก 25 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 23 
สิงหาคม 2559 รวม 1,300 ราย 

         4 . 3  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสาร 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     พันธุกรรมผูตองขัง จาก 39 แหง เ พ่ือดําเนินจัดเก็บลงใน
ฐานขอมูลสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
โดยจัดสงเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 รวม 2,845 ราย 
          4 . 4  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก 27 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 30 
สิงหาคม 2559 รวม 1,113 ราย 
          4 . 5  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรมผูตองขัง 
จาก 9 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559 รวม 
635 ราย 
          4 . 6  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรมผูตองขัง 
จาก 20 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 รวม 
1,211 ราย 
          4 . 7  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรมผูตองขัง 
จาก 6 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ 
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     สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2559 
รวม 527 ราย       
         4 . 8  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก21 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 13 
กันยายน 2559 รวม 1,532 ราย 
          4 . 9  ศู น ย ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
กรมราชทัณฑ (ศปส.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก6แหง เ พ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 15 
กันยายน 2559 รวม 870ราย 
          4.10 แกไขจํานวนตัวอยางท่ีศูนยปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กรมราชทัณฑไดสงสถาบันนิติวิทยาศาสตรเมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2559 ไดสงตัวอยางสารพันธุกรรมผูตองขังจาก 14 
แหง ปจจุบันรวม 735 ราย 
           4.11 เจาหนาท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตรไดรับการติดตอ
จากเรือนจํากลางคลองไผ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ ทาง
โทรศัพทขอชุดเก็บสารพันธุกรรมเพ่ิมเน่ืองจากจํานวนผูตองขังท่ี
จะพนโทษในเดือนสิงหาคมมีเปนจํานวนมากซึ่งชุดเก็บสาร 
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     พันธุกรรมท่ีไดรับไปน้ันมีจํานวนไมเพียงพอ จึงแจงกลับไปวาจะมี
การดําเนินการรวมกันในโครงการถัดไป โดยทางทัณฑสถานหญิง
กลาง กรุงเทพฯ ไดรับชุดเก็บสารพันธุกรรมไปตั้งแตท่ี ศปส.เริ่มสง
ชุดเก็บในเดือนมีนาคมน้ันบัดน้ีจนถึงวันท่ีประสานทางโทรศัพท
เดือนสิงหาคมยังไมไดเริ่มจัดเก็บเน่ืองจากยังไมไดรับคําสั่งใหเก็บ
ตัวอยาง ซึ่งหลังจากไดรับคําสั่งจากอธิบดีกรมราชทัณฑ หนังสือ
ดวนท่ีสุดท่ี ยธ 0717.6/22305 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
น้ัน จึงไดเริ่มปฏิบัติงานและพบวาจํานวนผูตองขังท่ีจะพนโทษมี
มากกวาท่ีไดรับชุดเก็บจาก ศปส.ไป 
          รวมท้ังสิ้นตัวอยางท่ีรับเขาตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมและ
ลงในฐานขอมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตรแลวท้ังสิ้นรวมแลวท้ังสิ้น 
17,996 ราย และรวมกับอีก 4 ราย ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รองขอเรือนจําสระบุรี
จัดเก็บสารพันธุกรรมของผูตองสงสยั ซึ่งมิไดเปนผูตองขังท่ีกําลังจะ
พนโทษ ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคในโครงการจัดเก็บสาร
พันธุกรรม (DNA) ของผูตองขังท่ีกําลังจะพนโทษ รวมรายการท้ังหมด
ท่ีรับครบตามเปาหมาย 18,000 ราย คิดเปนรอยละ 100 
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        5. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
      สถาบันนิติ วิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและ
วิเคราะหดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 3 คดี ประกอบดวย  
      5.1 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 1  รายการ 
ไดแก 
            (1) เลขท่ีคดี ส.485/2559 ลงวันท่ี 8 กันยายน 
2559 เรื่องเก่ียวกับขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได เพ่ือบรรจุเปน 
พนักงานสวนตําบลของ อบต. ท้ัง 3 แหง 
      5.2 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 1  รายการ 
ไดแก 
            (1) เลขท่ีคดี ส.484/2559 ลงวันท่ี 8 กันยายน 
2559 ดวยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดมีมติใหไตสวนขอเท็จจริง 
กรณีกลาวหา นางจงจิต อุดมศิลป ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป
ชํานาญการ รพ.คลองขลุง ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ในเรื่องมีหนาท่ีจายเงินตามหลักฐานการจายเงินและไดทํา
การเขียนเช็คและลงลายมือช่ือสั่งเช็ค เพ่ือเบิกจายใหแกเจาหนาท่ี
หรือผูมีสิทธิไดรับเงิน แตไดทําการเขียนแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงิน
ดานหนาในเช็คใหมีจํานวนมากวาจํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติให
เบิกจาย    

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     5.3 คดีท่ีไดรับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 1  รายการ 
ไดแก 
            (1) เลขท่ีคดี ส.493/59 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2559 
รวมกันเขาไปยึดการกอสรางในท่ีดินของรัฐ จังหวัดภูเก็ต 

  6. การผลักดันรางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมการ
ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร และรางพระราชบัญญัติขอมูล
ส า ร พันธุ ก ร ร ม  เ พ่ื อ ให ป ร ะ ช าช น เข า ถึ งบ ริ ก า รด า น              
นิติวิทยาศาสตรได 
       6.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดจัดทําอนุบัญญัติ (กฎหมาย
ลําดับรอง) แลวเสร็จ และไดสงไปยังสํานักกฎหมาย กระทรวง
ยุติธรรม ตรวจสอบแลว จํานวน 8 ฉบับ ท่ีจะนําเขาประชุม
คณะกรรมการ กํา กับการ ใหบริ การด านนิติ วิทยาศาสตร          
เพ่ือประกาศใชเปนกฎหมาย ประกอบดวย 
  (1) ประกาศคณะกรรมการกํากับการใหบริการดานนิติ
วิทยาศาสตรเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร ในกรณีมีการรองขอตามมาตรา ๕ 
(๑) (๒) (๓) และ (๔) ท่ีเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
           (2) ประกาศคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรเรื่อง กําหนดขอบเขตของผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวน 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 
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     ไดเสียในการขอรับบริการดานนิติวิทยาศาสตร   
           (3) ระเบียบคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรวาดวยการกําหนดมาตรฐานการใหบริการดาน  
นิติวิทยาศาสตรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ...   
           (4) ระเบียบคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรวาดวย กําหนดอัตราคาตอบแทนวิชาชีพในการ
ให บ ริ ก า ร ด า น นิ ติ วิ ทยาศ าสต ร  ขอ ง เ จ า หน า ท่ี ส ถ า บัน              
นิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ...   

             (5) ประกาศคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรเรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม หลักเกณฑและ
วิธีการงดหรือลดคาธรรมเนียมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
           (6) ขอบังคับคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ
รักษา และทําลายขอมูลและการเปดเผยขอมูลท่ีไดมาจากการ
ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ... 
           (7) ระเบียบคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิ ติ วิ ทยาศาสตร ว า ด ว ยก า รประ ชุมและกา รล งมติ ข อ ง
คณะกรรมการกํากับการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรและ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ... 
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     (8) ระเบียบคณะกรรมการกํา กับการใหบริการดาน               
นิติวิทยาศาสตรวาดวยมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ... 
       6.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญตัิการใหบริการดานนิตวิิทยาศาสตร 
พ.ศ. 2559 ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ท่ี 429/2559 เรื่อง
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการ
ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
          (1 )  คุณหญิ งพร ทิพย  โ รจนสุ นันท  เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานนิติวิทยาศาสตร 
          (2) นายไกรสร อัมมวรรธน  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานนิติวิทยาศาสตร 
           (3) นางสุรางคณา วายุภาพ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย 
           (4) นายธนาวัฒน สังขทอง เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย 
           (5 )  พลตํ ารวจโท ธี รจิ ตร  อุตมะ  เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานการสอบสวน 
      6.3 การประชุมคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน     
นิติวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2559 อยูระหวางการนัดประชุม  

  
 
 

สถาบันนิติ
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     คาดวาจะจัดประชุมไดภายใน ตุลาคม 2559 
      6.4 สืบเน่ืองจากรางรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ง. ใหมีการ
ปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรม กําหนดใหการสอบสวนตองใช
ประโยชนจากนิติ วิทยาศาสตร  และจัดใหมีบริการทางนิติ
วิทยาศาสตรมากวาหน่ึงหนวยงานท่ีเปนอิสระจากกัน เพ่ือให
ประชาชนไดรับบริการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก จึงเปน
เหตุใหมาตรา 5 มาตรา10  และมาตรา 15 ในพระราชบัญญัติ
การใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. 2559 อาจจะไม
สอดคลองกับรางรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ซึ่งใน มาตรา 5 (4)   
ในเรื่องกรณีขอใหตรวจซ้ําน้ัน จะตองเขาคณะกรรมการกํากับการ
ใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรพิจารณากอน ซึ่งจะขัดกับหลักการท่ี
ประชาชนจะไดรับการบริการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก 
และมาตรา 10 คณะกรรมการกํากับการใหบริการท่ีมีผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ผู บัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
แพทยสภาน้ัน จึงไมสอดคลองกับรางรัฐธรรมนูญในเรื่องการจัดให
มีการบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรมากกวาหน่ึงหนวยงานท่ีเปน
อิสระจากกัน มาตรา 15 (2) กําหนดใหคณะกรรมการกํากับการ
ใหบริการ เปนผูกําหนดขอบเขตการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร 
จึงไมสอดคลองกับรางรัฐธรรมนูญในเรื่องความเปนอิสระ และการ
เพ่ิมทางเลือกใหกับประชาชน เน่ืองจากขอบเขตการใหบริการของ 

  
สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร 
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และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     สถาบันฯ ตองเปนไปตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของ
สถาบันฯ ซึ่งทางสถาบันฯ ไดจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือขอแกไข มาตรา 5  มาตรา 10 และมาตรา 15  
และสถาบันฯ ไดขอเพ่ิมมาตรา 171  ในเรื่องเ บ้ียประชุม
คณะกรรมการ 

  

 


