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สวนท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

วันท่ี 25 พศจิกายน 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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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     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  
๑.๒ การสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระดําร ิ

       1.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การ
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต
ของผูตองขัง” 
วัตถุประสงค 
  1.1 เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
เรือนจํา 
  1.2 เพ่ือสนองพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยา
ภา ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบ
อาชีพไดภายหลังพนโทษ 
   

 กรมราชทัณฑ 
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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   

       1.3 เพ่ือเผยแพรผลงานของผูตองขังในเรือนจําท่ีดําเนินงานตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ 
  1.4 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟูใหกับผูตองขัง 
  1.5 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 
เปาหมาย 
  เรือนจําช่ัวคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
กําลังใจ ในพระราชดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยา
ภา จํานวน 9 แหง 
   1.เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 
   2.เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
   3.เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
   4.เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
   5.เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
   6.เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
   7.เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 

 กรมราชทัณฑ 
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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   

       8.เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
  9.ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางการดําเนินการจําแนกลกัษณะผูตองขังเพ่ือเขารวมใน
โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหวางเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 
2.โครงการอบรมผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจหลักสูตร
เขมขน โดยมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก 
วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือสนองพระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา   
ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขังใน
เรือนจําใหผูตองขังไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพไดภายหลังพนโทษ 
  2.2 เพ่ือเปนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการอบรม แกไข 
ฟนฟู ใหกับผูตองขัง 
  2.3 เพ่ือใหผูตองขังท่ีผานการอบรมเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดภายหลัง
พนโทษ 

 กรมราชทัณฑ 
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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   

     เปาหมาย 
     เรือนจํา ช่ัวคราวศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงตาม
โครงการกําลังใจ ในพระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติ
ยาภา จํานวน 9 แหง 
  1.เรือนจําช่ัวคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางชียงราย 
  2.เรือนจําช่ัวคราวแคนอยสังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
  3.เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด 
  4.เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
  5.เรือนจําช่ัวคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
  6.เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร 
  7.เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
  8.เรือนจําช่ัวคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
   9.ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา กรมราชทัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางการดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือเขารวมใน
โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหวางเดือน 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 
 

 กรมราชทัณฑ 
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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   

     3.โครงการหองสมุดพรอมปญญา 
วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหกับผูตองขัง 
  2.เพ่ือใหบริการดานขอมูลขาวสาร ความรูท่ีเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ ท้ังในดานการ
ควบคุมและแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 
  3.เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผูตองขังใหเปน
พลเมืองดีของสังคม 
  4.เ พ่ือสรางเสริมนิสัยรักการอาน เสริมทักษะการเรียนรู       
การแสวงหาความรู รวมท้ังนันทนาการแกผูตองขัง และเจาหนาท่ี 
เปาหมาย 
    ใหเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ มีหองสมุดท่ีมีมาตรฐาน      
เปนแหลงการศึกษาเรียนรูของผูตองขัง 
ผลการดําเนินงาน 
  - ระหว า งป  พ .ศ .2546 -2557 ได มี การส งส นับส นุน
งบประมาณเพ่ือการปรับปรุงหองสมุดเรือนจําตลอดจนสื่อ
สารสนเทศตางๆ และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปดแลว 
15 แหง 

 กรมราชทัณฑ 
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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   

       - ในป 2558 เสดจ็ฯ ทรงเปดหองสมุดพรอมปญญาทัณฑสถาน
หญิ งนครราชสีมา  เมื่ อ วัน ท่ี  13 ตุ ล าคม 2558 และมี
หมายกําหนดการเสด็จฯ ทรงเปดหองสมุดพรอมปญญาอีกสอง
แหง ในเดือนธันวาคม 2559 ไดแก เรือนจําพิเศษมีนบุรี (วันท่ี 7 
ธันวาคม 2559) และทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน ระหวาง
วันท่ี 13-16 ธันวาคม 2559 ขณะน้ีอยูระหวางการ             
จัดเตรียมการรับเสด็จฯ 
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
  ขอจํากัด/ปญหาอุปสรรคในการขยายผลการดําเนินงานหองสมุด
เรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  1.สื่อทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด ขาดความหลากหลาย  
ไมสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูรับบริการ 
  2.วัสดุ อุปกรณสําหรับการดําเนินงานหองสมุดขาดความทันสมัย 
เชน คอมพิวเตอรในการสืบคนและการจัดการความรูของหองสมุด
ไมเพียงพอ 
  3.เรือนจํา/ทัณฑสถานหลายแหง ไมมีอาคารท่ีทําหารหองสมุดท่ี
เปนเอกเทศ/ไมเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  4.บุคคลากรปฏิบัติงานหองสมุดไมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 

 กรมราชทัณฑ 
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 ๑.๓ สงเสริมใหเจาหนาท่ี/
หนวยงานของรัฐเรียนรูเขาใจ
หลักการทรงงาน 
 

       การจัดกิจกรรมรณรงคเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ
และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใตโครงการ    
“ดีเอสไอ นอมดวงใจ เทิดไทองคราชันย”ในวันท่ี 4 ธันวาคม 
2558 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครบ 88 พรรษา โดยมี
กิจกรรมดังน้ี 
    1.การจัดบอรดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสงเสริมการเรียนรู
เรื่อง หลักการทรงงาน ณ บริ เวณโถงกลาง ช้ัน G อาคาร       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และจัดบอรดรณรงคเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
    2.จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายสัตยปฏิญาณ 
       2.1 จัดสมุดลงนามถวายพระพร เพ่ือใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณโถงกลางช้ัน G 
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ2.2 ตกแตงอาคาร สถานท่ี ประดับ
ธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย 
       2.3 ติดตั้งแถบสัญลักษณ (banner) “ลงนามถวายสัตย
ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน”บนหนาเว็บไซตของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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          2.4 จัดพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวาย
สัตยปฏิญาณ เ พ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน       
การกลาวคําปฏิญาณตน “บุคลากรดีเอสไอ ไรทุจริต”/รองเพลง
ชาติ/สักการะพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศ/รองเพลงพอของ
แผนดิน เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี      
โดยพรอมเพรียงกัน ณ บริเวณลานหนาหอพระพุทธวิชัยอภัยมาร
นิราศ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
      2.5 การประกาศเจตนารมณของนโยบายการกํากับดูแล
องคกรท่ีดี ประจําปงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบดวยนโยบาย
หลัก 4 ดาน สําหรับเปนกรอบแนวทางการดําเนินการบริหาร
จัดการองคกร กรมสอบสวนคดีพิเศษของอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษโดยมีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนท้ังสิ้น 771 คน 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 ๒.๑ การเตร ียมความพร อมสู

ประชาคมการเม ืองและความ

มั่นคงอาเซียน 

 

   โครงการพัฒนาความรวมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
เขารวมประชาคมอาเซียน 
วัตถุประสงค  
    เ พ่ือบูรณาการการดําเนินงานเสริมสรางความรวมมือใน
ประชาคมอาเซียนภายใตยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
    ๑ )โครงการพัฒนาความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายใน
การปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและการขาวใน
กลุมประชาคมอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
    การดําเนินโครงการไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยจัดประชุม
หารือเฉพาะกิจทวิภาคีดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ขามชาติในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน จํานวน 2 ประเทศ 
เพ่ือหาแนวทางในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 
และพัฒนาความรวมมือ ดังน้ี 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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           1.๑ วันท่ี 27 มกราคม 2559 บุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิเศษ จํานวน 11 คน ไดประชุมหารือเฉพาะกิจทวิภาคีดานการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ ระหวางหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายประเทศมาเลเซีย รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรมขามชาติ และ
การขาวกับประเทศมาเลเซีย เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองทันทวงที
อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ (BILATERAL MEETING) 
      ๑.2 วันท่ี 28 มกราคม 2559 บุคลากรกรมสอบสวนคดี
พิเศษ จํานวน 11 คน ไดเดินทางทางไปศึกษาดูงาน และสราง
เครือขายความรวมมือดานการบริหารระบบการจัดการฝกอบรมใน
สถาบันการศึกษา Home Team Academy ประเทศสิงคโปร 
เพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณดานตางๆ เชนระบบการจัด
ฝกอบรมการจัดทําหลักสูตรสําหรับผูสอนและพัฒนาการเรียนการ
สอน การออกแบบวิธีการเรียนการสอนและการฝกอบรมแตละ
หลักสูตรใหมีความเหมาะสม เพ่ือนํามาพัฒนาสถาบันพัฒนาการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหเปน
สถาบันท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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     ๒) โครงการสัมมนาความรวมมือดานการสืบสวนสอบสวนเพ่ือ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของประเทศในกลุม
อาเซียน  
ผลการดําเนินงาน 
       ดําเนินงานแลวเสร็จ เมื่อวันท่ี ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมการเดน คลิฟ รีสอรท แอนด สปา (Garden Cliff 
Resort & Spa ) พัทยา โดยมีผูเขารวมสัมมนาและเจาหนาท่ี
โครงการ จํานวน 90 คน โดยเปนการจัดโครงการสัมมนา “ความ
รวมมือดานการสืบสวนสอบสวนเพ่ือปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมของประเทศในกลุมอาเซียน”โดยเนนประเด็นดาน
การคุมครองผูบริโภค และมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดานการคุมครองผูบริโภครวมกันบูรณาการกฎหมาย
ดานการคุมครองผูบริโภคใหไดมาตรฐานอาเซียน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของเกิดประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน และเปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนองคความรู และความ
คิดเห็นระหวางผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการคุมครอง
ผูบริโภค และรวมกันหามาตรการในการแกไขปญหาปราบปราม
ผูกระทําผิด และคุมครองผูบริโภคเพ่ือใหดําเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคลองกับมาตรฐานอาเซียน รวมท้ังเพ่ือสราง
ความเขาใจและเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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     ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการคุมครองผูบริโภค ซึ่งการ
ดําเนินโครงการสําเร็จเรียบรอยดวยดีเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีได
กําหนดไว๓) โครงการศึกษาระบบการตรวจสอบการทุจริตทาง
บัญชี (Forensic  Accounting) ในกลุมประเทศอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
   ดําเนินงานแลวเสร็จ  การดําเนินการตามโครงการศึกษาระบบ
การตรวจสอบการทุจริตทางบัญชี (Forensic Accounting) ใน
กลุมประเทศอาเซียน มีผู เขารวมโครงการเปนเจาหนาท่ีกรม
สอบสวนคดีพิเศษจํานวน ๑๐ ทาน ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
ตรวจสอบการทุจริตทางบัญชีและไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศฟลิปปนส เปนเวลา ๕ วัน ระหวางวันท่ี ๙-๑๓ พ.ค. 
๒๕๕๙ ใชงบประมาณไปท้ังสิ้นเปนเงิน ๔๑๙,๖๕๖.๐๐ บาท      
(สี่ แสนห น่ึงหมื่น เก า พันหกรอยห าสิบหกบาทถวน)  สรุป
รายละเอียดการศึกษาดูงานไดดังน้ี 
    ๑.การศึกษาดูงานท่ี สถานทูตไทยประจําประเทศฟลิปปนส 
      - ขอมูลท่ัวไปของประเทศฟลิปปนส 
      - ขอมูลเศรษฐกิจ (ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
      - ความสัมพันธไทย-ฟลิปปนส 
การบรรยายสรุปเ ก่ียวกับปญหาทาทายดานความมั่นคงใน
ฟลิปปนส ในหัวขอตางๆดังน้ี  
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           - ดานความมั่นคง 
      - ดานเศรษฐกิจ/การเมือง 
      - ดานอาชญากรรมขามชาติ   
    ๒.การศึกษาดูงานท่ีหนวยงาน Anti-Money Laundering 
Council  เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูถึงเทคนิคการไดมาซึ่ง
ขอมูลทางการเงินและเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนคดีทาง
การเงินระหวาง ๒ หนวยงาน และวางแนวทางการประสานงาน
ระหวางหนวยงาน 
    ๓.การศึกษาดูงานท่ีหนวยงาน National Bureau of 
Investigation (NBI)  เปนการศึกษาดูงานดานโครงสรางและการ
ดําเนินงานของ NBI  ซึ่ง NBI เปนหนวยงานระดับชาติท่ีมีอํานาจ
ในการสืบสวนสอบสวนคดีตางๆท้ังในสวนเทศบาล เขตเมือง และ
จังหวัดท่ัวไปในหมูเกาะฟลิปปนส การสืบสวนสอบสวนคดีตางๆ 
NBI จะสืบสวนสอบสวนท้ังคดีอาญา คดีแพงและความผิดตาม
กฎหมายพิเศษตางๆ  รวมท้ังยังไดศึกษาดูงานสถาบันฝกอบรมของ 
NBI (The NBI Academy) ซึ่งเปนสถาบันฝกอบรมท่ีรองรับการ
ฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน เจาหนาท่ีตํารวจ และ
เจาหนาท่ีจากหนวยงานบังคับใชกฎหมายตางๆ นับวาไดรับ
ประโยชนอยางยิ่งดวย 
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     ๔.การศึกษาดูงานท่ีหนวยงาน Philippine Center on 
Transnational Crime (PCTC) เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ประธานาธิบดี โดยอาศัยอํานาจตามความในคําสั่งฝายบริหาร     
ท่ี 62 และมีภารกิจในการวางแผนการดําเนินงานแบบบูรณาการ
ระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมาย หนวยงานดานการขาว และ
หนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 
รวมท้ังการนําแนวทางไปปฏิบัติ๔) โครงการศึกษาดูงานและ
ประสานความรวมมือดานการสืบสวนสอบสวนการกระทําผิด
เกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุนกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร 
ผลการดําเนินงาน 
    การดําเนินโครงการไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยมีการจัด
กิจกรรมตามโครงการประชุมแลกเปลี่ยนองคความรู และประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานในกลุมอาเซียน- Asean Economic 
Community หรือ AEC โดยเนน ประเทศสิงคโปร 1 ครั้ง       
เมื่อวันท่ี 24-26 กุมภาพันธ 2559 มีจํานวนขาราชการกรม
สอบสวนคดีพิเศษเขารวมโครงการ 23 คน ซึ่งท้ังหมดไดมีโอกาส
ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการสืบสวนสอบสวน
การกระทําความผิดเก่ียวกับตลาดเงินและตลาดทุนกับเจาหนาท่ี
ของหนวยงานบังคับใชกฎหมายของประเทศสิงคโปร และกระชับ 
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     ความรวมมือระหวางกันตอไปในอนาคต ท้ังน้ี ทําใหกรมสอบสวน
คดีพิเศษสามารถวางแผนในการบริหารจัดการ สรางเครือขาย
ความรวมมือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบูรณาการการสอบสวนคดี
พิ เ ศษร ะดั บภู มิ ภ า ค  และ เ พ่ิ ม ช อ งท า ง ในกา ร ร วบร ว ม
พยานหลักฐาน๕) สัมมนาความปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเสริมสรางแนวรวมและความรวมมือของ
ประชาคมอาเซียน  
ผลการดําเนินงาน 
    การดําเนินโครงการไดเสรจ็สิน้เรียบรอยแลว สรุปผลการดําเนิน
โครงการ ฯ ไดดังน้ี 
    กิจกรรมท่ี 1 การสรางเครือขายกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
ในประเทศมาเลเซีย โดยมีผู แทนสํานักคดี เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ จํานวน 10 ราย ไดเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซีย เพ่ือดูงานและประชุมหารือกับหนวยงาน จํานวน 
2 แหง ไดแก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กัวลาลมัเปอร เมื่อวันท่ี  
17 มีนาคม 2559 และ หนวยงาน Commercial Crime 
Investigation  Department  สังกัด  Royal  Malaysia  Police  
เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม  2559 
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     กิจกรรมท่ี 2 การจัดสัมมนาเพ่ือพูดเพ่ือพูดคุยและหารือกับ
หนวยงานหลักในประเทศไทยท่ีรับผิดชอบงานดานการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร/เทคโนโลยี ไดแก กอง
บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 การสัมมนาเปนไปดวย
ความเรียบรอย  
    การดําเนินโครงการดังกลาว ทําใหบุคลากรของกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีความรู มีเครือขาย เพ่ือเสริมสรางความรวมมือในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรท่ีเปนคดี
พิเศษในประเทศอาเซียน๖) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช
เครื่องมือการตรวจวิเคราะหพยานหลักฐานดิจิตอล 
ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว โดยกําหนดการดําเนิน
โครงการ 2 กิจกรรม  ดังน้ี 
    กิจกรรมท่ี 1 คือ กิจกรรมการฝกอบรมภายในประเทศ ใน
หัวขอ การตรวจยึดและจัดการวัตถุพยานเครื่องคอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร (Server) ดําเนินการฝกอบรมในวันท่ี 15 ธันวาคม 
2558 ณ หองประชุมคอมพิวเตอร ช้ัน 1 อาคารกรมสอบสวนคดี
พิเศษ  
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         กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการใชเครื่องมือ
ตรวจวิเคราะหพยานหลักฐานดิจิตอล โดยนําเจาหนาท่ีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 11 คนเดินทางไปศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ เปนการประสานงานและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ความรูในเรื่องการใชเครื่องมือและหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
พยานหลักฐานดิจิตอล  ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานตรวจ
พิสูจนและวิเคราะหพยานหลักฐานดิจิตอล ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 
และสาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันท่ี 24-27 กุมภาพันธ 2559  
    จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ทําใหผูเขารวมกิจกรรม ไดรับ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน
ดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน และสามารถประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดานการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมากยิ่งข้ึน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลองค
ความรู และเทคนิคการสืบสวนวิเคราะหขอมูลระหวางกัน๗) 
โครงการการพัฒนากรอบความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนองค
ความรู และกําหนดมาตรการ แนวทาง และการบูรณาการการ
ทํางานกับประเทศในกลุม  ASEAN  EconomicCommunity 
หรือ AEC ในการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา 
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     ผลการดําเนินงาน 
    ดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลวโดยจัดกิจกรรมตามโครงการ 
ประชุมแลกเปลี่ยนองคความรู และประสานความรวมมือกับ
หนวยงานในกลุมอาเซียน Asean Economic Community หรือ 
AEC โดยเนน ประเทศเวียดนาม จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 8-11 
ธันวาคม 2558  มีจํานวนขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเขา
รวมโครงการ 24 คน ซึ่งท้ังหมดไดรับความรูและประสบการณใน
การปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาจาก
หนวยงานบังคับใชกฎหมายภาครัฐของประเทศเวียดนาม 4 
หนวยงาน และภาคเอกชน 1 หนวยงาน ไดแก กรมการคาภายใน 
(Market Surveilance Agency)สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคา, สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงเวียดนาม (National 
Office of Intellectual Property(NOIP))สังกัดกระทรวง 
ก า ร ว ิท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี , กรมศุลกากร 
(Department of Customs)สังกักระทรวงการคลัง , กองบังคับ
การตํารวจเศรษฐกิจ(Department of Economic Police)สังกัด
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และบริษัทท่ีปรึกษา ติลลีกี ก๊ิบ
บินส จํากัด สํานักงานเวียดนาม อีกท้ังมีการสรางเครือขายการ
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาจากหนวยงานบังคับใชกฎหมายภาครัฐของประเทศ 
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คดีพิเศษ 
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     เ วียดนาม 4 หนวยงาน และภาคเอกชน  1 หนวยงาน๘)        
การจัดทําคูมือการสืบสวนสอบสวนในกรอบประชาคมอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน    
     ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว (สิงหาคม 2559) โดยจัดทํา
คู มื อ ก า ร สื บส วนส อบสวน ในกรอบป ระชาคมอา เ ซี ย น             
เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 500 เลม      

  

 ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาที่ตอง

ไดร ับการปองกันและแกไขโดย

การบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด

และการจ ัดการป ญหาอื ่นๆ ท่ี

เช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 

   ๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 
 
 
  ๒.๑.๑.๒ การคามนุษย 
 

   1. โครงการศึกษาวิเคราะหเพ่ือพัฒนา ระบบงานสืบสวน
สอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 
    1.1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณการคามนุษย และกฎหมายท่ี
เก่ียวของ"ดําเนินการศึกษาวิเคราะหสถานการณการคามนุษย และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ จากเอกสารท่ีเก่ียวของ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
และจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
    1.2 วิเคราะหรูปแบบการกระทําความผดิเก่ียวกับการคามนุษย
ดําเนินการวิเคราะหรูปแบบการกระทําความผิดเก่ียวกับการคา
มนุษยเบ้ืองตน 
    1.3 นําเสนอและรับฟงความคิดเห็นของการศึกษา 
    1.4 กิจกรรมสรุปผลการศึกษา 
    ผลผลิต (Output) ของโครงการ : เอกสารรายงานการศึกษา เรื่อง 
“การศึกษาวิเคราะหรูปแบบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
เพ่ือพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ”  จํานวน 1 เรื่อง 
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         ผลลัพธ (Outcome) ของโครงการ : ผลของการศึกษา
วิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทําความผดิ
เก่ียวกับการคามนุษย อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบการสืบสวน
สอบสวนการกระทําความผดิเก่ียวกับการคามนุษยแบบบูรณาการ
ในเ ชิงรุกรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ เ พ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือแกไขปญหาการคามนุษยใหประเทศไทยกาวพนจากการ
อยูในบัญชีกลุม Tier 3 โดยเรงดวน 
ผลการดําเนินงาน 
   รายงานการศึกษา เรื่อง การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบงาน
สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดเ ก่ียวกับการคามนุษย  
จํานวน 1 เลม 
    2. การดําเนินการเรื่องสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีคามนุษย 
        2.1 คดีพิเศษท่ี 36/2557  กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวง
ไปบังคับใชแรงงานท่ีประเทศแอฟริกาใต 
ผลการดําเนินการ 
    สงสํานวนการสอบสวนใหสํานักงานอัยการ เมื่อ24 มิถุนายน 
2559 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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           2.2 .  คดี พิ เศษ ท่ี  22/2558   คดี  เด็ กชาย ทัก ษิณ  
วรรณศิลป กับพวก ถูกหลอกลวงและบังคับใหเปนแรงงานใน
เรือประมงซึ่ ง ทําการประมงอยู ในเกาะอัมบน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และนานนํ้าอินโดนีเซีย 
ผลการดําเนินการ 
       สงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ สํานักงานคดีคา
มนุษย ตามหนังสือกราบเรียนอัยการสูงสุด ท่ี 0812.3/90 ลง
วันท่ี 12 ม.ค. 2559 
        3.3 คดีพิเศษท่ี 23/2558  อัยการสูงสุดมอบหมายให
สอบสวนกรณี นายบุญศรี  กุลวงษ  ถูกบังคับใชแรงงานบน
เรือประมงในนานนํ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ผลการดําเนินการ 
       สงสํานวนการสอบสวนไปยังอัยการสงูสุด (ตามหนังสือ ท่ี ยธ 
0812.3/534 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2559)  
        2.4 เลขสืบสวนท่ี 167/2554  กรณีสํานักงานตํารวจ
ออสเตรเลียประจําประเทศไทยขอความรวมมือในการสืบสวน 
กรณีมีกลุมบุคคลรวมกันปลอมแปลงเอกสารเพ่ือใหบุคคลใชเปน
หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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     ผลการดําเนินงาน 
      ยุติเรื่องสืบสวน (ตามหนังสือ ศคม. ท่ี ยธ 0812.3/1436    ลง
วันท่ี 9 ธ.ค. 2558) 
      2.5 เลขสืบสวนท่ี 32/2557   
            นางสาวคิม เมียว ยี  อายุ 25 ป ถูกจับโยนออกจาก
รถยนตบนถนนเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และเสียชีวิตในเวลา
ตอมา 
ผลการดําเนินงาน 
    ยุติเรื่องสืบสวน (ตามหนังสือ ศคม. ท่ี ยธ 0812.3/332 ลงวันท่ี 
17 มี.ค. 2559) 
    2.6 เลขสืบสวนท่ี 133/2557  การปราบปรามขบวนการ
นําพาชาวโรฮิงจาและผูลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายท่ีอางเปนชาว
ตุรกี (อุยกูร) ตามสั่งการหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ผลการดําเนินงาน 
    ยุติเรื่องสืบสวน (ตามหนังสือ ศคม. ท่ี ยธ 0812.3/349 ลงวันท่ี 
21 มี.ค. 2559)     
     2.7 เลขสืบสวนท่ี 44/2558  ชาวเมียนมา จํานวน 3 ราย 
ถูกนายหนาชาวเมียนมา รวมกับคนไทยหลอกลวงจากจังหวัด
ระนอง ใหไปทํางานบนเรือประมงไทยท่ีไปทําการประมงใน
อินโดนีเซีย 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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        ผลการดําเนินงาน 
     ยุติเรื่องสืบสวน (ตามหนังสือ ศคม. ท่ี ยธ 0812.3/244 ลงวันท่ี 
25 ก.พ.2559)  
     2.8 เลขสืบสวนท่ี 72/2558  เจาหนาท่ีตํารวจรวมกัน
จับกุมชาวโรฮิงจา (อุยกูร) จํานวนหลายรายแตตอมาไดมีการ
ปลอยตัวผูตองหาท้ังหมดไปคืนใหกลุมนายหนาท่ีพามาโดยไมมีการ
ดําเนินคดีแตอยางใด 
ผลการดําเนินงาน 
     ยุติเรื่องสืบสวน (ตามหนังสือ ศคม. ท่ี ยธ 0812.3/95   ลงวันท่ี 
22 ม.ค.2559) 
    2.9 เลขสืบสวนท่ี 96/2558 นายมงคล  บุญเลิศ           
ถูกหลอกลวงและบังคับใชแรงงานบนเรือประมงในนานนํ้า
ตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
    ยุติเรื่องสืบสวน (ตามหนังสือ ท่ี ยธ 0812.3/234  ลงวันท่ี 
24 ก.พ. 2559) 
    2.10 เลขสืบสวนท่ี 134/2558  MAT รองขอใหชวยเหลือ
ลูกเรือประมงเมียนมา จํานวน 5 คน ซึ่งถูกบังคับใชแรงงานบนเรือ
ในนานนํ้า จ.ตรัง 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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     ผลการดําเนินงาน 
    ยุติเรื่องสืบสวน (ตามหนังสือ ท่ี ยธ 0812.3/256  วันท่ี 29 
ก.พ. 2559) 
    2.11 เลขสืบสวนท่ี 153/2558  ไดรับขอมูลจากสํานักงาน
สืบสวนความมั่นคงแหงมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (HSI) ขอให 
กสพ.ตรวจสอบกรณีบริษัท 5 บริษัทในประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับ
การผลิตอาหารทะเลซึ่งคาดวาใชแรงงานท่ีถูกบังคับ 
ผลการดําเนินงาน 
   อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติใหยุติการสืบสวน  เมื่อวันท่ี 
10 สิงหาคม 2559 
    2.12 เลขสืบสวนท่ี 169/2558 มีกลุมบุคคลจัดหาแรงงาน
ตางดาวเขาประเทศมีพฤติการณเอาเปรียบชักจูงแรงงานชาวเมียน
มาใหทํางานลักษณะบังคับใชแรงงานในสถานประกอบการ 
ผลการดําเนินงาน 
    สืบสวนเสร็จสิ้นแลว อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติใหยุติ
การสืบสวน    

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๒.๑.๑.๓ อาชญากรรมขามชาติ 
 

   1. โครงการพัฒนาความรวมมือการบังคับใชกฎหมายในการ
ปองกันปราบปรามคดี พิ เศษและอาชญากรรมขามชาติ ใน
ประชาคมอาเซียน เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กิจกรรม 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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     ประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop)ระหวางบุคลากรหนวยงานบังคับ
ใชกฏหมาย  ท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรม   ท่ีเปนคดีพิเศษและ
อาชญากรรมขามชาติในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน พัฒนา
ความรวมมือแลกเปลี่ยนขอมูลและเพ่ือหาแนวทางในการ ปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมโครงการพัฒนาความรวมมือการ
บังคับใชกฏหมายและการขาวในกลุมประชาคมอาเซียน 
ผลการดําเนินงาน 
    ไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานอาชญากรรมและการกอ
การรายระหวางสํานักงานตํารวจสันติบาล 2 สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เมื่อ 22 ธันวาคม 2557 ณ รร.เอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 
กิจกรรม  
    การประชุมหารือทวิภาคีด านการปอง กันปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติระหวางไทยและเวียดนาม 
ผลการดําเนินงาน 
เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ประเทศเวียดนาม 15 - 18      
ธ.ค. 57 
กิจกรรม 
    ประชุม การประชุมหารือทวิภาคีดานการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติระหวางไทยกับฟลิปปนส 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๒๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ผลการดําเนินงาน 
เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส 21 - 24   
ก.ค. 57 
กิจกรรม 
    ประชุม การประชุมหารือทวิภาคีดานการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติระหวางไทยกับสิงคโปร 
ผลการดําเนินงาน 
    เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สิงคโปรเรียบรอยแลว 
    2.การ ดําเ นินการเรื่ องสืบสวนสอบสวนเกี่ ยวกับค ดี
อาชญากรรมขามชาติ 
        2.1.คดีพิเศษท่ี 49/2557 กรณีกลุมชาวปากีสถาน
รวมกับบุคคลชาวไทยประกอบธุรกิจเขาขายเปนความผิดฐานคน
ตางดาวประกอบธุรกิจตองหามโดยไมไดรับอนุญาต เพ่ือใชเปน
ธุรกิจบังหนาในการปลอมและจําหนายหนังสือเดินทางปลอม และ
อาศัยในประเทศไทยเปนแหลงในการกระทําความผดิ อันกอใหเกิด
ผลกระทบตอความมั่นคงภาพลักษณและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
    สงสํานวนการสอบสวนเสนอพนักงานอัยการและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๒๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     ผลการดําเนินงาน 
    สงสํานวนการสอบสวนเสนอพนักงานอัยการ 
    2.4.คดีสืบสวนท่ี 170/2557 กรณีสํานักงานตํารวจ
สหพันธรัฐออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย ขอใหตรวจสอบกลุม
บุคคลตองสงสัยท่ีอาจมีพฤติการณอาศัยประเทศไทยเปนแหลงใน
การหลอกลวงชาวตางชาติซึ่งสวนมากอยูในประเทศออสเตรเลีย 
ใหรวมลงทุนการซื้อขายหุนบริษัทตางประเทศ เพ่ือทํากําไร มีการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียม (ภาษี) ลวงหนาจากผูลงทุน 
ผลการดําเนินงาน 
    สืบสวนแลวเสร็จ ยุติการสืบสวน 

  

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

   กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีหนวยงานศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต เปนหนวยงานในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ทําหนาท่ีประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการรวมกันแกไขปญหาตามแนวสันติวิธี หลักสิทธิ
มนุษยชน 
    ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบ โครงการพัฒนาศูนยขอมูลความมั่นคง
และอาชญากรรมภัยแทรกซอนจั งห วัดชายแดนภาคใต  
(ศขม.จชต.) ตามยุทธศาสตรยุทธวิธีและอํานวยการเพ่ือแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ของกระทรวงยุติธรรม ประจําป  

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๒๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีการดําเนินการตามหนาท่ี คือ จัดหา 
รวบรวม วิเคราะห จดัทําความเช่ือมโยงเครือขาย และแจกจาย
ขอมูลขาวสารไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของในภารกิจ ๒ ดาน ไดแก 
ดานความมั่นคง ดานอาชญากรรมภัยแทรกซอน และศูนย ฯ ได
รายงานผลการดําเนินงานเปนหนังสือ (ลับ)ใหกระทรวงยุติธรรม
ทราบเปนประจําทุกเดือน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๒.๓ การระดมสรรพกําลังจากทุก
ภ า ค ส ว น ท้ั ง ใ น ร ะ ดั บ ชุ ม ช น 
ทองถ่ิน และนานาชาติใหสามารถ
ดําเนินงานรวมกันเปนเครือขายได 
 

   1) โครงการพัฒนาเครือขาย DSI ในการปองกันอาชญากรรม
พิเศษ 
วัตถุประสงค  
    1. เ พ่ือ พัฒนาศักยภาพสมาชิก เครื อข ายดี เอสไอใหมี
ประสิทธิภาพในดานการปองกันอาชญากรรมคดีพิเศษ  
    2. เครือขายเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ในพ้ืนท่ี
ท่ีเกิดปญหา โดยสรางกลไกการดําเนินงานรวมกัน กรมสอบสวน
คดีพิเศษสามารถท่ีจะบริหารองคกรอยางมีสวนรวมกับเครือขาย 
และพัฒนาสูการมาเปนหุนสวนในการดําเนินกิจกรรมรวมกันตาม
หลักการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐและตามยุทธศาสตรของดีเอส
ไอ 
    3. เพ่ือสรางสัมพันธเครือขายเดิมท่ีมีอยูใหเกิดความยั่งยืน
ตลอดจนสามารถขยายฐานเครือขายเพ่ิมข้ึน  
     

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๓๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         4. เพ่ือสรางฐานขอมูลดานเครือขายดีเอสไอใหมีมาตรฐานของ
องคกร 
    5. เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานดานเครือขายรวมกันท้ัง
ภายในองคกรและภายนอกองคกร 
ผลการดําเนินการ  
    ดําเนินการไปแลว 7 กิจกรรม 
    1. กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนและเผยแพรภารกิจ อํานาจ
หนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
    2. กิจกรรมการสรางวิทยากรเผยแพรความรูอาชญากรรมคดี
พิเศษ 
    3. กิจกรรมเสริมเสรางศักยภาพแกนนําเครือขายดีเอสไอ 
(จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎรธานี) 
    4. กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเครือขายดีเอสไอ (จัดทํา
วารสารเครือขายดีเอสไอภาคประชาชน  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 6,000 ฉบับ) 
    5. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขายดานเทคนิค
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรม 
คดีพิเศษ 
     6.กิจกรรมเผยแพรความรูดานอาชญากรรมคดีพิเศษดาน
ทรัพยสินทางปญญาแถบชายแดน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๓๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         7. กิจกรรมรับฟงความคิดเห็นและมอบรางวัลเครือขายตนแบบดี
เอสไอ ศูนยเครือขายและพันธมิตรภาคประชาชน ไดดําเนินการ
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการสราง
เครือขาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายดีเอสไอในการ
ปองกันอาชญากรรมคดีพิเศษ ซึ่งมี 
***ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลีย่อยูท่ี 4.27 
ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 85.34 **** 

2) โครงการสรางเครือขายกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินคดีภาษีอากร 
วัตถปุระสงค   
    1. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางกรมสอบสวน
คดีพิเศษกับหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บ
ภาษีอากร ปองกันปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับภาษีอากร  
    2. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางบุคลกา
กรของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีอากร ปองกันปราบปรามการกระทํา
ผิดเก่ียวกับภาษีอากร  
    

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     3. เพ่ือระดมความคิดเห็นหาแนวทางการบูรณาการการดาํเนินงาน
ระหวางหนวยงานในการปองกันปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ
ภาษีอากร 
ผลการดําเนินงาน 
ฝกอบรมเจาหนาท่ีหนวยงานในการปองกันปราบปรามการกระทํา
ผิดเ ก่ียวกับภาษีอากร จํานวน 45 คน ระหวางวันท่ี 3 -5 
กุมภาพันธ 2559 ณโรงแรมริเวอรแคว รีโซเทล รีสอรท อําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
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 ๒.๑.๑ ปญหาเฉพาะหนาท่ีตอง
ไดรับการปองกันและแกไขโดย
การบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด
และการจัดการปญหาอ่ืนๆ ท่ี
เช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 
๒.๑.๑.๑ ปญหายาเสพติด 

   - งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 
๑.ตรวจพิสูจน 
   ดําเนินการตรวจพิสูจน จํานวน 11,224 ราย 
๒.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ

รักษา จํานวน 8,225 ราย แบงออกเปน 
         - การฟนฟูฯ แบบควบคุมตัอง จํานวน 6,067 ราย 

 - การฟนฟูฯ แบบไมควบคุมตัว จํานวน 2,158 ราย 
      ผลการฟนฟูเสรจ็สิ้นไป โดยผลการฟนฟูเปนท่ีพอใจ 

จํานวน 5,517 ราย 

13,810,930.39 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

     - การถายโอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระบบ
บังคับบําบัดใหกับสาธารณสุข 
    1. โครงการเตรียมความพรอม เพ่ือรองรับภารกิจการถาย
โอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางประชุมหารือ เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินโครงการ 
    2. โครงการประชมุเชงิปฏบัิติการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานท่ีเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 

 
 

1,158,000 
 
 
 
 
 
 

849,000 
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     ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางการเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการดานการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพฯ 
 
    3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานพหุภาคี    
ในการการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางการเตรียมการอบรมบุคลากร 

 
 
 
 

692,000 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ

 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
2.2.3 สรางความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยตุิธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

   - โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผล
การดําเนินงานดังน้ี 
ผลการดําเนินงาน 
    - ปจจุบันอยูเตรยีมความพรอมในการดําเนินโครงการ โดยมี
โครงการดังน้ี 
    1. โครงการเตรียมความกอนปลอยและพัฒนาศักยภาพ
ผูกระทําผิดเพ่ือเสรมิสรางความมัน่คงและสงบสุขในชายแดน
ภาคใต (เปาหมาย 92 คน) 

    2. โครงการขับเคลื่อนบานก่ึงวิถีเพ่ือคืนคนดีสูสังคม (เปาหมาย 
33 คน) 

๘,๕๖๒,๕๐๐ 
 
 
 
 
 

1,016,340 
 
 
 

452,280 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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          3. โครงการสงเสรมิใหอาสาสมัครคุมประพฤตมิีสวนรวมใน
การดูแลเปาหมายมั่นคง (เปาหมาย 547 คน) 

     4. การจัดคายแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคด ียาเสพตดิ (คายภมูิ
บุตรา) (เปาหมาย 500 คน จังหวัดละ 2 รุน รุนละ 50 คน รวม 
100 คน) 

     5. การจางเหมาเจาหนาท่ีผูประสานงานในชุมชน จํานวน 22 
คน 

2,045,480 
 

1,088,400 
 
 

3,960,000 
 

กรมคุม
ประพฤต ิ
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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         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 
          จัดสรรงบประมาณใหกับสถานพินิจฯ 77 แหงท่ัวประเทศ 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะของเด็ก
และเยาวชนท่ีถูกสงมาควบคุมตัวในสถานพินิจฯ เพ่ือการตรวจพิสูจน 
 

1,075,417.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

970,000 
 
 
 
 
 
 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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          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 
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         3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานการบําบัด 
ฟนฟูมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติด 
จํานวน 5,750,000 บาท 
วัตถุประสงค   
     1. เพ่ือใหหนวยงานเกิดการเรียนรูและมีแนวทางในการพัฒนา
หนวยงานดานการบําบัดยาเสพติดอยางเปนระบบ 
     2. เพ่ือใหหนวยงานสามารถนําแนวทางไปประยุกตใชในการ
พัฒนาหนวยงานดานการใหบริการบําบัดยาเสพติดแกเด็กและ
เยาวชนตามเกณฑมาตรฐานอยางตอเน่ือง 
     3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรผูใหการบําบัด 
 

5,224,856.91 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่ง
การของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 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 
         จัดสรรงบประมาณให กับศูนยฝกและอบรมฯเขต 6 
จังหวัดนครสวรรค ศูนยฝกและอบรมฯเขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี 
สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค และแมฮองสอน แหงๆ ละ 
150,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจางผูชวยนักบําบัด 
ระยะเวลา 10 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 
2559) 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 

 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๔๑ 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      4. โครงการการประชมุเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือการพัฒนา
หนวยงาน 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 

 



๔๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      5. โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหนวยงานเขาสู 
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 

 
 
 



๔๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      6. โครงการติดตามประเมินผลหนวยงานเพ่ือเขาสูการรับรอง
คุณภาพ 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 



๔๔ 
 
 

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 



๔๕ 
 
 

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 ศูนย
ฝกฯ เขต 2 จังหวัดราชบุรี ศูนยฝกฯ เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี 
สถานพินิจฯ จั งหวัดขอนแกน ตรัง นครราชสีมา สงขลา 
นครศรีธรรมราช อุดรธานี ลําปาง และ ระยอง ป 2559 จํานวน 
12 แหง คือ ศูนยฝกฯ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนยฝกฯ เขต 
4 จังหวัดขอนแกน ศนูยฝกฯ เขต 11 จังหวัดลพบุรี ศูนยฝกฯ  
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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 

 
 
 
 
 



๔๗ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     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 

 
 
 



๔๘ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     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 

 
 



๔๙ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

    
 
 
 

 10. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน
ท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 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  

298,616 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๕๐ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

           9. สถานพินิจฯ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1 ราย  
      10. สถานพินิจฯ จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 ราย 
      11. สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 ราย 
      12. สํานักพัฒนาระบบงานยตุิธรรมเด็กและเยาวชน  
จํานวน 1 ราย 

 กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๒.๑ การเตรียมความพรอม 
สูประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 

   แผนงาน : พ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร 
             จัดการภาครัฐ   
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงานในสังกัด 
             และใหบริการประชาชนในดานงานยุติธรรม  
กิจกรรม : เสริมสรางความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ 
             ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  (งบประมาณ สป.ยธ. ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
โครงการท่ี ๑ :  โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการเพ่ือชวยเหลือ
เหยื่ออาชญากรรมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (ระยะ
ท่ี 1) (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   **อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงาน**  

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายสูความเปนผูนําอาเซียน (งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
**อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงาน** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 



๕๒ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใช 
ความรุนแรงในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต 
     ๒.๒.๔ หลักสิทธิมนุษยชน 
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ

   แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดน 
             ภาคใต   
โครงการ :  เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสราง 
               ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนใต   
กิจกรรม :  เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสราง 
              ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต  
               (งบประมาณ ๖,๑๗๕,๘๐๐.๐๐ บาท)   
 โครงการท่ี ๑ :  โครงการสงเสริมเสรีภาพในจังหวัดชายแดน
ภาคใตโดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีรัฐและภาคประชาชน 
(งบประมาณ ๓,๖๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
    **อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงาน** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายสูความเปนผูนําอาเซียน (งบประมาณ 
๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
    **อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงาน** 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 



๕๓ 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        ๑) ปญหายาเสพตดิ ความสอดคลองกบั

แผนพฒันาการเศรฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที่ ๑๒ : สํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนดแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด    พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ รองรับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ ตามยุทธศาสตรที่ 

๕ การเสริมสรางความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความม่ัง

ค่ังและยั่งยืน (ปญหายา

เสพติด) 

    แผนงาน : การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพตดิมี
ประสิทธิภาพการปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
   เปาหมาย/วัตถุประสงค : สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตาง
ทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 
ประชาชนมีสวนรวมปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปองกันและแกไข
ปญหาความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดแผน : รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

       ๑. การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
                  ๒. การสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมปองกันยาเสพตดิ 
                  ๓. การปราบปรามการคายาเสพตดิ  
                  ๔. ความรวมมือระหวางประเทศดานปราบปราม 
                  ๕. การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
                  ๖. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
                   ๗. บุคลากรภาครัฐ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
                  ๘. การบริหารจัดอยางบูรณาการ 

 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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      ผลการดําเนิน 
๑. การสรางภมูิคุมกันและปองกนัยาเสพติด 
    ๑.1 การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย 
ภาพรวม ๙,๙๖๘ หมูบาน/ชุมชน  
        ๑) หมูบาน/ชุมชนวิกฤต ๒๐ หมูบาน/ชุมชน 
        2) หมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติด ๓,๙๒๘ หมูบาน/
ชุมชน 
        3) หมูบาน/ชุมชน ท่ีไมมีปญหา ๖,๐๒๐ หมูบาน/ชุมชน 

 
๒. แผนงานปราบปรามการคายาเสพติด และความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
   2.๑ การจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวม จํานวน ๓๙,๖5๑ 
คดี ผูตองหา จํานวน ๔๓,5๘๘ คน  
   2.2 ของกลางคดียาเสพตดิในภาพรวม ประกอบดวย ยาบา 
จํานวน  ๑๖,๘๐๙,๔๑๐ เมด็ ไอซ ๒๑๗.๒๓  กิโลกรัม เฮโรอีน  
๖๓.๖๒  กิโลกรมั กัญชา ๔๑๖.๔๑ กิโลกรัม  
   2.3 การยดึและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ๒๓๓ ราย 
มูลคาทรัพยสิน ๑๘๖.๗5 ลานบาท การยึดและอายัดทรัพยสิน
โดยการบังคับโทษปรับ ๑๙๙ ราย มูลคาทรัพยสิน ๑๐.๐๓ ลาน
บาท     

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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         2.๔ การดําเนินคดีฐานความผดิสมคบ สนับสนุน ๑๑๖ คดี 
ผูตองหา ๓๒๗ ราย  
    2.๕ การดําเนินการตอขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพตดิ โดยผานสายดวน ๑๓๘๖ ตูปณ ๑๒๓ และ
ทาง Web Site ของสํานักงาน ป.ป.ส. พบการรองเรียน ๓๕ คน  
     2.๖  การดําเนินการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับ
ยาเสพติด ๕ คน 
๓. แผนงานการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
    ๓.๑ การบําบัดฟนฟูภาพรวม ๖,๖๑๘ คน ดังน้ี 
          ๑. ระบบสมัครใจ รวม ๔,๓๙๒ คน 

 ๑) สถานพยาบาลของสาธารณสขุ ๔,๓๒๔ คน 
 ๒) คายศูนยขวัญแผนดิน ๖๘ คน 

๒. ระบบบังคับบําบัดโดยกรมคุมประพฤติ ๑,๙๑๓ คน 
๓. ระบบตองโทษ ๓๑๓ คน 
    ๑) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ๑๐๒ คน 
    ๒) สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ ๒๑๑ คน 
๔. การติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
      ๔.๑ การติดตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัด ๑๐,5๑๘ คน  
      ๔.๒ ตองการความชวยเหลือ  ๒๘๒ คน 
      ๔.๓ ใหความชวยเหลือ  ๑๔๔ คน 

 สํานักงาน 
ป.ป.ส. 
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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.โครงการชุมชนบําบัด 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดตามเสพติด ไดรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองเหมาะสม และเปน
การลด Demand ลง 
  2. เพ่ือใหผูตองขังติดยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดได และมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางปกติในสังคมภายหลังพนโทษ 
  3. เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดในเรอืนจํา/ทัณฑสถาน และเปน
การตัดวงจรยาเสพติด 
เปาหมาย 
  ผูตองขังท่ีเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 12,500 คน 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางวางแผนจัดทําโครงการ 
    2. การบําบัดฟนฟูผูตองขังในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน
พลเมืองราชทัณฑ (ดวยกระบวนการลูกเสือ) 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดใหมีความพรอมท้ังใน
ดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ ทักษะ ความรูความสามารถทางการ
อาชีพ กอนไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 

 กรมราชทัณฑ 
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       2. เพ่ือใหนักเรียนวิวัฒนพลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน) ไดนําความรูท่ี
ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษไมหวนกลับมา
กระทําผิดและเสพยาเสพติดซ้ํา 
  3. เ พ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ การลดอุปสงค 
(Demand) ดานยาเสพติด 
  4. เพ่ือสรางนวัตกรรมและเครือขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ท่ียั่งยืนภายใตหลักการลูกเสือ ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี มี
คุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” 
เปาหมาย 
    นักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดท่ีมีประวัติเสพจากเรือนจําทัณฑ
สถานท่ัวประเทศ จํานวน 5,000 ราย ไดรับการบําบัด ฟนฟู และ
พัฒนาใหมีความพรอมกลับสูสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
   1. การติดตาม ประเมินผลกลุมเปาหมายประจําป 2558 (1 ป 
ภายหลังพนโทษ) 
      (1) การทํางาน 
      (2) รายได 
      (3) ความตองการรับทราบขอมูลขาวสาร และเปนเครือขาย
ลูกเสือเพ่ือพลังแผนดิน 
      (4) การกระทําผิดซ้ํา 

 กรมราชทัณฑ 
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         2. การพัฒนาเครือขาย จัดทําฐานขอมูลลูกเสือวิวัฒนรุน 2 
จํานวน 2,750 คน (กลุมเปาหมาย ประจําป 2559) 
    3. การขับเคลื่อนแผนงานโครงการบําบัด ฟนฟูและพัฒนา
สมรรถภาพผูตองขัง ในรูปแบบวิวัฒนพลเมืองดวยกระบวนการ
ลูกเสือ ประจําป พ.ศ.2560 กลุมเปาหมายผูตองขังเด็ดขาดคดียา
เสพติดท่ีมีประวัติเสพ จํานวน 5,000 คน จากเรือนจํา/ทัณฑ
สถานท่ัวประเทศ 

3.โครงการ To BE NUMBER ONE  
วัตถุประสงค 
  1 .เพ่ือใหผูตองขังท่ีมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ ไดรับ
คาํปรึกษาแนะนําท่ีถูกตองจากเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครแกนนําท่ี
ผานการอบรม 
  2. เพ่ือใหผูตองขังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจไมยุงเก่ียวกับยา
เสพติด 
  3 .เพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากกิจกรรม
สรางสรรค 
 

 กรมราชทัณฑ 
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     เปาหมาย 
   ผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานกลุมเปาหมาย จํานวน 142 
แหง 
ผลการดําเนินงาน 
  ขยายเครือขายการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถาน จากเดิมจํานวน   55 แหง เปน 142 
แหง ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
 

 กรมราชทัณฑ 
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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 
          

9,393,400 
บาท 

(งบเบิกจายแทน
กัน) 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๖๑ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        2.6 รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จํานวน 200 รายการ                   
          (1) รายการตรวจสารพันธุกรรมแบบปกติ จํานวน  200 
รายการ 
           (2) รายการตรวจดวยเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบ
เรงดวน (DNA Rapid Hit) จํานวน 0 รายการ  
     2.7 ขอตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมกับฐานขอมลู 
(DNA profile ) จํานวน 46 profile  (ขอมูลคงเดิม)  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

3 การลดความเหลือล้ําของสังคมและการสรางกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๑ การปองกันและแกไขปญหา

การคามนุษย 
        โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กรณีการกระทําความผิดฐานคามนุษย (TIPNET) 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในการปฏิบัติงานดานการ
สืบสวนสอบสวนและปองกันอาชญากรรม โดยใหเจาหนาท่ีระดับ
ปฏิบัติไดทําความรูจัก มีความสัมพันธท่ีดีตอกันและแลกเปลี่ยน
ข อมู ล ระหว า ง กันโดย ท่ีศู นย ต อต านการค าม นุษย เปนผู
ประสานงานกลาง 
    2. เพ่ือขยายเครือขายหนวยงานท่ีดําเนินงานในการตอตาน
การคามนุษย 
    3. เพ่ือเปนแหลงในการแสวงหาความรวมมือในการรวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการตอตานการคามนุษย 
    4. เพ่ือประโยชนในการประสานงานปองกันและการชวยเหลือ

ผูเสียหายจากการคามนุษย 

ผลการดําเนินงาน 
    จัดการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1เดือนธันวาคม 2558 
ผูเขารวมประชุม 80 คน และครั้ท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๖๓ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      2559ผูเขารวมประชุม 50 คน ณ โรงแรมหรือสถานท่ีของ

เอกชน ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 
จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 

       โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    2. เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาใน
เรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
ผลการดําเนินงาน 
    1. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพัฒนา
ปรับปรุงองคกรเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การดําเนินงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
    2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดประชุมคณะทํางาน ฯ จํานวน 3 
ครั้ง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน 
 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 



๖๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 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 



๖๕ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      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 

 
 
 
 



๖๖ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๒ สรางมาตรฐานดานคณุธรรม 

จริยธรรมใหแกเจาหนาทีของรับ
และประชาชนท่ัวไปโดยใชหลัก
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

- สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคงแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 12 ขอ 2.4 ดานการ
บริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนา  
2.4.1 ดานธรรมภิบาล 
(1)ประเทศไทยจะตอง
ใหความสําคัญกับเรื่อง
ธ ร รม าภิ บ าล อย า ง
เรงดวน 
 - สอดคลองกับคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบ
แ ห ง ช า ติ  ข อ  6  มี
ศีลธรรม รักษาความ
สัตยหลัวดีตอผูอื่น เผ่ือ
แผและแบงบัน 

  1.โครงการปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรี
นฤบดิทร  สยามินทราธิ ร าช  บรมนาถบพิตร  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับบุคลากรกรมราชทัณฑไดมีความรู ความ
เขาใจ มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะประสบการณในการปฏิบัติธรรมท่ี
ถูกตอง 
  2. เพ่ือใหขาราชการสังกัดสวนกลางกรมราชทัณฑไดมีสวนรวม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช โดยการทําบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรมถวาย
เปนพระราชกุศล 
เปาหมาย 
    ขาราชการราชทัณฑทุกระดับท่ีสังกัดสํานัก กอง สวนกลางกรม
ราชทัณฑระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 
2560 รวม 12 ครั้ง ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27     
ต.ค.59 นิมนตพระจากวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 
พ.ย.59 นิมนตพระจากวัดบางขวาง จ.นนทบุรี 

 กรมราชทัณฑ 
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งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๓.๓ สรางมาตรฐานธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปโดยใชหลักคานิยม 
๑๒ ประการ 

- สอดคลอ งกั บ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 ขอ 2.4 ดานการ
บริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนา  
2.4.1 ดานธรรมภิบาล 
(1)ประเทศไทยจะตอง
ใหความสําคัญกับเร่ือง
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล อ ย า ง
เรงดวน 
 - สอดคลองกับคานิยม
ห ลักของคนไทย  12 
ประการ ตามนโยบาย
คณะ รักษาความสงบ
แหงชาติ 
ข อ  1 2  คํ า นึ ง ถึ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง
สวนรวมและของชาติ
มากกวาผลประโยชน
ของตนเอง 
 

     2. โครงการมาตรฐานความโปรงใสของเรือนจํา 5 ดาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน   
  2. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใน
หนวยงาน 
  3. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการ
ท่ีดี 
  4. เพ่ือใหขาราชการกรมราชทัณฑปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
พรอมกับการตรวจสอบ สามารถตอบ ช้ีแจงและอธิบายในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางชัดเจน 
  5. เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหขาราชการกรมราชทัณฑรวมมือรวมใจใน
การสรางกรมราชทัณฑใสสะอาด สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 
เปาหมาย เรือนจํา/ทัณฑสถาน ท่ัวประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการดําเนินงาน  
    อยูระหวางจัดทําโครงการโดยจะเริ่มดําเนินการในเดือน
มกราคม 2560 

 กรมราชทัณฑ 
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11 
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4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปละวัฒนธรรม 
 ๔.๓ สนับสนุนใหองคกรศาสนามี

บทบาทสําคัญในการปลูกฝง
คุณธรรม จรยิธรรม 

    โครงการบริหารจิตอบรมตนดวยธรรมะ 
วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับความรู
ความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งข้ึน 
    2. เพ่ือใหบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษยึดมั่นในศิล และ
ปฏิบัติธรรมอันเปนการปลูกจิตสํานึกใหเกรงกลัวบาป ซึ่งเปน
มาตรการในการปองกันการทุจริตตั้งแตตนธาร 
    3. เพ่ือกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการอยูในสังคม มีจิตใจเก้ือกูล 
สงบรมเย็น 
ผลการดําเนินงาน 
     เจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน ๕๐ คน เขารวม
โครงการบริหารจิตอบรมตนดวยธรรมะ 
ในวันท่ี ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ ธรรมสถานเฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลท่ี ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
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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     

 กรมบังคับคด ี



๗๐ 
 

ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของโครงการ 
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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 เดอะเบอร 
เคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนไปตามมติท่ีประชุม
เจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานกฎหมายครั้งท่ี 16 (ASLOM) และ
มติท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งท่ี 9 
เพ่ือเปนเวทีในการสงเสริมการเรยีนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในเรื่องของแนวโนมหรือกระแสปจจุบันของคดีลมละลายขามชาติ 
ความเ ช่ือมโยงระหว างกฎหมายลมละลายและกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ และความรวมมือระหวางกันในดานการ

 กรมบังคับคด ี
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บังคับคดีลมละลายภายใตภูมิทัศนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ี  
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          เปลี่ยนแปลงไประหวางผูบริหารระดับสูง ในกระบวนการ
ยุติธรรมและภาค เศรษฐกิจ นักวิชาการ ผูแทนจากภาคเอกชน   
ท่ีปรึกษากฎหมายสื่อมวลชน และผูแทนระดับสูงและผูเช่ียวชาญ
ของหนวยงานผูรับผิดชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคูเจรจา ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุน 
และสาธารณรัฐเกาหลี รวมท้ังผูแทนจากหนวยงานหรือองคกร
ระหวางประเทศ เชน คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายการคาระหวางประเทศ ธนาคารโลก สภาเจาพนักงาน
บังคับคดีระหวางประเทศ และธนาคารพัฒนาเอเชีย 
      โดยการประชุมในวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 ไดรับเกียรติ
จากศาสตราจารย ชารลส ดี บูธ  ผูอํานวยการศูนยกฎหมายธุรกิจ
เอเชียแปซิฟก คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮาวาย วิทยาเขตมาโน
อา ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “การลมละลายขามชาติในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” (Cross-border Insolvency in the ASEAN 
Economic Community)  ตอจากน้ันไดมีการสัมมนาในหัวขอท่ี
สําคัญ ไดแก หัวขอ “แนวโนมในปจจุบันของการลมละลายขาม
ชาติ  (Recent Trend in Cross-border Insolvency)” และ 
“ความเ ช่ือมโยงระหวางกฎหมายลมละลายและกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ (Relationship between Insolvency 

 กรมบังคับคด ี
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and Secured Transactions Regimes)” การประชุมครั้งน้ี    
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     มีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารระดับสูงและผูเช่ียวชาญ
จากตางประเทศ รวมท้ังผูบริหารในกระทรวงยุติธรรมและ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ผูแทนจากสํานักกฎหมายภาครัฐ 
และเอกชน รวมท้ังส้ินประมาณ 400 คน                 

 กรมบังคับคด ี
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ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

๗ การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
     โครงการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 2,577,000 บาท ในการจัดการประชุมดาน
การบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียน 
     1. โครงการประชุมดานการบังคับคดีรวมกับหนวยงานดาน
การบังคับคดีแพงของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ      
คูเจรจา (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) 
ผลการดําเนินงาน 
     มีกําหนดดําเนินการจัดการประชุมระหวางเดือน กุมภาพันธ -
มิถุนายน 2560 

 กรมบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 
 ๙.๑ การแกไขปญหาการบุกรุก

ที่ดินของรัฐ (เชน การบุกรุกที่ดิน

เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

 

      1. คดีพิเศษท่ี 86/2555 คดีกนสราง แผวถางหรือเผาปา 
และออกโฉนดท่ีดินบางสวนทับลําหวยธรรมชาติ ทับท่ีเขาเขต
ปริมณฑลเขา ทางสาธารณะประโยชน โฉนดท่ีดินออกป ๒๕๕๑ 
ในพ้ืนท่ีตําบลหินเหล็กไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ผลการดําเนินงาน 
    สงสํานวนใหอัยการ เมื่อ กันยายน  2559 

    2. คดีพิเศษท่ี 79/2556 คดี บุกรุกปาสงวนแหงชาติในพ้ืนท่ี
โครงการพัฒนาลุมนํ้าเข็ก อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ (บานพักตาก
อากาศไมมีช่ือเน้ือท่ี 0-2-75 ไร) เปนคดีพิเศษตามมาตรา 21 
วรรคหน่ึง (2) ตามมติ กคพ.ครั้งท่ี 5/2555 
ผลการดําเนินงาน 
    สงสํานวนใหอัยการ เมื่อ กันยายน  2559 

    3.คดีพิเศษท่ี 82/2556 คดีบุกรุกปาสงวนแหงชาติในพ้ืนท่ี
โครงการพัฒนาลุมนํ้าเข็ก ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ (บานพักตากอากาศช่ือบานไรฝอยทอง เน้ือท่ี ๘ - ๐ - 
๓๖ ไร 
ผลการดําเนินงาน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๗๕ 
 

    สงสํานวนใหอัยการ เมื่อ มิถุนายน  2559 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         4. คดีพิเศษท่ี 83/2556 คดีบุกรุกปาสงวนแหงชาติในพ้ืนท่ี
โครงการพัฒนาลุมนํ้าเข็ก ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ (บานพักตากอากาศช่ือบานไรฝอยทอง เน้ือท่ี ๒ - ๐ - 
๖๐ ไร 
ผลการดําเนินงาน 
     สงสํานวนใหอัยการ เมื่อวันท่ี 25 มกราคม  2559 

    5. คดีพิเศษท่ี 44/2558 กรณี ออกโฉนดท่ีดิน ต.เชิงทะเล 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รายนายอนุภาพ เวชวานิชสนอง ออกเอกสารสิทธิ
ในพ้ืนท่ี อุทยานฯ สิรินาท ไมชอบดวยกฎหมาย   
ผลการดําเนินงาน 
     สงสํานวนใหอัยการ เมื่อสิงหาคม 2559  

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 
 
 
 
 



๗๖ 
 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๐.๑.๓ การบรหิารจดัการภาครัฐ

แบบใหม 
 

     1. เรื่อง  การพัฒนา Application การบริการประชาชนให
สามารถรองทุกข และติดตามสถานภาพความคืบหนาเรื่องทุกข 
และคดีพิเศษ โดยใชเลขบัตรประตัวประชาชน ๑๓ หลักผาน 
Smart Phone  และ www.dsi.go.th เพ่ือความรวดเร็ว สะดวก 
ประหยัดคาใชจาย และงายตอการเขาถึงของประชาชน 

    ท่ีมา : กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนา Application การบริการ
ประชาชน เรื่องการรองเรียน รองทุกข การตรวจสอบสถานะ เรื่อง
รองเรียน รองทุกข สถานะและผลคืบหนาของคดีพิเศษ โดยผาน
ระบบเว็บไชต www. dsi.go.th. โดยผูรองสามารถเขาถึงดวย 
Smart Phone ระบบปฏิบัติการ Android  โดยใชรหัสเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักของผูรองเปนรหัสผานเขาสูระบบ  
ท่ีสามารถติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหนาของคดีพิเศษ และเรื่อง
รองทุกขท่ีไดรองไวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได 
      การเขาถึงการบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผาน 
Application ดวยโทรศัพท Smart Phone ดังกลาว  ทําให
ประชาชนท่ีตองการรองทุกข ติดตามสถานภาพคดีพิเศษไมตอง

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๗๗ 
 

เดินทางมาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนการประหยัดเวลาและ
คาใชจายของประชาชน  และเปนการงาย สะดวก และรวดเร็ว
ของประชาชนท่ีสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง เพียงใชรหัสเลข 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     บัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในการเขาถึงระบบดังกลาว 
“Application ติดตามเร่ือง รองทุกข และผลคืบหนาของคดี
พิเศษ” ของกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีพัฒนาข้ึนดังกลาว กระทรวง
ยุติธรรมไดเสนอคณะรัฐมนตรีเปนของขวัญแกประชาชน ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ รับทราบตามท่ีกระทรวงยุติ ธรรมเสนอการพัฒนา 
Application การบริการประชาชน เรื่องการรองเรียน รองทุกข 
การตรวจสอบสถานะ เรื่องรองเรียน รองทุกข สถานะและ
ผลคืบหนาของคดีพิเศษ เปนการพัฒนานวัตกรรมในการใหการ
บริการประชาชนในยุคดิจิตอล ประการหน่ึงของการบริการภาครัฐ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปจจุบันรูปแบบการใหบริการ 
Application ติดตามเรื่อง รองทุกข และผลคืบหนาของคดีพิเศษ  
ประชาชนสามารถดําเนินการไดโดยใชรหัสเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลักของผูรองเปนรหัสผานเขาสูระบบผาน Smart 
Phone และ www.dsi.go.th 
ผลการดําเนิน 
          ตั้งแตกรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนา Application และมี

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๗๘ 
 

การเปดใหประชาชนเขาใชบริการตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวนผูเขาใชและติดตั้ง Application แลว 

 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     จํานวน ๑,๐๕๑  ครั้ง  จํานวนผูรองเรียน  รองทุกข  ผาน 
Application และ Website  จํานวน  ๔๗๙ ครั้ง  ตรวจสอบ
สถานะเรื่องรองเรียน จํานวน  ๑,๖๖๒ ครั้ง  ตรวจสอบสถานะคดี
พิเศษ จํานวน  ๔๕๖ ครั้ง 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

 ๑๐.๕ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
     ๑๐.๕.๑ เรงรดัการดําเนินการ
ตอผูกระทําการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัย  
และคด ี
 

   1.เรงรัดการสอบและลงโทษเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 
ผลกาดําเนินงานดานการลงโทษทางวินัย 
( 1 ต.ค.2559 - 21 พ.ย. 2559) 
    - คดีเก่ียวกับการทุจริต  จํานวน 2 ราย 
    - ไลออก  จํานวน 0 ราย 
    - แตงตั้ง คกก.สอบสวน/ใหออกราชการไวกอน จํานวน 0 ราย 
    - แตงตั้ง คกก.สอบสวน จํานวน 2 ราย   

 กรมราชทัณฑ 

 
 
 
 
 



๗๙ 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

   1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมบังคับคดีประจําป 
พ.ศ. 2560  
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 692,800 บาท ในการจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปรามปราม
การทุจริตแกเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 
      ผลการดําเนินงาน 
      กรมบังคับคดีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมสปริงฟลด 
วิลเลจ กอลฟแอนดสปา จังหวัดเพชรบุรี รุนท่ี 1 วันท่ี 17-18 
พฤศจิกายน 2559 เขารวมโครงการประกอบดวย ขาราชการ 
พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 75 คน โดยเปนเปนเสริมสราง
จิตสํานึกเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และมีทัศนะคติท่ีดีในการปฏิบัติราชการ และประโยชน
สวนรวม และเปนการสรางเครือขายภาครัฐเพ่ือตอตานการทุจริต  

 กรมบังคับคด ี



๘๐ 
 

โดยกําหนดจัดอบรมรุนตอไป ดังน้ี 
      - รุนท่ี 2 วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2559 
      - รุนท่ี 3 วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2559 

 
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 เรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของ
ประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
ลาสมัยไมสอดคลองกับความตก
ลงระหวางประเทศเปนอุปสรรค
ตอการบริหารราชการแผนดิน 
       ๑๑.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็น
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมาย
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว 

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

 กรมราชทัณฑ 

 11.1.1 เร งปรับปรุ งประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืนๆท่ีลาสมัยไมสอดคลอง
กับความตกลงระหวางประเทศเปน

  ดากฎหมาย
แกระบวน
กายุติธรรม 
ให ทุ กส วน

    การปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับคดี 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใหความสําคัญตอ
การพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของตางๆ ใหมีความ

 กรมบังคับคด ี



๘๑ 
 

อุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผนดิน 
 

ราชการเร ง
เ ส น อ ร า ง
กฎหมายท่ีม ี

ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความยุติธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุนท้ังใน 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

    ความจําเปน
เรงดวน
โดยเร็ว และ
ใหเรงรัดจัด
กลุมกฎหมาย 
แลวสงไปยัง
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือ
รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรี
ตอไป 

 ประเทศและตางประเทศ ดังน้ี  
1.รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
     (1) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 (การบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง) 
    ข้ันตอนปจจุบัน  เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ มีมติรับหลักการแลว และจัดสงรางพระราชบัญญัติฯ ไป
ยังคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม – 5 
ธันวาคม 2559  
    2.รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม 
    (1) การปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
    ข้ันตอนปจจุบัน  คณะทํางานศึกษา กําหนด ประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ ไดรวบรวมผลการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน และนําไปประกอบการพิจารณาแกไข
เพ่ิมเติมราง พรบ. ลมละลาย ดังกลาวแลว โดยเมื่อวันท่ี 3 
สิงหาคม 2559 กรมบังคับคดีเสนอราง พรบ. ดังกลาว ไปยัง

 กรมบังคับคด ี



๘๒ 
 

กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรม ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ เมื่อวันท่ี 29 
กันยายน 2559 ปจจุบันอยูระหวางการเสนอรัฐมนตรีกระทรวง  

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

       ยุติธรรมพิจารณา        

    (2) การเสนอรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 
    ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติ
ไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ได
พิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการมี
ขอเสนอแนะและอยูระหวางปรับปรุงใหครบถวน 

     (3) การเสนอปรับปรุงแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (เรื่องการวางทรัพย) 
    ข้ันตอนปจจุบัน  กรมบังคับคดีไดนําเสนอรางฯพระราชบัญญัติ
ไปยังกระทรวงยุติธรรมแลวเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ได
พิจารณาเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งอยูระหวางการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
    3. รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกรมบังคับคดี 
     (1) การเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายวิธี

 กรมบังคับคด ี



๘๓ 
 

พิจารณาความแพง รองรับการขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส 
และทางแอพพลิเคช่ันโทรศัพทมือถือเพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         ข้ันตอนปจจุบัน อยูระหวางการศึกษา วิจัย ของคณะทํางาน
ศึกษากําหนดกรอบวิธีการ ประเด็นสําคัญปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คําสั่ ง และแนวปฏิบัติ  เ ก่ียวกับการประมูล  ขาย
ทอดตลาดทรัพยดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (2 ) รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคด ี        
เจาพนักงานบังคับคดี (ฉบับท่ี ..)  และรางระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมวาดวยการประเมินราคาทรัพย (ฉบับท่ี..) 
    ข้ันตอนปจจุบัน  อยูระหวางคณะทํางานศึกษาประเด็นสําคัญ 
ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บังคับคดีแพง พิจารณาทบทวนรางระเบียบกระทรวงยุติธรรมตาม
ขอสังเกตของท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
   (3) การเสนอรางขอแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรม
บังคับคดีเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ Digital Economy Thailand 
4.0 
    ข้ั น ต อ น ป จ จุ บั น  ก ร ม บั ง คั บ ค ดี ไ ด นํ า เ ส น อ ร า ง ฯ                 
เขาคณะกรรมการ เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
 

 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   

 11.4 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือ
ทางกฎหมายโดยใหเขาถึงความเปน
ธรรมไดงายรวดเร็ว 

   1. การบริการขอมูลผานทางสายดวนกรมบังคับคดี 1111    
กด 79 
  ผลการดําเนินงาน 
  ยอดผูใชบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม - วันท่ี 18 พฤศจิกายน รวม
จํานวน 2,225 ราย โดยสอบถามผลคดี มากท่ีสุด จํานวน 1,294 
ราย คิดเปนรอยละ 58.16  ของยอดสายดวนท้ังหมด 

2 . ก า รบริ ก า รข อมู ลผ านทาง ร ะบบแอพพลิ เ คชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY 
   ผลการดําเนินงาน 
    ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
รวมจํานวน 7,937 ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 
3.91  

2.  การบริ ก ารข อมู ลผ านทางระบบแอพพลิ เคชั่ นบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี “LED PROPERTY Plus” 
   ผลการดําเนินงาน 
   ผูใชงานบริการแอพพลิเคช่ัน ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
รวมจํานวน 855 ดาวนโหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.57    

 กรมบังคับคด ี



๘๕ 
 

 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     3. การผลักดันทรัพยสินออกจากกระบวนการบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน    
    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีไดใชนโยบาย 4 ร 
ไดแก เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน เรงรัดติดตามคําสั่งศาล เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย และเรงรัดการประกาศ
ขายทอดตลาด มาใชในการผลักดันทรัพยสินของกรมบังคับคดี 
โดยกําหนดเปาหมายในการผลักดันทรัพยสิน จํานวน 100,000 
ลานบาท ซึ ่งผลการดํา เน ินงานตั ้งแต ว ันที ่ 1 ตุลาคม - 15 
พฤศจิกายน 2559 สามารถผลักดันทรัพยสินออกจากระบบการ
บังคับคดี จํานวน 15,721,722,700 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2559)   

4.โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 
   ผลการดําเนินงาน 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีมีนโยบายในการ
ดําเนินการดานการไกล เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดีภายใต           
กลยุทธ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคุลม” เพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดีใหมี

 กรมบังคับคด ี
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ประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน โดยใหความสําคัญกับหน้ีรายยอย        
หน้ีครัวเรือน ผูเขารวมการไกลเกลี่ยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
เปนการลดปริมาณคดีท่ีเขาสูกระบวนการบังคับคดี และทําใหเกิด
ความสมานฉันทสามัคคีในสังคม ซึ่งผลการ ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ัน  

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        บังคับคดี ในเดือนตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ย จํานวน 953 เรื่อง ทุนทรัพย 396,583,081.02 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ 834 เรื่องทุนทรัพย 272,486,756.41 บาท 
คิดเปนรอยละ 87.51 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยท้ังน้ี
จากการท่ีกรมบังคับคดีมีนโยบายแกไขปญหาหน้ีสินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (หน้ีตามคําพิพากษา) โดยนําการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในช้ันบังคับคดีมาเปนแนวทางการใหความชวยเหลือ โดย
ผลการไกลเกลี่ยหน้ีสินครูท่ัวประเทศ เดือนตุลาคม 2559 มีเรื่อง
เขาสูกระบวนการ ไกลเกลี่ย 8 เรื่อง ทุนทรัพย 2,310,347.69 
บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 6 เรื่อง ทุนทรัพย 2,109,247.69 บาท 
คิดเปนรอยละ 75 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

5. โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร 
   ผลการดําเนินงาน 
   กรมบังคับคดีและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ได
รวมมือในการตรวจสอบหน้ีเกษตรกรท่ีมีอยูในช้ันบังคับคดี ซึ่งเปน
หน้ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ โดยไดใหสํานักงานบังคับคดีท่ัว

 กรมบังคับคด ี
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ประเทศจัดไกลเกลี่ยหน้ีเกษตรกร ตลอดจนใหความรูทางกฎหมาย 
ความรูทางการเงินและสนับสนุนการแกไขหน้ีสินในการปรับ
โครงสรางหน้ี (Refinance) ซึ่งมีเกษตรกรในช้ันบังคับคดี จํานวน 
2,292 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2559) รายละเอียดดังน้ี    

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         1. อยูระหวางข้ันตอนไกลเกลี่ย จํานวน 176 เรื่อง   
     2. อยูระหวางประสาน ธกส./อชก. ใหความชวยเหลือ จํานวน 93 
เรื่อง 
     3. ดําเนินการไกลเกลี่ยสําเร็จ จํานวน 125 เรื่อง   
     4. ดําเนินการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ จํานวน 476 เรื่อง  
     5. ยังไมไดตั้งเรื่องยึด จํานวน 391  เรื่อง  
     6.  อยูระหวางดําเนินการข้ันตอนอ่ืนๆ เชน งดการบังคับคดี 
ประกาศขาย ฯลฯ จํานวน 53 เรื่อง 
      7. ดําเนินการอ่ืนๆ เชน ขายได ถอนการยึด พนระยะเวลาบังคับ
คดี ฯลฯ จํานวน 978 เรื่อง 

 กรมบังคับคด ี

     6. จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 
    ผลการดําเนินงาน 
    กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนตางๆ โดยผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท
ตั้งแตเดือนตุลาคม - วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 886 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 311,174,246.93 

 กรมบังคับคด ี
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บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 788 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 209,519,994.90 
บาท คิดเปนรอยละ 88.94 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
     ผลการดําเนินงานจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทแยกตามหนวยงาน 
ดังน้ี 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        1. รวมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
       - ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท , สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัด
มหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 16,29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขา
สูกระบวนการไกลเกลีย่ 180 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 24,341,599.77 
บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 180เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 24,341,599.77 
บาท คิดเปนรอยละ 100 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   2. รวมกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 5 เรื่อง 
ทุนทรัพย จํานวน 4,475,714.60 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 4 เรื่อง ทุน
ทรัพย จํานวน 4,001,747.90 บาท คิดเปนรอยละ 80 ของเรื่องท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 
   3. รวมกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
       - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท 
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการ  ไกลเกลี่ย 24 
เรื่อง ทุนทรัพย 14,498,014.48 บาท  ไกลเกลี่ยสําเร็จ 13 เรื่อง ทุน

 กรมบังคับคด ี
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ทรัพย 10,921,298.28 บาท  คิดเปนรอยละ 54.16 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
    
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     4. ธนาคารออมสิน  
        - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดลําพูน จัด
มหกรรมไกลเกล่ียขอพิพาท เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม ,2-4 พฤศจิกายน 2559 มี
เรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 127 เรื่อง ทุนทรัพย 26,344,661.20 บาท 
ไกลเกล่ียสําเร็จ 112 เรื่อง ทุนทรัพย 19,179,532.88 บาท คิดเปนรอยละ 
88.19 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 
   5. บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด  
      - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดมหกรรมไกลเกล่ียขอพิพาท เม่ือวันท่ี 
29 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 40 เรื่อง ทุนทรัพย 
17,768,613.23 บาท  ไกลเกล่ียสําเร็จ 25 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 
9,929,941.95 บาท คิดเปนรอยละ 62.50 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกล
เกล่ีย 
    6. รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
        - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัด
มหกรรมไกลเกล่ียขอพิพาท เม่ือวันท่ี 1-2, 8-9 , 15-16 และ 29 ตุลาคม 
2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 294 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 

 กรมบังคับคด ี
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99,068,901.71 บาท ไกลเกล่ียสําเร็จ 268 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 
88,486,500.59 บาท คิดเปนรอยละ 91.15 ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการ
ไกลเกล่ีย  

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
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ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        7. รวมกับ ธนาคารซิตี้แบงก จํากัด 
      - ศูนย ไกล เกลี่ ยขอพิพาท จัดมหกรรมไกล เกลี่ ยขอพิพาท                  
เมื่อวันท่ี 1-2 ตุลาคม 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
72 เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 15,869,354.07 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 68 
เรื่อง ทุนทรัพย จํานวน 15,476,854.07 บาท คิดเปนรอยละ 94.45 
ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
    8. รวมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
        - สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงราย จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาท เมื่อวันท่ี 25,29 ตุลาคม
, 1, 3 พฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 111 เรื่อง 
ทุนทรัพย 98,837,783.87 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 92 เรื่อง ทุนทรัพย 
30,845,277.46 บาท คิดเปนรอยละ 82.89 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 
     9. รวมกับ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ ลีสซิ่ง จํากัด 
        - ศูนยไกลเกลี่ยขอพาท จัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพาท เมื่อวันท่ี 4-7 
พฤศจิกายน 2559 มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 33 เรื่อง ทุน

 กรมบังคับคด ี
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ทรัพย จํานวน 9,969,604 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 26 เรื่อง  ทุนทรัพย 
จํานวน 6,337,242 เรื่อง คิดเปนรอยละ 78.79 ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย  

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

  - ยุทธศาสตรการ
สรางความเปนธรรม
ในสังคม 
เปาหมายการพัฒนา 
-ประชาชนรับรูสิทธิ
และเขาถึงบริการของ
หนวยงานระบวนการ

ยุติธรรมรวดเร็วมี
การบังคบใช
กฎหมายอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม 
ภาคีการพัฒนาตางๆ
มีสวนรวมใน
กระบวนการ
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 ได
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนทําใหเกิด
ปญหาและขอขัดของในการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 
    (1) การปฏิบัตินอกเขตอํานาจของพนักงานคุมประพฤติ หรือ
นักสังคมสงเคราะห พบวาพนักงานคุมประพฤติไมสามารถออกไป
สืบเสาะนอกเขตจังหวัดของตนเองไดจะตองสงเรื่องใหสถานพินิจฯ 
เจาของพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการสงผลใหงานลาชา รวมท้ังการ
วิเคราะหและเสนอความเห็นขาดประสิทธิภาพเพราะวาผูออก
ความเห็นไมไดประจักษขอมูลดวยตาของตนเองเชนเดียวกับการ
ปฏิบัติหนา ท่ีของนักสังคมสงเคราะห ท่ีตองประสานงานกับ
ครอบครัวเด็กและเยาวชนตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและ
เยาวชน สถานพินิจฯเจาของพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการสงผลใหงาน

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ลาชารวมท้ังการวิเคราะหและเสนอความเห็นขาดประสิทธิภาพ 

 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคั
ญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     เพราะวาผูออกความเห็นไมไดประจักษขอมูลดวยตาของตนเอง
เชนเดียวกับการปฏิ บัติหนา ท่ีของนักสังคมสงเคราะห ท่ีตอง
ประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชนหรือชุมชนเพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีเปนประโยชนตอการแกไขบําบัดฟนฟูไมวาเด็กหรือเยาวชนจะอยู
ในสถานท่ีควบคุม หรือไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวไปแลวก็ตาม 
ดงัน้ัน เพ่ือแกไขปญหาน้ีจึงจําเปนตองบัญญัติใหอํานาจพนักงานคุม
ประพฤติและนักสังคมสงเคราะหมีอํานาจปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
น้ีนอกเขตจังหวัดของตนเองไดดวย    
     (2) การปฏิบัตินอกเขตอํานาจของพนักงานคุมประพฤติ หรือนัก
สังคมสงเคราะห พบวาพนักงานคุมประพฤติไมสามารถออกไป
สืบเสาะนอกเขตจังหวัดของตนเองไดจะตองสงเรื่องใหสถานพินิจฯ 
เจาของพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการสงผลใหงานลาชา รวมท้ังการวิเคราะห
และเสนอความเห็นขาดประสิทธิภาพเพราะวาผูออกความเห็นไมได
ประจักษขอมูลดวยตาของตนเองเชนเดียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
นักสังคมสงเคราะหท่ีตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชน
ตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯเจาของ

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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พ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการสงผลใหงานลาชารวมท้ังการวิเคราะหและ
เสนอความเห็นขาดประสิทธิภาพเพราะวาผูออกความเห็นไมได
ประจักษขอมูลดวยตาของตนเองเชนเดียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     นักสังคมสงเคราะหท่ีตองประสานงานกับครอบครัวเด็กและ
เยาวชนหรือชุมชนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการแกไข
บําบัดฟนฟูไมวาเด็กหรือเยาวชนจะอยูในสถานท่ีควบคุม หรือ
ไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวไปแลวก็ตาม ดังน้ัน    เพ่ือแกไขปญหา
น้ีจึงจําเปนตองบัญญัติใหอํานาจพนักงานคุมประพฤติและนักสงัคม
สงเคราะหมีอํานาจปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายน้ีนอกเขตจังหวัด
ของตนเองไดดวย 
    (3) การจับกุมและการปฏิบัติภายหลังการจับกุมกลาวคือเมื่อมี
การจับกุมเด็กและเยาวชนศาลจะเปนผูตรวจสอบการจับวาเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม สําหรบัประเด็นท่ีเปนปญหา คือ เมื่อ
จับกุมแลวใหนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปสงพนักงานสอบสวนแหง
ทองท่ีท่ีถูกจับกุมเพ่ือนําสงใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบพาไป
ศาลเพ่ือใหศาลตรวจสอบการจับกุมดังน้ัน การตรวจสอบการ
จับกุมจึงมิไดตรวจสอบจากผูจับกุมแตตรวจสอบจากผูรับตัวเด็ก
หรือเยาวชนคนสุดทาย สําหรับประเด็นท่ีเปนปญหามากคือ 
กฎหมายบัญญัติวากอนนําตัวไปตรวจสอบการจับกุม พนักงาน
สอบสวนกระทําไดเพียงการสอบถามเบ้ืองตนเทาน้ันหามถาม

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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คําใหการ ซึ่งเมื่อตรวจสอบการจับกุมแลวศาลอาจปลอยตัว
ช่ัวคราว หรือสงตัวไปควบคุมท่ีสถานพินิจฯ ท้ังน้ี ไมวากรณีใดๆ ก็
ลวนเปนปญหา หากศาลปลอยตัวช่ัวคราวเด็กและเยาวชนก็อาจไม 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     กลับไปพบพนักงานสอบสวน หรือหากสั่งใหควบคุมตัว พนักงาน
สอบสวนจะตองขอใหสถานพินิจฯ เบิกตัวมาเพ่ือทําการสอบสวน 
หรือตองเดินทางไปสอบสวนยังสถานท่ีควบคุมซึ่งอยูในจังหวัด
หางไกลออกไป 
    (4) ปญหาเก่ียวกับท่ีปรึกษากฎหมายในช้ันสอบสวน พบวาท่ี
ปรึกษากฎหมายในช้ันสอบสวนจะตองมีคุณลักษณะเชนเดียวกับท่ี
ปรึกษากฎหมายในช้ันศาลหรือไม ใครเปนผูจัดใหมีท่ีปรึกษา
กฎหมายและใครเปนผูจายคาตอบแทนท่ีปรึกษากฎหมายซึ่งท่ี
ปรึกษากฎหมายก็ไมใชทนายความจึงไมเขาเง่ือนไขท่ีกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพจะจายใหได หากพิจารณาตามเจตนารมณของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนมิไดมุง
พิสูจนความผิดเปนหลัก แมวาเด็กหรือเยาวชนจะกระทําความผิด
จริงพนักงานอัยการก็สั่งไมฟองได หรือหากศาลพิจารณาแลวเห็น
วาไมผิดก็ตองปลอยตัวไป ศาลอาจวางเง่ือนไขคุมประพฤติก็ได 
หรือกระทําความผิดมาดวยกันลงโทษตางกันได ลงโทษแลว
เปลี่ยนแปลงโทษท่ีลงก็ได ดังน้ัน ถายังไมพรอมในการจัดหาท่ี
ปรึกษากฎหมายใหเด็กหรือเยาวชนก็ควรปรับปรุงกฎหมายใหอยู

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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ในวิสัยท่ีสามารถดําเนินการไดตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
    (5) การใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ประเด็นปญหา
ท่ีนํามาพิจารณาคือ ตองไดรับความยินยอมจากผูเสยีหาย หากคดีท่ี    

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 
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     ไมมีผูเสียหาย หรือผูเสียหายเปนรัฐจะนํามาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดอีาญามาใชไดหรือไม กรณีน้ี ศาลก็ยังมีความเห็นท่ีแตกตาง
กันในบางจังหวัดดําเนินการไดแตบางจังหวัดไมสามารถดําเนินการได 
หากพิจารณาขอบังคับประธานศาลฎีกาในเรื่องความยินยอมของ
ผูเสียหายแลว กรณีท่ีไมมีผูเสยีหาย หรือผูเสียหายเปนรัฐจึงดําเนินการ
ไมได ซึ่งท่ีผานมามีการใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญานอย
มาก ปญหาคือ ควรมีมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาเลย
หรือไม หากยังคงใชแนวทางน้ีอยูก็ตองปรับปรุงใหปฏิบัติไดจริงมิใช
เปนเพียงบทบัญญัติในกฎหมายเทาน้ัน 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาวแลว 
ขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

2. การยกราง พ.ร.บ. การบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ... 
วัตถุประสงค  

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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    เน่ืองจากกระบวนการในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิดยังไมมีกฎหมายหลักเพ่ือใชดําเนินการอยางจริงจัง    
การดําเนินงานมีหนวยงานเขามาเก่ียวของหลายหนวยงาน      

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
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     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจดัทํารางกฎหมายลาํดับรอง    
ท้ัง ๓ ฉบับ ดังน้ี 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจาย 
แกจําเลยในคดีอาญาวาดวยคณะอนุกรรมการฯ พ.ศ. ... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจาย และขาดการบูรณการงานท่ีทํา ดังน้ัน 
เพ่ือใหการแกไขบําบัดฟนฟูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงมีความจําเปนในการยก
ราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี 
    (1) เพ่ือใหมีกฎหมายหลักในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิด 
    (2) เพ่ือใหมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนสําหรับใชเปแนวทาง
ในการปองกันเด็กและเยาวชนท่ีอยูในภาวะเสี่ยงตอการกระทําผิด 
ผลการดําเนินงาน 
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.ฉบับดังกลาวแลว 
ขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๙๗ 
 

กฤษฎีกา 
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  - 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)    
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 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๙๘ 
 

     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
     อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมาย 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 
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     กลางเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทหลังจาก        
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจัดทํา 
กฎหมายเก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการประนอมขอพิพาท
ใหเปนกฎหมายกลาง ดังน้ี 
    ๑. ขอพิพาทท่ีสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน ควรใหมีการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงโดยไมควรจํากัดทุนทรัพย และขอ
พิพาททางอาญา ในคดีอาญาอันยอมความได คดีลหุโทษ 

  

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
    ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกาฯ ไดพิจารณาอนุบัญญัติ  เห็นวารางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 
พ.ศ. ... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
    ๑. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ 

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๙๙ 
 

ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. ... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ีอาจ
ไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน เชน ระเบียบ
ของตํารวจ 
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         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 

โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทําอนุบัญญัติระเบียบกระทรวง

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๐๐ 
 

ยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนคูชีวิต 
พ.ศ....เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการพิจาณากฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมพิจารณา โดยจะนัดจัดประชุมพิจารณาอนุบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
จดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ..ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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     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 รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดสัญญามาตรฐานและ
ลักษณะของสัญญามาตรฐาน พ.ศ. ... และรางระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมวาดวยหลักฐานการรับเงินมาตรฐาน พ.ศ. ... เสร็จ
เรียบรอยแลว โดยไดเสนอรางดังกลาวไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ซึ่งจะดําเนินการ   จัดประชุมรางฯ ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ โครงการท่ี ๖ :  รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน
คดีอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
ผลการดําเนินงาน 
    อยูระหวางคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม
พิจารณา โดยจะนัดจัดประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 กรมพินิจ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 



๑๐๑ 
 

คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี.. .) พ.ศ. .. . ในวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล 
กฎหมายหลักของประเทศ 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัย 
ไมสอดคลองกับความตกลง 
ระหวางประเทศเปนอุปสรรค 
ตอการบริหารราชการแผนดิน 

    แผนงาน : บูรณาการปฎริูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ 
               ยุติธรรม   
โครงการ : สงเสรมิความรูและพัฒนามาตรการกลไกในการ 
              คุมครองสิทธิเสรภีาพเพ่ือชวยเหลือเยียวยาประชาชน 
              ตามกฎหมายกิจกรรม : สงเสรมิความรูและสราง 
               ความสัมพันธกับภาคเีครือขายในการคุมครองสิทธิ 
               และเสรภีาพ (งบประมาณ *** บาท)  
โครงการท่ี ๑ :  พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   พระราชบัญญตัิคาตอบแทนผูเสยีหายและคาทดแทนและ
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) 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๒ 
 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจดัทํา 
ราง'กฎหมายลําดับรอง ท้ัง ๓ ฉบับ ดังน้ี 
     - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน'ผูเสยีหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญาวาดวย
คณะอนุกรรมการพิจารณา 

 
ลําดั
บท่ี 

นโยบาย
รัฐบาลการ

สั่งการ 
ของ

นายกรัฐมน
ตร ี

ความ
สอดคลอง
กับ
รัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจั
กรไทยหรือ
แผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสงัคม
แหงชาติ 
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มติ
คณะรัฐมนตร ี

การดําเนินการ การใช
จาย 

งบประม
าณ 

ผูรับผิดช
อบ 

วัน
ท่ี 

สาระสําคั
ญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา วาดวย
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   - รางระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ปจจุบันอยูระหวางการเสนอสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป  

 กรม
คุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๒ :  รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   อยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รางกฎหมายกลางเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท หลังจาก

 กรม
คุมครอง
สิทธิและ



๑๐๓ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นรวมกันในการจดัทํากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่ยและการ
ประนอมขอพิพาทใหเปนกฎหมายกลาง ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ ไดเขาหารือกับทางสํานักงานกฤษฎีกาและ
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของเรื่องกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการไกลเกลี่และประนอมขอพิพาท 

เสรภีาพ 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     เพ่ือใหเปนกฎหมายกลาง เมื่อวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ สํานักงานกฤษฎีกา 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๓ :  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... (งบประมาณ *** 
บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เมื่อ
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙และท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ 
ไดพิจารณาอนุบัญญัติ เห็นวารางพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 
พ.ศ. .... ไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกอนุบัญญัติ เน่ืองจาก 
    ๑.  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ พ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะหากออกระเบียบน้ี
อาจไปขัดกับระเบียบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวของหนวยงานอ่ืน 
เชน ระเบียบของตํารวจ 
     

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๔ 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

         ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดใหมีนัก
นิติวิทยาศาสตร แพทย หรือจิตแพทย และวิธีการสืบสวนสอบสวน 
พ.ศ. .... ไมจําเปน เพราะการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 
กําหนดใหเปนไปตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษท้ังหมด 
    ๓. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ เจาหนา ท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินคดีและท่ีปรึกษาคดีทรมานหรือคดีบังคับ 
บุคคลใหสูญหายพ.ศ. .... ไมจําเปนเพราะคาตอบแทนของบุคคล
เหลาน้ีใหเปนไปตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษ 
     ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอราง
พระราชบัญญัติปองกันและ ปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... เขาสูคณะรัฐมนตรี 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๔ :  รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... 
(งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทําอนุบัญญัติระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจด

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๕ 
 

ทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ... เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมใหนํากลับมาทบทวนอีกครั้ง 

 
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. ....(งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
   กรมคุ ม ค รองสิ ท ธิ แล ะ เ ส รี ภ าพ ได ดํ า เ นิ นกา รยกร า ง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ. .. .. และ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมท้ัง ๒ ฉบับ คือ รางระเบียบกระทรวง 
ยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดสัญญา
มาตรฐานและลักษณะของสัญญามาตรฐาน พ.ศ. .... และราง
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักฐานการรับเงินมาตรฐาน   
พ.ศ.  .... เรียบรอยแลว และไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมใหนํากลับมาทบทวนอีกครั้ง 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

     โครงการท่ี ๖ :  รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(งบประมาณ *** บาท) 
ผลการดําเนินงาน 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติ
คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และ

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 



๑๐๖ 
 

ไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ
กระทรวง เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติท่ีประชุมใหนํา
รางพระราชบัญญัติ 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กลับมาทบทวนใน
ประเด็นสิทธิและเสรีภาพของพยานภายหลังจากการคุมครอง
ความปลอดภัยของพยานสิ้นสุดลง 

 กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
 ๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ๆ  ท่ี ล า ส มั ย 
ไ ม ส อดคล อ ง กับความตกล ง
ระหวางประเทศเปนอุปสรรคตอ
การบริหารราชการแผนดิน 
๑๑.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมาย
และจัดทํากฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 
๑๑.๑.๓ ใหบุคลากรของ
หนวยงานทางกฎหมายมสีวนให
ความรูเสรมิศักยภาพในทาง
กฎหมายมหาชน การดําเนินคดี
ปกครอง การยกรางกฎหมาย 
และการตีความกฎหมายแก
เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน

   ๑. ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน 
     - แกไขกฎหมายเสริมสรางความมั่นคงดานพระพุทธศาสนา 
๒. พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
ผลการดําเนินงาน 
     - เตรียมการดานกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
     - พิจารณาขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๓๑ของรัฐธรรมนูญ   (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและท่ีปรึกษา
กฎหมายของเด็กและเยาวชน 
    ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานกฎหมายและ  
    กระบวนการยุติธรรมแกประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 
        - 
๔. ใหความเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
         - 

 สํานักกิจการ
ยุติธรรม 



๑๐๘ 
 

ตางๆ  

 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

 ๑๑.๓ มรีะบบฐานขอมลูท่ี
เช่ือมโยงกันสามารถใชติดตาม
และนําผลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ได 

   โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ) 
    ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส National Single Window 
on Justice (NSWJ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน
เงิน ๓๒,๘๘๙,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน 
    - อยูระหวางดําเนินงานตามงวดงาน 

๓๒,๘๘๙,๐๐๐ สํานักกิจการ
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

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

- รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง
ร าชอ าณาจั ก ร ไทย 
( ฉ บั บ ชั่ ว ค ร า ว )     
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 

 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 
 
 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

           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 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๑ 
 

กันยายน 2559 จํานวน 22 ราย (ขอมูลคงเดิม) 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

           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 
(ขอมูลคงเดิม)  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

     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 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๒ 
 

จํานวน 1 ราย (ขอมูลคงเดิม)  

 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     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  

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๓ 
 

        3.3 วันศุกรท่ี 26 สิงหาคม 2559 เยี่ยมชมและหารือ
รวมกับกรมการปกครองเพ่ือเตรียมการจัดทําระบบเทคโนโลยี 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 
11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

      สารสนเทศ การติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม 

   3.4 วันพฤหัสบดีที 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทางสถาบันฯ      จะ
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
การดําเนินงานดานติดตามคนหายและการพิสูจนศพ    นิรนาม ครั้งท่ี 
2/2559 ณ หองประชุม เวชชาชีวะ ช้ัน 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
(ขอมูลคงเดิม) 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

       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.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรมผูตองขัง
จาก 24 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 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.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรมผูตองขัง 
จาก 25 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๔ 
 

สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 รวม 
1,300 ราย 

          

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

              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.) ไดสงตัวอยางท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม
ผูตองขัง จาก 39 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสาร
พันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเมื่อวันท่ี 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 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๕ 
 

จาก 20 แหง เพ่ือดําเนินจัดเก็บลงในฐานขอมูลสารพันธุกรรมของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยจัดสงเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 รวม 
1,211 ราย 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

             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

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

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๖ 
 

ยาเสพติด กรมราชทัณฑไดสงสถาบันนิติวิทยาศาสตรเมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2559 ไดสงตัวอยางสารพันธุกรรมผูตองขังจาก 14 
แหง ปจจุบันรวม 735 ราย 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

                4.11 เจาหนาท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตรไดรับการติดตอจาก
เรือนจํากลางคลองไผ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ ทางโทรศัพทขอ
ชุดเก็บสารพันธุกรรมเพ่ิมเน่ืองจากจํานวนผูตองขังท่ีจะพนโทษในเดือน
สิงหาคมมีเปนจํานวนมากซ่ึงชุดเก็บสารพันธุกรรมท่ีไดรับไปน้ันมี
จํานวนไมเพียงพอ จึงแจงกลับไปวาจะมีการดําเนินการรวมกันใน
โครงการถัดไป โดยทางทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ ไดรับชุดเก็บ
สารพันธุกรรมไปต้ังแตท่ี ศปส.เริ่มสงชุดเก็บในเดือนมีนาคมน้ันบัดน้ี
จนถึงวันท่ีประสานทางโทรศัพทเดือนสิงหาคมยังไมไดเริ่มจัดเก็บ
เน่ืองจากยังไมไดรับคําส่ังใหเก็บตัวอยาง ซ่ึงหลังจากไดรับคําส่ังจาก
อธิบดีกรมราชทัณฑ หนังสือดวนท่ีสุดท่ี ยธ 0717.6/22305 ลงวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2559 น้ัน จึงไดเริ่มปฏิบัติงานและพบวาจํานวน
ผูตองขังท่ีจะพนโทษมีมากกวาท่ีไดรับชุดเก็บจาก ศปส.ไป 
          รวมท้ังส้ินตัวอยางท่ีรับเขาตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมและลงใน
ฐานขอมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตรแลวท้ังส้ินรวมแลวท้ังส้ิน 17,996 
ราย และรวมกับอีก 4 ราย ซ่ึงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รองขอเรือนจําสระบุรีจัดเก็บสาร
พันธุกรรมของผูตองสงสัย ซ่ึงมิไดเปนผูตองขังท่ีกําลังจะพนโทษ ซ่ึงไม

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๗ 
 

เปนไปตามวัตถุประสงคในโครงการจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของ
ผูตองขังท่ีกําลังจะพนโทษ รวมรายการท้ังหมดท่ีรับครบตามเปาหมาย 
18,000 ราย คิดเปนรอยละ 100 (ขอมูลคงเดิม)  

 
 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

        5. การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
      สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดําเนินการตรวจพิสูจนและวิเคราะห
ดานเอกสาร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 3 คดี ประกอบดวย  
      5.1 คดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 1  รายการ ไดแก 
            (1) เลขท่ีคดี ส.485/2559 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2559 
เรื่องเกี่ยวกับขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได เพ่ือบรรจุเปน พนักงานสวน
ตําบลของ 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 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.
คลองขลุง ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในเรื่องมีหนาท่ี
จายเงินตามหลักฐานการจายเงินและไดทําการเขียนเช็คและลงลายมือ
ช่ือส่ังเช็ค เพ่ือเบิกจายใหแกเจาหนาท่ีหรือผูมีสิทธิไดรับเงิน แตไดทํา

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๘ 
 

การเขียนแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินดานหนาในเช็คใหมีจํานวนมากวา
จํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจาย   (ขอมูลคงเดิม)  

 
 

ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตร ี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     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 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๑๙ 
 

(๑) (๒) (๓) และ (๔) ท่ีเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
           (2) ประกาศคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน    
นิติวิทยาศาสตรเรื่อง กําหนดขอบเขตของผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวน 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

     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    

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๒๐ 
 

นิ ติ วิ ทยาศาสตร ว า ด ว ยก า รประ ชุมและกา รล งมติ ข อ ง
คณะกรรมการกํากับการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรและ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ... 

 
ลําดับท่ี นโยบายรัฐบาลการสั่งการ 

ของนายกรัฐมนตร ี
ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ   

             (8) ระเบียบคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน               
นิติวิทยาศาสตรวาดวยมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร พ.ศ. ... 
       6.2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดเสนอแตงต้ังคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร 
พ.ศ. 2559 ตามคําส่ังกระทรวงยุติธรรม ท่ี 429/2559 เรื่องการ
แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการใหบริการดาน
นิติวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
          (1) คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานนิติวิทยาศาสตร 
          (2) นายไกรสร อัมมวรรธน  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานนิติ
วิทยาศาสตร 
           (3) นางสุรางคณา วายุภาพ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
กฎหมาย 
           (4) นายธนาวัฒน สังขทอง เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
กฎหมาย 
           (5) พลตํารวจโท ธีรจิตร อุตมะ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานการสอบสวน 

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๒๑ 
 

      6.3 การประชุมคณะกรรมการกํากับการใหบริการดานนิติ

วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2559 อยูระหวางการนัดประชุมคาดวาจะจัด
ประชุมไดภายใน ตุลาคม 2559 (ขอมูลคงเดิม)  
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           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

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 



๑๒๒ 
 

อิสระจากกัน มาตรา 15 (2) กําหนดใหคณะกรรมการกํากับการ
ใหบริการ เปนผูกําหนดขอบเขตการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร 
จึงไมสอดคลองกับรางรัฐธรรมนูญในเรื่องความเปนอิสระ และการ
เพ่ิมทางเลือกใหกับประชาชน เน่ืองจากขอบเขตการใหบริการของ 
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และสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ การใชจาย 
งบประมาณ 

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

 สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

 ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน 
ภาษี และการปองกันการฟอกเงิน
ม า ใ ช ใ น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามผูมีอิทธิพลและ 
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรือกระทําผดิ
เก่ียวกับการคามนุษย แรงงาน
ทาส การกอการรายสากล ยาเสพ
ติด และอาชญากรรมขามชาต ิ

   ๑)โครงการฝกอบรมหลักสูตรกฏหมายการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน   
วัตถุประสงค  
    ๑.เพ่ือใหมแีนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกฏหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
    ๒.เพ่ือใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/เจาหนาท่ีคดีพิเศษ      
นําความรูทักษะและประสบการณท่ีไดมาจากการอบรมมาใชใน
การปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๓. พัฒนาองคความรูและความเ ช่ียวชาญในการสืบสวน
สอบสวนเฉพาะดานกฏหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินใหกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/เจาหนาท่ีคดีพิเศษ

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๑๒๓ 
 

อยางเปนระบบ  
    ๔. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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         เปาหมาย : พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/เจาหนาท่ีคดีพิเศษ 
และขาราชการสํานักคดีอาญาพิเศษ ๑ จํานวน ๔๗  คน 
ผลการดําเนินงาน 
    จัดฝกอบรมเมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไมดา    
แกรนด จังหวัดนครปฐม โดยมี: พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ/
เจาหนาท่ีคดีพิเศษ และขาราชการสํานักคดีอาญาพิเศษ ๑ เขารับ
การฝกอบรมมากกวารอยละ ๙๕  

    ๒) โครงการสัมมนาเรื่องการศกึษาวิเคราะหขอมูลและ
พฤติกรรมทางการเงินของผูตองขังในเรือนจําเพ่ือสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน    วัตถุประสงค : เพ่ือเสริมสรางให
ขาราชการ/ผูปฏิบัติงานในสังกัดมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการ
สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญาฐานฟอกเงินกับ
ผูตองขังในเรือนจําท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 
    เปาหมาย : ขาราชการ/ผูปฏิบัติงานในสํานักคดีอาญาพิเศษ ๓ 
และบุคลากรท่ีเก่ียวของ จํานวน  ๔๕ คน 

 กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 



๑๒๔ 
 

ผลการดําเนินงาน 
จัดสัมมนาเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ     
ภูผาผึ้งรีสอรท ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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 ๑๑.๑ ระยะเฉพาะหนา 
๑๑.๑.๑ เรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีลาสมัยไม
สอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศเปนอุปสรรคตอการ
บริหารราชการแผนดิน 
 

   - พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...  
ผลการดําเนินงาน 

1. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559  
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีกฎหมายลําดับรอง

ซ่ึงตองออกตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จํานวน 20 
ฉบับ โดยกรมคุมประพฤติไดยกรางแลวเสร็จ ท้ังหมด 20 ฉบับ  ไดแก 

1.1 มติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ฉบับ ขั้นตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือกําหนดจํานวนเงินคาเบ้ีย
ประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น 

(๒) นําเรื่องเขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติกําหนด
จํานวนเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น 

1.2 กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ขั้นตอนท่ีกรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 

(๑) เสนอกระทรวงยุติธรรมเพ่ือจัดสงรางอนุบัญญัติไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติรับหลักการและสงรางอนุบัญญัติไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจพิจารณา 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๒๕ 
 

                (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามในรางอนุบัญญัติ
ภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแลว 
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     1.3 ประกาศกระทรวง จํานวน 2 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติท้ัง
ในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

(๒) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 

(๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีผลบังคับใช 

1.4 ระเบียบกระทรวง จํานวน 8 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุม
ประพฤติตองดําเนินการตอไป 

(๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญัติท้ัง
ในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา 

(2) ตกลงกับกระทรวงการคลัง เพ่ือกําหนดคํานวณ
คาตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ คาตอบแทนลาม ตลอดจน
คาตอบแทนผูประสานงานและบุคคลท่ีเขารวมประชุมในการ

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๒๖ 
 

ดําเนินการเพ่ือสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(3) สงรางอนุบัญญัติไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ

นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 
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         1.5 รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผล
บังคับใช 
    1.6  ระเบียบกรม จํานวน 4 ฉบับ ข้ันตอนท่ีกรมคุมประพฤติ
ตองดําเนินการตอไป 
         (๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรางอนุบัญญตัิท้ังใน
เรื่องรูปแบบและเน้ือหา 
         (๒) เสนอรางอนุบัญญัติตออธิบดีกรมคุมประพฤติเพ่ือ
พิจารณา 
          (๓) รางอนุบัญญัติจะมีผลบังคับใชไมกอนวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผล
บังคับใช 
    1.7 ระเบียบคณะกรรมการ จํานวน 1 ฉบับ 
          (๑) รางระเบียบคณะกรรมการฯ ฉบับน้ีจะไดรับการ
พิจารณาและมีผลบังคับใชหลังจากมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
แลว ซึ่งคณะกรรมการคุมประพฤติจะมีผลตามกฎหมายในวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

 กรมคุม
ประพฤต ิ



๑๒๗ 
 

          (2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธาน
คณะกรรมการคุมประพฤติลงนามในรางอนุบัญญัติ 
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ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
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 ๑๑.๕.๒ ปรับปรุงการชวยเหลือ
คาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมโดยใหเขาถึงความ
เปนธรรมไดงาย รวดเร็ว 
 

   โครงการ : ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคูมือการปฏิบัติงานกองทุน
ยุติธรรมของเจาหนาท่ี 
วัตถุประสงค  
    1. เพ่ือเสริมสรางความรูเ ก่ียวกับพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ
ใหแกผูปฏิบัติงาน 
    2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามคูมือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม 
    3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานของกองทุน
ยุติธรรม 
เปาหมาย   
         1. ยุติธรรมจังหวัด พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ นิติ
กร นักวิชาการเงินและบัญชีหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท่ี
ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม ท้ัง ๘๑ แหง จํานวน ๔๐๕ คน 
         2. ขาราชการ ลูกจางช่ัวคราวท่ี และเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม จํานวน ๕๕ คน 

กิจกรรม 

วงเงิน 

งบประมาณ 

๔,๖๖๓,๔๐๐ 

บาท 

กองทุน
ยุติธรรม 
สป.ยธ. 
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      - ใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและคําสั่งท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิ
และเสรีภาพกับการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีในการใหความชวยเหลือประชาชน 
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     ในการดําเนินคดี การขอปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 
การชวยเหลือผู ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใหการ
สนับสนุนการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
       - กรณีศึกษา (Case Study) และทดลองฝกปฏิบัต ิ
      - จัดกิจกรรมแบงกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู การกําหนด
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองทุน
ยุติธรรม 
ผลลัพธตามวัตถุประสงค  
      - เสริมสรางความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ี
เก่ียวของใหแกผูปฏิบัติงาน 
      - เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
คูมือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม 
      - เจาหนาท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม 
ผลลัพธตามเปาหมาย :  
      - รอยละ ๘๐ ของบุคลากรท่ีเขารวมการฝกอบรม มีความรู

 กองทุนยุติธรรม 
สป.ยธ. 
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เขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
      - บุคลากรท่ีเขารวมการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามคูมือ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
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 ๑๑.๕.๓ สงเสริมกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจนและ
ผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา
ผูบริสุทธ์ิหรือไดรับผลกระทบจาก
ความไมเปนธรรม 
 

        ๑.จัดนิทรรศการประชาสัมพันธภารกิจการใหความ
ชวยเหลือประชาชน คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพและ
เยียวยาผูบริสุทธ์ิหรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม    
ในพิธีการบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการใหความ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายระหวางสํานักงานกองทุน
ยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย
เซนตจอนห มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยอิส    
เทรินเอเชีย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัย  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศ
ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส  
     ๒. ประชาสัมพันธการใหความชวยเหลือประชาชนดวยวีดี
ทัศน  แผนพับ สปรอทโฆษณา  และหนังสือคูมือการปฏบัิติงาน 
รวมกฎหมายพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 กองทุน
ยุติธรรม 
สป.ยธ. 



๑๓๐ 
 

ผานสํานักงานยตุิธรรมจังหวัดทุกแหง โดยประสานความรวมมือ
กับกระทรวงมหาดไทยและมณฑลทหารบกทุกแหงท่ัวประเทศ  
 

 


