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นโยบายข้อ ๑๒
การป้้องกันและป้ราบป้ราม

การทุุจริตและป้ระพฤติมิชอบ 

และกระบวนการยุุติธรรม

๑๒.๑	 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจติส�านกึของคนในสงัคมให้ยดึมัน่ 

ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๒.๒	 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญา 

ตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ�าบัด ฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด ส่งเสริม ปกป้อง  

คุม้ครองสิทธมินษุยชน พฒันาประสทิธิภาพระบบการสบืสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ 

ก�าหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจาก 

การแทรกแซงหรอืครอบง�าใด ๆ  พร้อมทัง้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมให้ด�าเนนิงาน

สอดประสานกนัอย่างเป็นองคาพยพ เพ่ือให้สามารถจดัการกบัข้อขดัแย้งและกรณพีพิาทได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

โดยเน้นการท�างานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ�านวยความยุติธรรม

ได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมท่ีพัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า เกิดความเสมอภาค 

และเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�าเป็น 

และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว



๑.	 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 ๑.๑	 การดำเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต		

“ดวงตาแรงงาน” เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัครแรงงาน สถานประกอบกิจการ  

และผู้ใช้แรงงาน ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ป้องกันในการทุจริต และให้มีทักษะในการเป็นวิทยากร  

สามารถถา่ยทอดความรู ้และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์และสรา้งการรบัรูด้า้นการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๓

	 ๑.๒	 การดำเนินโครงการศาลทหารต้นแบบ	 ระยะที�	 ๓	 เพ่�อเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	

ของศาลทหาร	 โดยเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะท่ี ๒ ซ่ึงรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๘ ได้บัญญัติให้สิทธิของบุคคลต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ 

คดีอาญาที่บุคคลต้องได้รับการพิจารณาคดีท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการพิจารณา 

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ต้องหาหรือผู้ท่ีมาติดต่อราชการ 

สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน

๒.	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	

	 ๒.๑	 โครงการไกลเ่กลี�ยขอ้พพิาทชั�นบงัคบัคดี	

โดยดำเนินนโยบายเชิงรุก ในการสนับสนุนและพัฒนา 

ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยนำมา 

ปรบัใชค้วบคูก่บักระบวนการบงัคบัคด ีเพือ่เพิม่ทางเลอืก 

ให้ประชาชนในการยุติข้อพิพาท ซึ่งเป็นการเจรจา 

ไกล่เกลี่ยด้วยความยินยอมสมัครใจระหว่างเจ้าหนี ้

และลูกหนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทำให้ 



เจา้หน้ีไดร้บัชำระหนี ้ลกูหนีส้ามารถชำระหนีไ้ด ้ไมถ่กูบังคบัคด ีหรอืถกูฟอ้งลม้ละลาย ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กรกฎาคม ๒๕๖๕) มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๓๒,๘๘๙ เรื่อง ทุนทรัพย์  

จำนวน ๑๒,๖๖๘.๓๖ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน ๓๒,๐๔๕ เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน ๑๑,๘๗๑.๒๔ ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ และสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชน จำนวน ๔๓๖.๒๕ ล้านบาท 

	 ๒.๒	 การขับเคล่�อนงานไกล่เกลี�ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี�ยข้อพิพาท	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒  

โดยมีผลการดำเนินการ เช่น (๑) จัดตั้งศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาครัฐ จำนวน ๘๒ แห่ง (๒) จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน ๘๗๔ แห่ง (๓) อบรมผู้ ข้ึนทะเบียนไกล่เกลี่ยภาครัฐและภาคประชาชน  

จำนวน ๓,๒๗๘ คน (๔) จัดกระบวนการไกล่เกลี่ย 

รวมถึงจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สินครัวเรือน 

และยุตธิรรมพบประชาชน รวม ๖๓ คร้ัง โดยมเีป้าหมาย 

จดัใหค้รบทัง้ ๗๗ จงัหวดั ภายในเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๕  

มี ผู้ ข อ ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย  จ ำ น ว น  ๓ ๕ , ๐ ๓ ๐  ร า ย  

ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน ๓๓,๙๙๑ ราย คิดเป็น 

ร้อยละ ๙๗.๐๓๔ สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชน 

จำนวน ๔,๔๑๐.๐๙ ล้านบาท ลดต้นทุนภาครัฐ  

จำนวน ๒.๙๑ ลา้นบาท โดยแยกเป็นโครงการขับเคลือ่น 

งานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๔๐๐ ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชน จำนวน ๓๐๖.๘๐ ล้านบาท  

ลดต้นทุนภาครัฐ จำนวน ๒.๙๑ ล้านบาท และงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน  

จำนวน ๓๑,๕๙๑ ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชน จำนวน ๔,๑๐๓.๒๙ ล้านบาท (๕) ดำเนินการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศกลางสำหรบัการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท (E-Mediation) เพือ่สง่เสรมิการไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาทในชมุชน 

ให้มีระบบงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เป็นมาตรฐาน สามารถฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกล 

เพื่อลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย กระบวนการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา  

ลดการใชท้รพัยากร เกดิความคุม้คา่ดา้นงบประมาณ และลดความขดัแยง้ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคูก่รณ ีและ (๖) ผลติสือ่ 

สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ชื่อเพลง “เราคุยกันได้-ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”  

โดยเผยแพร่ผ่านทางช่อง Youtube และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

และกระทรวงยุติธรรม 

	 ๒.๓	 การดำเนินโครงการหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม		

รุ่นที� 	 ๕	 โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ บังคับใช้กฎหมายและบุคลากร 

ในกระบวนการยุติธรรมที่ เกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวให้รู้ เท่าทันอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล   

รวมถึงพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร ในด้านองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด  

ทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัย รวมไปถึงปรับทัศนคติให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้กระทำความผิด  

และการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม- 

๙ มีนาคม ๒๕๖๕) มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๕ คน จาก ๓๒ หน่วยงาน

252 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑๒
	



	 ๒.๔	 การขับ เคล่� อนมาตรการด้ านการป้ องกันอาชญากรรมตามมติคณะรั ฐมนตรี 	 เช่ น  

(๑) ดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ  

และจัดทำรายงานสถานการณ์ตัวชี้ วัดตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  

(๒) โรงเ รียนยุ ติธรรมอุปถัมภ์ เ พ่ือปลูกจิตสำนึก ท่ีดี ในงานยุติธรรมและป้องกันอาชญากรรมให้กับ 

เด็กและเยาวชน (๓) ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสถานการณ์อาชญากรรม สถิติ และข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งแนวทาง 

การแก้ ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้ นที่ เพื่ อส ร้างการ มีส่ วนร่ วมของประชาชนในฐานะ 

เป็นเจ้าของชุมชน (๔) จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และชุดความรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  

และ (๕) จัดทำ Model ต้นแบบในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตามบริบทของพ้ืนท่ี 

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

สำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและไม่เป็นผู้กระทำความผิด

	 ๒.๕	 การดำเนินโครงการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	 (Electronic	 Monitoring:	 EM)		

มาใช้เพ่�อเป็นมาตรการทางเล่อกแทนการจำคุก โดยระยะเริ่มต้นโครงการฯ มีการนำอุปกรณ์ EM  

มาใช้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ ท่ีได้รับการพักการลงโทษ  

ผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ซ่ึงต่อมาพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ยกเลิกการติดอุปกรณ์ EM กับกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยในการบริหารจัดการ 

อุปกรณ์ EM และระบบทั้งหมดดำเนินการภายใต้ “ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (ศูนย์ EMCC)”  

เพือ่ควบคุมตดิตาม ระบบข้อมลู และการปฏิบตัติามเงือ่นไขการคุมความประพฤติและเงือ่นไขในการติดอปุกรณ ์EM 

ทั้งนี้ ต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๕  

มี ก า รติ ดอุ ปกรณ์  EM กั บกลุ่ ม เป้ าหมายแล้ ว 

จำนวน ๙๑,๙๐๐ ราย ทำให้ผู้กระทำผิดได้รับโอกาส 

ใชช้วีติในสงัคม และสามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเอง  

ครอบครวั และสรา้งมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศได้ 

ภายใต้การสร้างความมัน่ใจให้กบัสงัคมวา่กลุม่บุคคลเหล่านี ้

ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และอยู่ในการติดตาม ควบคุม 

ด้วยอุปกรณ์ EM สามารถตรวจสอบและควบคุม 

พฤติกรรมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

มาตรการทุางเลือก 
แทุนการจำาคุุก  
ให้้ผู้้้กระทำำ�ผู้ิดได้รับโอก�ส  
ใช้้ช้ีวิิตในสังคม  
ติดอุป้กรณ์์ EM  
ให้้กลุ�มเป้้าห้มายุแล้ว  
๙๑,๙๐๐ ราย

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 	 ๒.๖		 การดำเนินการจัดตั�งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้้าระวังความปลอดภัยของประชาชน	 (Justice	 Safety		

Observation	Ad	hoc	Center:	JSOC)	และผลักดนัรา่งพระราชบญัญตัมิาตรการปอ้งกนัการกระทำความผดิซ้�ำ	

ในความผิดเกี�ยวกับเพศหร่อที�ใช้ความรุนแรง	พ.ศ.	.... เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการระบบการเฝ้าระวังและป้องกัน 

การกระทำผิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีพ้นโทษ ผู้ท่ีใกล้พ้นโทษ  

และผูท้ีก่่อเหตใุหมใ่น ๘ ฐานความผดิ ไดแ้ก่ (๑) ฆ่า่หรอืข่มขืนเดก็ (๒) ฆ่า่ขม่ขืน (๓) ฆ่าตกรตอ่เนือ่ง (๔) ฆ่าตกรโรคจติ  

(๕) สังหารหมู่ (๖) ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่่า (๗) เรียกค่าไถ่ และ (๘) นักค้ายาเสพติดรายสำคัญ  

โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิด 

เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... จะมีผลให้กรมคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวัง 

ผู้กระทำผดิในคดีทางเพศหรอืที่ใชค้วามรนุแรงภายหลงัพน้โทษได้ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี เพือ่ปอ้งกันมิให้ผูพ้้นโทษ 

หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ 

	 ๒.๗	 การดำเนินโครงการค่นคนดีสู่สังคม	

ได้ดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้ ต้องขังในเรือนจำ 

และทณัฑสถานปอ้งกนัการกระทำความผดิและปอ้งกนั 

อาชญากรรม และแก้ ไขปัญหาการไม่มี งานทำ  

ไมม่รีายได้ของผูพ้้นโทษโดยกรมคุมประพฤติดำเนินการ 

จัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 

ในระดับจังหวัดระดับภาค และระดับประเทศ 

เพือ่สนับสนนุใหผู้้ทีอ่ยูใ่นความดูแลของกรมคุมประพฤติ 

ให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  

มีผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการฯ จำนวน ๑,๒๕๔ ราย  

และจัดทำโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะ 

การทำงานในภาคอุตสาหกรรม” จำนวน ๒๓๗ ราย

	 ๒.๘	 การดำเนินโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพ่�อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	

เพื่อให้ประชาชนสามารถนำผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักฐานประกอบ 

การพจิารณาพสิจูนส์ถานะของบคุคลใหเ้ปน็บคุคลทีม่สีถานะทางทะเบยีนราษฎรหรอืแกไ้ขสถานะทางทะเบยีนราษฎร 

ให้ถูกต้องอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจากสิทธิสวัสดิการที่ประชาชนจะได้รับซ่ึงเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ 

และอำนวยความยุตธิรรมให้แกป่ระชาชน โดยสถาบันนติวิทิยาศาสตร์ไดร้ว่มกบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

ลงพืน้ทีจ่ดัเกบ็สารพนัธกุรรม (Deoxyribonucleic Acid: DNA) 

และได้กำหนดเป้าหมายในการตรวจสารพันธุกรรม 

แกร่าษฎรไรส้ถานะและประสบปญัหาทางทะเบยีนราษฎร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘๐๐ ราย 

ปจัจบุนัไดด้ำเนนิการจดัเกบ็และตรวจสารพนัธกุรรมบคุคล 

จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาร้องขอโดยตรงมายัง 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และการลงพื้นที่ในการจัดเก็บ 

สารพันธุกรรมบุคคล จำนวน ๑,๒๙๘ ราย 

ตรวิจพิิส้จน์ 
ส�รพิันธุุกรรมบุคคล  
ใช้เป้็นห้ลักฐานพิสููจน์
สูถานะทุางทุะเบียุนราษฎร 
๑,๒๙๘ ราย

254 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
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	 ๒.๙	 	 การดำเนินโครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพ่�อสนับสนุน	

กระบวนการยุติธรรม เพื่อตรวจติดตามการใช้สารเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจ 

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ และกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ ท่ี เ ก่ียวข้องกับยาเสพติดที่ ได้รับ 

การปล่อยตัวชั่วคราวและนำผลที่ได้ไปดำเนินการบำบัดแก้ไข เพ่ือลดการเสพซ้ำของกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศและกลุ่มผู้ ถูกคุมประพฤติท่ีเกี่ยวข้อง 

กับยาเสพติดที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้มีฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ประวัติหรือแนวโน้มการใช้ยา 

หรือสารเสพติดของกลุ่มผู้ที่อยู่ ในการคุมประพฤติ ซึ่ งได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม 

จากเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแล้ว จำนวน ๑,๒๔๗ ตัวอย่าง 

	 ๒.๑๐	 	 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ	

ผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย	 คนนิรนาม	 และศพนิรนาม

ของประเทศไทย	 ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ 

แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านคนหาย  

คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศ ให้ครอบคลุม 

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแนวทาง 

การปฏิบัติ ในการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มกลาง 

และระบบฐานขอ้มลูกลางฯ ไดถ้กูตอ้ง และในป ี๒๕๖๕ 

จำนวน ๒๘๐ คน 

	 ๒.๑๑	 	 การดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมม่อในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม โดยตรวจสอบ 

คุณสมบัติและแจ้งรายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์  

เพื่อประโยชน์แก่บุคคลนั้น ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนการติดตามหาญาติ การพิสูจน์ทางสายโลหิต 

หรือการวางแผนให้การคุ้มครองและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเพื่ออำนวยความสะดวก 

ให้แก่ประชาชน จำนวน ๒๖๓ คน  

	 ๒.๑๒	 	 การให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  

จำนวน ๒๓,๘๕๑ เรื่อง ดังนี้

ผลผลิต/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน	(เร่�อง)

(๑) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติพยาธิวิทยา ๑๑,๓๔๖

(๒) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาและเคมี ๗,๒๕๖

(๓) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านสารพันธุกรรม (DNA) ๑,๙๔๒

(๔) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติเวชคลินิก ๕๔๑

(๕) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านศพนิรนามและบุคคลสูญหาย ๑,๓๘๗

(๖) การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ๔๘๗

พิัฒน�ศัักยภ�พิผู้้้ปฏิิบัติง�น
ภารกิจด้านคุนห้ายุ คุนนิรนาม 
และศพนิรนามของไทุยุ 
๒๘๐ คน

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ผลผลิต/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน	(เร่�อง)

(๗)   การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านลายนิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ ๒๕๘

(๘)   การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านเอกสาร ๓๑๖

(๙)   การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านอาวุธปืน ร่องรอยเครื่องมือ และฟิสิกส์ ๒๓๒

(๑๐) การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ๖๒

(๑๑) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติจิตเวช ๒๔

256 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑๒
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