
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรม 
เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖2 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

1. กระทรวงยุติธรรม ขับเคล่ือนสิทธ ิ
มนุษยชนของประเทศไทยรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน   

เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2562 
โดยมี นายสมณ พรหมรส อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนกรรมการและเลขานุการ พรอมดวยผูแทนจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้จัดข้ึนโดยกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ เพ่ือพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีหนวยงานจะผลักดันในฐานะท่ีไทยเปนประธานอาเซียนและ                       
เพ่ือพิจารณาการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย  ท้ังนี้ จากการประชุมฝายเลขานุการจะเรงดําเนินการสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
รวมท้ังเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการฯ ตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีหนวยงานจะผลักดันในฐานะท่ีไทยเปนประธานอาเซียนและ                       

เพ่ือพิจารณาการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย 

 

2. กระทรวงยุติธรรม เปดโครงการโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภเสริมสรางจิตสํานึก
การรับรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหกับเยาวชน    

 

 

 

 

เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ โดยจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนสตรีนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ภายใตโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภของกระทรวงยุติธรรม” เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ
และปลูกฝงจิตสํานึกใหกับเด็กและเยาวชนดานกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ อันเปนการใหกลุมเด็ก
และเยาวชนมีความต่ืนตัวและสวนรวมในการดํ า เนิน กิจกรรม เ พ่ือเปนแนวทางปอง กันอาชญากรรม                                  
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม โดยมี ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
นายอําพล อังคภากรณกุล รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี พันตํารวจโท วรรณพงษ คชรักษ ผูอํานวยการสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร พรอมท้ัง คณะผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ี รวมท้ังคณะอาจารย และนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี 
จํานวน ๔๐๐ คน เขารวมกิจกรรม 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กลาวใจความตอนหนึ่งวา สิ่งท่ีกระทรวงยุติธรรมตองการเขามาเสริมและ 
ชวยดูแลใหนอง ๆ ทุกคน รวมไปถึงผูปกครองคือการมีภูมิคุมกันจากภัยตาง ๆ เชน ภัยสังคม และภัยยาเสพติดท่ีจะเขามา                                
จากหลากหลายชองทาง ท้ังท่ีเขามาโดยตรงและผานสื่อออนไลน ตลอดจนการสรางความตระหนักในการสรางภูมิคุมกัน 
ให เปนคนดี มีความรู  คู คุณธรรม ซ่ึงสิ่ งเหลานี้จะชวยผลักดันให ทุกคนเปนคนดีของสังคม ตลอดจนเปนผู ท่ี มีความรู 
เพ่ือพัฒนาประเทศชาติตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
  กลุมเด็กและเยาวชนมีความต่ืนตัวและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม อีกท้ังยังไดแนวทางการปองกัน

อาชญากรรมและภูมิคุมกันจากภยัตาง ๆ เชน ภัยสังคม และภัยยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
3. กระทรวงยุติธรรม พิจารณาคําขอ
ความชวยเหลือจากประชาชนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม คณะ ๑ 
ครั้งท่ี 2/2562 และคณะ ๒ ครั้งท่ี 
2/2562   

เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครและท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัด คณะ ๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํา
กรุงเทพมหานคร คณะ ๑ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนรวม ๑๗ ราย ๒๖ เรื่อง ประกอบดวย 
            ๑. คําขอรับความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน ๕ ราย ๕ เรื่อง โดยผลการพิจารณา
เห็นชอบอนุมัติคําขอ จํานวน ๑ ราย ๑ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๒ ราย ๒ เรื่อง และยุติคําขอ จํานวน ๒ ราย ๒ เรื่อง 
           ๒. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนนิคดี จํานวน ๑๒ ราย ๑๗ เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคําขอ จํานวน 
๓ ราย ๕ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๕ ราย ๗ เรื่อง ยุติคําขอ จํานวน ๒ ราย ๒ เรื่อง และทบทวนไมอนุมัติ จํานวน ๒ ราย ๓ เรื่อง 

และเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความ
ชวยเหลือประจําจังหวัด คณะ ๒ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาคําขอและทบทวนผลการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือ
ประจํากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคําขอท้ังหมด จํานวน ๑๘ ราย ๑๘ เรื่อง 
ซ่ึง ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ จํานวน ๑๐ ราย ไมอนุมัติ จํานวน ๖ ราย และยุติ เรื่อง จํานวน ๒ ราย  
ท้ังนี้ ต้ังแตเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ สํานักงานกองทุนยุติธรรมไดรับคําขอความชวยเหลือจาก
ประชาชน จํานวน ๒๗๔ ราย จําแนกเปนอนุมัติ จํานวน ๕๕ ราย ไมอนุมัติ จํานวน ๑๗๗ ราย และยุติเรื่อง จํานวน ๔๒ ราย 

 

๒ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

         ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวมท้ังระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
          คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครและท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัด คณะ ๑ และคณะ ๒ ไดใหความชวยเหลือประชาชน โดยอนุมัติคําขอรับความชวยเหลือ จํานวน ๑๑ ราย  
ไมอนุมัติคําขอ จํานวน ๘ ราย และยุติเรื่อง จํานวน ๔ ราย และพิจารณาการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี จํานวน 
๑๒ ราย ๑๗ เรื่อง โดยมีผลการพิจารณา เห็นชอบอนุมัติ จํานวน ๓ ราย ๕ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๕ ราย ๗ เรื่อง  
ยุติคําขอ จํานวน ๒ ราย ๒ เรื่อง และทบทวนไมอนุมัติ จํานวน ๒ ราย ๓ เรื่อง 

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน 
ทรงเปด “หองสมุดพรอมปญญา” ณ เรือนจํา
กลางนครพนม จังหวัดนครพนม 

        เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด 
“หองสมุดพรอมปญญา” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันทน อธิบดีกรมราชทัณฑ  
นายสยาม ศิริมงคล ผูวาราชการจังหวัดนครพนม นายจรูญ เหงาลา ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครพนม พรอมขาราชการและเจาหนาท่ี
กรมราชทัณฑ เฝารับเสด็จ ณ เรือนจํากลางนครพนม ตําบลขามเฒา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม สําหรับ “หองสมุด
พรอมปญญา” เรือนจํากลางนครพนม กอสรางข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสท่ีทรงพระชนมพรรษาครบ 48 พรรษา ในป พ.ศ. 2546  
โดยมีเปาหมายในการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดเรือนจําใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดและถูกตองตามหลักวิชาการ  
ในเบื้องตนกรมราชทัณฑไดพิจารณาคัดเลือกเรือนจํากลางนครพนมเปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงานและเปน 1 ใน 49 แหง  
ของเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ ซ่ึงหองสมุดพรอมปญญามีพ้ืนท่ีอาคารหองสมุด ๑๕๕ ตารางเมตร โดยมีการจัดมุมเรียนรู จัดหนังสือและสื่อ
สารสนเทศอยางเหมาะสม เพ่ือประโยชนตอการใชบริการและการเรียนรูของผูตองขัง ซ่ึงไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด รวมถึงไดมีการจัดอบรมดานการศึกษา
ใหแกผูตองขังเพ่ือใหนําความรูท่ีไดไปใชใหเกิดประโยชนภายหลังจากไดรับการปลอยตัว       

 

๓ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

          ประโยชนท่ีไดรับ 
          หองสมุดพรอมปญญามีการจัดมุมเรียนรู จัดหนังสือและสื่อสารสนเทศ เพ่ือประโยชนตอการใชบริการและการ
เรียนรูของผูตองขัง รวมถึงไดมีการจัดอบรมดานการศึกษาใหแกผูตองขังเพ่ือใหนําความรูท่ีไดไปใชใหเกิดประโยชน
ภายหลังจากไดรับการปลอยตัว       

5 . กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ ณ วิทยาลัย
การอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปด
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายณัชพล ฉลูทอง  
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก คณะครู อาจารย และ
นักเรียน รวมกวา ๓๐๐ คน เขารวมกิจกรรม 

ท้ังนี้ หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไดรวมกันออกบูธจัดนิทรรศการ เลนเกมสใหความรู 
ดานกฎหมายและบทบาทภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหแกนักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนใหมีภูมิคุมกันท่ีดี 
สามารถปองกันตนเองจากภัยสังคมในรูปแบบตาง ๆ รูจักนําพาตนเองใหหางไกลยาเสพติด และรวมตอตานการทุจริต
คอรัปชัน โดยมุงหวังใหเด็กและเยาวชนในวัยเรียนเปนคนดีควบคูกับการเปนคนเกงท่ีพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถดํารงชีพไดอยางปกติสุขในอนาคต 

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กลาววา การใหความรูดานความยุติธรรม ผนวกกับการสรางคานิยมและ
ทัศนคติท่ีถูกตองผานการสงเสริมการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมในเรื่องความยุติธรรมอยางเปนรูปธรรมโดยเริ่มจากเด็ก 
เยาวชน ครู ผูปกครองและขยายออกสูสังคมในวงกวาง อันเปนการวางรากฐานอนาคตของชาติใหเปนกลไก 
การขับเคลื่อนการปองกันอาชญากรรมตอไปในอนาคต การจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ จึงเปนโครงการหนึ่ง 
ท่ีจะมาชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง และเปนสวนหนึ่งในการกอรากฐานอนาคตของชาติ แมจะเปนเพียงฐานเล็ก ๆ 
แตหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนฐานท่ีม่ันคงและแข็งแรงในอนาคตตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เปนการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชน ใหสามารถปองกันตนเองจากภัยสังคมในรูปแบบตาง ๆ  

รูจักนําพาตนเองใหหางไกลยาเสพติด และรวมตอตานการทุจริตคอรัปชัน โดยมุงหวังใหเด็กและเยาวชนในวัยเรียน 
เปนคนดีควบคูกับการเปนคนเกงท่ีพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีพไดอยางปกติสุขในอนาคต 

 

๔ 
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6. กระทรวงยุติธรรม รวมคืนความเปนธรรม
มอบโฉนดท่ีดินใหแกประชาชน ครั้งท่ี ๘ 

เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
รวมเปนเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดท่ีดินใหแกประชาชน ครั้งท่ี ๘ ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีใหดําเนินการปราบปราม
กลุมนายทุนท่ีมีพฤติกรรมปลอยเงินกูโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดหรือทําสัญญาท่ีเปนการเอารัด 
เอาเปรียบประชาชน รวมถึงไดใชขอกฎหมายฟองขับไลผูกูออกจากท่ีดินเปนเหตุใหประชาชนจํานวนมากไดรับความ
เดือดรอน ไมมีท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยจัดโดยศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการฉอโกงทรัพยสินของประชาชน 
ตํารวจภูธรภาค ๕ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน
ประธานในพิธีฯ 

ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค ๔ มีลูกหนี้เขารับโฉนดคืน จํานวน ๑,๒๙๗ คน โฉนดท่ีดิน จํานวน ๑,๓๙๓ ฉบับ 
คิดเปนเนื้อท่ีประมาณ ๓,๔๐๐ ไร มูลคา ๒,๖๐๐ ลานบาท โดยตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน มีการคืน
โฉนดใหชาวบานแลว จํานวน ๑๙,๕๓๓ คน จํานวน ๑๖,๐๕๙ ฉบับ รวมเนื้อท่ีกวา ๔๘,๑๔๐ ไร 

ประโยชนท่ีไดรับ 
สามารถชวยเหลือประชาชนท่ีถูกกลุมนายทุนเอารัดเอาเปรียบ โดยสามารถชวยเหลือลูกหนี้เขารับโฉนดคืน 

จํานวน ๑,๒๙๗ คน โฉนดท่ีดิน จํานวน ๑,๓๙๓ ฉบับ คิดเปนเนื้อท่ีประมาณ ๓,๔๐๐ ไร มูลคา ๒,๖๐๐ ลานบาท 

 

7 .  กระทรวง ยุติ ธ ร รม พิจารณา
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายสมณ พรหมรส อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ พรอมดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ขาราชการ และเจาหนาท่ีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเขารวมประชุม เพ่ือรับทราบเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผู เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยมีการรายงาน 
คําพิพากษาศาลอุทธรณ จํานวน ๑๐ เรื่อง การติดตามผลการใหความชวยเหลือผูเสียหายคดีความผิดเก่ียวกับเพศ 
ตามขอสั่งการของคณะกรรมการ ซ่ึงไดรับการรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน ๑๒ ราย รายงานผลการพิจารณา
ผูเสียหายของคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑,๓๓๗ เรื่อง นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณากรณีผูเสียหายอุทธรณคําวินิจฉัย

 

๕ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

คณะอนุกรรมการ จํานวน ๓๒ เรื่อง และกรณีจําเลย จํานวน ๔๐ เรื่อง 
ประโยชนท่ีไดรับ 
รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผู เสียหายและจําเลยในคดีอาญา 

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และท่ีประชุมไดพิจารณากรณีผูเสียหายอุทธรณคําวินิจฉัยคณะอนุกรรมการ จํานวน ๓๒ เรื่อง  
และกรณีจําเลย จํานวน ๔๐ เรื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. กระทรวงยุติธรรม พัฒนามาตรการ
ตอผูกระทําผิดอาญาแทนการควบคุมตัว 
โดยการมีสวนรวมขององคกรสหวิชาชีพ
และชุมชน 

เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการดานการปฏิรูปการพัฒนามาตรการตอผูกระทําผิดอาญาแทนการควบคุมตัว โดยการมีสวนรวมขององคกร
สหวิชาชีพและชุมชน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมขององคกรสหวิชาชีพและชุมชน             
ในการใชมาตรการอ่ืนแทนการควบคุมตัวผูกระทําความผิดในการกําหนดองคกรสหวิชาชีพและชุมชนท่ีเก่ียวของกับ   
การพัฒนามาตรการตอผูกระทําผิดอาญาแทนการควบคุมตัว (Non-custodial Measures) โดยใหแบงหนวยงานรับผิดชอบ 
แยกตามแตละเง่ือนไขเพ่ือพิจารณาเฉพาะดานและวางมาตรการในการกําหนดหนวยงานท่ีจะใหขอเท็จจริง ประเมิน 
และตัดสินใจตามดานตาง ๆ ใหครบทุกองคประกอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและใหฝายเลขานุการเพ่ิมเติมรายละเอียดขอมูลดวยการเปรียบเทียบ
มาตรการท่ีใชไดในปจจุบันและมาตรการท่ีตองพัฒนาหรือแกไขกฎหมายท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ  
รวมท้ังระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหชัดเจนเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาใหมีความครอบคลุมและเสนอตอท่ีประชุมในครั้งตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมขององคกรสหวิชาชีพและชุมชน ในการใชมาตรการอ่ืนแทน 

การควบคุมตัวผูกระทําความผิดในการกําหนดองคกรสหวิชาชีพและชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนามาตรการ 
ตอผูกระทําผิดอาญาแทนการควบคุมตัว 

 
 

 

๖ 
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2. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปดประชุมการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน      

เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  โดยมีคณะผูบริหารสํานักงานรัฐมนตรี และขาราชการระดับผูบริหาร 
ผูอํานวยการกอง/สํานักของสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลางและสวนภูมิภาคเขารวมกวา ๑๕๐ คน โดยโครงการจัดข้ึน 
ในระหวางวันท่ี ๗ – ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เพ่ือใหเจาหนาท่ี ป.ป.ส. ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การทํางานและการบริหารองคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน รวมท้ังเกิดความรู 
ความเขาใจในบทบาทภารกิจ และรับรูทิศทางนโยบายของสํานักงาน ป.ป.ส. ภายใตกรอบทิศทางประมวลกฎหมายยาเสพติด  
พรอมจัดทํากรอบทิศทางการปรับโครงสราง บทบาทภารกิจ การพัฒนาองคกร และการขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ไดบรรยายพิเศษในหัวขอ “ความคาดหวังของรัฐบาลตอบทบาท
หนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. และการปรับตัวเพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการในยุค ๔.๐” ใจความสําคัญตอหนึ่งวา  
สิ่งท่ีรัฐบาลคาดหวังและตองการเห็น คือ ประชาชนมีความอยูดีกินดี สังคม ชุมชน และประเทศชาติมีความสงบรมเย็น
ในฐานะท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทดานความม่ันคง ซ่ึงทํางานเก่ียวของกับหลายดาน เชน การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงมีความสลับซับซอนและสถานการณปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น การทบทวน
บทบาทภารกิจ อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน โดยจะตองประเมินสถานการณอยางรอบดาน  
ท้ังดานยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี พรอมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยเสริมเพ่ือใหงานมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ท้ังนี้ ขอใหเจาหนาท่ีทุกทานทํางานดวยความ
เท่ียงตรง เท่ียงธรรม และจริงใจ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน อันจะสงผลใหประเทศไทย
ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน 

ในการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การทํางานและการบริหารองคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 

 

๗ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการสัมมนา
เชิงวิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ี
ตรวจพิสูจนยาเสพติด 

เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีตรวจพิสูจนยาเสพติด
ของสถานตรวจพิสูจนยาเสพติดในประเทศไทย” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 
๑๘ – ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เพ่ือเสริมสรางทักษะการตรวจพิสูจนยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพดานการวิเคราะหขอมูล
ใหกับเจาหนาท่ี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคโนโลยีการตรวจพิสูจนยาเสพติดรวมกับระดับนานาชาติ 
โดยมี ผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ผูแทนจากหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ผูแทนจากสถานตรวจพิสูจนท่ัวประเทศ 
เจาหนาท่ี ป.ป.ส. และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมการสัมมนา 

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวใจความสําคัญตอนหนึ่งวา  
การตรวจพิสูจนถือเปนกลไกสําคัญในการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการตรวจพิสูจนใหมีความทันสมัย รวมท้ังตองเสริมสรางทักษะของเจาหนาท่ีใหมีความเชี่ยวชาญ  
ตลอดจนสรางความรวมมือกับเครือขายเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลขาวสารและใชประโยชนในการสืบสวนจับกุมกลุมผูคา 
ยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ การเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจพิสูจนยาเสพติดจะทําใหสามารถทราบไดวายาเสพติดท่ีผลิต 
มีสวนผสมของสารประกอบ สารตั้งตน และเคมีภัณฑใดบาง ซ่ึงจะนําไปสูการสืบทราบถึงแหลงท่ีมาและแหลงผลิตยาเสพติด 
วานําเขามาจากประเทศใด ซ่ึงจะทําใหสามารถรวมกันหามาตรการในการปดลอม ปองกันและปราบปรามไดอยางทันทวงที 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือเสริมสรางทักษะการตรวจพิสูจนยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพดานการวิเคราะหขอมูลใหกับเจาหนาท่ี 

ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคโนโลยีการตรวจพิสูจนยาเสพติดรวมกับระดับนานาชาติ รวมท้ังเสริมสราง
ทักษะของเจาหนาท่ีใหมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสรางความรวมมือกับเครือขายเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลขาวสารและ 
ใชประโยชนในการสืบสวนจับกุมกลุมผูคายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

4.  กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุม
คณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบัด
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดเปนประธาน 
การประชุมคณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ โดยมี  
พันตํารวจโท พงษธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ เพ็ชรนรินทร อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน พรอมดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม 

โดยท่ีประชุมไดพิจารณากฎหมายลําดับรองท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัด
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๕ ฉบับ ดังนี้  

๑. รางระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการรับเงินรางวัล
จากการจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการฝกวิชาชีพหรือฝกงานฝมือหรือรางวัลจากการแสดงหรือบริการตางๆ ของเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. ....  

๒. รางระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาดวยการอนุญาตใหติดตอกับบุคคลภายนอก พ.ศ. ....    
๓. รางระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาดวยการจัดสถานท่ีใหเด็กและเยาวชนไดพบและ

ปรึกษากับท่ีปรึกษากฎหมายหรือทนายความ พ.ศ. ....  
๔. รางระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนวาดวยการตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ  

หรือสิ่งสื่อสารอ่ืน หรือสกัดก้ันการติดตอสื่อสารทางโทรคมนาคม ซ่ึงมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ....  
๕. รางระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน วาดวยการจําหนายและการทําลายทรัพยสินหรือ

สิง่ของในสถานท่ีควบคุม พ.ศ. .... 
ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการพรอมรับคําแนะนําและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา

ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางระเบียบดังกลาวตอไป 
ประโยชนท่ีไดรับ 
ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการพรอมรับคําแนะนําและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขรางระเบยีบ จํานวน ๕ ฉบับ 
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