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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

1. การประชุมเครือขายขอมูลเฝาระวัง
ยาเสพติดอาเซียน ครั้งท่ี 7 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการประชุมเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน  
ครั้งท่ี 7 ระหวางวันท่ี 5 - 7 มีนาคม 2562 โดยมี พลตํารวจเอก ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก ท่ีปรึกษารัฐมนตร ี
วาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการประชุม ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ  
ผูแทนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน เครือขายองคกรวิชาการสารเสพติด และเจาหนาท่ีฝายไทย รวม 100 คน เขารวมการประชุม  
ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้จัดข้ึนภายใตโครงการเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน 
ซ่ึงเปนการดําเนินงานของศูนยความรวมมือดานยาเสพติดอาเซียน หรือ ASEAN - NARCO โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ประเทศสมาชิกไดรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณยาเสพติดในภูมิภาคและจัดทํารายงานเฝาระวังสถานการณ 
ยาเสพติดประจําป ฉบับท่ี 4 ของภูมิภาคอาเซียน พรอมรวมกันพิจารณาทบทวนปรับปรุงรางคูมือระบบ ADM Report System  
ใหมีการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน สถานการณในภูมิภาคอาเซียนจากรายงาน 3 ฉบับท่ีผานมา (2015 - 2017)  
พบวามีตัวยาหลักท่ีแพรระบาดในภูมิภาค 5 ตัวยา คือ ATS (ยาบาและไอซ) ซ่ึงมีการแพรระบาดมากท่ีสุดในอาเซียน 
รองลงมา คือ เฮโรอีน กัญชา และฝน ซ่ึงมีการแพรระบาดเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา ยาเสพติดท่ีควรเฝาระวัง 
ในภูมิภาคอาเซียน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 คือ กลุม ATS (ยาบาและไอซ) และกลุมท่ี 2 คือ กลุม NPS (สารออกฤทธิ์ตอจิต 
และประสาทชนิดใหม) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องท้ังชนิดและปริมาณ อาทิ XLR - 11 หรือ กัญชาสังเคราะหท่ีเขามาแพรระบาด 
ในภูมิภาคอาเซียนพบในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบ Fly High ซ่ึงเปน Party Drug แพรระบาดในประเทศฟลิปปนส 
และในประเทศไทยพบการแพรระบาดของเคตามีนเปนจํานวนมาก เปนตน ซ่ึงขอมูลในระบบ ADM Report System ป 2018  
(มกราคม – มิถุนายน) พบวา มีจํานวนคดียาเสพติดท่ีเกิดข้ึน 212,285 คดี พบในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย 
 และประเทศมาเลเซีย สวนดานพฤติกรรมของบุคคลยังพบกลุมนักคาชาวตางชาติท่ีเขามากระทําผิดในอาเซียน ท้ังในฐานะของนักคา 
และผู รั บจ างลํ าเลี ยงมีหลากหลายสัญชาติ  โดยกลุ มนั กค าชาวต างชาติ ท่ี เข ามาเก่ียวของมากท่ีสุ ดในป  2018  
พบวาจํานวน รอยละ 99 คือ กลุมนักคาจากประเทศในกลุมอาเซียน การประชุมในครั้งนี้ไดดําเนินมาจนถึงแผนระยะท่ี 3 
การพัฒนาฐานขอมูลซ่ึงถือวาบรรลุเปาหมายแลว จึงไดมีการวางแผนขยายการดําเนินงานตามแผนระยะท่ี 4 พัฒนากลไก 
เก็บขอมูลอาเซียน และแผนระยะท่ี 5 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงเครือขายการทํางานภายในภูมิภาคอาเซียน  
ท้ังนี้ จากการประชุมท่ีผานมาทําใหเห็นถึงพัฒนาการของความรวมมือท่ีมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในเชิงลึกมากข้ึน 

 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ของประเทศสมาชิก จากการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในเชิงลึกทําใหทราบไดวา ขณะนี้ทุกประเทศในประชาคมอาเซียน
กําลังเผชญิกับขบวนการคายาเสพติดท่ีเปนเครือขายเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในประชาคมและการคายาเสพติดท่ีทําการซ้ือขาย
ผานทางอินเตอรเน็ต โดยใชเงินสกุลดิจิทัล หรือ Bitcoin และการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑเปนชองทางลําเลียงยาเสพติด 
ผลจากความรวมมือดังกลาวทําใหทุกประเทศในประชาคมอาเซียนรูเทาทันสถานการณและความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  
ท้ังนี้ ทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทยไดนําเอาขอมูลท่ีไดรับไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 
เพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศเพ่ือใหประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ประเทศสมาชิกไดรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณยาเสพติดในภูมิภาคและจัดทํารายงานเฝาระวัง

สถานการณยาเสพติดประจําป ฉบับท่ี 4 ของภูมิภาคอาเซียน พรอมรวมกันพิจารณาทบทวนปรับปรุงรางคูมือระบบ
ADM Report System ใหมีการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เขารวมการประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) 
ครั้งท่ี 62 

เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. (ตามเวลาทองถ่ินของกรุงเวียนนา) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นําคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด 
(Commission on Narcotic Drugs : CND) สมัยท่ี 62 ระดับรัฐมนตรี โดยมี ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ 
อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตคณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา พลตํารวจโท ชินภัทร สารสิน  
ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสํานักงานคดียาเสพติด นายจิตรนรา นวรัตน 
อธิบดีอัยการสํานักงานปราบปรามคดีทุจริต ภาค 2 หมอมหลวงดิศนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหารมูลนิธ ิ
แมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ และผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด รวม 14 หนวยงาน เปนคณะผูแทนไทย ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด 
จํานวน 53 ประเทศ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ องคการระหวางภูมิภาค และองคกรเอกชน 
ไมแสวงหาผลกําไร ณ ศูนยการประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย การประชุมคณะกรรมาธิการ 
ยาเสพติดเปนการประชุมสําคัญระดับโลกดานนโยบายยาเสพติด มีกําหนดจัดข้ึนเปนประจําทุกปในหวงเดือนมีนาคม 
โดยเนื้อหาของการประชุมระดับรัฐมนตรีจะเนนติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง พ.ศ. 2552 และแผนปฏิบัติการวาดวย

 

๒ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีตอยุทธศาสตรเชิงบูรณาการและสมดุลเพ่ือตอตานปญหายาเสพติดโลก พ.ศ. 2552 
(Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced 
Strategy to counter the World Drug Problem) ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2552 - 2562) โดยในป พ.ศ. 2552 เปนปท่ีสิ้นสุด
การดําเนินการตามปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการ จึงมีการปรึกษาหารือระหวางประเทศสมาชิกถึงแนวทาง 
การดําเนินนโยบายยาเสพติดโลกในอนาคตภายหลังป พ.ศ. 2562 (the way beyond 2019) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย ไดกลาวถอยแถลงในเวที 
การประชุม CND สมัยท่ี 62 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรซูดาน ท่ีไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการยาเสพติด 
สมัยท่ี 62 

2. รัฐบาลไทยยืนยันตอการดําเนินการตอพันธกรณีดานการควบคุมยาเสพติดท้ังในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก 

3. รัฐบาลไทยยึดม่ันตออนุสัญญาสหประชาชาติดานยาเสพติดท้ัง 3 ฉบับ และสนับสนุนคณะกรรมาธิการยาเสพติด
ในฐานะหนวยงานหลักสําคัญระดับโลกดานนโยบายดานยาเสพติด และสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรม 
แหงสหประชาชาติในฐานะองคกรหลักในการสงเสริมโครงการและกิจกรรมดานการควบคุมยาเสพติด 

4. ประเทศไทยยึดม่ันตอปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีตอ
ยุทธศาสตรเชิงบูรณาการและสมดุลเพ่ือตอตานปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2009 

5. ประเทศไทยมีความกาวหนาในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท้ังดานการลดอุปสงคยาเสพติด
และอุปทานยาเสพติด โดยมีการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดท่ีใชหลักการสาธารณสุขนําการอนุญาตใหใชกัญชาในทางการแพทยเทานั้น 
ท้ังนี้ ประเทศไทยยังยึดม่ันตอทาทีของอาเซียนท่ีจะไมทําใหยาเสพติดเปนสิ่งถูกกฎหมาย ยกเวน เพ่ือวัตถุประสงคทางการแพทย 
รวมท้ังสนับสนุนแนวปฏิบัติสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกและผลักดันการใชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
และการพัฒนาทางเลือกในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากยาเสพติดท่ัวประเทศ ซ่ึงประเทศไทยประสบความสําเร็จ 
ในดานความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ ความรวมมือกับประเทศอาเซียน ประเทศภาคีสมาชิกกรอบบันทึกความ
เขาใจ 7 ฝายวาดวยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคความรวมมือภายใตโครงการแมน้ําโขงปลอดภัย เปนตน 

๓ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

6. ประเทศไทยเรียกรองใหนานาชาติเพ่ิมความสนใจตอปญหาการลักลอบการคาเคมีภัณฑและสารตั้งตนท่ีผิดกฎหมาย 
นอกจากนี้ยังเนนย้ําใหทุกภาคสวนเห็นวาปญหายาเสพติดโลกเปนความรับผิดชอบรวมกันของประชาชนทุกคน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
การประชุมระดับรัฐมนตรีจะเนนติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง พ.ศ. 2552 และแผนปฏิบัติการ 

วาดวยความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีตอยุทธศาสตรเชิงบูรณาการและสมดุลเพ่ือตอตานปญหายาเสพติดโลก พ.ศ. 2552 
3. การลงนามบันทึกขอตกลงวาดวย
การปฏิบัติและประสานงาน การให
ความคุ มครองพยานในคดีอาญา 
ร ะ ห ว า ง ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม กั บ
กระทรวงกลาโหม        

เม่ือวันท่ี  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย พิ เศษวิ ศิษฏ  วิ ศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุ ติธรรม พรอมดวย  
พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม รวมลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการปฏิบัติและประสานงานการใหความคุมครองพยาน
ในคดีอาญา ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) ระหวางกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงกลาโหม โดยมีสาระสําคัญเพ่ือประสานความรวมมือ 
ใหทหารสามารถคุมครองและดูแลความปลอดภัยใหกับพยานในคดีความผิดท่ีอาจมีผลกระทบตอความม่ันคง 
แหงราชอาณาจักร ในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสมณ พรหมรส อธิบดี 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และ พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ เจากรมพระธรรมนูญ รวมลงนามในฐานะพยาน 

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กลาววา ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน 
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะดานกระบวนการยุติธรรมซ่ึงประชาชนท่ีรูเห็นการกระทําความผิดไมกลามาใหความรวมมือ
กับรัฐในฐานะพยาน เนื่องจากกลัววาจะไมไดรับความปลอดภัยทําใหไมมีพยานหลักฐานท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดได 
การจัดทําบันทึกขอตกลงดังกลาว จึงถือเปนโอกาสอันดีท่ีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกลาโหมจะไดรวมกันนํามาตรการ 
คุมครองพยานมาเสริมประสิทธิภาพการดําเนินคดีท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน 
ในความปลอดภัยในชีวิตและความเปนอยูของประชาชนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดานคดีในพ้ืนท่ีใหประสบผลสัมฤทธิ์ 
มากยิ่งข้ึน อันจะทําใหสังคมมีความสงบและนําสันติสุขกลับมาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือประสานความรวมมือใหทหารสามารถคุมครองและดูแลความปลอดภัยใหกับพยานในคดีความผิดท่ีอาจมี

ผลกระทบตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และเพ่ือให
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและความเปนอยูของประชาชนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ดานคดีในพ้ืนท่ีใหประสบผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึน 

 

๔ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
(TIJ) จัดการอบรมดานหลักนิติธรรม
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ปท่ี 3      

เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2562 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) จัดโครงการอบรมดานหลักนิติธรรม
และการพัฒนาท่ียั่งยืน ปท่ี 3 (TIJ’s Executive Program on the Rule of Law and Development - RoLD 3) 
เพ่ือแนะนําโครงการใหกับผูนําและผูนํารุนใหมไดรูจักหลักสูตรภารกิจสําคัญของ TIJ และองคความรูเก่ียวกับหลักนิติธรรม
และการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยในครั้งนี้ ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ผูอํานวยการ TIJ ไดบรรยายใหความรูเก่ียวกับ
เรื่องหลักนิติธรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยกลาววา “ความลมเหลวจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)  
เปนตัวชี้วัดวา การพัฒนาอยางยั่งยืนจะเกิดข้ึนไมไดหากยังมีคนบางกลุม เชน คนจน กลุมเปราะบาง ถูกท้ิงไวขางหลัง 
เม่ือกรอบระยะเวลาของ MDGs สิ้นสุดลง สหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ข้ึน โดยเนน
ใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาท่ีเชื่อมโยงกับมิติตางๆ  มากข้ึน เชน มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  
โดยใชการบริหารจัดการเปนกลไกท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือใหสามารถตอบโจทยในการแกปญหา 
ใหกับทุกภาคสวนอยางรอบดานและเปนธรรม” หากจะพิจารณาความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
จะพบวามีหลายมิติ ท้ังในมิติของการลดปญหาคอรัปชั่น การปกปองรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ความยุติธรรมในการจัดสรรบริการตางๆ การเขาถึงและการใชอํานาจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ  
การปองกันความขัดแยง อาชญากรรมและความรุนแรง ในฐานะท่ี TIJ เปนหนวยงานสงเสริมหลักนิติธรรมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะหลักนิติธรรมในเปาหมายท่ี 16 ท่ีมุงเนนการสงเสริมหลักนิติธรรม 
ท้ังในระดับชาติ ระหวางประเทศ และสรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมแกทุกคน อีกท้ัง
ยังเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนสะพานเชื่อมองคความรูท่ีมาจากหลากหลายภาคสวนใหเขามามีสวนรวมจัดการปญหา
ดานกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม จึงมุงม่ันดําเนินงานท่ีมุงเนนการนําหลักนิติธรรมเพ่ือให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โครงการอบรมดานหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงถูกพัฒนาข้ึนจากความคิดริเริ่ม 
ของ TIJ เพ่ือใหผูนําและผูนํารุนใหมจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไดมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และนําหลักนิติธรรมมาจัดการประเด็นตางๆ ในสังคมเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ท้ังนี้ ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ผูอํานวยการ TIJ กลาวเนนย้ําวา การพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดข้ึนได 
จะเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ไมเฉพาะหนวยงานดานกระบวนการยุติธรรมเทานั้น เพราะคนเพียงหนึ่งคน 

 

๕ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งไมสามารถแกปญหาไดทุกอยาง ทุกภาคสวนจึงตองเขามามีสวนรวมคิด วิเคราะห  
และหาแนวทางจัดการกับปญหาอยางเปนรูปธรรม 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เปดโอกาสใหผูนําและผูนํารุนใหมจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไดมารวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําหลักนิติธรรมมาจัดการประเด็นตางๆ ในสังคม เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1. กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒     

เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยมี  ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม 

โดยท่ีประชุมไดติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนยุติธรรมดานสถานะทางการเงินของกองทุนยุติธรรม  
ผลการชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมและสถิติผูขอรับความชวยเหลือสวนกลางและสวนภูมิภาค ผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกองทุนยุติธรรม ผลการชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาของสํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และการจายคาตอบแทนทนายความ
ตามมติกองทุนยุติธรรม 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณารางคําสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
ใหความชวยเหลือคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี  
และ ๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา ประกอบดวย อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอจะนะ และอําเภอนาทว ี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา ท่ีประชุมไดมอบหมายใหฝายเลขานุการปรับแกไข
เพ่ิมเติมขอมูลและรายละเอียดตามขอสังเกตของคณะกรรมการในประเด็นตางๆ อาทิ การใหความชวยเหลือกรณีชาวตางชาต ิ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในราชอาณาจักรไทยหรือกรณีบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน รวมท้ังเรงรัดการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดกองทุนยุติธรรมและการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ดานการใหบริการประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

 

 

๖ 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
ท่ีประชุมไดติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนยุติธรรมดานสถานะทางการเงินของกองทุนยุติธรรม 

ผลการชวยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมและสถิติผูขอรับความชวยเหลือสวนกลางและสวนภูมิภาค ผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดกองทุนยุติธรรม ผลการชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาของสํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา และการจายคาตอบแทนทนายความตามมติกองทุนยุติธรรม 
นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณารางคําสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
ใหความชวยเหลือคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต ๓ จังหวัด 

2. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร 
กิติยาภา เสด็จไปทรงเปนประธานเปด
ศู น ย เ รี ยน รู แ ล ะแหล งท อ ง เ ท่ี ย ว 
เชิงเกษตร ณ เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา 
จังหวัดตราด    

เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปนประธานเปดศูนยเรียนรู
และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร รานกาแฟ Inspire By Princess ณ เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา จังหวัดตราด และทรงเปดอาคาร
นิทรรศการการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทรงรวมกิจกรรมกับผูตองขังท่ีเขารับการอบรมในรุนท่ี ๙ รวมท้ัง
ใหโอกาสบุคคลตนแบบในโครงการกําลังใจในพระดําริมาถายทอดประสบการณในการดํารงชีวิตภายนอก โดยมี  
นายพงศธร สัจจชลพันธ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยผูบริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหนาหนวยราชการในจังหวัดตราดรวมรับเสด็จ 

เรือนจําชั่วคราวเขาระกําเปนเรือนจําสังกัดเรือนจําจังหวัดตราดและเปน ๑ ใน ๕ เรือนจํา ท่ีพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช โดยในป ๒๕๕๓ พระเจาหลานเธอ ฯ ไดประทานเงินทุน 
สวนพระองคใหสําหรับการดําเนินงานโครงการกําลังใจในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจํา เพ่ือดําเนิน
โครงการนํารองในเรือนจําชั่วคราว ดวยฐานคิดของพระเจาหลานเธอ ฯ วา “เสนทางเดินเขาสูเรือนจําจะไมเกิด  
หากผูตองขังมีกระบวนทัศนหรือวิธีคิดแหงความพอเพียงเพราะเชื่อวาความพอเพียงในชีวิตจะสามารถหยุดยั้งไมใหคน
กระทําผิดได ดังนั้น เม่ือผูตองขังไดกระทําผิดไปแลวแมจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม หากชีวิตในเรือนจําสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผูตองขังใหรูคุณคาในตนเองสามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยไมใชชีวิตฟุงเฟอฟุมเฟอยและมีความ
พรอมท่ีจะสามารถอยูรวมกับสังคมไดผูตองขังจะไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก” 

ท้ังนี้ เรือนจําชั่วคราวเขาระกําแหงนี้ถือเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีความโดดเดนเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีใหกลายเปนแหลง
เรียนรูในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชไดอยางครบวงจรซ่ึงจะสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
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ท่ีสําคัญยังสรางการยอมรับและสรางการมีสวนรวมใหสังคมภายนอกเขามาสัมผัสบรรยากาศเรือนจําไรกําแพง ไดสัมผัส พูดคุย 
และไดรับความรูจากผูตองขังท่ีเปนวิทยากรภายในศูนยเรียนรูอีกดวย 

ประโยชนท่ีไดรับ 
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผูตองขังใหรูคุณคาในตนเองสามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยไมใชชีวิตฟุงเฟอฟุมเฟอย

และมีความพรอมท่ีจะสามารถอยูรวมกับสังคมไดโดยผูตองขังจะไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก และเปนแหลงเรียนรู 
ในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชไดอยางครบวงจรซ่ึงจะสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 

3. การลงนามบันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือเพ่ือการปองกัน เฝาระวัง 
และแกไขปญหาผูปวยท่ีมีอาการทางจิต 
อันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด    

เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือการปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหาผูปวยท่ีมีอาการทางจิต 
อันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด โดยมี ๑๕ หนวยงานเขารวมลงนามบันทึกขอตกลง คือ กรมสุขภาพจิต สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน สํานักงานตํารวจแหงขาติ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ซ่ึงการลงนามบันทึกขอตกลงในครั้งนี้มีสาระสําคัญประกอบไปดวย การกําหนดกลไกในการดําเนินการท้ังในดานการปองกัน  
การเฝาระวัง การเผชิญเหตุ การรักษาและการติดตามดูแลชวยเหลือ รวมถึงงานดานวิชาการ 

โดยใน 2 ปท่ีผานมา 2560 - 2561 มีรายงานขาวเก่ียวกับผูมีอาการทางจิตหรือผูปวยจิตเวชอันเนื่องมาจาก 
การใชยาเสพติดและกอเหตุสรางความเสียหายตอทรัพยสิน ทํารายรางกายตนเองหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงบางรายรายแรงถึงข้ันเสียชีวิต 
รวม 323 ราย ซ่ึงพบวารอยละ 70 ไมเคยมีประวัติ เขารับการบําบัดรักษายาเสพติดแตอยางใด ขณะท่ีกรมสุขภาพจิต 
ไดคาดการณจํานวนผูติดยาเสพติดท่ีมีโอกาสเปนโรคทางจิตเวชวามีจํานวนระหวาง 21,000 - 45,000 ราย  
โดยในจํานวนดังกลาวมีความเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมรุนแรงท่ียังไมเขารับการรักษา ไมนอยกวา 3,000 ราย เพ่ือเปนการปองกัน 
และจัดการกับปญหาดังกลาวไมใหเกิดผลกระทบกับประชาชน พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
หรือ ศอ.ปส.ช. ไดลงนามในคําสั่งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ท่ี 6/2561 กําหนดแนวทาง 
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ในทางปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหาผูปวยท่ีมีอาการทางจิตจากการใชยาเสพติด ท้ังนี้มุงหวังท่ีปองกัน ลดปญหา 
รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากผูมีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใชยาเสพติดโดยเฉพาะท่ีมีพฤติกรรมรุนแรง 
และเปนอันตรายตอสังคม โดยกําหนดมาตรการในการดูแลท้ังทางดานสังคมและดานสาธารณสุขในการรองรับและติดตามดูแล
ผูปวยจิตเวชเพ่ือไมใหกลับมามีอาการทางจิตซํ้าและสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข เปนการลดอันตรายจากยาเสพติด
ใหประชาชนและสังคมเกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ ทุกหนวยงานยังจะรวมมือกันในการรณรงคประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนไดรับทราบแนวทางในการสังเกตผูท่ีจะมีโอกาสปวยทางดานจิตเวช รวมถึงการดูแลเฝาระวังบุคคลใกลชิด 
โดยเฉพาะในผูเสพยาเสพติดกอนเกิดปญหาทางจิตจนถึงข้ันกอเหตุความรุนแรง 

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา ประเทศไทยรวมถึงประเทศเพ่ือนบาน 
ไดรับผลกระทบจากยาเสพติดมาอยางตอเนื่องและมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงเปนปญหาท่ีตองเรงบริหารจัดการ 
แกไขอยางเรงดวนและตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงานในการบูรณาการทํางานรวมกันของ ๑๕ หนวยงาน  
ในการเสริมสรางพลังในการดูแลเด็ก เยาวชน และผูปวยทางจิตท่ีเกิดจากการติดยาเสพติดใหหมดไปและสามารถ
กลับคืนสูสังคมตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
การลงนามบันทึกขอตกลงในครั้งนี้เปนการกําหนดแนวทางในการปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหาผูปวย 

ท่ีมีอาการทางจิตจากการใชยาเสพติด เพ่ือลดปญหาและผลกระทบอันเกิดจากผูมีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช 
ยาเสพติดโดยเฉพาะท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงและเปนอันตรายตอสังคม 

4. การประชุมแนวทางและมาตรการ
ปองกันกลุมเส่ียงในการกออาชญากรรม      

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมแนวทางและมาตรการปองกันกลุมเสี่ยงในการกออาชญากรรม โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ
วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ  นาคบัว ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม พรอมดวย
ผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม 

 โดยท่ีประชุมไดพิจารณาในประเด็นแนวทางและมาตรการปองกันกลุมเสี่ยงในการกออาชญากรรม โดยแบงกลุมเปาหมาย
ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) กลุมเด็กและเยาวชน ซ่ึงอาจมีปจจัยท่ีสงผลตอการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในดานตางๆ 
เชน การศึกษา การคบเพ่ือนและใชเวลาวาง สภาพครอบครัว ประวัติเก่ียวกับยาเสพติด (2) ผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญ  
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ซ่ึงอาจมีปจจัยท่ีสงผลตอการกระทําผิดของผูใหญในดานตาง ๆ เชน การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได และประวัติ
เก่ียวกับการศึกษา 

ซ่ึงจากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการกระทําผิดของกลุมเสี่ยงนั้น ท่ีประชุมไดเสนอกรอบแนวทาง 
และมาตรการในการปองกันอาชญากรรม อาทิ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแตละชวงวัย การพัฒนากลุมแรงงานนอกระบบ 
การเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลชุมชนในรูปแบบของเครือขายหรืออาสาสมัคร ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมอบหมายให 
สํานักงานกิจการยุติธรรมรวบรวมขอเสนอแนะจากท่ีประชุมในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปจัดแผนบูรณาการ
เพ่ือปองกันกลุมเสี่ยงในการกออาชญากรรมและปองกันการกระทําผิดซํ้าและนําเสนอในท่ีประชุมพิจารณาในครั้งตอไป     

ประโยชนท่ีไดรับ 
ท่ีประชุมไดเสนอกรอบแนวทางและมาตรการในการปองกันอาชญากรรม อาทิ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแตละ

ชวงวัย การพัฒนากลุมแรงงานนอกระบบ การเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลชุมชนในรูปแบบของ
เครือขายหรืออาสาสมัคร 

5. นายกรัฐมนตรี เย่ียมชมกิจกรรม
ผลงานเดนของกระทรวงยุติธรรม 
“ยุติธรรมใส ใจ . . .  เ พ่ือสังคมแหง 
ความปลอดภัยของทุกคน   

เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี พรอมคณะรัฐมนตรี ไดเยี่ยมชมกิจกรรมการนําเสนอผลงานเดนของกระทรวงยุติธรรม (Justice Roadshow) 
ภายใตกิจกรรม “ยุติธรรมใสใจ...เพ่ือสังคมแหงความปลอดภัยของทุกคน” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
นําคณะผูบริหารกระทรวงยุติธรรมเขาพบนายกรัฐมนตรี โดยไดนําเสนอผลงานเดนผานนิทรรศการสื่อสรางสรรค
ภายใตกิจกรรม “ยุติธรรมปลอดภัย...เพ่ือสังคมแหงความปลอดภัยของทุกคน” ซ่ึงเปนการดําเนินงานเชิงรุกสอดคลอง
ตามนโยบายของรัฐบาลในการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ท่ีตองการนําความเปนธรรมไปสูประชาชน 
ในระดับพ้ืนท่ีโดยไมตองรองขอ ท้ังนี้ แบงออกเปน ๔ ชวง (Zone) ไดแก 

๑. เหลียวหลัง...กอนแลหนา นําเสนอโครงการของกระทรวงยุติธรรมดานการลดความเหลื่อมล้ํา ไดแก สํานักงาน
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา (สชง.) และกองทุนยุติธรรม 

๒. ยุติธรรมใสใจ (Justice Care) นําเสนอบริการท่ีสําคัญของโครงการฯ และสื่อในการเขาถึงบริการของประชาชน ไดแก 
รถ Justice Care Justice Care Application และตู Kiosk GovChannel ในสวนของกระทรวงยุติธรรม 

 

๑๐ 
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๓. รานกาแฟสรางโอกาส เพ่ือสงเสริมอาชีพแกผูตองขังและผูพนโทษ ซ่ึงมีการสาธิตการทํากาแฟโดยฝมือผูตองขัง
จากรานกาแฟวังจันทร Cook & Coff จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรานกาแฟกําลังใจ สาขาเรือนจําเปดดอยฮาง 
จังหวัดเชียงราย 

๔. สมภพ...สูชีวิตใหมหลังพนโทษ นําเสนอประมวลภาพถายและเรื่องราวของผูพนโทษท่ีประสบความสําเร็จ 
ในการกลับคืนสูสังคม โดยมี คุณหรั่ง อัครินทร ปูรี เปนตัวแทนของผูพนโทษในการสื่อสารประสบการณตรงผาน
กิจกรรม.“จากปากคําผูพนโทษ...ถึงนายกรัฐมนตรี”.รวมท้ังมีการนําเสนอเพลงแร็ป (Rap) แนะนําภารกิจของกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงสรางจุดสนใจใหแกนายกรัฐมนตรีและคณะผูบริหารเปนอยางยิ่ง 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เปนการดําเนินงานเชิงรุกสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาลในการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

ท่ีตองการนําความเปนธรรมไปสูประชาชนในระดับพ้ืนท่ีโดยไมตองรองขอ 
6. การประชุมหารือแนวทางการแกไข
ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิด      

เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือกําหนดมาตรการแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิด ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  
โดยมี นายพงศธร สัจจชลพันธ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม พรอมท้ังผูบริหารหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณากรอบแนวทาง 
การแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดใหสอดคลองตามภารกิจสําคัญของหนวยงานในการบําบัดแกไขฟนฟู 
และสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังพนโทษดําเนินการอยางเหมาะสมและมีมาตรฐาน ประกอบดวย (๑) ข้ันการจําแนกและวาง
แผนการบําบัดฟนฟู (Institutional phase) (๒) ข้ันการบําบัดฟนฟูและเตรียมความพรอมกอนปลอย (Transitional phase)  
และ (๓) ข้ันการติดตามดูแลหลังปลอย (Community follow up phase) นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดรับทราบคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือกําหนดมาตรการแกไข ฟนฟู และสงเคราะหผูกระทําผิด ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม  
ท่ี ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ พรอมท้ังมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดทําสรุปขอเสนอแนะจากการหารือดังกลาว  
เพ่ือกําหนดเปนมาตรการใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสงเสริมอาชีพผูกระทําผิด รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของจะไดนําไปปรับใช 
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดตอไป 

 

๑๑ 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดใหสอดคลองตามภารกิจสําคัญของ

หนวยงานในการบําบัดแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังพนโทษดําเนินการอยางเหมาะสมและมีมาตรฐาน
นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือกําหนดมาตรการแกไข ฟนฟู และสงเคราะหผูกระทําผิด  
ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ท่ี ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒    

7. การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประสานกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ท่ี 22/2558 ครั้งท่ี 1/2562   

เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประสานกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนา 
คณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 22/2558 ครั้งท่ี 1/2562 โดยมี พลตํารวจตรี โชคชัย เหลืองออน รองผูบัญชาการ
สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พันเอก พงษศักดิ์ หม่ืนกลาหาญ รองผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการ  
กรมยุทธการทหารบก พลตรี อรรถพร อินทรทัต รองผูอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติท่ี 2 ผูแทน กอ.รมน.  
นายมานะชัย บุญเอก ผูอํานวยการกองปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนางดวงพร ปณจีเสคิกุล ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด 
สํานักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร ตลอดจนคณะเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม ในการนี้  
นายพงศธร สัจจชลพันธ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม พลอากาศโท นวรัตน มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม พลโท กฤษณะ วโรภาษ เลขานุการฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ  
และนายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจน นายสหการณ เพ็ชรนรินทร อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีกระทรวงยุติธรรม  
และเจาหนาท่ีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเขารวมการประชุม ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 โดยท่ีประชุมไดแจงเรื่องเพ่ือทราบ 6 ประเด็น ไดแก (1) ผลการดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ 
ท่ี 22/2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เรื่องมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทาง  
และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 46/2561 เรื่อง มาตรการในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการ 
และการจําหนายสุรา (2) ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 เรื่องการทบทวน

 

๑๒ 
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และปรับปรุงการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตใหต้ังสถานบริการ (Zoning).ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  
(3) ผลการดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 30/2559 เรื่องมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา (4) ผลการดําเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  
(5) ผลการดําเนินการมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 เรื่องการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลกลางของเด็ก 
และเยาวชนกลุมเสี่ยง และ (6) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินการ 
พรอมกันนี้ไดเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา 2 ประเด็น ไดแก (1) การสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ 
การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีมีลักษณะคลายสถานบริการ และ (2) การสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติการณแขงรถในทาง 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 22/2558 

8. การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เรื่องการศึกษาความเปนไปได เ พ่ือ
สงเสริมการสรางงานโดยการอุดหนุน
ผลิตภัณฑ และ/หรือบริการจากผูกระทําผิด
ท่ีอ ยู ภ ายใต การควบคุมดูแลของ
กระทรวงยุติธรรม กับบริษัท ปตท.
น้ํามันและคาปลีก จํากัด (มหาชน) 
หรือ พีทีที โออาร     

เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานในพิธีลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่องการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือสงเสริมการสรางงาน โดยการอุดหนุน
ผลิตภัณฑ และ/หรือบริการจากผูกระทําผิดท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงยุติธรรม ระหวางกระทรวงยุติธรรม 
กับบริษัท ปตท.น้ํามันและคาปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร โดยมีนายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประธานกรรมการ 
บริษัท ปตท.น้ํามันและคาปลีก จํากัด (มหาชน) ใหการตอนรับ พรอมกันนี้ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกัน 
โดยมี ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.น้ํามันและคาปลีก จํากัด (มหาชน) เปนผูลงนาม ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดกลาวแสดงความยินดี ใจความตอนหนึ่งวา กระทรวงยุติธรรมและพีทีที โออาร 
ตระหนักถึงความสําคัญในดานการพัฒนาสังคมและดานอ่ืน ๆ โดยมีความหวงใยซ่ึงตองการใหตัวเลขของผูกระทําผิดซํ้าลดลง  
โดยใหผูกระทําผิดสามารถปรับพฤตินิสัย เพ่ือใหเกิดเกราะคุมครองบุคคล ครอบครัวและสังคมใหหางไกลจากสิ่งเราใหกระทําผิด 
อันจะเปนการอํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา ขจัดความทุกขยาก สรางประชาสามัคคี และคืนคนดีสูสังคม 

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดกลาวเจตนารมณความรวมมือ ใจความตอนหนึ่งวา กระทรวงยุติธรรมไดริเริ่ม

 

๑๓ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

โครงการสงเสริมการสรางงานสรางอาชีพ ท้ังดานผลิตภัณฑและบริการของผูกระทําผิด ท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแล 
ของหนวยงานดานพัฒนาพฤตินิสัยของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ 
และกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงภารกิจหลักในการควบคุมแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดใหกลับตน
เปนพลเมืองดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้า เปนการสรางคนดีกลับคืนสูสังคมอยางยั่งยืน โดยความรวมมือในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมทักษะอาชีพการสรางงานโดยการพัฒนาและอุดหนุนผลิตภัณฑ
และบริการของผูกระทําผิด เพ่ือสงเสริมใหผูกระทําผิดมีงานทําภายหลังพนโทษ เกิดการยอมรับจากสังคม รวมถึงเพ่ือลด
อัตราการกระทําผิดซํ้าของผูกระทําผิดและสามารถคืนคนดีสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาวหนวยงานราชการไมสามารถทําไดดวยตนเองทุกอยาง ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานเอกชน 
ภาคการตลาด เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและหวังวาความรวมมือครั้งนี้จะเปนแบบอยางความรวมมือในการพัฒนา
ทักษะอาชีพผูกระทําผิดใหสามารถกลับตนเปนคนดีไมหวนมากระทําผิดซํ้า อันจะสงผลใหสังคมสงบสุขตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมทักษะอาชีพการสรางงานโดยการพัฒนาและอุดหนุนผลิตภัณฑและบริการ 

ของผูกระทําผิด เพ่ือสงเสริมใหผูกระทําผิดมีงานทําภายหลังพนโทษ เกิดการยอมรับจากสังคม รวมถึงเพ่ือลดอัตรา 
การกระทําผิดซํ้าของผูกระทําผิดและสามารถคืนคนดีสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. การพิจารณาคําขอใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม คณะ ๑ ครั้งท่ี  3/2562 

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 นายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือกรุงเทพมหานครและท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด  
คณะท่ี 1 ครั้งท่ี 3/2562 เพ่ือติดตามผลการใหความชวยเหลือประชาชนของสํานักงานกองทุนยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ 2562 ในหวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ – 18 มีนาคม 2562 พรอมท้ังพิจารณาคําขอรับ
ความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 3/2562 จํานวนรวม 24 
ราย 30 เรื่อง ประกอบดวย  

1. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี จํานวน 10 ราย 16 เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ 
จํานวน 3 ราย 5 เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน 3 ราย 7 เรื่อง และยุติคําขอ จํานวน 4 ราย 4 เรื่อง  

2. คําขอรับความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 12 ราย 12 เรื่อง โดยผลการพิจารณา 

 

๑๔ 
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เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 3 ราย 3 เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน 6 ราย 6 เรื่อง และยุติคําขอ จํานวน 3 ราย 3 เรื่อง  
3. กรณีทบทวนความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 2 ราย 2 เรื่อง โดยผลการพิจารณา

เห็นชอบอนุมัติท้ัง 2 ราย 2 เรื่อง  
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. 2559 
รวมท้ังระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย พ.ศ. 2559 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 3/2562  

จํานวนรวม 24 ราย 30 เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ จํานวน 8 ราย 10 เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน 9 ราย 
13 เรื่อง และยุติคําขอ จํานวน 7 ราย 7 เรื่อง 

10. การพิจารณากรณีผู เสียหายและ
จําเลยอุทธรณคําวินิจฉัยการจายเงิน
ค าตอบแทนแ ล ะ ค า ทด แ ท น แ ล ะ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ครั้งท่ี 
๓/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
โดยมีนายสมณ พรหมรส อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ผูแทนกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ผูแทนกรมราชทัณฑ 
ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทนสภาทนายความ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกรมพระธรรมนูญ และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา 
การจัดทําคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
แนวทางการจายเงินคาตอบแทนกรณีผู เสียหายเปนเจาหนาท่ีรัฐ รวมท้ัง กรณีผู เสียหายอุทธรณคําวินิจฉัย
คณะอนุกรรมการ จํานวน ๒๕ เรื่อง กรณีจําเลย ๙๒ เรื่อง 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยมีผูมายื่นคําขอ จํานวน ๔,๕๙๖ คน แบงเปน ผูเสียหาย 
๔,๓๕๙ คน และจําเลย ๒๓๗ คน เบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น ๒๑๒,๘๑๕,๔๖๘.๔๗ บาท 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือพิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย 

ในคดีอาญา แนวทางการจายเงินคาตอบแทนกรณีผูเสียหายเปนเจาหนาท่ีรัฐ รวมท้ัง กรณีผูเสียหายอุทธรณคําวินิจฉัย
คณะอนุกรรมการ จํานวน ๒๕ เรื่อง กรณีจําเลย ๙๒ เรื่อง และไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. กระทรวงยุติธรรม เดินหนาขับเคล่ือน
ทิศทางและนโยบายแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงยุติธรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานในพิธีเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมใหทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมมีกรอบและแนวทางการกําหนดทิศทางของหนวยงานใหตอบสนองตอกระแสความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวจัดข้ึนโดย กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี คณะผูบริหาร
กระทรวงยุติธรรมและหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจากท่ัวประเทศกวา ๖๐๐ คน เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดเยี่ยมชมนิทรรศการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
พรอมท้ังบรรยายพิเศษในหัวขอ "ทิศทางและนโยบายกระทรวงยุติธรรมในปงบประมาณ ๒๕๖๒"  โดยมีใจความสําคัญ
ตอนหนึ่งวา การดําเนินงานในปจจุบันตองนําสิ่งท่ีดําเนินการแลวมาวิเคราะห เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงาน 
ในการทํางานนั้นมีประชาชนเปนศูนยกลางซ่ึงมีเปาหมายหลักในการใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ประเด็นท่ีเปน
วาระแหงชาติคือ การปราบปรามยาเสพติด การดํารงสิทธิมุษยชน แตตองควบคูกับคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงในการดําเนินงานนั้น 
ตองสามารถตอบภาพรวมของประเทศในเรื่องท่ีจะชวยกันสรางการรับรูกฎหมายของบานเมืองและรณรงคใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในเรื่องของจิตอาสา สงเสริมใหสังคมมีความสมัครสมานสามัคคีและปรองดองกัน โดยท่ีผานมาตองขอชื่นชม
บุคลากรทุกทานท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีสวนชวยกันขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมใหเห็นความชัดเจน 
และขอใหทุกทานคงรักษาสิ่งนี้ไว พรอมพัฒนา เรียนรู และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมสูการพัฒนา
ประเทศในลําดับตอไป 

 

๑๖ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

โอกาสนี้ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดบรรยายในหัวขอ "กลไกการนํายุทธศาสตร 
สูการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"  ใจความสําคัญตอนหนึ่งวา  
ความยากลําบากของการขับเคลื่อนแผน คือ การเขียนแผนใหดี มีเปาประสงคชัดเจน มีเปาหมายหลัก มีตัวชี้วัด และมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามบริบทของบทบาทภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงทุกหนวยงานมีเปาหมายหลักเดียวกัน   
คือ แผนการดําเนินงานนั้นตองสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและการทํางานทุกครั้งเราตองสามารถประเมิน
ความสําเร็จและเรียนรูไดวา ใครคือผูนําในการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีกรอบ 

และแนวทางการกําหนดทิศทางของหนวยงานใหตอบสนองตอกระแสความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
2 . รองนายกรั ฐมนตรี  เป นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน 
ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก กั ญ ช า 
เพ่ือการแพทยและการศึกษาวิจัย 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัยและใชประโยชนทางการแพทย  
ครั้งท่ี 1/2562 โดยมี ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายแพทยสุขุม  กาญจนพิมาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิยม  เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
นายแพทยธเรศ  กรัษนัยรวิวงค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกวา 40 คน 
เขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากกัญชาและแผนขับเคลื่อนการใชประโยชนทางการแพทย 
และการศึกษาวิจัย คือ การประมาณการผูปวยท่ีจะใชกัญชาเพ่ือการบําบัดรักษา การเตรียมความพรอมผูประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทยและสถานพยาบาล กลุมโรคท่ีจะใชกัญชาเพ่ือการบําบัดรักษาและแผนการวิจัย รวมท้ังพิจารณาแผน 
และมาตรการในการควบคุมและกํากับดูแลการใชประโยชนและแผนการสรางความเขาใจกับประชาชนในการใชประโยชน 
จากกัญชาทางการแพทยและการศึกษาวิจัย 

ตามท่ีนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 332/2561 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการใชประโยชนจากกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัยและประโยชนทางการแพทย โดยมีรองนายกรัฐมนตร ี
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะนโยบาย 
และแผนเพ่ือพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการนํากัญชามาใชประโยชนทางการแพทย ท้ังในสวนของแพทยแผนปจจุบัน 

 

๑๗ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

และแพทยแผนไทยอยางครบวงจร ต้ังแตการปลูก การปรับปรุงสายพันธุ การสกัดสารสําคัญท่ีไดจากกัญชา การพัฒนาผลิตภัณฑ 
การนําไปใชประโยชนและการควบคุมกํากับดูแลอยางเหมาะสม 

การประชุมครั้งนี้ ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแนวทางหรือแผนการขับเคลื่อนการใชประโยชนกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัย 
และประโยชนทางการแพทยเพ่ือใหการบังคับใชพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยท่ีประชุมไดมีการพิจารณาประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก 

1. แนวทางการใชประโยชนและแผนการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากกัญชาในทางการแพทยและการศึกษาวิจัย  
โดยมีประเด็นสําคัญ คือ การประมาณการผูปวยท่ีจะใชกัญชาเพ่ือการบําบัดรักษา การเตรียมความพรอมผูประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยและสถานพยาบาล การกําหนดกลุมโรคท่ีจะใชกัญชาเพ่ือการบําบัดรักษา รวมท้ังแผนการผลิต
และสกัดสารท่ีสําคัญเพ่ือใชในการบําบัดรักษาและแผนการศึกษาวิจัย 

2. แผนและมาตรการในการควบคุมและกํากับดูแลการใชประโยชนจากกัญชา  
3. แผนการสรางความเขาใจกับประชาชนในการใชประโยชนกัญชาทางการแพทยและการศึกษาวิจัย 
พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา สิ่งท่ีตองเรงดําเนินการ  

คือ การใหความรูเพ่ือสรางความเขาใจกับสังคมและบุคลากรทางการแพทยและผลักดันการมีสวนรวมในการใชกัญชา
ทางการแพทยอยางเหมาะสม ท้ังนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากกัญชาทางการแพทยจะเรงดําเนินการ
ชี้แจงใหความชัดเจนภายในระยะเวลา 6 เดือน   

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากกัญชาและแผนขับเคลื่อนการใชประโยชนทางการแพทยและการศึกษาวิจัย  

คือ การประมาณการผูปวยท่ีจะใชกัญชาเพ่ือการบําบัดรักษา การเตรียมความพรอมผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสถานพยาบาล 
กลุมโรคท่ีจะใชกัญชาเพ่ือการบําบัดรักษาและแผนการวิจัย รวมท้ังพิจารณาแผนและมาตรการในการควบคุมและกํากับดูแล
การใชประโยชนและแผนการสรางความเขาใจกับประชาชนในการใชประโยชนจากกัญชาทางการแพทยและการศึกษาวิจัย 

 
 
 

๑๘ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

3. การขั บเคล่ื อนงานยุ ติ ธรรมผ าน
คณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 
งาน ยุติ ธ ร รมแห งชาติ  ( กพยช . )  
ครั้งท่ี 1/2562 

เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.) ครั้งท่ี 1/2562 โดยมี 
ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
คณะผูบริหารกระทรวงยุติธรรม และกรรมการจากหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมเขารวมการประชุม 

โดยท่ีประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 
ความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ ระหวางเดือนธันวาคม 2561 – ปจจุบัน และความคืบหนาการดําเนินงาน
เรื่องสถานการณความเชื่อม่ันของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรม พรอมกันนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณารางแผนแมบท
การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) รางรายงานประจําป 2561 คณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 
งานยุติธรรมแหงชาติ และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายใหฝายเลขานุการนําไปดําเนินการพัฒนาตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ท่ีประชุมไดพิจารณารางแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) รางรายงาน

ประจําป 2561 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริม พัฒนา
และขับเคลื่อนการดําเนินงานการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 

4 . รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตร ี
วาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ครั้งท่ี 1/2562 โดยมีศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตํารวจเอก ไพสิฐ  วงศเมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พรอมดวยคณะกรรมการคดีพิเศษ 
และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมโดยมีผลการประชุมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมไดรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการคดีพิเศษ จํานวน 9 ราย แทนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมท่ีครบวาระ ซ่ึงคณะกรรมการคดีพิเศษ 
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยมีวาระดํารงตําแหนง ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2562 – 2 มกราคม 2564 

2. ท่ีประชุมไดรับทราบผลการประกาศใชประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 เรื่อง การกําหนด
รายละเอียดของลักษณะการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 

 

๑๙ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

พ.ศ.2547 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 ซ่ึงเปนการกําหนด
ลักษณะของการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษท่ีมีความชัดเจน ลดความซํ้าซอนกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายอ่ืน 

3. มีมติใหคดีความผิดทางอาญาอ่ืนเปนคดีพิเศษท่ีตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวน ตามพระราชบัญญัต ิ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) จํานวน 2 เรื่อง คือ 

เรื่องท่ี 1 กรณีกลุมบุคคลไดรวมกันสะสมกําลังพลและอาวุธ บริเวณปาโกงกาง ริมคลองตันหยงเปาว หมูท่ี 1 
บานทากําชํา ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจอก จังหวัดปตตาน ี

เรื่องท่ี 2 กรณีกลุมคนผิวสีประเทศในแถบแอฟริกัน คายาเสพติดขามชาติโดยมีการสงออกจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศญี่ปุน ในหวงเดือนเมษายน 2560 – มกราคม 2561 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ท่ีประชุมไดรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2562 รับทราบผลการประกาศใชประกาศ

คณะกรรมการคดีพิเศษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 และมีมติใหคดีความผิดทางอาญาอ่ืนเปนคดีพิเศษท่ีตองดําเนินการสืบสวน
และสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 

 

๒๐ 
 


