
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรม 
เดือน เมษายน ๒๕๖2 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

1. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เขารวมการประชุม 
เรื่องการเจรจาความม่ันคงปลอดภัยชายแดน 
(High Level Regional Conference 
Synchronizing Trade and Security 
Plans in Support of ASEAN 2025) 

เ ม่ือวันพุธท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปดการประชุม เรื่องการเจรจาความม่ันคง
ปลอดภัยชายแดน (High Level Conference Synchronizing Trade and Security Plans in Support of ASEAN 2025)  
ซ่ึงจัดข้ึนโดยรัฐบาลไทยและสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC)  
ในระหวางวันท่ี ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือเปนเวทีสําหรับการหารือแนวทางการสงเสริมการบูรณาการระหวางมิติ
ทางเศรษฐกิจและมิติดานความม่ันคงท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยเฉพาะมาตรการ
สงเสริมความรวมมือดานการบริหารจัดการชายแดนในภูมิภาคอาเซียน โดยมี รัฐมนตรี เจาหนาท่ีระดับสูงจากประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมนานาชาติ ตลอดจนผูแทนจากหนวยงานดานความม่ันคงและเศรษฐกิจของไทย
ประมาณ ๑๐๐ คน เขารวมการประชุม 

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปนี้ ภายใตแนวคิดหลัก “รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน” (Advancing 
Partnership for Sustainability) ท่ีมุงเนนการสงเสริมความรวมมือเพ่ือสรางความยั่งยืนใหแกอาเซียนในทุกมิติ 
จึงตองการจะผลักดันในเรื่องการเสริมสรางความรวมมือในการบริหารจัดการชายแดนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือใหเปนแนวทางยุทธศาสตร 
ท่ีสําคัญในการเสริมสรางความม่ันคง เสถียรภาพ และความปลอดภัยใหแกภูมิภาคควบคูไปกับการอํานวยความสะดวก
การขนสงสินคา การเดินทางสัญจรขามพรมแดนของประชาชนประเทศอาเซียน เพ่ือรับรองการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม 
และบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะการเริ่มใชระบบ ASEAN Single Window อยางเต็มรูปแบบในปนี้   

การประชุม เรื่องการเจรจาความม่ันคงปลอดภัยชายแดน (High Level Regional Conference  Synchronizing Trade and 
Security Plans in Support of ASEAN 2025) จะเปนเวทีในการหารือประเด็นสําคัญเก่ียวกับการเสริมสรางความรวมมือ 
ดานการบริหารจัดการชายแดนอาเซียนใน ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑. แนวนโยบายของอาเซียน กรอบกฎหมาย และกรอบยุทธศาสตร 
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการชายแดน (ASEAN policy, Legal and Strategic Frameworks Related to Border Management) 
๒. การคํานึงถึงมิติดานความม่ันคงในแผนงานเพ่ือการบูรณาการในภูมิภาค (Adopting a Security - Sensitive Approach to Integration 
Plans) และ ๓. การเสริมสรางขีดความสามารถเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบริหารจัดการชายแดนอยางมีประสิทธิภาพ 
(Strengthening Operational Capacity for Border Management) ซ่ึงประเทศไทยจะรวบรวมขอเสนอตาง ๆ 
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ประมวลผลและนําเสนอตอท่ีประชุมอาเซียนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการเสริมสรางความรวมมือดานการบริหารจัดการ
ชายแดนอาเซียนท่ีเปนรูปธรรมตอไป  

โอกาสนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดกลาวถอยแถลง 
ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยและประเทศเจาภาพ โดยมีสาระสําคัญวา อาเซียนคือการรวมกลุมประเทศระดับภูมิภาค 
ท่ีมีการพัฒนามากข้ึนเรื่อย ๆ และเปนประชาคมท่ีจะพัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการความรวมมือระหวางกันอยางลึกซ้ึง 
ซ่ึงจะชวยลดอุปสรรคในเรื่องการเคลื่อนยายทรัพยากรและการคมนาคมระหวางกันในภูมิภาค โดยการเชื่อมโยงดังกลาว  
จะเปนการอํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว และการเคลื่อนยายของบุคคลระหวางชายแดน  
ในขณะเดียวกัน องคกรอาชญากรรมอาจใชชองทางเหลานี้ทําสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้น การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
ซ่ึงเปน cross-cutting issue จึงตองอาศัยความรวมมือระหวางประชาคมท้ังสามเสาหลักของอาเซียน จึงจะสามารถแกไขปญหา 
ไดอยางเปนระบบ ครอบคลุม และยั่งยืน นอกจากนี้ อาเซียนควรหารือกันในเรื่องการจัดต้ังกลไกความรวมมือดานการบริหาร
จัดการชายแดนในอาเซียน (ASEAN-wide border management cooperation arrangement) เพ่ือสงเสริมความยั่งยืน
ดานความม่ันคง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดหลัก “รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน” 

ประโยชนท่ีไดรับ   
การประชุมเรื่องการเจรจาความม่ันคงปลอดภัยชายแดน (High Level Regional Conference Synchronizing Trade 

and Security Plans in Support of ASEAN 2025) จะเปนเวทีในการหารือประเด็นสําคัญเก่ียวกับการเสริมสรางความรวมมือ 
ดานการบริหารจัดการชายแดนอาเซียนใน ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑. แนวนโยบายของอาเซียน กรอบกฎหมาย และกรอบยุทธศาสตร 
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการชายแดน (ASEAN policy, Legal and Strategic Frameworks Related to Border Management) 
๒. การคํานึงถึงมิติดานความม่ันคงในแผนงานเพ่ือการบูรณาการในภูมิภาค (Adopting a Security-Sensitive Approach to Integration 
Plans) และ ๓. การเสริมสรางขีดความสามารถเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบริหารจัดการชายแดนอยางมีประสิทธิภาพ 
(Strengthening Operational Capacity for Border Management) ซ่ึงประเทศไทยจะรวบรวมขอเสนอตาง ๆ 
ประมวลผลและนําเสนอตอท่ีประชุมอาเซียนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการเสริมสรางความรวมมือดานการบริหารจัดการ
ชายแดนอาเซียนท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

 

๒ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. การลงนามบันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือโครงการนิคมอุตสาหกรรม
รวมใจตานภัยยาเสพติด   

เม่ือวันพุธท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมแอมเบอร ๒ - ๓ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือโครงการนิคมอุตสาหกรรมรวมใจตานภัยยาเสพติด เพ่ือรณรงค
สงเสริมใหเกิดความเขมแข็ง สรางภูมิคุมกันดานยาเสพติดใหแกแรงงานและผูประกอบการในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ 
ไมใหเปนพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติด อันจะเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาคี ภาครัฐ ผูประกอบการ
และผูใชแรงงานในการพัฒนากลไกการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในกลุมแรงงานและสถานประกอบการตอไป 
โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พรอมดวยผูบริหารจากหนวยงานภาคี ประกอบดวย การนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสวัสดิการ 
และคุมครองแรงงาน กรมการปกครอง กรมการแพทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมลงนามในบันทึกขอตกลงดังกลาว 

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา จากนโยบายของรัฐบาลดานยาเสพติด 
ไดมีนโยบายใหมีการควบคุม สอดสอง ตรวจตราโรงงานไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติด และไดกําหนดเปนภาระเรงดวน 
ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดภายในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
ท่ัวประเทศจึงมีความสําคัญและเปนท่ีมาของการลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานภาคีภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งของสถานประกอบการใหมีการจัดระบบดูแล
ปญหายาเสพติด สามารถคนหาปญหา จัดการปญหา และดําเนินงานรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางพลังท่ีเขมแข็ง
ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานใหมีสุขภาพท่ีดี  
สามารถสรางผลผลิตใหมีคุณภาพ ซ่ึงนับเปนประโยชนตอผูประกอบการ และหากพัฒนาอยางตอเนื่องจะสรางรายไดท่ีม่ันคง 
สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและใหการศึกษาท่ีดีแกบุตรหลานในอนาคต 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือรณรงคสงเสริมใหเกิดความเขมแข็ง สรางภูมิคุมกันดานยาเสพติดใหแกแรงงานและผูประกอบการในพ้ืนท่ี

นิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศไมใหเปนพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติด อันจะเปนการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาคี ภาครัฐ ผูประกอบการและผูใชแรงงานในการพัฒนากลไกการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในกลุมแรงงานและสถานประกอบการตอไป 

 

๓ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1. การพิจารณาใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม คณะท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 
และคณะท่ี 1 ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟตแวรปารค  
ชั้น ๒๒ ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ 
ใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด 
คณะท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํา
กรุงเทพมหานคร คณะท่ี ๒ ท้ังนี้ มีคําขอรับความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน ๑๑ ราย 
จํานวน ๑๑ เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคําขอ จํานวน ๒ ราย จํานวน ๒ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๔ ราย 
จํานวน ๔ เรื่อง และยุติคําขอ จํานวน ๕ ราย จํานวน ๕ เรื่อง และเม่ือวันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลดักระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํา
กรุงเทพมหานครและท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด คณะท่ี ๑ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 
เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครฯ คณะท่ี ๑ 
จํานวน ๒๑ ราย  จํานวน ๒๕ เรื่อง ประกอบดวย 

๑. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี จํานวน ๖ ราย จํานวน ๑๐ เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ 
จํานวน ๒ ราย จํานวน ๔ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๒ ราย จํานวน ๓ เรื่อง ทบทวนไมอนุมัติ จํานวน ๑ ราย จํานวน ๒ เรื่อง 
และยุติคําขอ จํานวน ๑ ราย จํานวน ๑ เรื่อง 

๒. คําขอรับความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน ๑๕ ราย จํานวน ๑๕ เรื่อง  
โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคําขอ จํานวน ๘ ราย จํานวน ๘ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๓ ราย จํานวน ๓ เรื่อง 
และยุติคําขอ จํานวน ๔ ราย จํานวน ๔ เรื่อง 

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

 

 

๔ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
1. เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร  

คณะท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท้ังนี้ มีคําขอรับความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน ๑๑ ราย 
จํานวน ๑๑ เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคําขอ จํานวน ๒ ราย จํานวน ๒ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๔ ราย 
จํานวน ๔ เรื่อง และยุติคําขอ จํานวน ๕ ราย จํานวน ๕ เรื่อง 

2. เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร 
คณะท่ี ๑ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ จํานวน ๒๑ ราย จํานวน ๒๕ เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ จํานวน 10 ราย 
จํานวน 12 เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน 5 ราย จํานวน 6 เรื่อง ทบทวนไมอนุมัติ จํานวน ๑ ราย จํานวน ๒ เรื่อง  
และยุติคําขอ จํานวน 5 ราย จํานวน 5 เรื่อง 

2. การแถลงขาวเนื่องในวันครบรอบ 3 ป 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม     

เม่ือวันพุธท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มอบหมายให นายพงศธร สัจจชลพันธ 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม เปนประธานในงานพิธีเปดโครงการแถลงขาวสําคัญเนื่องในวันครบรอบ 3 ป 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม  
พรอมดวยคณะผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผูแทนจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  
รวมถึงขาราชการและเจาหนาท่ีจากภาคสวนตาง ๆ เขารวมการแถลงขาว  

โอกาสนี้ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม กลาววา การใหความชวยเหลือดวยบริการของกองทุนยุติธรรม
เปนบริการจากรัฐท่ีชวยเหลือใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนจะตองไดรับ 
ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ  ในการเสริมสรางการรับรูใหแกประชาชน ท่ีสําคัญสื่อมวลชน
จะตองชวยเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบถึงบทบาทภารกิจดานตาง ๆ ของกองทุนยุติธรรม ไดแก  
๑. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี ๒. การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และ ๔. การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
ท้ังนี้ การจะทําใหผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือไมไดรับความเปนธรรมสามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดโดยไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐไดอยางรวดเร็ว เสมอภาค และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

๕ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

สําหรับผลการดําเนินงานภารกิจกองทุนยุติธรรม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗  (กอนมีพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘) มีผูขอรับความชวยเหลือกวา ๑๒,๘๙๔ ราย และตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
(หลังจากมีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม) มีผูขอรับความชวยเหลือ จํานวน ๒๐,๐๒๓ ราย ซ่ึงมีจํานวนผูขอความ
ชวยเหลือเพ่ิมข้ึนรอยละ ๔๔.๔๓ โดยรัฐบาลไดจายเงินชวยเหลือประชาชนไปแลวกวา ๑,๐๔๗,๐๗๘,๑๕๖.๙๗ บาท 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือเสริมสรางการรับรูใหแกประชาชน และใหสื่อมวลชนชวยเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบถึง

บทบาทภารกิจดานตาง ๆ ของกองทุนยุติธรรม ไดแก ๑. การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี ๒. การขอปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลย ๓. การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และ ๔. การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

3. การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง ๙ หนวยงาน ในกระบวนการ
ยุติธรรม วาดวยเรื่องการอํานวยความ
ยุติ ธ ร รม เ พ่ื อลดความ เห ล่ื อม ลํ้ า 
สรางสังคมเทาเทียมกัน    

เม่ือวันพุธท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายพงศธร สัจจชลพันธ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานและรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน ๙ หนวยงาน  
ในกระบวนการยุติธรรม วาดวยเรื่องการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําสรางสังคมเทาเทียมกัน  
โดยมีหนวยงานตาง ๆ เขารวมลงนามในพิธี ไดแก กองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม 
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ 
กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ท้ังนี้ เพ่ือกําหนดบทบาทภารกิจการ 
ใหความชวยเหลือประชาชน ระหวางกองทุนยุติธรรมและหนวยงานภาคีเครือขายใหสามารถนําความรวมมือดังกลาวไปใช
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหแกประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคสอดคลองตามมาตรฐานสากล โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผูแทนจากหนวยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

 
 
 

 

๖ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือกําหนดบทบาทภารกิจการใหความชวยเหลือประชาชน ระหวางกองทุนยุติธรรมและหนวยงานภาคีเครือขาย

ใหสามารถนําความรวมมือดังกลาวไปใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหแกประชาชนสามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคสอดคลอง 
ตามมาตรฐานสากล 

4. การพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย 
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒     

เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมกระเกียรติฯ นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน 
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ โดยมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม  
เพ่ือรับทราบเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีการรายงานคําพิพากษาศาลอุทธรณ จํานวน ๘ เรื่อง การติดตามผลการใหความชวยเหลือ
ผูเสียหายคดีความผิดเก่ียวกับเพศตามขอสั่งการของคณะกรรมการฯ ซ่ึงไดรับการรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน ๓๒ ราย  
นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณากรณีผูเสียหายอุทธรณคําวินิจฉัยคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๔๐ เรื่อง และกรณีจําเลย 
จํานวน ๕๘ เรื่อง ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและ
จําเลยในคดีอาญา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผูมายื่นคําขอ จํานวน ๕,๓๒๙ คน แบงเปน 
ผูเสียหาย จํานวน ๕,๐๕๓ คน และจําเลย จํานวน ๒๗๖ คน เบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น ๒๕๐,๕๐๖,๑๑๕.๒๒ บาท 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือรับทราบเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย และจําเลย 

ในคดีอาญา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 

5. การประชุมคณะกรรมการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข กรณีถูกกระทําทรมานและ
ถูกบังคับใหหายสาบสูญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจนิ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกข กรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับใหหายสาบสูญ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมดวย นายสมณ พรหมรส 

 

๗ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ พันตํารวจเอก ไพสิฐ วงศเมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นางสาวเอมอร เสียงใหญ 
รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และผูแทนหนวยงานตางๆ ท่ีเปนคณะกรรมการฯ เขารวม อาทิ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สํานักงาน ปปช. สํานักงาน ปปท. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

โดยท่ีประชุมไดรวมกันรับฟงและพิจารณาผลการดําเนินการประจําป ๒๕๖๒ (ชวงครึ่งปแรก) และแผนการดําเนินงาน 
ประจาํป ๒๕๖๒ (ชวงครึ่งปหลัง) ของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดวยอนุกรรมการคัดกรองฯ 
อนุกรรมการติดตามและตรวจสอบฯ อนุกรรมการเยียวยาฯ และอนุกรรมการปองกันฯ กรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับ 
ใหหายสาบสูญ ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ประกอบดวย การติดตามคดีบุคคลท่ีถูกบังคับใหสูญหายเพ่ือเสนอขอถอดถอน 
ชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลสูญหายของคณะทํางานสหประชาชาติวาดวยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ หรือ ไมสมัครใจ 
(UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances: UNWGEID) การจัดการเรื่องราวรองทุกข รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบ
กรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับใหสูญหาย การพัฒนาระบบจัดการเรื่องราวรองทุกขฯ การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากกรณี 
ถูกกระทําทรมานและถูกบังคับใหสูญหาย การลงพ้ืนท่ีเผยแพรความรูแกเจาหนาท่ีรัฐเก่ียวกับอนุสัญญาตอตาน 
การทรมานฯ (CAT) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ (ICPPED)  
และกลไกการจัดการเรื่องราวรองทุกขฯ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ/วีดิทัศน ฯลฯ สําหรับแผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๒ 
(ครึ่งปหลัง) ประกอบดวย การติดตาม คนหา และเยียวยาบุคคลสูญหายตามรายชื่อของสหประชาชาติฯ อยางตอเนื่อง 
และการจัดฝกอบรมวิทยากรและจัดทํา E-learning สําหรับอนุสัญญา CAT และ ICPPED รวมท้ังรวมกับภาคีเครือขาย
ในการจัดทําคูมือปองกันการทรมานฯ และอบรมเทคนิคการสืบสวนสอบสวนรูปแบบใหมใหกับกลุมเจาหนาท่ีบังคับใช
กฎหมาย เปนตน  

นอกจากประเด็นท่ีกลาวมาขางตน คณะกรรมการฯ ยังไดรวมกันพิจารณาถึง ๑. ความเหมาะสมในการรับรองการเยือน 
ของคณะทํางานสหประชาชาติฯ (UNWGEID) ๒. รางรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ ฉบับท่ี ๒  
๓. การแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบคณะอนุกรรมการคัดกรองฯ จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือใหรวมถึงยุติธรรมจังหวัด
ปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ดวย  

๘ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ท้ังนี้ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะรวบรวมและประมวลขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะท่ีไดจากท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ และประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิดตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ท่ีประชุมไดรวมกันรับฟงและพิจารณาผลการดําเนินการประจําป ๒๕๖๒ (ชวงครึ่งปแรก) และแผนการดําเนินงาน 

ประจาํป ๒๕๖๒ (ชวงครึ่งปหลัง) ของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดวยอนุกรรมการคัดกรองฯ 
อนุกรรมการติดตามและตรวจสอบฯ อนุกรรมการเยียวยาฯ และอนุกรรมการปองกันฯ กรณีถูกกระทําทรมานและถูก
บังคับใหหายสายสูญ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. การประชุมคณะทํางานดานกฎหมาย 
และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๖๒ และครั้ง ท่ี  2/2562  
เรื่ องการขับเคล่ือนการใชประโยชน 
จากกัญชาเ พ่ือการศึกษาวิจัยและ
ประโยชนทางการแพทย      

เม่ือวันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานการประชุมคณะทํางานดานกฎหมายและกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือรับทราบแนวทาง 
การควบคุมกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาตามขอเสนอขององคการอนามัยโลกท่ีใหมีการทบทวนบัญชีกําหนดชื่อยาเสพติด (กัญชา)  
ทายอนุสัญญาวาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พรอมดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม 
นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณาแผนปฏิบัติการดานกฎหมายและความรวมมือระหวางประเทศในการขับเคลื่อนการใชประโยชน 
จากกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัยและประโยชนทางการแพทย พรอมท้ังหารือขอกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๒๒  
กรณีการยกเวนโทษสําหรับผูท่ีมีไวในครอบครองกัญชา เพ่ือประโยชนทางการแพทย การรักษาผูปวย การใชรักษาโรคเฉพาะตัว 
หรือการศึกษาวิจัย โดยท่ีประชุมมอบหมายใหฝายเลขานุการรวบรวมประเด็นขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่ อนการใชประโยชนจากกัญชาเ พ่ือการศึกษาวิจั ยและประโยชนทางการแพทย  
ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธานฯ พิจารณาตอไป  
และเม่ือวันศุกรท่ี ๑๙ เมษายน ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุม
คณะทํางานดานกฎหมายและกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เพ่ือติดตามความคืบหนาการจัดทําอนุบัญญัติ 
ท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัยและประโยชนทางการแพทย โดยพระราชบัญญัติ 

 

๙ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหตองมีการจัดทํากฎหมายลําดับรองเพ่ือรองรับ รวมท้ังสิ้น จํานวน ๑๐ ฉบับ  
ซ่ึงขณะนี้ดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวน ๕ ฉบับ และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๕ ฉบับ รวมท้ังเพ่ือพิจารณา
แผนการดําเนินการดานกฎหมายและความรวมมือระหวางประเทศ โดยแบงออกเปน ๓ กรอบ ประกอบดวย กรอบท่ี ๑ 
กฎหมายและกฎหมายลําดับรอง กรอบท่ี ๒ ความรวมมือระหวางประเทศ และกรอบท่ี ๓ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เก่ียวกับสถานะของกัญชา 

ท้ังนี้ มีมติใหฝายเลขานุการรับขอสังเกตจากท่ีประชุมไปแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดในแผนการดําเนินงานฯ  
เพ่ือใหมีความชัดเจนและครบถวนมากยิ่งข้ึน  

ประโยชนท่ีไดรับ   
1. เพ่ือรับทราบแนวทางการควบคุมกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาตามขอเสนอขององคการอนามัยโลกท่ีใหมีการทบทวน

บัญชีกําหนดชื่อยาเสพติด (กัญชา) และท่ีประชุมไดพิจารณาแผนปฏิบัติการดานกฎหมายและความรวมมือระหวางประเทศ 
ในการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัยและประโยชนทางการแพทย พรอมท้ังหารือขอกฎหมาย
และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ กรณีการยกเวนโทษสําหรับผูท่ีมีไวในครอบครองกัญชา เพ่ือประโยชนทางการแพทย  
การรักษาผูปวย การใชรักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัย 

2. เพ่ือติดตามความคืบหนาการจัดทําอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัย
และประโยชนทางการแพทย โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหตองมีการจัดทํากฎหมาย 
ลําดับรองเพ่ือรองรับ รวมท้ังสิ้น จํานวน ๑๐ ฉบับ ซ่ึงขณะนี้ ดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวน ๕ ฉบับ และอยูระหวาง
การดําเนินการ จํานวน ๕ ฉบับ 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา
และแกไขปญหาดานคดีความ กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม ครั้งท่ี ๑/2562 
เรื่องการรับฟงและหารือรวมภาคประชาชน
เสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบกองทุน
ยุติธรรม 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์ 
ศูนยราชการแจงวัฒนะฯ พันตํารวจโท พงษธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ 
ศึกษาและแกไขปญหาดานคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ครั้งท่ี ๑/2562 โดยมีผูแทนจากกองทุนยุติธรรม 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมท่ีดิน  
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และภาคประชาชนเขารวมการประชุม เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมตามขอเสนอของภาคประชาชน และกรณีนางถาวร ธนะสิงห ซ่ึงขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม กรณีพิพาท

 

๑๐ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

เก่ียวกับสิทธิในท่ีดินบริเวณตําบลกุดเห อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รวมท้ังท่ีประชุมไดรับทราบมติท่ีประชุม
คณะกรรมการแกไขปญหาขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (P-Move) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดรับขอเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจากภาคประชาชน  
เพ่ือนําเขาคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณาตอไป สวนกรณีนางถาวร ธนะสิงห เบื้องตนไดรับอนุมัติเงินชวยเหลือ
คาใชจายในการดําเนินคดีจากกองทุนยุติธรรมแลว โดยไดรับการประสานจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร 
นอกจากนี้กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะดําเนินการชวยเหลือในการใหคําปรึกษาดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ท่ีประชุมไดรับขอเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจากภาคประชาชน เพ่ือนําเขา

คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณาตอไป 
3. กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีประชุม
ทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม 
ครั้งท่ี ๑๗ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม 
สรางความเช่ือม่ัน นําความยุติธรรม 
สูประชาชน”     

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานในพิธีเปดการประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครั้งท่ี ๑๗ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม 
สรางความเชื่อม่ัน นําความยุติธรรมสูประชาชน” พรอมท้ังเยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ัน 
ใหกับประชาชน จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานดานกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้จัดโดย 
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พรอมดวยผูบริหารกระทรวงยุติธรรม หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน  
จํานวนกวา ๑,๕๐๐ คน เขารวมการประชุม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงาน การศึกษาวิจัย  
และองคความรูตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงกับการเสริมสรางความเชื่อม่ันของประชาชน  
และเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา องคกรระหวางประเทศ ตลอดจนภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน โดยมีความมุงหวังในการกําหนดทิศทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ํา  
และสรางสังคมแหงความปลอดภัย อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมไทยในทุกระดับ
อยางเปนรูปธรรมและการเสริมสรางศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

 

๑๑ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กระทรวงยุติธรรม กลาวใจความตอนหนึ่งวา กระบวนการยุติธรรมเปนหัวใจสําคัญท่ีทําใหคนในสังคม อยูรวมกันได
อยางเชื่อม่ันและสิ่งสําคัญคือ “การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม” ท่ีจะตองพิจารณาตั้งแตกระบวนการตนทาง กลางทาง 
และปลายทาง โดยหนวยงานทุกภาคสวนควรจะรวมกันสรางความตระหนักรูของการเคารพกติกาในการอยูรวมกันในสังคม 
เคารพสิทธิและเสรีภาพ รับรูสิทธิของตนเอง รวมถึงไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ดังนั้น จึงตองปรับเปลี่ยนสังคมท่ีมีการเอารัดเอาเปรียบ 
และสังคมท่ีปลาใหญกินปลาเล็ก เชน คนท่ีมีความรู มักเอาเปรียบคนท่ีดอยความรู ใหเปนสังคมท่ีจะรวมกันสรางจิตสํานึก 
ในการอยูรวมกันและทําใหทุกฝายสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเปนธรรม ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ไดกลาวในเวทีเสวนาหัวขอ “พัฒนาองคกรในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของประชาชน” มีความตอนหนึ่งวา  
ภาพรวมความเชื่อม่ันของกระบวนการยุติธรรม เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากแมไมมีผลวัด เพราะเม่ือไหรก็ตามท่ีความเชื่อม่ัน 
ถูกทําลายลงยอมสงผลตอกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมซ่ึงการสรางความเชื่อม่ันนั้นไมสามารถสราง
หรือขับเคลื่อนไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งแตตองเกิดจากความรวมมือของหนวยงานทุกภาคสวน รวมท้ังตองมีจุดประสงคหลัก
ของกระบวนการยุติธรรมท่ีตองปรับและทําใหไดนั่นคือ ความถูกตอง ความเปนธรรม และความสะดวกรวดเร็ว  
เพราะนี่คือสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานและมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงาน การศึกษาวิจัย และองคความรูตาง ๆ  ในกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยง 

กับการเสริมสรางความเชื่อม่ันของประชาชน และเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา  
องคกรระหวางประเทศ ตลอดจนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน โดยมีความมุงหวังในการกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการอํานวยความยุติธรรม 
อยางเสมอภาคและเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางสังคมแหงความปลอดภัย อันจะนําไปสูการเสริมสรางความเชื่อม่ัน 
ในกระบวนการยุติธรรมไทยในทุกระดบัอยางเปนรูปธรรมและการเสริมสรางศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก 

4 .  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคล่ือนการใชประโยชนจากกัญชา
เ พ่ือการศึกษาวิจัยและประโยชน 
ทางการแพทย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒   

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัยและประโยชนทางการแพทย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  
โดยมี พลตํารวจเอก ตอศักดิ์ สอาดพรรค คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ 

 

๑๒ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พรอมดวยผูแทน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม เพ่ือติดตามความคืบหนาการจัดทํา 
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ังเพ่ือพิจารณาแผนการขับเคลื่อนดานการศึกษาวิจัย 
และการใชประโยชนทางการแพทย แนวทางดําเนินการเพ่ือการศึกษาวิจัย การจัดหา และการใชประโยชนทางการแพทย 
เม่ือพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช แนวทางการสงเสริมการปลูกกัญชงเปนพืชเศรษฐกิจ แผนการขับเคลื่อน 
ดานกฎหมายและความรวมมือระหวางประเทศแนวทางการสรางการรับรู ความเขาใจ และการปองกันเด็กและเยาวชน 
นําไปใชในทางท่ีผิด และการพิจารณาองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินการเก่ียวกับกัญชาของประเทศ (National Cannabis 
Agency) ตามอนุสัญญาวาดวยยาเสพติดใหโทษ โดยท่ีประชุมมีมติใหฝายเลขานุการรับขอสังเกตและขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 
ไปประกอบการปรับปรุงแกไขแนวทางและแผนการปฏิบัติงานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวใจความสําคัญตอนหนึ่งวา  ขณะนี้ไดเรงดําเนินการ
ตามมาตรการขับเคลื่อนดานการศึกษาวิจัยและการใชประโยชนทางการแพทย โดยเฉพาะเรื่องการแจงยื่นการครอบครองกัญชา 
หรือนิรโทษกรรมกัญชา ท่ีกําหนดใหผูท่ีใชหรือมีกัญชาอยูในครอบครองสามารถมาแจงยื่นไดภายในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
โดยไดมอบหมายใหหนวยงานหรือผูแทนท่ีเก่ียวของเขาไปประชาสัมพันธใหความรูและพูดคุยทําความเขาใจกับประชาชน  
ใหมายื่นจดทะเบียนการครอบครองกัญชา โดยจะมุงเนนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน อาทิ การสรางจุดบริการประชาชนแบบ 
One Stop Service เปนตน ท้ังนี้ ไดมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขเขาไปชวยดูแลในเรื่องการผลิตยาท่ีสกัดจากกัญชา 
เพ่ือปองกันการเกิดสารตกคางหรือสารปนเปอนท่ีจะสงผลกระทบตอผูใช รวมท้ังมุงเนนความรวมมือกับเครือขายตาง ๆ 
ท่ีมีความรูและมีความสนใจในเรื่องการศึกษาวิจัยกัญชา อาทิ มหาวิทยาลัย สหกรณการเกษตรหรือกลุมชุมชนตาง ๆ  
ท่ีมีความรูและความสนใจใหเขามารวมมือกัน โดยจะจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมสําหรับผูท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ยังมุงสงเสริมใหกัญชง
เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือผลักดันแนวทางท่ีจะทําใหพืชทางเลือกสรางประโยชนใหกับประเทศไทยไดมากท่ีสุด 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือติดตามความคืบหนาการจัดทําอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รวมท้ังเพ่ือพิจารณาแผนการขับเคลื่อนดานการศึกษาวิจัยและการใชประโยชนทางการแพทย แนวทางดําเนินการเพ่ือการศึกษาวิจัย  
การจัดหาและการใชประโยชนทางการแพทยเม่ือพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช แนวทางการสงเสริม 

๑๓ 
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การปลูกกัญชงเปนพืชเศรษฐกิจ แผนการขับเคลื่อนดานกฎหมายและความรวมมือระหวางประเทศแนวทางการสรางการรับรู  
ความเขาใจ และการปองกันเด็กและเยาวชนนําไปใชในทางท่ีผิด และการพิจารณาองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล 
การดําเนินการเก่ียวกับกัญชาของประเทศ (National Cannabis Agency) ตามอนุสัญญาวาดวยยาเสพติดใหโทษ  

5 .  ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาและรับฟง
ความคิดเห็น ภายใตโครงการจัดทํา
นโยบาย แผนแมบท และแผนปฏิบัติการ
ดานคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม    

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  
ศูนย ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร  แจ งวัฒนะ พลอากาศเอก ประจิน จั่ นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็น 
ภายใตโครงการจัดทํานโยบาย แผนแมบท และแผนปฏิบัติการดานคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม ดวยกลไกและระบบท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
ตลอดจนมุงสรางการบูรณาการความรวมมือ ของหนวยงานภาคสวนตาง ๆ ของสังคม ท้ังองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยมีพันตํารวจโท วรรณพงษ คชรักษ ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร ผูบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และสํานักนายกรัฐมนตรี  
เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดปาฐกถาพิเศษ 
ในหัวขอ “ทิศทางการพัฒนาระบบดานคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามในอนาคต” ใจความสําคัญตอนหนึ่งวา 
ประเด็นคนหายและศพนิรนาม เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องซ่ึงเปนเรื่องท่ีนําความโศกเศรามาใหกับญาติพ่ีนองคนใกลชิด 
ของประชาชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนั้น งานบริการดานนิติวิทยาศาสตรจึงมีหลายประเด็นท่ีจําเปน 
ตองไดรับการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา เชน กฎระเบียบ นโยบาย เทคโนโลยี และระบบกลไกการชวยเหลือเยียวยา เปนตน 

ท้ังนี้ งานดานนิติวิทยาศาสตร ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร ตองพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการแกประชาชน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังลดระยะเวลาและข้ันตอนการใหบริการประชาชน ดวยการผลักดันใหงานดานนิติวิทยาศาสตร 
เปนสาขาหนึ่งในสาขาวิชาชีพ ท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ และบริการประชาชนไดครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 
 

 

๑๔ 
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ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม ดวยกลไกและระบบท่ีมีมาตรฐาน

คุณภาพ ตลอดจนมุงสรางการบูรณาการความรวมมือ ของหนวยงานภาคสวนตาง ๆ ของสังคม ท้ังองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
6. การประชุมระหวางประเทศวาดวย 
การบังคับคดีแพงในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยางฉับพลัน 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดการประชุมระหวางประเทศวาดวยการบังคับคดีแพงในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีอยางฉับพลัน (International Conference on Civil Judgment Enforcement under a Disruptive Technology)  
โดยกรมบังคับคดีรวมกับสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศและธนาคารโลกเปนเจาภาพจัดข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ และแนวทางการปฏิบัติท่ีดีดานการบังคับคดีแพง  
การพัฒนาเครือขายและความสัมพันธท่ีดี รวมถึงพัฒนาความรวมมือดานการบังคับคดีแพงระหวางหนวยงานดานการบังคับคดี 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในกลุมประเทศอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี 
สหพันธรัฐรัสเซีย และองคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ อีกท้ังเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจแกผูเขารวมการประชุม
เก่ียวกับการบังคับคดีแพงในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางฉับพลัน โดยมี พันตํารวจโทพงษธร ธัญญสิริ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยคณะผูบริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมท้ังผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน  
และผูแทนจากประเทศคูเจรจา ประกอบดวย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมท้ังผูแทนจาก
สหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนผูแทนของสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ (UIHJ) ผูแทนจากธนาคารโลก 
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและตางประเทศ จํานวนกวา ๔๐๐ คน เขารวมการประชุม  

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวความสําคัญตอนหนึ่งวา การบังคับคดีแพง 
ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางฉับพลันครั้งนี้ ถือเปนเวทีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
เก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ และแนวทางปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best practices) ดานการบังคับคดีแพง เพ่ือพัฒนาเครือขาย
และความสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงานดานการบังคับคดีและเพ่ือพัฒนาความรวมมือดานการบังคับคดีแพง รวมถึงหารือ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีแพงในระดับระหวางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา 
ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมกับหนวยงานหรือองคการระหวางประเทศท่ีมีความเก่ียวของกับ 
การบังคับคดีแพงใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้เพ่ือนําความรูเก่ียวกับการบังคับคดีแพงมาใชในการพัฒนาระบบ 

 

๑๕ 
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การบังคับคดีแพงซ่ึงจะสงผลใหอันดับในรายงานการวิจัยเรื่อง Ease of Doing Business ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง 
(Enforcing Contracts) ของประเทศไทยดีข้ึน 

สําหรับการประชุมในครั้งนี้ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานวิชาการในการบังคับคดีแพง
ระหวางสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ (Union Internationale des Huissiers de Justice - UIHJ) กับกรมบังคับคด ี
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและเสริมสรางความรวมมือดานการบังคับคดีแพงระหวางกันอีกดวย 

ประโยชนท่ีไดรับ   
สําหรับการประชุมในครั้งนี้ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานวิชาการในการบังคับคดีแพง

ระหวางสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ (Union Internationale des Huissiers de Justice - UIHJ) กับกรมบังคับคด ี
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและเสริมสรางความรวมมือดานการบังคับคดีแพงระหวางกัน 

 

๑๖ 
 


