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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

1. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชร 
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เสด็จทรงเปนประธานงานมหกรรม
กองทุนแมของแผนดิน  ประจํ าป  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเปนองคประธาน งานมหกรรมกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใตแนวคิด “กองทุนแมของแผนดิน จากหมูบานสูเครือขายแหงความดีงาม” โดยสมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาพัชรกิติยาภา ฯ ไดทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหกับ
หมูบาน/ชุมชน ผานผูวาราชการจังหวัด ๗๗ จังหวัด โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
ในฐานะประธานกรรมการและผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เปนผูกราบทูลรายงาน 
และวัตถุประสงคของการจัดงานมหกรรมฯ โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด คณะผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน ๗๗ จังหวัด หัวหนาสวน
ราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนจากองคกรภาคประชาชนและผูแทนจากหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน เขารวม 
รับเสด็จกวา ๒,๘๐๐ คน ณ หองรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนยการแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุ ติธรรม กลาววา สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด ไดดําเนินโครงการกองทุนแมของแผนดินมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน มีหมูบานและชุมชน
ท่ีเขารวมเปนกองทุนแมของแผนดิน รวมจํานวน ๒๓,๓๙๙ แหง โดยมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงใหแกหมูบาน 
และชุมชนเพ่ิมข้ึนทุกป เพ่ือเปนขวัญกําลังใจและสิริมงคล โดยในปนี้รวมกับหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร จัดงานมหกรรมกองทุน 
แมของแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมสําคัญคือ พิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน  
ใหแกหมูบานและชุมชนกองทุนแมของแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑,๑๙๓ แหง ซ่ึงทุกหมูบานและชุมชนมีความมุงม่ัน 
ท่ีจะทําใหหมูบาน/ชุมชนของตนเปนแบบอยางท่ีดีในการปองกัน เฝาระวัง และรวมกันแกปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  
โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติและมีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาตนเอง พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง  
เพ่ือดํารงไวซ่ึงความเขมแข็งของกองทุนแมของแผนดินและขยายไปยังหมูบานและชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือเปนหลักชัย 
สูความสงบรมเย็นตอไป 
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ประโยชนท่ีไดรับ   
การจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงใหแกหมูบานและชุมชนเพ่ือเปนขวัญกําลังใจและสิริมงคล ซ่ึงจะทําใหท่ี

หมูบาน/ชุมชนของตนเปนแบบอยางท่ีดีในการปองกัน เฝาระวัง และรวมกันแกปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติและมีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาตนเอง พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง 

2. สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด จัดประชุม
วิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๑ 
ภายใตหัวขอ สภาวการณนานาชาติ 
ท่ี มี ผ ล ต อ ก า ร ใ ช ส า ร เ ส พ ติ ด 
(International  Influences on Drug Abuse) 

เม่ือวันพุธท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ภายใตหัวขอ สภาวการณนานาชาติท่ีมีผลตอ
การใชสารเสพติด (International Influences on Drug Abuse) โดยมี หมอมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
มูลนิธิแมฟาหลวงฯ ศาสตราจารย ดร.สถิรกร พงศพานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข และนายนิยม เติมศรีสุข 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พรอมดวยนักวิชาการ เจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงาน 
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ท้ังในประเทศและตางประเทศเขารวมจํานวนกวา ๔๐๐ คน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
และประสบการณในหัวขอตาง ๆ  เชน การอุบัติของสารเสพติดชนิดใหมและการอุบัติซํ้าของสารเสพติดชนิดเดิม ตลาดยาเสพติด
และอาชญากรรมบนโลกออนไลน การอนุญาตใหใชกัญชาเพ่ือการรักษาและกฎหมายการเปดกัญชาเสรี เปนตน ซ่ึงการประชุมครั้งนี้
จัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กลาววา ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญระดับโลกท่ีมีความสลับซับซอนข้ึนอยูกับบริบท
ของแตละประเทศและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงทําใหกลไลในการบริหารจัดการแกไขปญหายาเสพติด 
ตองเปลี่ยนแปลงไป จากรายงานของ UNODC พบวา มีประชากรท่ีใชสารเสพติดประมาณ ๒๗๑ ลานคน หรือประมาณ 
รอยละ ๔ ของประชากรโลกท้ังหมด ซ่ึงเม่ือมองปญหานี้จะพบวาทุกประเทศลวนมีประสบการณและองคความรู 
ท่ีจะมาแลกเปลี่ยนในการแกไขปญหาดังกลาว เรามีหนาท่ีจัดการแกไขปญหายาเสพติดในกรอบตาง ๆ ท้ังในประเทศ
และระดับนานาชาติ โดยปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดเสนอรางกฎหมาย  
คือ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซ่ึงนัยสําคัญอยูในรางประมวลกฎหมายหลายประเด็น เชน การบูรณาการความคิด 
ในเรื่องยาเสพติด การพิจารณาจัดสัดสวนในการลงโทษระดับสูง เปนตน ซ่ึงรางกฎหมายฉบับดังกลาว กระทรวงยุติธรรม  
ไดมีการยืนยันรางกฎหมายนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีแลว ซ่ึงเชื่อวาจะสามารถจะผลักดันรางกฎหมายนี้ได สุดทายคนสวนใหญ
อาจจะมองการแกไขปญหายาเสพติดไปในเชิงการปองกันและปราบปรามซ่ึงเปนเชิงยุทธการแตในท่ีสุด 

 

๒ 
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เราพบวาหากสภาพสังคมยังมีความยากจน สังคมยังไมเปดโอกาสใหคนชายขอบไดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิต  
ปญหาเหลานี้จะยังไมสามารถแกไขไดและยังคงอยูตอไป แตหากเราสามารถทําใหคนในพ้ืนท่ีตาง ๆ มีรายไดเพ่ิมข้ึน  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สวนนี้จะเปนจุดสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาวอีกทางหนึ่ง 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในหัวขอตาง ๆ เชน การอุบัติของสารเสพติดชนิดใหมและการอุบัติซํ้า

ของสารเสพติดชนิดเดิม ตลาดยาเสพติดและอาชญากรรมบนโลกออนไลน การอนุญาตใหใชกัญชาเพ่ือการรักษา 
และกฎหมายการเปดกัญชาเสร ี

3. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด นําคณะ
ผูแทนไทยเขารวมประชุมเจาหนาท่ี
อาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด ครั้งท่ี 40 
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เม่ือวันท่ี 28 - 29 สิงหาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย รวมกับผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และเจาหนาท่ี
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เขารวมประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด ครั้งท่ี 40 
(ASEAN Senior Officials on Drug Matters - ASOD) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีหนวยงานกลางดานการควบคุม
ยาเสพติดแหงชาติกัมพูชา (National Authority for Combating Drugs - NACD) เปนเจาภาพจัดการประชุมฯตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ท่ีเรงรัดการดําเนินงานดานยาเสพติดในทุกมิติท้ังในประเทศ
และระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน เห็นควรใหมี
การติดตามผลความคืบหนาการดําเนินงานดานยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือ
และหามาตรการรวมกันในการแกไขปญหายาเสพติด ภายใตการประชุม ASEAN Senior Officials on Drug Matters - ASOD 
ซ่ึงเปนการประชุมภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนดานยาเสพติด ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจําทุกปโดยประเทศสมาชิก
อาเซียนจะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ กอนพิธีเปดการประชุมฯ หัวหนาคณะผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ัง
ผูแทนสํานักเลขาธิการอาเซียน ไดเขาเยี่ยมคารวะ พลเอก แก เกิม ยาน รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการ
ตอสูยาเสพติดแหงชาติกัมพูชา ซ่ึงเดินทางมาเปนประธานเปดการประชุมและในชวงพิธีเปดของการประชุมฯ มีการเปดตัว
รายงานเฝาระวังยาเสพติดอาเซียนประจําป ค.ศ. 2018 ซ่ึงเปนโครงการท่ีริเริ่มโดยประเทศไทย ภายใตศูนยความรวมมือ
อาเซียนดานยาเสพติด (ASEAN - NARCO) เลมรายงานแสดงถึงสถานการณยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเปนการเฝาระวังปญหา

 

๓ 
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ยาเสพติดและเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงถือวาเปนกิจกรรม 
ท่ีสําคัญของศูนยความรวมมือดานยาเสพติดอาเซียน (ASEAN - NARCO) การประชุม ASOD เปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล
สถานการณปญหายาเสพติด รายงานผลการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดในประเทศของตน และรายงานผล 
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติดระดับอาเซียนในหวงชวงเวลาผานมา  การประชุมในครั้งนี้
ประเทศไทยไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีผลการดําเนินงาน
ภายใตกรอบอาเซียนท่ีประเทศไทยเปนผูประสานงาน ตลอดจนเปนประธานคณะทํางานดานปราบปรามยาเสพติด โดยท่ีประชุม
ไดเห็นชอบกับแผนการดําเนินงานโครงการเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Drug Monitoring Network - ADMN) 
รวมถึงเห็นชอบท่ีจะมีการขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนความรวมมืออาเซียนเพ่ือตอสูกับปญหาการลักลอบผลิต
และคายาเสพติดในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคําออกไปอีก 3 ป (ป พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) ตามท่ีประเทศไทยเสนอ 
ซ่ึงจะสงผลใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรวมมือระหวางกันมากข้ึนในการแกปญหายาเสพติดในภูมิภาค โดยการประชุม
ในครั้งตอไปจะจัดข้ึนท่ีประเทศอินโดนีเซียในป พ.ศ. 2563 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ท่ีประชุมไดเห็นชอบกับแผนการดําเนินงานโครงการเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Drug Monitoring 

Network - ADMN) รวมถึงเห็นชอบท่ีจะมีการขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนความรวมมืออาเซียนเพ่ือตอสูกับปญหา 
การลักลอบผลิตและคายาเสพติดในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคําออกไปอีก 3 ป (ป พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565) ตามท่ี
ประเทศไทยเสนอ ซ่ึงจะสงผลใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรวมมือระหวางกันมากข้ึนในการแกปญหายาเสพติดในภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปดนิทรรศการผลิตภัณฑราชทัณฑ 
ครั้งท่ี ๕๒ ภายใตแนวคิด “ราชทัณฑ
แกไข คนไทยใหโอกาส” 

เม่ือวันศุกรท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหนาเรือนจํากลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร  
นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดงานนิทรรศการผลิตภัณฑราชทัณฑ 
ครั้งท่ี ๕๒ ภายใตแนวคิด “ราชทัณฑแกไข คนไทยใหโอกาส” และมอบรางวัลใหแกผูชนะการประกวดผลิตภัณฑราชทัณฑ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีคณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันทน อธิบดีกรมราชทัณฑ พรอมดวยผูบริหารระดับสูง และบุคลากร 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเขารวมงานนิทรรศการ 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา นโยบายเรงดวนในการขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม ประการหนึ่งคือ 
การยกระดับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด โดยมุงเนนการฝกอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยกรมราชทัณฑ 
มีการจัดการฝกวิชาชีพในหลายลักษณะใหแกผูตองขัง เพ่ือเสริมสรางความรูและพัฒนาฝมือ ฝกฝนอุปนิสัยในการทํางาน 
และสรางทักษะการทํางานใหผูตองขังสามารถนําไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษได โดยการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลิตภัณฑราชทัณฑถือเปนพ้ืนท่ีแสดงศักยภาพของผูตองขังใหภาคประชาสังคมไดรับทราบ อันจะเปนสวนสําคัญในการสราง
การยอมรับผูพนโทษท่ีจะกลับคืนสูสังคมตอไป 

สําหรับกิจกรรมตลอดท้ัง ๑๐ วัน ประกอบดวย การจัดแสดงนิทรรศการเรือนจําชั่วคราวเขาระกํา  ภายใตโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา การแสดงการขับเสภา การแสดงดนตรีบรรเลงและขับรอง 
โดยนําเสนอบทเพลงท่ีสรางพลังใจและใหความหวัง กิจกรรมการแสดงนาฏศิลปไทยประยุกต โขนเทิดพระเกียรติ การแสดง
จินตลีลาของผูตองขัง การฝกวิชาชีพและโชวผลิตภัณฑตาง ๆ รวมท้ังนิทรรศการโครงการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง
ท่ีสําคัญ เชน ซุมสาธิตทักษะฝมือการประกวด ผลิตภัณฑฝมือผูตองขังจากเรือนจําและทัณฑสถานพรอมจําหนาย  
ไดแก เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน ภาพวาด งานแกะสลัก งานหัตถกรรม บูธอาหาร และเครื่องดื่มจากฝมือผูตองขัง 
ท่ีผานการฝกอบรม รานจําหนายสินคาท้ังจากหนวยงานเครือขาย และผูพนโทษท่ีมีทักษะฝมือดานตาง  ๆจํานวนกวา ๑๐๐ ราน 

 
 

 

๕ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
กรมราชทัณฑมีการจัดการฝกวิชาชีพในหลายลักษณะใหแกผูตองขัง เพ่ือเสริมสรางความรูและพัฒนาฝมือ ฝกฝน

อุปนิสัยในการทํางาน และสรางทักษะการทํางานใหผูตองขังสามารถนําไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษได โดยการจัดแสดง 
นิทรรศการผลิตภัณฑราชทัณฑถือเปนพ้ืนท่ีแสดงศักยภาพของผูตองขังใหภาคประชาสังคมไดรับทราบ อันจะเปนสวนสําคัญ 
ในการสรางการยอมรับผูพนโทษท่ีจะกลับคืนสูสังคมตอไป 

2. กระทรวงยุติธรรม จัดการแขงขันทักษะ
วิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้ ง ท่ี  ๔ 
ประจําป พ.ศ. ๒๔๖๒ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๔๕ น. ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๔๖๒ (DJOP VSC : DJOP Vocational Skills 
Competition ๒๐๑๙ ณ แจงวัฒนะฮอลล หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ โดยมี นายสหการณ เพ็ชรนรินทร  
อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กลาวรายงาน พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ขาราชการและบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม สมาคม สโมสร เครือขายผูประกอบการ ตลอดจนเด็กและเยาวชนท่ีมาทําการแขงขันกวา ๒๐๐ คน
เขารวมงาน ซ่ึงการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
ใหแกเด็กและเยาวชน และเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดใชความรูความสามารถ จากการฝกอบรมมาใชใหเกิดประโยชน 
จากการปฏิบัติงานจริง และไดรับประสบการณนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน อีกท้ังเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานดานการฝกวิชาชีพเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิภาพและสรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพและสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนมีแนวทางในการดําเนินชีวิตสามารถใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุขจากการใชความรู ทักษะตางๆ สรางอาชีพ 
ท่ีสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได ตลอดจนเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานความสามารถของเด็กและเยาวชน 
จากกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนสูสาธารณชน ในการนี้ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กลาวใจความสําคัญตอนหนึ่งวา ขอแสดงความชื่นชมคณะทํางานกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทุกทานท่ีมีความมุงม่ันและ
เอาใจใสในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา ใหมีความชํานาญทางทักษะวิชาชีพ อันเปนทักษะสําคัญและจําเปนสําหรับเด็ก
และเยาวชนในยุคนี้ การดูแลคนท่ีมาจากตางท่ีมา ตางครอบครัวไมใชเรื่องงาย แตสิ่งท่ียากกวาคือการคนหาความถนัด 
ในตัวของเด็กแตละคน เม่ือเจอแลวเราตองสงเสริม ฝกฝน และสนับสนุนเพ่ือสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนนําความรู
ความสามารถ ไปใชในการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต เวลาท่ีเราไดเห็นเด็กท่ีเราเคยดูแล สามารถใชชีวิตในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น เปรียบเหมือนน้ําเลี้ยงจิตใจ ใหคนท่ีทํางานทุมเทแรงกายแรงใจเพ่ือเด็กและเยาวชนทุกคน 
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ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ใหแกเด็กและเยาวชน เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดใชความรู

ความสามารถ จากการฝกอบรมมาใชใหเกิดประโยชนจากการปฏิบัติงานจริงและไดรับประสบการณนอกเหนือจาก
การศึกษาในหองเรียน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ดานการฝกวิชาชีพเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิภาพ
และสรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีแนวทางในการดําเนินชีวิตสามารถใชชีวิต
ในสังคมอยางมีความสุขจากการใชความรู ทักษะตางๆ สรางอาชีพท่ีสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได ตลอดจน
เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานความสามารถของเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนสูสาธารณชน 

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
คูชีวิต พ.ศ. .... 

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... (ฉบับอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา)  
เพ่ือเปดโอกาสใหผูแทนจากทุกภาคสวนไดรวมกันใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติฯ รวมท้ังเปน
การเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบถึงพัฒนาการสําคัญท่ีเกิดข้ึนในประเทศ เพ่ือสังคมจะไดตระหนักถึงสิทธิของกลุมบุคคล 
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ อันจะนําไปสูการสงเสริม ปกปอง และคุมครองสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีความเปนมนุษยของ
กลุมบุคคลดังกลาวใหเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยมี นายสมณ พรหมรส อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการอิสระ และผูเก่ียวของเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา กระบวนการจัดทํารางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... มีพัฒนาการ
อยางตอเนื่องเปนลําดับ โดยท่ีผานมากระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการขับเคลื่อนท้ังในเชิงนโยบาย กฎหมายและการปฏิบัติ  
โดยในดานนโยบายไดกําหนดใหกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศเปนหนึ่งในกลุมเปาหมายสําคัญท่ีไดรับความคุมครอง 
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญเชิงนโยบายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน  
ในดานกฎหมายมีความพยายามอยางตอเนื่องในการจัดทํารางพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกลาว โดยการหารือกับภาคสวนตาง  ๆ
รวมท้ังศึกษากฎหมายของประเทศตาง ๆ ท่ีมีความใกลเคียงกัน เพ่ือปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฯ ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
และดานการปฏิบัติไดรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ จัดทําสื่อและกิจกรรมเพ่ือรณรงค อบรม เผยแพร และสรางความตระหนัก
เก่ียวกับสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศใหกับสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้ กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

จะนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดไปประมวลผลสรุปการประชุมเสนอตอคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ เพ่ือปรับปรุง
รางพระราชบัญญัติฯ ใหมีความสมบูรณ สอดคลองกับความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสีย สภาพสังคม และบริบทของประเทศไทย 
รวมถึงมีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติตอไป 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดรับเรื่องจากกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีเขายื่นหนังสือ
เพ่ือขอใหพิจารณาปรับปรุงแกไข (ราง) พ.ร.บ. แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. .... มาตรา ๑๔๔๘  
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดมอบหมายให วาท่ีรอยตรี ธนกฤต จิตรอารียรัตน เลขานุการรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรม เปนผูดําเนินการติดตามเรื่องดังกลาวตอไป    

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... (ฉบับอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

โดยไดเปดโอกาสใหผูแทนจากทุกภาคสวนไดรวมกันใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติฯ รวมท้ังเปน
การเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบถึงพัฒนาการสําคัญท่ีเกิดข้ึนในประเทศ เพ่ือสังคมจะไดตระหนักถึงสิทธิของกลุมบุคคล 
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ อันจะนําไปสูการสงเสริม ปกปอง และคุมครองสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ของกลุมบุคคลดังกลาวใหเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคม 
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