
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกระทรวงยุติธรรม 
เดือน กันยายน ๒๕๖2 

ยุทธศาสตร์ / เรื่อง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
น าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพความร่วมมือในการต่อต้าน
อาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ      

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมคณะผู้แทน  
จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ได้มีการหารือเป็นการส่วนตัวกับ พลตรี ออง  ตู  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และพลตรี สมหวัง  ท ามะสิด  รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมื่อวันที่  10 กันยายน 2562 ก่อนการประชุม นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย เจือง ฮว่า บิงห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ต่อจากนั้น  
ได้มีการประชุมร่วมกันกับประเทศต่าง ๆ ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า และประเทศเพ่ือนบ้าน
ลุ่มแม่น้ าโขง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวในที่ประชุมว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วม
การประชุมในระดับรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและในนามของคณะผู้แทนไทย ขอแสดงความขอบคุณ
อย่างจริงใจส าหรับการต้อนรับที่อบอุ่น ซึ่งต้องขอชื่นชมรัฐบาลเวียดนาม โดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ  
และกรมต ารวจต่อสู้ยาเสพติดที่ได้ริเริ่มจัดการประชุมที่ส าคัญในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และแน่วแน่ 
ที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าปริมาณของยาเสพติดที่ผลิตขึ้นในสามเหลี่ยมทองค า 
มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยาเสพติดสังเคราะห์ เนื่องจากมีขบวนการค้ายาเสพติดรายใหม่  
ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการขนส่ง รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับสาธารณรัฐ  
แห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด าเนินการจับกุมและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด  
จนสามารถสกัดกั้นและท าลายแหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าได้อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าว
ท าให้ขบวนการค้ายาเสพติดได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางล าเลียงยาเสพติดผ่านไปยังประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค  
เพ่ือออกสู่ประเทศเป้าหมาย ท าให้การแพร่กระจายของยาเสพติดกินวงกว้างมากขึ้น ในนามของรัฐบาลไทยตนขอเสนอว่า 
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวน  

 



 

 

๒ 

 

ยุทธศาสตร์ / เรื่อง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปฏิบัติการระหว่างประเทศและร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน 
นอกจากนี้ เราควรช่วยกันควบคุมปัญหาการลักลอบล าเลียงสารตั้งต้นเข้าสู้แหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า  
และสกัดกั้นการแพร่กระจายของยาเสพติดในภูมิภาค ซึ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวต่อว่า 
ขอขอบคุณประเทศสมาชิกในโครงการแม่น้ าโขงปลอดภัยทั้ง 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศกัมพูชา  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึง
ประเทศฟิลิปปินส์ หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา กรมต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย และส านักงานยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ที่ได้มาหารือและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือประโยชน์สุข 
และความม่ันของของภูมิภาค 

ทั้งนี้ ผลการประชุมที่ส าคัญ คือ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ร่วม ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในภูมิภาคด้วยการสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี การแลกเปลี่ยนข่าวสารและ  
การข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ร่วมกัน การจัดท ารายชื่อนักค้ายาเสพติด การควบคุมสารตั้งต้น การด าเนินกลยุทธ์เพ่ือ  
การจัดการกับปัญหาเสพติด ตลอดจนการพัฒนากลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการควบคุม  
ยาเสพติดในภูมิภาค 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ร่วม ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคด้วยการสร้างเสริม 

ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี การแลกเปลี่ยนข่าวสารและการข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ร่วมกัน การจัดท ารายชื่อ
นักค้ายาเสพติด การควบคุมสารตั้งต้น การด าเนินกลยุทธ์เพ่ือการจัดการกับปัญหาเสพติด ตลอดจนการพัฒนากลไกต่าง ๆ  
ที่มีอยู่ในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการควบคุมยาเสพติดในภูมิภาค 

 
 
 
 
 



 

 

๓ 

 

ยุทธศาสตร์ / เรื่อง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนาม 
ใ นบั นทึ กข้ อตกลงคว ามร่ วม มื อ 
การด า เนินการ เรื่ องราวร้องทุกข์  
ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการ
เรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้น า
การขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน (Chief complaint Executive Officer : CCEO) 

โอกาสนี้ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ของรัฐบาล ระหว่างส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๗ หน่วยงาน 
โดยมี นายวิเชียร ไชยสอน หัวหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมงาน 

ส าหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย  
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับส่วนราชการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน ผู้บริหาร รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทาง 
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขอบเขตการด าเนินการ 
เรื่องร้องทุกข์ร่วมกันใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศ ด้านที่ ๒ 
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งระบบของหน่วยงาน และด้านที่ ๓ การพัฒนาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาเชิงวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลทุกข์สุขอย่างเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับส่วนราชการ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้บริหาร รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 



 

 

๔ 

 

ยุทธศาสตร์ / เรื่อง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับศาลอุทธรณ์ 
เพื่อพัฒนาการอ านวยความยุติธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลยในคดีอาญา” 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ ศาลอุทธรณ์ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ 
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างศาลอุทธรณ์กับกระทรวงยุติธรรม เพ่ือการพัฒนาการอ านวยความยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ส าหรับพิธีลงนามในบันทึกข้อตกล งนี้ 
เป็นการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานรัฐ  
ทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวมีสาระส าคัญเพ่ือร่วมกันพัฒนาการอ านวยความยุติธรรม โดยการน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
การพิจารณาพิพากษาคดีตามกฏหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลคดีผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด โดยมี นายนพดล คชรินทร์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ 
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการอ านวยความยุติธรรม โดยการน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี 

ตามกฏหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลคดีผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด 

 

3. กระทรวงยุติธรรม ให้การช่วยเหลือ
เยียวยาทายาทของ นายพอละจี รักจงเจริญ 
หรือบิลลี ่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงถึงแนวทาง 
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงข่าวว่าได้พบ
ชิ้นส่วนกระดูก ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางคดีและผลตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ (DNA) และพยานหลักฐานส าคัญอ่ืน ๆ จนเชื่อได้ว่า 
เป็นศพของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ ซึ่งเกิดจากถูกกลุ่มคนร้ายฆาตกรรมโดยทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย  
ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่ งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพิจารณา 
การให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายพอละจีโดยเร็ว ซึ่งนายสมณ์  พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
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ได้มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพ้ืนที่ติดตามและเข้าพบทายาทเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  
เพ่ือแจ้งสิทธิและรับค าขอรับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้น าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาดั งกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ  
และเสรีภาพเป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ เสียหาย ฯ แก่ทายาทของนายพอละจี 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จ านวน 80,000 บาท ค่าจัดการศพ จ านวน 20,000 บาท และค่า
ขาดอุปการะเลี้ยงดู จ านวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 140,000 บาท 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในคดีอาญาได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

ได้ช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทของนายพอละจี โดยจ่ายเงินค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จ านวน 80,000 บาท 
ค่าจัดการศพ จ านวน 20,000 บาท และค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จ านวน 40 ,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
140,000 บาท 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ล ง พื้ น ที่ ร่ ว ม กั บ ก ร ม บั ง คั บ ค ดี 
จั ด โ ค ร ง ก า ร มหก ร ร ม ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย 
ข้ อพิพ าทชั้ น บั งคั บคดี  ป ระจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัด
สุโขทัย 

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  
เปิดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมี 
นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
นางอรัญญา  ทองน้ าตะโก  อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
และหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า  
การจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในครั้งนี้ถือเป็นการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ที่ได้ก าหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน เพ่ือพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาปากท้อง และสร้างรายได้ให้ประชาชนเพียงพอ  
ต่อการด ารงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยกรมบังคับคดีมีภารกิจในด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดี
ล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชีตามค าสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน  
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดีได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
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และลดภาระหนี้สินของประชาชนในหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้บัตรเครดิต หนี้เช่าซื้อ หนี้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) หนี้เกษตรกร และหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่ลูกหนี้ผู้ถูกบังคับคดีได้รับผลกระทบ 
ในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก โดยการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งถือว่าเป็นการอ านวยความยุติธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ า ท าให้เกิดความยุติธรรม อย่างเสมอภาคในทุกชนชั้น และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย ส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข เพ่ือเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ ไขปัญหาหนี้สิน
ของประชาชน และสามารถสนับสนุนส่งเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป 

การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในครั้งนี้ กรมบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ธนาคารออมสิน บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
แห่งประเทศไทย (SME Bank) โดยมีลูกหนี้ตามค าพิพากษาในเขตพ้ืนที่รวม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุ โขทัย 
จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 3,200 เรื่อง และเพ่ือเป็น  
การด าเนินการภารกิจเชิงรุกในการเพ่ิมโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากันได้ด้วยความพึงพอใจ สะดวก 
รวดเร็ว เป็นธรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้และลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย อีกท้ังยังเป็นการอ านวยความยุติธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และช่วยเหลือ
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ตลอดจนเป็นการสร้างสังคมท่ีเป็นสุขให้แก่ประชาชน 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
เพ่ิมโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากันได้ด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้และลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้อง
ล้มละลาย  
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5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี  ๒๕๖๒ เพื่ อ
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม  
พันต ารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องจูปีเตอร์ ๔-๗ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม  
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในระดับนโยบายได้มีการประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ "สิทธิมนุษยชน  
ร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองว่าทุกภาคส่วนจะบูรณาการด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรับรองว่าสิทธิมนุษยชนจะถูกก าหนดให้
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลล าดับต้น ๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดขึ้นในครั้งนี้ 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญภายใต้กรอบของวาระแห่งชาติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในระดับปฏิบัติกระทรวงยุติธรรม  
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ 
ในการท างาน โดยให้ความคุ้มครองประเด็นสิทธิมนุษยชน จ านวน ๑๐ ด้าน จ านวน ๑๒ กลุ่มเป้าหมาย เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านกลุ่มเด็ก สตรี และคนพิการ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเสนอแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรัฐบาล
หวังว่าแผนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันและเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้กับภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตามในระหว่างที่แผนยังไม่ได้ประกาศใช้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ ได้จัดท าโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดรับสมัครหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการประเมินโดยใช้หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นเกณฑ์ส าคัญ 
ในการพิจารณาตัดสินหน่วยงานชนะเลิศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกตามล าดับ 

 



 

 

๘ 
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จนได้ผู้ชนะเลิศและในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจได้ร่วมรับฟัง  
การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดบทเรียนจากองค์กรชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนต่อไป  

โดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
และหน่วยงานภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับรางวัลจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้น าไปปรับใช้เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 
การท างานและของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
หน่วยงานที่รับรางวัลจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้น าไปปรับใช้เพื่อเป็นพื้นฐานการท างานและของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
แ ถ ล ง ย ก เ ลิ ก สั ญ ญ า ก า ไ ล
อิเล็กทรอนิกส์ (EM) พร้อมค่าปรับ 
จ านวนกว่า ๘๓ ล้านบาท 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวผลการตรวจสอบ
ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ หรือก าไล EM (Electronic Monitoring) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันต ารวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม  
และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม 

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงกรณีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือก าไล EM (Electronic Monitoring) สามารถถอดออกได้  
เป็นผลให้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นั้น กระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  
และต่อมากรมคุมประพฤติได้น าข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลปรากฏว่า  
กรมคุมประพฤติมีการด าเนินการท าสัญญาเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการติดตามตัวผู้กระท าผิด จ านวน ๔,๐๐๐ เครื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวม ๒๑ เดือน  

 



 

 

๙ 
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ด้วยงบประมาณ ๗๔,๔๗๐,๐๐๐ บาท กับบริษัท สุพรีม ดีสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด
และได้มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งรับทราบข้อมูลจากการน าอุปกรณ์ EM มาใช้ 
อาจมีข้อบกพร่องบางประการ กรมคุมประพฤติจึงเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาทดสอบการถอด  
โดยการดึงรั้งสายรัดอุปกรณ์ในลักษณะปกติวิสัย ปรากฏว่าไม่สามารถถอดออกได้ ส่วนในประเด็นไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน 
จากการใช้เทคนิคอ่ืนใดทางกรมคุมประพฤติต้องมีการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน ประกอบกับบริษัทส่งเอกสาร  
การด าเนินงานตามสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับไม่ครบถ้วน ดังนั้น กรมคุมประพฤติจึงชะลอการจ่ายเงินไปยังบริษัท 
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า
อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถถอดออกได้ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของตัวอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR)  
ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทน าอุปกรณ์มาเปลี่ยนภายใน ๑๕ วันตามสัญญา ซึ่งบริษัทไม่สามารถ
ด าเนินการตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ กรมคุมประพฤติจึงด าเนินการแจ้งยกเลิกสัญญาไปยัง
บริษัทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ กรมคุมประพฤติ ได้ตรวจสอบ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญา โดยได้มีหนังสือทวงถามบริษัทให้ช าระหนี้ค่าเสียหาย จ านวน 
๘๓,๘๒๕,๘๑๐ บาท ประกอบด้วย ค่าปรับที่เกิดจากการส่งมอบและติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนเกินก าหนด ค่าปรับที่เกิดจาก 
การไม่น าอุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ภายในเวลาที่ก าหนด ค่าปรับความเสียหายที่เกิดจากกรณีเจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติงาน
หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบจ านวนเวลา ค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าไม่สามารถน าอุปกรณ์มาเปลี่ยนให้ใหม่ เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน นับจากกรมแจ้ง และค่าเสียหายภายหลังจากการบอกเลิกสัญญา กรณีกรมคุมประพฤติ 
ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ โดยให้ด าเนินการช าระหนี้ค่าเสียหายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วัน หากครบก าหนด 
ระยะเวลาแล้ว บริษัทคู่สัญญาไม่ช าระหนี้ ถือว่าบริษัทคู่สัญญาผิดนัด กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ  
จะด าเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทคู่สัญญาต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
กรมคุมประพฤติ ได้ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญา โดยได้มีหนังสือทวงถามบริษัท  

ให้ช าระหนี้ค่าเสียหาย จ านวน ๘๓,๘๒๕,๘๑๐ บาท ประกอบด้วย ค่าปรับที่เกิดจากการส่งมอบและติดตั้งให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเกินก าหนด ค่าปรับที่เกิดจากการไม่น าอุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่ให้ภายในเวลาที่ก าหนด ค่าปรับความเสียหาย  



 

 

๑๐ 
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ที่เกิดจากกรณีเจ้าหน้าที่ไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบจ านวนเวลา ค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าไม่สามารถ  
น าอุปกรณ์มาเปลี่ยนให้ใหม่ เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน นับจากกรมแจ้ง และค่าเสียหายภายหลังจากการ
บอกเลิกสัญญา กรณีกรมคุมประพฤติไม่สามารถใช้งบประมาณได้ โดยให้ด าเนินการช าระหนี้ค่าเสียหายให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน หากครบก าหนดระยะเวลาแล้ว บริษัทคู่สัญญาไม่ช าระหนี้ ถือว่าบริษัทคู่สัญญาผิดนัด 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ จะด าเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทคู่สัญญาต่อไป 

7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเปิดโครงการ
คุ้ ม ค รองสิ ท ธิ  เ พื่ อ ส ร้ า ง วิ ถี ชี วิ ต 
แห่งความเท่าเทียม พร้อมทั้งมอบเงิน
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลย
ในคดีอาญา        

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นับตั้งแต่เข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท าให้ได้รู้และเข้าใจบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมมากขึ้น 
ในด้านการอ านวยความยุติธรรมและการพัฒนาพฤตินิสัย รวมถึงเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนทุกคนและทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ 
ที่เข้ามาในประเทศไทยให้ได้รับความยุติธรรม อีกทั้งการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความเป็นธรรม 
อย่างเท่าเทียม ผ่านกองทุนยุติธรรม การพัฒนา แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวดเร็ว และทั่วถึง และได้กล่าวถึงปัญหายาเสพติด 
ที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งหาวิธีการป้องกัน ควบคู่ไปพร้อมกับการปราบปรามยาเสพติด 

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย  
และจ าเลยในคดีอาญาที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๗๑ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๒๑,๙๘๔ บาท 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน สร้างสังคมท่ีเป็นธรรม และเกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริง 

 



 

 

๑๑ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ   
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบ  และได้มอบเงิน

ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๗๑ ราย  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๒๑,๙๘๔ บาท 

8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา
เครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง Magic ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา
เครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Forensic Sciences Network) เพ่ือก าหนดแนวทางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการตรวจพิสูจน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องของประเทศไทยและน าไปสู่การเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศ โดยมี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม พันต ารวจเอก ดุษฎี 
อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันต ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาลในการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ด าเนินงานสอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง และกรณีพิพาท 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการท างานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่น  
ในกระบวนการยุติธรรม และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็น  
การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล กล่าวคือ ในปัจจุบันกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ นอกจาก 
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จะน ามาใช้สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญาและคดีความมั่นคงแล้ว ยังถูกน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
ด้านสังคม อาทิ การพิสูจน์สัญชาติเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และคืนสิทธิขั้นพ้ืนฐานความเป็นพลเมืองของรัฐให้กับ
ประชาชนชายขอบ การตรวจสารเสพติดในเส้นผม เพ่ือป้องกันการกลับมาเสพติดซ้ า การตรวจสารพันธุกรรมผู้ต้องขัง 
เพ่ือป้องปรามการกลับมากระท าผิดซ้ า การตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในกัญชาเพ่ือน ามาใช้ในทางการแพทย์  
และได้ขยายขอบข่ายรวมไปถึงการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในคดีสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน 
ในแหล่งน้ า พ้ืนที่ทางการเกษตร และการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์ป่าสงวน เป็นต้น 

ทั้งนี้ ด้วยขอบข่ายงานที่ขยายมากขึ้น ประกอบกับองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และรวดเร็ว การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจึงเป็นการช่วยพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและองค์กร เพ่ือน าไปสู่แนวทางการตรวจพิสูจน์ที่ทันสมัย  
และมีแนวปฏิบัติเดียวกันทั้ งประเทศตามหลักมาตรฐานสากล การสร้างเครือข่าย การประสานงานไปจนถึง 
การปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และสิ่งส าคัญเมื่อพิจารณาลักษณะงาน
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงเครือข่ายได้ด าเนินการอยู่ และจะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตนั้น จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูล
และความเป็นไปได้ในการพัฒนาเข้าสู่การเป็นวิชาชีพสาขานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายควบคุม 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีมาตรฐาน คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์  
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพ่ือตอบสนองผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และเป็นการยกระดับ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
เพ่ือก าหนดแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานด้าน  

นิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการตรวจพิสูจน์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและน าไปสู่การเชื่อมโยงกับเครือข่าย
ต่างประเทศ 
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9. กระทรวงยุติธรรม พิจารณาการ
พัฒนามาตรการต่อผู้กระท าผิดอาญา
แทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วม
ขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระท าผิดอาญาแทนการควบคุมตัว
โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาแนวทางการน ามาตรการลงโทษ
ระดับกลาง (Intermediate sanction) มาใช้แทนการควบคุมตัวผู้กระท าผิดอาญาโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร 
สหวิชาชีพและชุมชน โดยมีการน ามาปรับใช้ดังนี้  ๑. การก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งต้องก าหนดประเภทการลงโทษ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากโทษ ๕ สถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ เพ่ือให้ศาลมีโทษทางเลือกอ่ืน
นอกเหนือจากโทษจ าคุก โทษกักขัง  โทษปรับ และการก าหนดแนวทางการพิจารณาของศาลในกรณีที่มีการกระท าผิด
ค าสั่งศาล รวมทั้งก าหนดให้มีสหวิชาชีพและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนก่อนการพิจารณาและหลังการพิจารณา
พิพากษาคดี ๒. ก าหนดมาตรการทางบริหาร โดยการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจการด าเนินงานในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการรองรับกระบวนการน ามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้  
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและค าแนะน าจากคณะอนุกรรมการ  ฯ   
เพ่ือน าไปก าหนดลักษณะประเภทของสหวิชาชีพที่ เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทของสหวิชาชีพในแต่ละขั้นตอน  
และหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขประเภทของผู้กระท าความผิดที่ควรได้รับการพิจารณาให้ใช้มาตรการลงโทษระดับกลางให้
เหมาะสมต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
เพ่ือพิจารณาแนวทางการน ามาตรการลงโทษระดับกลาง ( Intermediate sanction) มาใช้แทนการควบคุมตัว

ผู้กระท าผิดอาญาโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนในประเทศไทย 

 

10. การประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักก ารลงโทษ ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๒ โดยมี  
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันต์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาการพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

 



 

 

๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์ / เรื่อง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

จ านวน ๖๙ แห่ง จ านวน ๘๔๒ ราย โดยเป็นบัญชีนักโทษเด็ดขาด ซึ่งอยู่ในเครือข่ายสมควรได้รับการพักการลงโทษ
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๗๙๖ ราย บัญชีคดีความผิดทั่วไป คดีความผิดทางเพศ  
และคดีความผิดยาเสพติด จ านวน ๔๖ ราย พร้อมทั้งพิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง  
หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒ ราย โครงการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง 
ที่ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด จ านวน ๑๗ ราย โครงการ "ก าลังใจ" ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ จ านวน ๒๘ ราย โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
(เรือนจ าโครงสร้างเบา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ จ านวน ๑๘๓ ราย โดยที่ประชุมได้พิจารณายกเลิกมติ
เห็นชอบการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่ขาดคุณสมบัติพักการลงโทษ จ านวน ๑ ราย พิจารณาการสั่งเพิกถอน 
การพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ จ านวน ๔ ราย ในการนี้ คณะอนุกรรมการ 
ได้พิจารณาการขอยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และยกเลิกการก าหนดเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษที่อยู่ในระหว่างการคุมประพฤติ โดยประธานการประชุมฯ  
ได้มอบหมายให้กรมคุมประพฤติจัดมาตรการทดแทนและแจ้งฝ่ายเลขาการประชุม ฯ ทราบต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
ที่ประชุมได้พิจารณายกเลิกมติเห็นชอบการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่ขาดคุณสมบัติพักการลงโทษ จ านวน ๑ ราย 

พิจารณาการสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ จ านวน ๔ ราย ในการนี้ 
คณะอนุกรรมการได้พิจารณาการขอยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และยกเลิกการก าหนดเงื่อนไข 
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษที่อยู่ในระหว่างการคุมประพฤติ 

11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตาม
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 
เพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน      

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย  
นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม นายสมณ์  พรหมรส  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพ้ืนที่โครงการคุ้มครองสิทธิ เพ่ือสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม 
เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เพ่ืออ านวยความยุติธรรม  
แก่ประชาชน โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย 

 



 

 

๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์ / เรื่อง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรที่มีส่วนส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ า  
สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน การเผยแพร่ความรู้ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน  
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้ค าปรึกษากฎหมาย การด าเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในทุกระดับ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านทางกองทุนยุติธรรม การช่วยเหลือและเยียวยาเหยื่อและจ าเลยในคดีอาญา 
การสืบสวน การสอบสวน การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมพิเศษในทุกรูปแบบ และการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิด เป็นต้น  นอกจากนี้  กระทรวงยุติธรรมยังมีอ านาจหน้าที่ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ต ารวจ อัยการ และศาลยุติธรรม ในการประสานการด าเนินงานให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและการอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
รวดเร็ว และทั่วถึง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างความเสมอภาคได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมาได้มีนโยบายให้กระทรวงยุติธรรมท างานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการน าความยุติธรรมไปสู่ประชาชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาคทุกชนชั้น และต้องการให้กระทรวงยุติธรรม
เป็นหน่วยงานหลักในการอ านวยความยุติธรรมจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานหลาย ๆ ด้าน เริ่มจากเรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญ  
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ที่ก าลังพยายามด าเนินการอยู่และการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี ผ่านส านักงานยุติธรรม
จังหวัด ทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศ โดยจะท าหน้าที่เป็นผู้แทนในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจในระดับพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษากฎหมาย การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาท การคุ้มครองพยานในคดีอาญา และการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีบริหารสายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 เป็นบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนจากประชาชน 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที  

 โอกาสนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จ านวน 13 ราย จ านวน 823,600 บาท ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมเรือนจ าชั่วคราวดอยฮาง 
ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเรือนจ าที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และฝึกวิชาชีพ



 

 

๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์ / เรื่อง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ จ านวน 68 คน พร้อมกันนี้ได้ให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังของเรือนจ าอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ   
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนรับทราบและติดตามการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 
12. กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเงิน
ช่วยเหลือเยียวยา สร้างความเท่าเทียม 
ให้แก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
จ านวนกว่า ๑๓,000,000 บาท 

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพ ฯ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  
ในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ เพ่ือสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์  
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายสมณ์  พรหมรส  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
และหน่วยราชการที่เก่ียวข้องเข้าร่วม 

ในโอกาสนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน 12 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม  
และยังได้มอบเงินช่วยเหลือและเยียวยาในกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจ ในกรณีของนายพอละจี  รักจงเจริญ  หรือบิลลี่ 
และในกรณีอ่ืน ๆ รวมจ านวน 217 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,455,584.39 บาท อีกทั้งได้มีการจัดพิธีมอบเงิน
ให้แก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศผ่านทาง Video Conference  

 ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 300,000,000 บาท เพ่ือเยียวยาให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเยียวยา 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้เห็นชอบให้ของบกลางเพ่ิมเติม และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 

 



 

 

๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์ / เรื่อง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง กรณีส ารองฉุกเฉินอีกเป็นจ านวน 176,788,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ซึ่งการจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวาง 
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย และยังเป็นการชี้แนะช่องทางการให้บริการภารกิจคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมผ่านทางส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการกระจายอ านาจการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
การจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย 
และยังเป็นการชี้แนะช่องทางการให้บริการภารกิจคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมผ่านทางส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการกระจายอ านาจการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้ง 76 จังหวัด  
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

 


