
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรม 
เดือน มกราคม ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานเปดและกํากับติดตาม 
“ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาว
สรางสุข” ลดความเดือดรอนของ
ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล 

เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดและกํากับ
ติดตาม “ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสรางสุข” โดย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผูแทนจากกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล (บช.น.) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และเจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการ จํานวน 400 นาย 
พรอมท้ังประชุมทางไกลไปยังหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ณ สํานักงาน ป.ป.ส. เขตดินแดง การปฏิบัติการปดลอม
ตรวจคนครั้งนี้ เริ่มปฏิบัติการพรอมกันในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแกน จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี 
และจังหวัดปตตานี รวม 70 อําเภอ 133 ตําบล 170 หมูบาน/ชุมชน กําลังเจาหนาท่ีปฏิบัติการ จํานวน 2,002 นาย 
(สํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 168 นาย ตํารวจ จํานวน 1,220 นาย ทหาร จํานวน 126 นาย ฝายปกครอง จํานวน 420 นาย 
และสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 68 นาย) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา “กระทรวงยุติธรรมในนามสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฝายปกครอง ทหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเปดปฏิบัติการ 1386 
ชุมชนสีขาว สรางสุข ปราบปรามพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติด โดยดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และบูรณาการใชมาตรการการปราบปรามปดลอมตรวจคนกลุมผูคา 
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีแพรระบาดนําผูเสพเขาสูกระบวนการบําบัดคืนคนดีสูสังคม การสรางการรับรูใหกับบุคคลในหมูบาน
ชุมชนใหเกิดผลเปนรูปธรรมในการลดปญหายาเสพติด โดยมีเปาหมายตั้งแต ธันวาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 
จํานวน 1,704 หมูบาน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี 73 จังหวัด” ปฏิบัติการปดลอมจับยาเสพติดระหวางเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562  
ปดลอมตรวจคนรวม 41 จังหวัด 144 อําเภอ 311 ตําบล 440 หมูบาน จับกุมผูตองหาได จํานวน 529 คน 
พฤติการณเปนผูคายาเสพติด จํานวน 124 คน ผูเสพยาเสพติด จํานวน 387 คน และไดนําผูเสพยาเสพติดเขาสูกระบวนการ
บําบัด จํานวน 142 คน จับกุมในคดีอาวุธปน จํานวน 18 คน สวนของกลางยึดยาบา จํานวน 39,829 เม็ด  
ไอซ จํานวน 3,603 กรัม น้ําตมพืชกระทอม จํานวน 62 ลิตร และยาเสพติดประเภทอ่ืน ๆ อีกจํานวนหนึ่ง 

 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ปราบปรามพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติด 
2. บูรณาการใชมาตรการการปราบปรามปดลอมตรวจคนกลุมผูคายาเสพติดในพ้ืนท่ีแพรระบาด 
3. นําผูเสพเขาสูกระบวนการบําบัดคืนคนดีสูสังคม 

2. กระทรวงยุติ ธรรม ขับเค ล่ือน
โครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยใน
หมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 
จังหวัดนครสวรรคและจังหวัด
สุโขทัย 

วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการประชุม
ชี้แจงแกนนําระดับตําบลพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรภายใตโครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค ณ หางสรรพสินสินคาแฮปปพลาซา อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
โดยมีแกนนําหมูบาน/ประชาชน จังหวัดพิจิตร และผูเก่ียวของกวา ๑,๐๐๐ คน เขารวม 

วันท่ี 26 มกราคม 2563 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการประชุมชี้แจงแกนนําระดับตําบล 
พ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค ภายใตโครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค ณ มหาวิทยาลัยเจาพระยา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  โดยมีแกนนํา
หมูบาน/ประชาชน จังหวัดนครสวรรค จํานวน 129 หมูบาน/ชุมชน จํานวน 1,350 คน เขารวม 

วันท่ี 27 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการประชุม
ชี้แจงแกนนําระดับตําบลพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยภายใตโครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน จังหวัดตาก จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือใหเกิดแนวทางปองกันและเฝาระวังยาเสพติด โดยกระบวนการสรางการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนและสงเสริมใหเกิดการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน แนวทางการปองกันและเฝาระวัง 
เนนการดําเนินการในกลุมจังหวัดท่ีมีเสนทางติดตอระหวางหมูบาน/ชุมชนมีเขตติดตอการลักลอบนําเขาทางดานตะวันตก  
ในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนพ้ืนท่ีตรงขามเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี โดยใชเสนทางรองลักลอบลําเลียง
ผานกลุมจังหวัดตาก สุโขทัย กําแพงเพชร และพิษณุโลก โดยมีแกนนําหมูบาน/ประชาชน จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 263 หมูบาน/ชุมชน จํานวน 3,000 คน  
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา ปญหายาเสพติดในปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญคือกลุมผูผลิต
ยาเสพติดมีขีดความสามารถในการผลิตมากข้ึน ราคายาเสพติดถูกลง มีกลุมคนเขาไปเก่ียวของเพ่ิมมากข้ึน สรางความเดือดรอน
ใหกับครอบครัวชุมชนและสังคม จากสภาพปญหาดังกลาวรัฐบาลจึงกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เปนวาระเรงดวนท่ีตองแกไขดวยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดังนั้น การทําใหหมูบานชุมชนเปนพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจากยาเสพติดตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนรวมวางแผนและลงมือปฏิบัติ โดยสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของสนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดความยั่งยืนและตอเนื่อง เนนกระบวนการมีสวนรวมโดยชุมชนมีบทบาท 
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดเนนย้ําวา รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล ป พ.ศ. 2563 กระทรวงยุติธรรมกําหนดแนวทางการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
โดยมุงเนนในการเสริมสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยจึงตองจัดโครงการเพ่ือสรางการเรียนรูใหกับประชาชนทุกชุมชน/หมูบาน 
โดยมีแผนปฏิบัติการ 3 ดาน ท้ังการปราบปราม การปองกันและการฟนฟู โดยการสรางความเข็มแข็งของหมูบาน/ชุมชน  
เปนการสรางแนวปองกันยาเสพติดดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูนําและคนในหมูบาน/ชุมชน การคิดวิเคราะห 
และการดําเนินการปองกันและการเฝาระวังปญหายาเสพติดจากหมูบาน/ชุมชน นั้น ๆ พรอมท้ังการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกจะทําใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน  กระบวนการมีสวนรวมใหชุมชนเขามามีบทบาทในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดจะทําใหประเทศไทยปลอดจากยาเสพติดไดอยางยั่งยืน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. เปนแนวทางปองกันและเฝาระวังยาเสพติด โดยกระบวนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
2. สงเสริมใหเกิดการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน 
3. ลดจํานวนผูเสพยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
4. ลดจํานวนยาเสพติด 
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3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานปดโครงการแก ไข
ปญหายาเสพติดในรูปแบบคาย
ศูนยขวัญแผนดิน จังหวัดสุโขทัย 
รุนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีปด
โครงการแกไขปญหายาเสพติดในรูปแบบคายศูนยขวัญแผนดิน จังหวัดสุโขทัย รุนท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จํานวน ๑๐๘ คน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือใหการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยมีประสิทธิภาพ ผูเสพ/ผูติดไดรับการบําบัด
ฟนฟูในรูปแบบคายศูนยขวัญแผนดินจังหวัดสุโขทัยไดมาตรฐานเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด พรอมท้ังบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดมีโอกาสเรียนรู ทําความเขาใจและพัฒนาทักษะรูปแบบการดําเนินการบําบัดรักษา 
และสามารถสรางระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา ปญหายาเสพติดในปจจุบันท่ีสงผลกระทบตอประชาชนและสังคมไทย
เปนเรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองแกไข จึงขยายผลการดําเนินงานในรูปแบบคายศูนยขวัญแผนดิน ในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ไดแก 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี  
เพ่ือสรางประโยชนและแกไขความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในหมูบานและชุมชนในเรื่องปญหายาเสพติดตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. การขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยมีประสิทธิภาพ 
2. ผูเสพ/ผูติดไดรับการบําบัดฟนฟู 
3. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดมีโอกาสเรียนรูทําความเขาใจและพัฒนาทักษะรูปแบบการดําเนินการ

บําบัดรักษาและสามารถสรางระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานในพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ “โครงการ
ชีวิตสีชมพู” ใหโอกาสสรางอาชีพ
ผูกาวพลาด 

เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานและสักขีพยาน
ในงานแถลงขาวและพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ  “โครงการชีวิตสีชมพู” ระหวางกระทรวงยุติธรรมรวมกับ
บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด (ในนามเครื่องสําอางมิสทีน) และโครงการปนฝนปนยิ้ม ในการจัดจําหนาย
สินคาและผลิตภัณฑผานแอปพลิเคชัน Ning Nong Shopping Thailand โดยศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายดนัย  ดีโรจนวงศ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด  
และ ดร.ณัฐพงศ  โมกขพันธ  ผูอํานวยการโครงการปนฝนปนยิ้ม เปนผูรวมแถลงขาวและลงนามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือ ณ หองรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา กระทรวงยุติธรรมกําลังริเริ่มนโยบายมาตรการลดภาษีใหแกบริษัท  
หางราน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเปดโอกาสรับผู ท่ี เคยกระทําผิดเขาทํางานเพ่ือสรางแรงจูงใจใหแก
ผูประกอบการและเปดโอกาสใหผูกระทําผิดมีรายไดจากการประกอบอาชีพสุจริต  ซ่ึงจะสงผลใหมีผูกระทําผิดลดลง 
เนื่องจากผูกระทําผิดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ความรวมมือครั้งนี้เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพดานการขายสินคา
ออนไลน เปดโอกาสใหผูกระทําผิดภายใตการดูแลของกระทรวงยุติธรรมไดใชความรูความสามารถจากการฝกอบรม
ดานการผลิตงานฝมือมาสรางมูลคา สามารถสรางอาชีพดานการคาขายไดจริงและไดรับประสบการณนอกเหนือจาก
การศึกษาในหองเรียน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานการฝกอาชีพสําหรับผูกระทําผิดใหมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมความเชื่อม่ันและเห็นคุณคาในตนเองตอไป 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กลาววา การลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด และโครงการปนฝนปนยิ้มในการสงเสริม
และสนับสนุนการจําหนายสินคาผลิตภัณฑใหประชาชนและลูกคาท่ีเขาชมและสามารถเลือกซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชัน 
“NING NONG” และในอนาคตและขยายความรวมมือไปยังกรมราชทัณฑ และกรมคุมประพฤติตอไป ซ่ึงสงผลใหเด็ก
และเยาวชน ผูตองขังและผูถูกคุมความประพฤติเกิดกําลังใจในการดําเนินชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและเห็นชองทาง 
ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยไมหวนกลับไปกระทําผิดซํ้า เปนการคืนคนดีสูสังคม ท้ังนี้ภายในงานไดมีการสาธิต
และทดลองสั่งซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชัน NING NONG 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
1. มาตรการลดภาษีใหแกบริษัท หางราน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ท่ีเปดโอกาสรับผูท่ีเคยกระทําผิดเขาทํางาน

เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูประกอบการ 
2. ผูกระทําผิดภายใตการดูแลของกระทรวงยุติธรรมไดใชความรูความสามารถจากการฝกอบรมดานการผลิต 

งานฝมือมาสรางมูลคา สามารถสรางอาชีพดานการคาขายไดจริง 
3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานการฝกอาชีพสําหรับผูกระทําผิดใหมีประสิทธิภาพ  
4. สงเสริมความเชื่อม่ันและเห็นคุณคาในตัวผูกระทําผิด 

2. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
เปดการฝกอบรมหลักสูตรการไกลเกล่ีย
ขอ พิพาทตามพระราชบัญญัติ 
การไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2562 
รุนท่ี 7 – 8 

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2563 ณ หองแม็กโนเลีย 2 – 3 โรงแรม ที.เค. พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปดการฝกอบรมหลักสูตรการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562 รุนท่ี 7 – 8 จํานวน 121 คน รูปแบบการเรียนการสอน 
ประกอบดวย การบรรยายแบบมีสวนรวม การอภิปรายและการระดมความคิดเห็น การจัดกิจกรรมกลุม และการฝกปฏิบัติ 
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในสถานการณจําลองโดยมีคณาจารยจากสถาบันประปกเกลา ศาลยุติธรรม และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน พรอมท้ังผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของมารวมแลกเปลี่ยนและใหขอคิดเห็น โดยมีการประเมินผลและ 
การทดสอบวัดความรูรายวิชาและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กลาววา การไกลเกลี่ยมีหลักการคลายกับการท่ีคูกรณีตกลงเจรจากันและตามมาดวยสัญญา
ประนีประนอมยอมความ สิ่งท่ีเปนจุดออน คือ เม่ือทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลวอีกฝายไมปฏิบัติตาม 
จะไมสามารถดําเนินการคดีไดทันที หรือมีปญหาในเรื่องความไมเชื่อใจทําใหการเจรจาตอรองและสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้นเปนไปไมได จุดตรงกลางของเรื่องนี้จึงเปนเรื่องการไกลเกลี่ย คือ การท่ีมีบุคคลท่ีสาม 
เขามาชวยใหคูกรณีบรรลุขอตกลง การเจรจาตอรองกับการไกลเกลี่ยนั้นเปนเรื่องคูกันเพราะผูไกลเกลี่ยมีหนาท่ีโนมนาวใจ
ทําใหคูกรณีเห็นถึงผลไดผลเสีย องคประกอบ เง่ือนไขตาง ๆ ของการไมตกลงกัน  ดังนั้น ผูเขารับการฝกอบรมการไกลเกลี่ย
จึงมีหนาท่ีสําคัญท่ีจะทําใหกระบวนการเจรจาตอรองและทําใหกลไกการไกลเกลี่ยนี้มีความไวเนื้อเชื่อใจ ดวยการยึดถือ
จริยธรรม มีความเปนกลางรวมท้ังตองมีองคความรูหรือความเขาใจในทักษะท่ีจะใหการไกลเกลี่ยเพ่ือเดินหนาใหแตละฝาย
เห็นถึงผลไดผลเสียของการไกลเกลี่ยมีความเขาใจในประเด็นหรือความตองการของท้ังสองฝายและท่ีสําคัญอีกประการ 
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คือ ตองมีทักษะและมีความรูในเรื่องพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562 เปนอยางดี เพ่ือท่ีจะไดเปน 
ผูไกลเกลี่ยท่ีชวยใหคูกรณีบรรลุขอตกลงและเปนสวนหนึ่งในการท่ีจะยุติขอพิพาทใหสามารถเดินหนาตอไปได 

การฝกอบรมหลักสูตรอบรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562  
เปนการสรางผูไกลเกลี่ยรุนแรกของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562  
และเปนการสรางมิติใหมในการไกลเกลี่ยของกระทรวงยุติธรรมท่ีมีระบบการข้ึนทะเบียนโดยจัดทําบัญชีผูไกลเกลี่ย
ครอบคลุมท่ัวประเทศท้ัง 76 จังหวัด โดยยกระดับผูไกลเกลี่ยภาคประชาชน ปราชญชาวบานท่ีมีความสามารถ 
และประสบการณในการระงับขอขัดแยงในชุมชนข้ึนมาเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยวิชาชีพ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ผูไกลเกลี่ยมีองคความรูและทักษะท่ีจําเปนในการไกลเกลี่ยขอพิพาทซ่ึงจะทําใหการเจรจาตอรองของคูกรณี 

ยอมความกันได 
3. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  

มอบเงินเยียวยาเหย่ืออาชญากรรม
ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผู เ สี ยหายและค าทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และการประชุม
เ ชิงปฏิ บัติ การ เ พ่ือวิพากษร า ง
รายงานประเทศตามกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สั ง ค ม  แล ะ วัฒน ธ ร ร ม  ( ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วันท่ี 20 มกราคม 2563 วาท่ีรอยตรีธนกฤต จิตรอารียรัตน เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานเปดงานพิธีมอบเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และการประชุม 
เชิงปฏิบั ติการเพ่ือวิพากษรางรายงานประเทศตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วัตถุประสงคเพ่ือรับฟงปญหาของประชาชนท่ีตกเปนผูเสียหายและจําเลย
ในคดีอาญา และรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักและเห็นความสําคัญเก่ียวกับบทบาท
ภารกิจกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยเหลือผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา อีกท้ังยังเปน
การเผยแพรนโยบายกระจายอํานาจการพิจารณาใหความชวยเหลือผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา และชี้แนะชองทาง
การใหความชวยเหลือผานสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด รวมถึงรวบรวมขอมูลและรับฟงความคิดเห็น 
ตอรางรายงานประเทศตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ณ โรงแรมอวานี 
ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดมอบเงินเยียวยาใหแกผูเสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
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ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน จํานวน 20 ราย จํานวน 1,171,066 บาท และการวิพากษรางรายงานประเทศ 
ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
ของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงนอกจากกระบวนการจัดทํารายงานประเทศจะเปน
กระบวนการท่ีเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการทบทวนสถานการณภายในประเทศท่ีเก่ียวกับสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใหประชาชนรับทราบถึงหลักการและสาระสําคัญของกติกาฯ กระบวนการจัดทํา
รายงานประเทศฯ พัฒนาการ ขอหวงกังวล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติท่ีมีตอ
ประเทศไทย ใหทุกหนวยงานไดไปปรับใช หรือปรับปรุงการดําเนินงานตอไปได 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. รับฟงปญหาจากประชาชนเปนแนวทางในการปองกันและชวยเหลือประชาชน 
2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักและเห็นความสําคัญเก่ียวกับบทบาทภารกิจกรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยเหลือผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 
3. มอบเงินเยียวยาใหแกผูเสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและ

คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
ไดรับการเยียวยาจํานวน 20 ราย จํานวน 1,171,066 บาท  

4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
พรอมผูบริหารกระทรวงยุติธรรมลง
พ้ืนท่ีตรวจเย่ียมสถานท่ีเพ่ือใหการ
สงเคราะห (Halfway House) ณ 
บานปูลา รายอ ชุมชนกาแลตาแป 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

วันท่ี 21 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมสถานท่ี
เพ่ือใหการสงเคราะห (Halfway House) ณ บานปูลา รายอ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ติดตามความคืบหนา
ของการกอสรางบานก่ึงวิถีกาแลตาแป ซ่ึงเปนสถานท่ีใหการชวยเหลือสงเคราะห ติดตามดูแล ฝกอบรมใหความรูทักษะ
อาชีพในการใชชีวิตแกผูกระทําผิดท่ีอยูในระบบคุมประพฤติใหปรับสภาพชีวิตกอนกลับเขาสูสังคมภายใตการดูแล 
ของคนในชุมชนใกลเคียงในการเพ่ิมทักษะในการใชชีวิต ลดการกระทําผิดซํ้า พรอมคนดีสูสังคมตอไปและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ไดมอบสิ่งของเครื่องใชและอาหารแหงใหกับผูสูงอายุในชุมชนกาแลตาแป อาสาสมัครคุมประพฤติ 
และสมาชิกบานก่ึงวิถี ปูลา รายอ กาแลตาแป 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ชวยเหลือสงเคราะห ติดตามดูแล ฝกอบรมใหความรูทักษะอาชีพในการใชชีวิตแกผูกระทําผิดท่ีอยูในระบบ 

คุมประพฤติ 
2. ปรับสภาพชีวิตของผูกระทําผิดกอนกลับคืนสูสังคม ภายใตการดูแลของคนในชุมชนท่ีใกลเคียงเพ่ือเพ่ิมทักษะ 

ในการใชชีวิต 
3. ลดการกระทําผิดซํ้า 

5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
มอบเงินเยียวยาเหย่ืออาชญากรรม 
คดีชิงทองจังหวัดลพบุรี คดีลัลลาเบล 
และคดีฆายัดหีบเหล็กฝงดิน 

วันท่ี 22 มกราคม 2563 นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีมอบเงิน
เยียวยาเหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหายในคดีอาญาตามโครงการคุมครองสิทธิเพ่ือสรางวิถีชีวิตแหงความเปนธรรม 
ครั้งท่ี 5 ประจําป พ.ศ.2563 ณ หองรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  โดยมอบเงินใหกับ
ทายาทผูเสียชีวิต จํานวน 5 ราย รวมเปนเงินท้ังสิ้น 580,000 บาท ประกอบดวย 

1. กรณีคนรายชิงทองรานทองออโรราภายในหางโรบินสัน จังหวัดลพบุรี มอบเงินเยียวยาใหกับทายาท 
ประกอบดวย นายวัลลภ นิ่มมา ทายาทของ นายธีรฉัตร นิ่มมา (รปภ.) (ผูเสียชีวิต) จํานวน 110,000 บาท นายสุรกิต 
ทองทิพย ทายาทของนางสาวธิดารัตน ทองทิพย (พนักงานรานทองออโรรา) (ผูเสียชีวิต) จํานวน 110,000 บาท และ
นางสาววิไลวรรณ ยังรอด ทายาทของ ด.ช.ภาณุวิชญ วงศอยู (นองไทตัล) (ผูเสียชีวิต) จํานวน 110,000 บาท (โอนเขา
บัญชีเงินฝากทายาทเนื่องจากทายาทติดภารกิจไมสามารถมารวมงานได) 

2. กรณีลัลลาเบล มอบเงินเยียวยาใหกับนางศุภมาศ นรพันธพิพัฒน ทายาทของนางสาวธิติมา นรพันธพิพัฒน
(ผูเสียชีวิต) จํานวน 110,000 บาท 

3. กรณีฆายัดหีบเหล็กฝงดิน มอบเงินเยียวยาใหกับ นางสาวศึกษาพร ไชยเชษฐ ทายาทของนางสาววรินทรธรณ 
ไชยเชษฐ (ผูเสียชีวิต) จํานวน 140,000 บาท 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ประชาชนไดรับการเยียวยาตามกฎหมายกําหนด 
2. ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานในพิธีลงนามระหวาง 
5 หนวยงานภาคี ขับเคล่ือนงาน 
ให คํ าปรึ กษาด านจิ ต สั งคมแก
ผูตองหาคดียาเสพติดในระบบศาล 

วันท่ี 30 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการดําเนินงานใหคําปรึกษาดานจิตสังคมแกผูตองหาหรือจําเลยคดียาเสพติด 
ในระบบศาลระหวางสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ในระยะเวลา 3 ป (2563 - 2565) ณ หองประชุมสํานักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ วัตถุประสงคเ พ่ือขับเคลื่อนงานคลินิกให คําปรึกษาดานจิตสังคมแกผูตองหาคดียาเสพติดไปยัง 
ศาลท่ัวประเทศและลดการกระทําความผิดซํ้าของผูตองโทษในคดียาเสพติด  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา ปญหาการกระทําความผิดในคดียาเสพติดมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
และจากจํานวนนักโทษในเรือนจํา รอยละ 80 มาจากคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด สงผลใหเรือนจํามีนักโทษลนคุก 
กระทรวงยุติธรรมไดปรับแนวทางตลอดจนวิธีการตางๆ เพ่ือลดการกระทําผิดซํ้า รวมไปถึงลดจํานวนผูตองขัง 
ในเรือนจํา อาทิ การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (กําไล EM) มาตรการการปองกัน การบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติด  
การเพ่ิมเง่ือนไขการพักการลงโทษ การปรับกฎหมาย การมีคลินิกใหคําปรึกษาดานจิตสังคมแกผูตองหาคดียาเสพติด 
ซ่ึงเปนแนวทางการใหความชวยเหลือผูกระทําความผิดในคดีท่ีมีโทษไมรายแรงใหไดรับคําปรึกษาดานจิตสังคมและ 
เขารับการบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจภายใตการกํากับของศาลโดยไมถูกสงตัวเขาไปในเรือนจํา อันเปนการใหโอกาส 
กับจําเลยไดดําเนินชีวิตอยูกับครอบครัวและประกอบอาชีพไดอยางปกติ การขยายความชวยเหลือครอบครัวสงเสริม
ไมใหกลับไปกระทําความผิดซํ้าอันเปนการแกไขปญหานักโทษลนคุกไดอยางยั่งยืน โดยคลินิกใหคําปรึกษาดานจิตสังคม
เปนการปรับนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหมตามแนวทางของสหประชาชาติ (United Nations : UN) ท่ีใชมาตรการ
ทดแทนสําหรับผูกระทําผิดโดยท่ีไมถูกสงตัวเขาไปในเรือนจํา (Diversion) ซ่ึงเปดโอกาสใหผูกระทําความผิดสามารถกลับไป 
ใชชีวิตปกติและยังเปนการลดงบประมาณการดําเนินงานของกรมราชทัณฑ รวมถึงเปนการลดปญหานักโทษลนคุก 

การดําเนินการระยะแรก ป พ.ศ. 2557 – 2562 พบการกระทําผิดซํ้าของผูเขารับการใหคําปรึกษาดานจิตสังคม
ในระบบศาล รอยละ 1.3 และในระยะเวลา 3 ปขางหนา (พ.ศ 2563 – 2565) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานศาลยุติธรรมไดต้ังเปาขยายการดําเนินงานคลินิกจิตสังคมไปยังศาล 75 แหง
ท่ัวประเทศ โดยคาดวาในป 2565 จะดําเนินการกับผูตองหาคดียาเสพติดไดไมนอยกวา 75,000 ราย 

 

๑๐ 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ขับเคลื่อนงานคลินิกใหคําปรึกษาดานจิตสังคมแกผูตองหาคดียาเสพติด 
2. ลดการกระทําความผิดซํ้าของผูตองโทษในคดียาเสพติด 
3. ขยายความชวยเหลือไปยังครอบครัวของผูกระทําผิดเพ่ือสงเสริมไมใหกลับไปกระทําความผิดซํ้า 
4. แกไขปญหานักโทษลนคุก 

7. กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุม
เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ ขับ เค ล่ื อน
นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวง
ยุติธรรม 

วันท่ี 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผูตองขังดานอาหารและโภชนาการ พรอมท้ังปาฐกถาพิเศษเรื่อง
สุขอนามัยดานอาหารและโภชนาการมาตรฐานสําคัญของคุณภาพชีวิตผูตองขัง กลุมเปาหมายคือ ผูบัญชาการเรือนจํา 
ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน สถานกักขังและเจาหนาท่ีสูทกรรม จํานวน 300 คน การประชุมจัดข้ึนระหวาง
วันท่ี 30 - 31 มกราคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสงเสริมความรูและ
ถายทอดประสบการณผานกระบวนการถอดบทเรียนและรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับสุขอนามัยดานอาหารและ
โภชนาการ การประชุมในครั้งนี้เกิดจากความรวมมือของ 3 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(กองยุทธศาสตรและแผนงาน) กรมราชทัณฑและสํานักงานกิจการยุติธรรม 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กลาววา อาหารและโภชนาการในการดูแลคนจํานวนมากสามารถท่ีจะเกิดขอผิดพลาดข้ึนได 
หากมีกระบวนการปองกันนับเรื่องท่ีดี การแลกเปลี่ยนแนวทางรวมกันจึงเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนและทําใหองคกรมีความเสี่ยงนอยลง  
จึงตองหามาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ โดยสวนกลางจําเปนตองกําหนดคามาตรฐานในการ
ดูแลและเชื่อมโยงกับสวนภูมิภาคในการเขาถึงขอมูลใหสามารถนําไปบริหารจัดการองคกรได สิ่งท่ีสําคัญในการท่ีจะทําให
องคกรขับเคลื่อนไดคือตองมีตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดได  ซ่ึงจะนําไปสูการบริหารท่ีมีคุณภาพและหากสามารถรักษา
มาตรฐานไวไดโอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาดจะลดลงเพ่ือเปนการพัฒนาการปฏิบัติงานของเรือนจําท่ัวประเทศตอไป 

วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษและมอบนโยบาย 
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กิจกรรมท่ี ๑ การสงเสริมสุขอนามัยอาหารและโภชนาการแกผูตองขัง ใจความวาการประชุมใรครั้งนี้ เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
สุขอนามัยของผูตองขังในเรือนจํา โดยสิ่งเนนย้ํา คือ ผูตองขังจํานวน ๓๘0,000 คน มีแนวโนมไมลดลงและทําใหเกิดปญหา
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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ความแออัดในเรือนจํา กระทรวงยุติธรรมจึงไดแกไขปญหา ดังนี้ 1) การแกกฎหมายคดียาเสพติดท่ีมีโทษนอย 
จะชวยลดความแออัดในเรือนจําได 2) กรอบการพักโทษและการใชกําไลอีเอ็ม โดยแบงกลุมท่ีจะใชกําไลอีเอ็ม อาทิ 
ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี ผูตองขังท่ีทํางานภายนอกเรือนจํา ผูตองหาหญิงต้ังครรภ ผูตองหาโทษคดียาเสพติด
จํานวนนอย คดีความม่ันคง คดีการเงิน และคดีเก็บของปา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  ไดสั่งการใหผูบัญชาการเรือนจําทุกแหงตรวจสอบโครงการกอสรางท่ียังไมแลวเสร็จ  
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและหากโครงการใดไมสามารถดําเนินการตอได ใหยกเลิกโครงการและดําเนินการสงคืน
งบประมาณ และในชวง ๒ - ๓ สัปดาหท่ีผานมา มีขาวผูตองขังท่ีมีความรุนแรงหรือฆาตรกรตอเนื่อง กระทรวงยุติธรรม
ไดวางกรอบแนวคิด จํานวน ๓ กรอบ เพ่ือแจงเตือนใหสังคมรับรูวาผูตองขังเหลานี้ไปพักพิงอยูท่ีใดภายหลังการพนโทษ 
ดังนั้น ใหผูบัญชาการเรือนจําสํารวจขอมูลยอนหลัง ๕ ป วาในแตละเรือนจําปลอยผูตองขังท่ีมีพฤติกรรมในลักษณะ
ดังกลาวจํานวนเทาใด และเรื่องอาหารและโภชนาการใหสถาบันการศึกษา จํานวน ๒ แหง ตรวจสอบคุณภาพและ
ปริมาณอาหาร ในสวนของความแออัดในเรือนจําขณะนี้เสนอขอใชงบกลาง จํานวน ๑๗๘ ลานบาท ตอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาการจัดทําเรือนนอนสองชั้น 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรวมแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับสุขอนามัยดานอาหารและโภชนาการ 
2. นําไปสูการบริหารท่ีมีคุณภาพเพ่ือเปนการพัฒนาการปฏิบัติงานของเรือนจําท่ัวประเทศ 
3. กลุมเปาหมายไดมีความรู เจตคติท่ีดีตอเรื่องสุขอนามัยดานอาหารและโภชนาการในเรือนจํา 
4. ผูตองขังมีคุณภาพชวีิตท่ีดีข้ึนดานอาหารและโภชนาการในเรือนจํา 
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