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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

๑๒.๑	 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตาม 

การแก้ไขปัญหาทจุรติและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจติส�านกึของคนในสงัคมให้ยดึมัน่ 

ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๒.๒	 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญา 

ตามหลักสากล มุ ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ�าบัด ฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด ส่งเสริม ปกป้อง  

คุม้ครองสิทธมินษุยชน พฒันาประสทิธิภาพระบบการสบืสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ 

ก�าหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจาก 

การแทรกแซงหรอืครอบง�าใด ๆ  พร้อมทัง้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมให้ด�าเนนิงาน

สอดประสานกนัอย่างเป็นองคาพยพ เพ่ือให้สามารถจดัการกบัข้อขดัแย้งและกรณพีพิาทได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

โดยเน้นการท�างานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ�านวยความยุติธรรม

ได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเช่ือมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า เกิดความเสมอภาค 

และเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�าเป็น 

และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
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๑.	 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ	

	 โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	โดยวิเคราะห์ความเส่ียง 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดท�ามาตรการ/แนวทางป้องกัน 

การทจุรติและประพฤตมิชิอบของหน่วยงาน ส่งผลให้ข้อร้องเรยีนข้าราชการและบคุลากรในสงักดักระทรวงยตุธิรรม 

กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ�านวน 

เรื่องร้องเรียน ทั้งสิ้น ๕๓ เรื่อง ในขณะท่ีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจ�านวน 

เร่ืองร้องเรียนทัง้สิน้ ๒๑ เรือ่ง ลดลงร้อยละ ๖๐.๔ รวมถึงผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงหากพิจารณาจากสถิติค่าคะแนนย้อนหลัง  

พบว่า ค่าคะแนนการประเมนิของส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรมมีแนวโน้มสงูขึน้ตามล�าดบั ปี ๒๕๖๑ ได้ ๘๔.๔๙ คะแนน

ปี ๒๕๖๒ ได้ ๘๕.๗๒ คะแนน	ปี ๒๕๖๓ ได้ ๘๗.๖๑ คะแนน	และคาดว่าในปี ๒๕๖๔ จะมผีลคะแนนการประเมนิท่ีสูงขึน้	

และจากการร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ได้มีมาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดให้มีระบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ของบคุลากรอย่างต่อเน่ืองผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ให้ผูบ้ริหารหน่วยงานตรวจสอบ ก�ากบัตดิตามพฤตกิรรมการท�างาน

ของบุคลากรอย่างเคร่งครัด	และจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�านึกเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้เห็นประโยชน์

ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๒.	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

	 ๒.๑	 แนวทางการศกึษาเปรียบเทยีบกฎหมายต่างประเทศเกีย่วกบัแชร์ลกูโซ่	โดยร่างพระราชบัญญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการกระท�าความผดิในลกัษณะแชร์ลกูโซ่ พ.ศ .... บญัญตัใิห้มกีารจดัตัง้ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม 

การกระท�าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ เพื่อท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการกระท�าความผิด 

ในลักษณะแชร์ลกูโซ่และประสานงานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ การบังคบัใช้กฎหมาย  
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ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อ รวมทั้งก�าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่  

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายส�าหรับการช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน นอกจากนี้  

ได้มีการก�าหนดโทษจ�าคุกและปรับส�าหรับผู้ที่ประกอบกิจการหรือกระท�าการอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วย  

ส่งผลให้ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อของการกระท�าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

ทั้งทางด้านกฎหมาย เงินช่วยเหลือ การติดตามความคืบหน้าของคดี และการให้ความรู้เพื่อป้องกันมิให้ประชาชน

ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป

 ๒.๒	 การศึกษาความเหมาะสมในการก�าหนดให	้

พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ศกึษาความเหมาะสมในการก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด 

ให้โทษ เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม 

ทุกด้านในการก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ  

และมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส�าหรับประเทศไทย 

ทั้งนี้ ส�านักงานกิจการยุติธรรมได้รายงานผลการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการฯ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพตดิ เพือ่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนนิการ 

จัดท�าร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ) 

 ๒.๓	 แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษท่ีมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม	

ได้จัดท�ารายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่ ๑) ผลการศึกษาแนวทางบางประการในการจ�าแนกผู้ต้องขัง 

และการก�ากับติดตามผู้กระท�าผิดคดีร้ายแรง กรณีศึกษาจากต่างประเทศ และ ๒) รายงานข้อเสนอแนวทาง 

ในการติดตามผู้พ้นโทษที่มีลักษณะเป็นภัยต่อสังคม : คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ให้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัย

ของประชาชน (JSOC) และมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ การยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�าความผิดซ�้า 

ของผู้กระท�าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. เพื่อใช้เป็นบทบัญญัติในการป้องกันและเฝ้าระวัง 

การก่ออาชญากรรม สร้างความปลอดภัยให้สังคม เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม  

แก้ไขปัญหา และลดอัตราการกระท�าผิดซ�้า

	 ๒.๔	 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน	(Justice	Safety	Observation	

Ad	hoc	Center:	JSOC) เพ่ือสร้างความปลอดภัยและสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และขับเคลื่อนนโยบาย 

ในการสร้างความสงบสุขของประเทศ กรมคุมประพฤติได้จัดตั้งศูนย์ JSOC ขึ้น เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการระบบ

การเฝ้าระวังและป้องกันการกระท�าผิดซ�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกของศูนย์ JSOC ด�าเนินการเฝ้าระวัง 

ผู ้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษท่ีได้รับการปล่อยตัว รวมถึงผู ้ที่เตรียมการจะปล่อยตัวในกลุ ่ม ๗ ฐานความผิด  

ได้แก่ ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก ฆ่าข่มขืน ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต สังหารหมู่ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่า  

และนกัค้ายาเสพติดรายส�าคัญ ซึง่ต้องเฝ้าระวงัติดตามพฤตกิรรมภายหลงัปล่อยมใิห้กระท�าผดิซ�า้ และสร้างความมัน่ใจ 

ให้กับสังคม โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับการยกร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันการกระท�าความผิด 

ของผูก้ระท�าผิดความผดิอกุฉกรรจ์ทีใ่ช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ซ่ึงจะมกีารเปิดรับฟังความคดิเห็นและจดัท�าประชาพจิารณ์ 

ในภาคประชาชนรวมถึงประชาชนในวงกว้างเพื่อครอบคลุมในทุกมิติให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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	 ๒.๕	 โครงการการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	(Electronic	Monitoring:	EM)	มาใช้เพื่อเป็น

มาตรการทางเลือกแทนการจ�าคุก	ได้น�าอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจ�าคุกกับกลุ่มเป้าหมาย 

จ�านวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ผู ้ถูกคุมความประพฤติ ผู ้ที่ได้รับการพักการลงโทษ ผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจ�าคุก  

และผูเ้ข้ารบัการตรวจพสิจูน์ พร้อมทัง้เปิดศนูย์ควบคุมอเิลก็ทรอนกิส์

ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center: EMCC) 

เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์ ระบบ และการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

การคมุความประพฤต ิโดยเริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนกนัยายน ๒๕๖๓ 

ปัจจบุนัมกีารตดิอปุกรณ์ EM กบักลุม่เป้าหมายแล้วกว่า ๖๒,๙๕๖ ราย 

(ข ้อมูล ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ท้ังนี้  ผู ้กระท�าผิด 

ที่ติดอุปกรณ์ EM สามารถใช ้ชีวิตในสังคม ประกอบอาชีพ 

เลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ 

ประเทศได้ภายใต้การสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่ากลุ่มบุคคล 

เหล่านี้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและอยู่ในการติดตาม ควบคุมด้วย

อุปกรณ์ EM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้กระท�าผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

เนื่องจากสามารถตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ผ่านกระบวนการควบคุมและสอดส่อง 

ของพนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน

 ๒.๖	 ศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	

(Data	Exchange	Center:	DXC)	เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูล 

ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุน 

ให้เจ้าหน้าทีท่�างานได้สะดวกยิง่ข้ึน ประหยดัเวลา และลดขัน้ตอน 

ในการบริการประชาชน สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลาง 

การให้บรกิารข้อมลูสารสนเทศกระบวนการยติุธรรม ตามผลผลติ 

และเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 

๒๖ หน่วยงาน ๕๙ ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร 

ข้อมลูค�าพพิากษาและหมายจับ ข้อมลูสารบบคดี ข้อมลูประกนัสงัคม 

และข้อมูลกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัย

 ๒.๗	 การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม	ครั้งที่	๑๘	ได้มีการจัดประชุมฯ ในหัวข้อ  

“การอ�านวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู ่ประชาชน” เมื่อวันท่ี ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นการจัด 

การประชุมแบบออนไลน์ครั้งแรก เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(โควิด-๑๙) มผีูเ้ข้าร่วมมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยท่ีประชุมเหน็ว่า ในอนาคตหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมจะต้อง 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท�างานมาใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

และการให้บริการประชาชนให้เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างแพลตฟอร์ม

ที่ เป ็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนปรับตัวต่อรูปแบบ

อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งข้อเสนอแนะจากการประชุมได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 

ยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และจะเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ

ยุติธรรมและ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙   

ติดอุปกรณ์ EM 
กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว

กว่า ๖๒,๙๕๖ ราย
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 ๒.๘	 แนวทางการลดความแออดัของผูต้้องขงัในเรอืนจ�า	ได้แก่ ๑) กฎหมาย ๒) การพกัการลงโทษ การลดโทษ 
และการใช้ EM ๓) การลดวันต้องโทษ ๔) การเลื่อนชั้น และ ๕) การพระราชทานอภัยโทษ โดยมีผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ เช่น กฎหมายไกล่เกลี่ย กฎหมายราชทัณฑ์ กฎหมายยาเสพติด และมาตรการแทนการจ�าคุก การจัดหา 
ก�าไล EM จ�านวน ๓๐,๐๐๐ เครือ่ง การพกัการลงโทษกรณพีเิศษ (เป้าหมาย ๔๕,๐๐๐ ราย) การจดัท�าทีน่อนสองชัน้  
(เป้าหมายเพ่ือรองรับจ�านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการระบาดของโควิด-๑๙  
จึงต้องปรับไปจัดท�าห้องกักโรคตามความจ�าเป็นเร่งด่วน การศึกษาและออกแบบเรือนจ�า การปรับลดระยะเวลา 
ตรวจพสิจูน์ยาเสพตดิ (เดมิ ๔๕ วนั เป็น ๓๐ วนั) และการน�าร่องโครงการหมูบ้่านสขีาวปลอดยาเสพตดิ ใน ๖ จงัหวดั 
ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และก�าแพงเพชร

 ๒.๙	 แนวทางการด�าเนนิการจัดตัง้เรอืนจ�าเอกชน	โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ให้สามารถแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้้องขงั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และลดปัญหาการกระท�าความผิดซ�้าจากปัญหาความแออัดในเรือนจ�า อีกท้ัง 
ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงจะมีการบริหารจัดการแบบ “รัฐจ้างเอกชน
บริหารจัดการเรือนจ�าทั้งระบบ” และมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐ ท�าหน้าที่ก�ากับและก�าหนดทิศทาง
และนโยบาย รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

	 ๒.๑๐	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี	ด�าเนินการตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุข โดยการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ภายใต้กลยุทธ์ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทชัน้บงัคับคดีให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน ให้ความส�าคญักับหน้ีรายย่อยและหนีค้รวัเรือน  
ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมการไกล่เกลีย่ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทัง้สิน้ สามารถเข้าถึงการบรกิารด้วยความสะดวก รวดเรว็ และประหยดั  
โดยการไกล่เกลี่ยท�าให้เจ้าหนี้ได้รับช�าระหนี้ และลูกหนี้สามารถช�าระหนี้ได้ไม่ถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องล้มละลาย  
ส่งผลให้ลูกหนีม้คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการลดความเหลือ่มล�า้ แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้กบัประชาชน 
ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และท�าให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีในสังคม โดยได้มีการจัดมหกรรม
ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ ดังนี้

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.

เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 
(เรื่อง)

ทุนทรัพย์
(ล้านบาท)

ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ 
(เรื่อง)

ทุนทรัพย์
(ล้านบาท)

ร้อยละ
ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ

๒๕๖๓ ๒๓,๗๗๖ ๑๒,๑๗๙.๒๖ ๒๒,๐๐๙ ๙,๔๓๔.๖๔ ๙๒.๕๗

๒๕๖๔
(ต.ค. ๖๓-ก.ค. ๖๔) ๑๓,๘๖๕ ๑๐,๒๔๑.๒๙ ๑๒,๗๐๘ ๘,๐๕๓.๗๕ ๙๑.๖๖

รวม ๓๗,๖๔๑ ๒๒,๔๒๐.๕๕ ๓๔,๗๑๗ ๑๗,๔๘๘.๓๙ ๙๒.๒๓

  นอกจากนี้ ได้มีแผนจัดโครงการเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี ้
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
จ�านวน ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจ
ช ่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได ้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ คร้ังที่  ๓  
๒) โครงการบงัคบัคดีร่วมใจไกล่เกลีย่ช่วยเหลอืลกูหนีส้นิเชือ่รถยนต์  
และจักรยานยนต์ ๓) โครงการบังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ 
พ่อค ้าแม่ค ้า และร ้านค ้า ที่ ได ้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙  
๔) โครงการบังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือเกษตรกร 
ถูกยึดทรัพย์จ�านอง และ ๕) โครงการบังคับคดีร่วมใจช่วยเหลือ 
ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังค�าพิพากษา

จัดท�าโครงการ

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 

๕ โครงการ



277รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๒.๑๑	 การพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

	 	 ๒.๑๑.๑	 ด�าเนนิโครงการคนืคนดสีูส่งัคม	เพือ่แก้ไขพฒันาพฤตนิสิยัผูก้ระท�าผดิให้เป็นคนทีม่คีณุภาพ 

มีอาชีพเลี้ยงตนเอง และสร้างรายได้ให้กับประเทศ ด้วยการสนับสนุนการสร้างอาชีพ เช่น การฝึกอาชีพช่างฝีมือ  

การสอนการท�าอาหารและเครื่องดื่ม การให้ทุนประกอบอาชีพ และการจัดให้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

โดยการร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัและสถานประกอบการต่าง ๆ  รวมทัง้ 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้วยการจัดประกวดการท�าอาหาร 

“Street Food สร้างอาชีพ” ส่งผลให้ผู้กระท�าผิดได้รับการจ้างงาน 

จากสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ๔,๒๓๐ คน  

คิดเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นวันละ ๑.๓๒ ล้านบาท (รายได้ข้ันต�่าวันละ 

๓๑๓ บาท) การจัดให้ผู้กระท�าผิดท�างานบริการสังคม ซ่ึงท่ีผ่านมา 

ผูก้ระท�าผดิได้ท�างานบริการสงัคมรวม ๒๓๕,๘๙๕ ชัว่โมง คดิเป็นมลูค่า 

๑๐.๖๒ ล้านบาท (ค่าแรงขั้นต�่าชั่วโมงละ ๔๕ บาท) นอกจากนี้  

ผู ้กระท�าผิดยังได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขตรงตามปัญหา 

และความต้องการ ด้วยการจัดให้มีสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ 

(บ้านกึง่วถิ)ี ทัว่ประเทศ และพฒันาบ้านปลูา รายอ กาแลตาแป จงัหวัดนราธวิาส ให้เป็นต้นแบบของบ้านกึง่วถีิทีเ่ป็น 

ศนูย์การเรยีนรู้ในการสร้างอาชีพและการท�างานจติอาสาในชมุชน การพฒันาโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิเฉพาะด้าน 

เช่น ค่ายศูนย์ขวญัแผ่นดิน โปรแกรมแก้ไขผูก้ระท�าผดิฐานขับรถขณะเมาสรุา นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นการน�าภาคประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขผู้กระท�าผิดในชุมชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “คนในชุมชนด้วยกันสามารถดูแล

ช่วยเหลือกันได้อย่างใกล้ชิดเสมือนบุคคลในครอบครัว” มีอาสาสมัครคุมประพฤติท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือ  

ดแูลผูก้ระท�าผดิในชมุชน รวมถงึสนบัสนนุการสร้างความปลอดภัยให้กบัสงัคมของกรมคมุประพฤต ิจ�านวน ๒๐,๔๐๘ คน 

และมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จ�านวน ๗๐๖ แห่ง

	 	 ๒.๑๑.๒	 พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยการฝึกวิชาชีพ สร้างเรือนจ�าด้านการเกษตรหรือปศุสัตว์  

และใช้ประโยชน์จากผลผลติทีไ่ด้จ�าหน่ายให้กบัเรอืนจ�า เพือ่การบรโิภค และสร้างเรอืนจ�าอตุสาหกรรมเพือ่ฝึกทกัษะ

วิชาชีพผู้ต้องขังให้มีรายได้ส�าหรับเป็นทุนประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ดังนี้

   (๑) โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยจัดท�าสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได ้

(Feasibility Business Study) เบื้องต้น หรือผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งให ้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ และจัดตั้งองค์กร 

ในการบรหิารจัดการนคิมอตุสาหกรรมราชทัณฑ์ในรปูแบบองค์การมหาชน ช่ือ “องค์การส่งเสรมิการกลบัคืนสูส่งัคม” 

   (๒) โครงการพัฒนาเรือนจ�า/

ทณัฑสถาน ให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว โดยพฒันาพืน้ทีเ่รอืนจ�า 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคม ส่งเสริม และให้โอกาส 

ผู ้ต ้องขังได ้ฝ ึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ 

หลังพ้นโทษ โดยได้พฒันาเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน จ�านวน ๕ แห่ง 

ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 

เรือนจ�าชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจ�ากลางระยอง  

เรอืนจ�ากลางราชบรุ ีทณัฑสถานเกษตรอตุสาหกรรมเขาพรกิ 

และเรือนจ�าชั่วคราวเขาระก�า สังกัดเรือนจ�าจังหวัดตราด

   

จัดประกวด 
Street Food 

สร้างอาชีพ 
มีการจ้างงานผู้กระท�าผิด

๔,๒๓๐ คน
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   (๓) ส่งเสริมและเพ่ิมทกัษะในการฝึกวชิาชีพผูต้้องขัง ได้แก่ การเล้ียงสนุขัเพ่ือพัฒนาพฤตนิสิยั 

ผู้ต้องขงั การเลีย้งไก่ชน การเลีย้งโคเนือ้ (โคขนุ) การปลกูทเุรยีน การปลกูเงาะและมงัคดุ การอบรมภาษาต่างประเทศ 

การอบรมการจัดท�าบัญชีครัวเรือน และการฝึกอบรมวิชาชีพโหราศาสตร์

   (๔) โครงการประชาร่วมรัฐพัฒนาผู้ต้องขังสู ่ภาคอุตสาหกรรม (โครงการจ่ายนักโทษ 

เด็ดขาดออกท�างานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�า) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังมีโอกาส 

ในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจ�า รวมทั้งได้เรียนรู ้และฝึกทักษะ 

การท�างานจากการปฏิบัติงานจริง ท�าให้เกิดความช�านาญ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ  

และเป็นการบูรณาการภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังท�าให้ผู้ต้องขัง 

ได้รับเงินปันผลจากการฝึกวิชาชีพ สามารถน�ามาใช้จ ่ายขณะต้องโทษและเก็บสะสมเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ 

ภายหลังพ้นโทษได้ โดยมีนักโทษเด็ดขาดออกท�างานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�าแล้ว ตั้งแต่ 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจ�านวนมากที่สุด ๕๐๑ คน ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และมีจ�านวน

น้อยที่สุด ๔๔ คน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เน่ืองจากเร่ิมมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และในช่วงเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้งดจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกท�างานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�า  

ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

   (๕) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เพ่ือออกจัดแสดงและจ�าหน่ายในงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด 

การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผูต้้องขงั ซึง่จะท�าให้ผูต้้องขงัมรีายได้ ทัง้นี ้ได้ออกงานจดัจ�าหน่ายและแสดงสนิค้าราชทณัฑ์ 

ในงานต่าง ๆ จ�านวน ๑๑ ครั้ง ยอดจ�าหน่ายรวมท้ังสิ้น ๕.๒๕ ล้านบาท ท้ังนี้ ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการระบาด 

ของโควิด-๑๙ ได้มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ณ ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์กลาง และจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ของเรือนจ�า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ผ่านระบบ e-Commerce 

ทางเว็บเพจ Shopee แบรนด์ “วันสุข” โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากเรือนจ�า

และทัณฑสถาน จ�านวน ๑๑ แห่ง

   (๖) โครงการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�า (Center for Assistance to  

Reintegration and Employment: CARE) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู ้พ้นโทษให้มีงานท�า 

ทั้งขณะต้องโทษในเรือนจ�า และน�าความรู้จากการอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยประสาน 

หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการเข้ามาเสริมทักษะอาชีพท่ีจ�าเป็น รวมท้ังประสานงานช่วยเหลือ 

ผู ้พ ้นโทษด้านต่าง ๆ ตามนโยบายคืนคนดีสู ่สังคม เพื่อให ้ผู ้พ ้นโทษมีอาชีพ มีงานท�าภายหลังพ้นโทษ  

สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และไม่กลับมากระท�าผิดซ�้า โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้าใช้บริการ ๗๖,๐๐๕ คน และผู้ต้องขังมีงานท�า ๒๖,๐๗๓ คน

	 ๒.๑๒	 การเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพและการแก้ไขปัญหา

การกระท�าผิดซ�้าของเด็กและเยาวชน

	 	 ๒.๑๒.๑	 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึง

อาชพีทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดและบรบิทในสงัคม

ปัจจบุนั ได้มกีารจัด “โครงการสานฝันป้ันเชฟ (Chef Cares Dream 

Academy)” เพ่ือพฒันา สนบัสนนุ และเสรมิสร้างศกัยภาพเยาวชน

ผู้ด้อยโอกาสสู่การเป็นเชฟระดับโลก โดยการสร้างแรงบันดาลใจ 

สนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม และการฝึกงานกับเชฟช้ันน�า

ระดับประเทศ มีเด็กและเยาวชนผ่านการพิจารณาคัดเลือก ๖ คน 

จัดโครงการ
สานฝันปั้นเชฟ 

เพื่อสร้างเยาวชน
สู่เชฟระดับโลก



279รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ท้ังนี้ 

โครงการมกีจิกรรมหลกั ๒ กจิกรรม ได้แก่ ๑) กจิกรรมอบรมหลกัสูตรเชฟอาหารไทย พร้อมกบัการสร้างแรงบนัดาลใจ 

โดยนกัจติวทิยาและเชฟชัน้น�าระดบัประเทศ และ ๒) กจิกรรมการฝึกงานในร้านอาหารของเชฟชัน้น�าระดบัประเทศ 

	 	 ๒.๑๒.๒	 น�ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

เพ่ือลดปัญหาการกระท�าผิดซ�า้ของเดก็และเยาวชน ซึง่เป็นมาตรการพเิศษแทนการด�าเนนิคดอีาญาตามมาตรา ๘๖ 

แห่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกฎหมาย

ที่ให้อ�านาจผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้ดุลยพินิจ “หันเหคดีอาญา” ที่มีเด็กและ

เยาวชนเป็นผู้กระท�าความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท�าผิดในคดีเล็กน้อยและมีสภาพ

ปัญหาไม่ร้ายแรงต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาล ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อตัวผู้กระท�าผิดเองและเป็นภาระทางทรัพยากร 

ของกระบวนการยติุธรรม โดยกระบวนการหนัเหคดอีาญานัน้ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในกระบวนการยตุธิรรมท่ัวโลก 

โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็ก อีกท้ังเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนของผู้กระท�าผิดได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล  

ลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายทั้งรัฐและประชาชน ตลอดจนยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง 

ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-๑๙ กระบวนการน้ียังสามารถใช้ลดความแออัดของเด็ก 

และเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมโรคและลดการแพร่ระบาดของโรคในสถานการณ์

ควบคุมด้วย

	 ๒.๑๓	 โครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	

  ๒.๑๓.๑	 ตรวจพสูิจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบยีนราษฎร 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถน�าผลการตรวจพสิจูน์สารพนัธกุรรมยนืยนักบัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องใช้เป็นหลกัฐานประกอบ 

การพิจารณาพสิจูน์สถานะของบุคคลให้เป็นบุคคลท่ีมสีถานะทางทะเบียนราษฎรหรอืแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฎร

ให้ถูกต้องอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจากสิทธิสวัสดิการท่ีประชาชนจะได้รับต่อไป และเพื่อให้บุคคลในความดูแล 

ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เข้าสู ่กระบวนการพิสูจน์บุคคลการยืนยันความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  

ส�าหรบัใช้เป็นหลกัฐานประกอบการจดัท�าฐานข้อมลูทะเบยีนประวตับิคุคลตดิตามหาญาต ิและวางแผนการคุม้ครอง 

และด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมท้ังเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับ 

การอ�านวยความสะดวกและเข้าถึงการบริการจากภาครัฐอันเป็นการลดความเหลื่อมล�้าและอ�านวยความยุติธรรม 

แก่ประชาชน ซึ่งได้ด�าเนินการจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรมบุคคล จ�านวน ๑,๐๙๒ คน

  ๒.๑๓.๒	 จัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม	(DNA)	ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจ�าทั่วประเทศ

เพื่อจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู ้ต ้องขังท่ีถูกคุมขังในเรือนจ�าท่ีก�าลังจะพ้นโทษ ป้องปรามและปราบปราม 

การกระท�าความผดิซ�า้ของผูท้ีพ้่นโทษเสรมิสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนและสงัคมในกระบวนการการคนืคนดสีูส่งัคม 

และใช้ในการตรวจเปรียบเทยีบสารพนัธกุรรมท่ีเกีย่วข้องกบัคดต่ีาง ๆ  โดยใช้กระบวนการตรวจพสิจูน์และเปรยีบเทยีบ

ทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลสารพันธุกรรมส�าหรับการตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม 

ใช้ในการสบืสวน สอบสวน ป้องปราม ปราบปรามอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาตร่ิวมกบัส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ส�าหรบัการหาตวัผูก้ระท�าผดิมาลงโทษและป้องกนัผูท้ีจ่ะกระท�าความผดิไม่ให้กระท�าความผดิซ�า้ โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ คน 
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 ๒.๑๔	 โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู ้กระท�าความผิด	

เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อตรวจติดตามการใช ้สารเสพติด 

ของกลุม่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศและกลุม่ผู ้ ถูกคุมประพฤติ ท่ีเ ก่ียวข ้อง 

กับยาเสพติดที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและน�าผลท่ีได้ไปด�าเนินการบ�าบัดแก้ไข  

ลดการเสพซ�้าของกลุ ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศและกลุ ่มผู ้ถูกคุมประพฤติ 

ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และเพื่อให้มีฐานข้อมูล 

ส�าหรับการวิเคราะห์ประวัติหรือแนวโน้มการใช้ยาหรือสารเสพติดของกลุ่มผู้ท่ีอยู ่

ในการคมุประพฤต ิโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ก�าหนดเป้าหมายการตรวจพสิจูน์ 

๕,๐๐๐ ครั้ง และได้ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจากเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนแล้ว ๘๖๑ ครั้ง

 ๒.๑๕	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย	คนนิรนาม	และศพนิรนามของประเทศไทย		

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ด�าเนินการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ในการใช้แบบฟอร์มกลาง

และฐานข้อมูลกลางนิติวิทยาศาสตร์ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และให้เจ้าหน้าที ่

ในหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับแจ ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม  

ไปในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้สร้างเครอืข่ายการรบัแจ้งคนหาย คนนรินาม และศพนรินาม ให้ครอบคลมุทัว่ทกุภมูภิาค  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้าหมายการด�าเนินงาน ๒๐๐ คน และได้ด�าเนินการแล้ว ๙๗ คน

 ๒.๑๖	 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล 

และช่วยติดตามหาญาติ และเพื่อสร้างเครือข่ายการรับแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บ รวบรวม จัดท�าระบบฐานข้อมูล 

ของคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ทั่วประเทศแล้ว โดยก�าหนดเป้าหมาย ๑๖๕ คน ปัจจุบันยังไม่สามารถ 

เข้าจัดเก็บเพ่ือการตรวจพิสูจน์ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลต่อการเดินทาง 

ไปยังพื้นที่เป้าหมาย 

	 ๒.๑๗	 การให้บรกิารทางนติวิทิยาศาสตร์	มกีารตรวจพสิจูน์ทัง้สิน้ ๑๑ ด้าน เพือ่ให้ประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร

น�าผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม และใช้ในการยืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นที่ขัดแย้งในสังคมได้  

และมีความเชื่อมั่นในผลการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมท้ังให้บริการเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน 

ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  

รวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๙ เรื่อง

	 ๒.๑๘	 โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกจิขององค์กร	เพ่ือป้องกนัและแจ้งเตือนภยัอาชญากรรมพิเศษ	

โดยการจดัท�าอนิโฟกราฟิกเกีย่วกบักฎหมายทีอ่ยูใ่นภารกจิอ�านาจหน้าที ่ส่งผลให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก 

ประชาชน และเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเข้าใจ 

การท�างานด้านกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธ์เชิกรุก รู้เท่าทันภัยอาชญากรรม และเฝ้าระวัง

ไม่ให้เกิดอาชญากรรม
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๒.๑๙	 โครงการแอปพลิเคชัน	“รู้ทัน	:	Roo	Tan”

	 	 ๒.๑๙.๑	 จัดเก็บยอดดาวน์โหลดและการแจ้งเบาะแส ดังนี้

Store ยอดดาวน์โหลด (ครั้ง) จ�านวนการแจ้งเบาะแส (ครั้ง)

Play Store (Android) 6,112 2,117

App Store (iOS) 1,237 176 

รวม 7,349 2,293

	 	 ๒.๑๙.๒	 รวบรวมประเภทการแจ้งเบาะแส	เช่น การกูย้มืเงนิออนไลน์ ๒,๐๖๑ เบาะแส การหลอกลวง 

ซื้อสินค้า/บริการ ทางออนไลน์ ๔๙ เบาะแส และการแฮกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๒๖ เบาะแส

	 ๒.๒๐	 การเผยแพร่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบ 

และวิธีการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ถือเป็นศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่กฎหมายที่เน้น 

การสื่อสารที่มีความทันสมัย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย โดยได้เผยแพร่ความรู้  

ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ๑) ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น ยูทูป อินสตาแกรม เว็บไซต์  

www.justicechannel.org และเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีผู้ติดตามสูงถึง ๑๒๙,๕๗๐ คน โดย ถอดเนื้อหาความรู้กฎหมาย

จากตัวบทกฎหมายที่มีภาษาเข้าใจยากน�าเสนอผ่านรูปภาพและภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบอินโฟกราฟิก  

โมชั่นกราฟิก วิดีโอ และบทความ โดยประชาชนจะได้รับความรู ้ เช ่น กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ 

และมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและเป็นประโยชน ์

ในชวิีตประจ�าวนั กฎหมายทีป่ระชาชนควรรูใ้นชวิีตประจ�าวนั 

กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู ้และบริการงานยุติธรรม 

ของกระทรวงยตุธิรรม และ ๒) ช่องทางออฟไลน์ ผ่านกจิกรรม  

เกมและสื่อชุดความรู ้ต่าง ๆ เช่น “กิจกรรมรถให้ความรู ้

กฎหมายเคลื่อนที่” เพื่อเสริมสร ้างการรับรู ้กฎหมาย 

ในระดับชมุชนในรูปแบบนิทรรศการรถให้ความรู ้(Interactive 

Exhibition) พร้อมคณะบุคลากรเคลื่อนท่ีเพื่อให้ค�าปรึกษา

และบริการด้านกฎหมาย เพื่อให ้บริการแก่ประชาชน  

มีผู้เข้าร่วม ๑๕,๙๘๐ คน นอกจากนี้ ได้จัดท�า “เกมจับคนผิด 

Justice Game” จ�านวน ๑,๕๐๐ ชุด ซ่ึงเป็นเกมการ์ด 

ที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้กฎหมายผ่านสถานการณ์จ�าลองการด�าเนินคดีและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาและยังมีการผลิตสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ”  

จ�านวน ๓๖๕ ตอน/เนื้อหาความรู้ จ�านวน ๓๖๕ เรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แก่ประชาชนผ่านทางสถานวีทิยแุห่งประเทศไทย จ�านวน ๑๐๑ คลืน่ และหอกระจายหมูบ้่าน จ�านวน ๗,๗๘๘ ต�าบล
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	 ๒.๒๑	 การจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง	จ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังทุกคนเพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ

ที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังแต่ละราย	โดยมีเรือนจ�า/ทัณฑสาน จ�านวน ๑๔๑ แห่ง (ยกเว้นสถานกักกันนครปฐม 

และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานด้านการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

และผู้ต้องขังทุกรายได้รับการจ�าแนกลักษณะ ทั้งนี้ เมื่อเรือนจ�า/ทัณฑสถานด�าเนินการจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขังแล้ว 

ได้จัดท�าแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล โดยค�านึงถึงความเสี่ยงในการควบคุมและความต้องการพัฒนาพฤตินิสัย

ตามความเหมาะสมของเรือนจ�า และให้เข้ารับการอบรมในโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูตามลักษณะแห่งคดีต่อไป

 ๒.๒๒	 การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ โดยด�าเนินการต่อเติมพื้นท่ีนอน  

๒ ชั้น ในเรือนจ�า จ�านวน ๘๑ แห่ง ท�าให้มีพื้นท่ีนอนส�าหรับผู ้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน รวมจ�านวน  

๓๕๘,๙๙๒.๖๕ ตารางเมตร สามารถรองรบัผูต้้องขงัได้ทัง้หมด ๒๙๙,๐๔๘ คน อย่างไรกต็าม มผีูต้้องขังเกินพ้ืนท่ีนอน 

จ�านวน ๗,๙๕๙ คน และมีแนวทางลดความแออัดที่ด�าเนินการควบคู่ คือ การพักการลงโทษ ทั้งในกรณีปกติ 

และกรณีพิเศษ การลดวันต้องโทษ และการเลื่อนชั้นการพระราชทานอภัยโทษ 

	 ๒.๒๓	 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ในเรือนจ�า	 ได้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการ 

การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙” เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับ ตดิตาม และวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์จากเรือนจ�า 

และทัณฑสถานทุกแห่งทุกวัน เพ่ือให้สามารถแก้ไขและควบคุมปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมท้ังก�าหนดนโยบาย 

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ ต้ังแต่การคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังเข้าใหม่ การซักประวัติ การแยกกัก ๒๑ วัน  

และหากพบว่ามีอาการเข้าข่ายตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ต้องขังจะได้รับการตรวจสารพันธุกรรม 

ของเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR จ�านวน ๒ ครั้ง และเมื่อผลเป็นปกติจึงปล่อยผู้ต้องขังลงแดนปกติ อย่างไรก็ตาม  

หากผลเป็นบวก ผู้ต้องขงัจะได้รบัการส่งรกัษาทีโ่รงพยาบาลภายนอกเรอืนจ�า โดยได้รบัความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน 

จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่เก่ียวข้องกับเรือนจ�า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กองทัพทั้ง ๓ เหล่าทัพ  

รวมถึงก�าหนดให้มีแนวทางการด�าเนินงานก่อนปล่อยตัวผู ้ต้องขังพ้นโทษ เพื่อให้ผู ้ต้องขังได้รับการติดตาม  

เฝ้าระวงั และรบัการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ยงัได้มกีารส่งเสรมิการปลกูพชืสมนุไพรฟ้าทะลายโจรในเรอืนจ�า 

และทัณฑสถาน


