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กรมพินิจและคุม้ครองฯ



 
 ค่านิยมรว่ม (Shared Value)  

“สามคัคี มีเมตตา ม ุง่มัน่ พฒันาเด็กและเยาวชน” 

(UKED) 

 สามคัคี (Unity)       คือ การทํางานเป็นทีมเพ่ือสรา้งสรรคง์านส ูค่วามสาํเรจ็รว่มกนั 
 

มีเมตตา (Kindness) คือ คณุธรรม จรยิธรรม ปรารถนาดีใหผ้ ูอ่ื้นพน้ทกุข ์
 

ม ุง่มัน่ (Effort)         คือ ตัง้ใจ ท ุ่มเทและสาํนึกในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ รบัผิดชอบเสียสละเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายงาน 
 

พฒันาเด็กและเยาวชน (Development) คือ พฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็น 

ผ ูมี้ความร ู ้มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีวินยัในการพฒันาตนเองใหส้ามารถ

กลบัไปอย ูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสขุ รวมถึงบคุลากรไดพ้ฒันาตนเองใหส้ามารถ

ทํางานดว้ยวิธีการท่ีดีท่ีสดุอย ูเ่สมอและบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว ้
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ผลการดําเนินงาน จํานวน (ราย) 

รวม 1,054  

1. ขอรับบริการดวยตนเองที่คลินิก 952  

2. ขอรับริการทางโทรศัพท 102  
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ไดแ้ก่ สถานพินิจฯ จงัหวดัหนองคาย, บึงกาฬ, เลย, แม่ฮ่องสอน, กระบ่ี, พะเยา 

แพร่, พทัลุง, สมุทรสาคร, มุกดาหาร, ระนอง, ชุมพร และสมุทรสงคราม  

2.1 เปดทําการสถานแรกรับชั่วคราวแลว 13 แหง 

2.2 เสนอของบประมาณ ป 2559 เพ่ือกอสรางสถานแรกรับขนาด

เล็ก กลาง ใหญ จํานวน 10 แหง คาดวาจะไดรับ 4 แหง ไดแก  

สถานพินิจฯ นาน, สกลนคร, แมฮองสอน และนนทบุรี 
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เป้าหมาย :   

     - ศูนยฝึ์กฯ 18 แห่งมีหลกัสูตรฝึกวิชาชีพระยะสั้น    

ที่สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน แห่งละ 1 หลกัสูตร 

ผลการดาํเนินงาน : 
      - เด็กและเยาวชนไดร้บัการฝึกอบรมวิชาชีพ 

ระยะสั้น จํานวน 1,805 คน ฝึกอบรมสําเร็จ 879 คน 

ที่เหลือ 926 คน อยู่ระหว่างฝึกอบรม 
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เป้าหมาย :   

     ศูนยฝึ์กฯ และสถานแรกรบัมีกิจกรรมส่งเสริม 

      คุณธรรมจริยธรรมใชใ้นการบาํบดัเด็กและเยาวชน 

ผลการดาํเนินงาน : 
      - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ    

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
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เป้าหมาย 

- มีเครือขายผูปกครองในสถานพินิจฯ นํารอง  

   6 จังหวัด  

- มีเครือขายคุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  

  ในศูนยฝกฯ จํานวน 17 แหง  

- กรรมการสงเคราะหที่ครบวาระในปงบประมาณ 

  พ.ศ. 2558  จํานวน 21 จังหวัด ไดรับการแตงตั้ง 

  ใหม 
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ผลการดําเนนิงาน 

- สรางเครือขายใหกับ 50 ครอบครัว (อยูระหวาง

ดําเนินการ) 

- อยูระหวางการประชุมเครือขายคุมครองสวัสดิภาพ 

เด็กและเยาวชน ถึงวิธีการคุมครองสวัสดิเด็กและ

เยาวชนที่อยูในความดูแลของศูนยฝกฯ 

- มีคําสั่งแตงตั้งกรรมการสงเคราะหใน 21 จังหวัด  

และอยูระหวางการจัดประชุมใหความรูกับกรรมการ

สงเคราะหที่ไดรับการแตงตั้งใหม 
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ผลการดําเนินงาน 

1. พฒันา/ปรบัปรุงพื้ นท่ี (Zoning) การดูแลเด็กและเยาวชน 

    เพือ่รองรบัระบบการจําแนก รวม 7 แห่ง  (ศูนยฝึ์กฯ จงัหวดัระยอง 

    ราชบุรี นครราชสีมา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี สุราษฎรธ์าน ี 

    และนครสวรรค)์ 

     - แลว้เสร็จ 2 แห่ง อยู่ระหว่างดําเนินการ 5 แห่ง 

2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ในพื้ นท่ีกลุ่มเด็ก Hard Core  

    กบัเด็กแรกเขา้ จํานวน 5 แห่ง  

3. การขยายผลการนาํโปรแกรมบาํบดัของสถานควบคุม 

    เพือ่รองรบัระบบการจดัพื้ นท่ี (Zoning) ทุกหน่วยงาน  

     - ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรในศูนยฝึ์กฯ และสถานแรกรบั 102  

คน ในดา้นการนาํระบบบาํบดัของสถานควบคุมเพือ่นาํไปปรบัใช ้

ใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงาน 
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ผลการดําเนนิงาน : 
1. เด็กและเยาวชนในสถานแรกรบัไดร้บัการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูตามแผนพฒันารายบุคคล หรือแผนแกไ้ข 

บาํบดั ฟ้ืนฟู ตามสภาพปัญหาและความจําเป็น 

2. เด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กฯ ไดร้บัการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูตามแผนการฝึกอบรม ตามสภาพปัญหา  

และความจําเป็นของเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย  

      - การบาํบดัดา้นพฤติกรรม อารมณ ์(บาํบดัฟ้ืนฟูพื้ นฐาน/เฉพาะดา้น และการบาํบดัฟ้ืนฟูพเิศษ) 

      - การจดัการศึกษาสาํหรบัเด็กและเยาวชน (วิชาสามญั/วิชาชีพ) 

      - กิจกรรมนอกหลกัสูตร ตามความสนใจและเหมาะสมของเด็กและเยาวชน (กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

         ทกัษะชีวิต ศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่น ลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) 
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ผลการดําเนนิการ 
 

    

    เม่ือวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 เพื่อสราง 

ความรวมมือและรวมกันวางแนวทางการปฏิบัติ 

ตอเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม 

ใหมีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกันในกลุม

ประเทศสมาชิกในอาเซียน 
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• เป็นการป้องกนัปัญหาพฤติกรรมและการกระทาํความผดิ 

ของเดก็และเยาวชนร่วมกบัสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเครือข่าย

ชุมชน 



15 

ผลการดําเนนิงาน : 

- จดัทําสือ่วีดิทศัน ์2 สือ่ ไดแ้ก่ ละครสําหรบัผูป้กครอง หวัขอ้

บทบาทพ่อแม่และการเขา้ใจวยัรุ่น และการตู์นแอนนิเมชัน่สาํหรบั

เด็กและเยาวชน หว้ขอ้ การใชเ้วลาว่าง การคบเพือ่น ยาเสพติด 

กฎหมายที่เด็กควรรู ้และยุติธรรมสมานฉนัทที์่โรงเรียน 

- จดัทําคู่มือการคดักรองเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ประกอบดว้ยบุคลากรสถานพินิจฯ 77แห่งๆ ละ 1คน รวม 77 คน 

ร่วมกบับุคลากรจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

(สพฐ.) โรงเรียนนาํร่อง 77 แห่งๆ ละ 1คน รวม 77 คน   
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   ผลการดําเนินงาน : 

    - ขณะนี้ คณะรฐัมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชน 

และครอบครวัฯ (ฉบบัท่ี…) พ.ศ. …. แลว้และอยู่ในระหว่างการพิจารณา  

ของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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   ผลการดําเนินงาน : 

    - ยกร่าง พ.ร.บ. การบริหารการแกไ้ขบาํบดัฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ....        

และเสนอกระทรวงยุติธรรมเรียบรอ้ยแลว้  

     - คณะกรรมการพิจารณากฎหมายกระทรวงยุติธรรมประชุมเพือ่พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบบันี้  

เมือ่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 เพือ่จะนาํเสนอรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมใหค้วามเห็นชอบ 
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ผลการดําเนินงาน 

-ตรวจหาสารเสพติดในเสน้ผมร่วมกบัสถานบนันิติวิทยาศาสตรใ์นศูนยฝึ์กฯ  
รวม 3 แห่ง รวม 62 ตวัอย่าง 

เป้าหมาย : เดก็และเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ นาํร่อง 3 แห่งๆ ละ 40 คน รวม 120 คน  

  -เพ่ือการติดตามดูแลและป้องกนัเดก็และเยาวชนที่ได้รับการบาํบดัยาเสพตดิ และป้องกนั 

การกลับไปเสพยาเสพติดซํา้ของเดก็และเยาวชนที่อยู่ในการดูแล  



17 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการแขงขันคีตมวยไทยแอโรบิค 
 
 
 
2. โครงการเปนหน่ึงดวยกีฬาไมตองพึ่งพายาเสพติด 
     - การจัดการแขงขันฟุตซอลและการประกวดกองเชียร 

1.1 ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อเดือนมกราคม 
2558 (ไดเปนแชมปนาฎมวยไทยระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประจําป 2557-2558 ระดับประเทศ) 
 
2.1 ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในเดือนกรกฎาคม 
2558 

3. โครงการการประกวดดนตรีพนภัยยาเสพติด 
3.1 ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในเดือนมิถุนายน 
2558 

4. โครงการการแขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

4.1 ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี 16-17 
กรกฎาคม 2558 
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1. กลุ่มเสีย่ง                        2,640 คน 

2. กลุ่มเสพ                         3,359 คน 

3. กลุ่มติดยาเสพติด                 229 คน 

4. กลุ่มติดยาเสพติดรุนแรง            9 คน 

 



18 

โครงการรณรงคปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE

1. สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE

อันเนื่องมาจากพระดําริในทูลกระหมอมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

2. จัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ในศูนยฝกฯ 

จํานวน 18 แหง และสถานพินิจฯ (ที่มีสถานแรกรับ) 

จํานวน 33 แหง  

     เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนไมใหไปยุงเก่ียวกับ 

ยาเสพติด มีทักษะที่สามารถหลีกพนตอยาเสพติดได และเห็น

คุณคาในตนเอง ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนผานกิจกรรม

ตางๆ ดวยการฝกทักษะ ดานดนตรี กีฬา และศิลปะ 
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เป้าหมาย :   

     หน่วยงานไดร้บัการรบัรองคุณภาพการบาํบดั 

      ดา้นยาเสพติดในระบบตอ้งโทษ  จํานวน 8 แห่ง 

ผลการดาํเนินงาน : 
- คณะทํางานฯไดเขาตรวจเย่ียมติดตามประเมินผล และเย่ียม

สํารวจรวมกับสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู ผูติดยาเสพติด

แหงชาติบรมราชชนนี เพ่ือสรุปผลการตรวจรับรองคุณภาพฯ 

เรียบรอยแลว  

- อยูระหวางรอผลการประเมินรับรองคุณภาพฯจากสถาบันบําบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
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ผลการดําเนินงาน : 
1. รณรงคตอตานการทุจริตและเผยแพรสื่อ

ประชาสัมพันธภายในหนวยงานทั้ง 95 แหง ดังนี้ 

    - ใสเสื้อขาวทุกวันพุธ 

    - ผลิตสื่อเพ่ือรณรงคปลูกจิตสํานึก 

2. จัดทําหลักสูตรเรื่องการดําเนินการทางวินยัและวินัยที่

เก่ียวของในการปฏิบัติงาน สําหรับใชอบรมขาราชการ

ใหม และบุคลากรอื่นๆ ของกรมพินิจฯ 
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ผลการดําเนินงาน : 

3. จัดโครงการใหความรู ปลุกจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับเครอืขาย

ภาครัฐตอตานการทุจริต ภายใตโครงการ 

“ขาราชการไทยไรทุจริต” ใหกับขาราชการ 

เจาหนาที่ ที่เขารวมเปนเครือขายภาครัฐตอตาน

การทุจริต จํานวน 60 คน พรอมมอบเกียรติบัตร 

 

  

 
 
      

 

 

 



1. การใหคําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุนทั่วประเทศ 

2. กอสรางอาคารที่ทําการสถานแรกรับเด็กและเยาวชนถาวร จํานวน 4 แหง 

3. เปดทําการสถานแรกรับเด็กและเยาวชนชั่วคราว เพ่ิมเติม 

4. จัดทําแผนกอสรางสถานแรกรับขนาดเล็ก กลาง ใหญ ใหครบทุกจังหวัด 

5. บานก่ึงวิถี สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เพ่ือรองรับเด็กและ 

   เยาวชนที่ไดการปลอยตัวแลวแตยังไมมีความพรอมที่จะกลับไปอยูใน 

   ครอบครัวหรือสังคม 

 

 

ดานการอํานวยความยุติธรรมเพือ่ลดความเหลือ่มล้ําในสงัคม  



1. บูรณาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2. โครงการยกระดับการจัดการพ้ืนที่การดูแลเด็กและเยาวชนรองรับระบบการจําแนก (Zoning)  

   ในศูนยฝกฯ ใหครบทุกแหง 

3. การบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนเพ่ือบําบัดตามมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพและไมหวน 

   ไปกระทําความผิดซํ้า 

4. การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองคกรเครือขายในชุมชนในการปองกันปญหา 

   พฤติกรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน : หนึ่งสถานพินิจฯ หนึ่งสถานศึกษาเครือขายชุมชน 

5. พัฒนารูปแบบการดูแลเด็กและเยาวชนหญิงตาม Bangkok Rules จํานวน 1 รูปแบบ 10 แหง 

6. พัฒนารูปแบบการดูแลเด็กและเยาวชน ตาม Model strategies จํานวน 95 แหง 

7. โครงการเสริมสรางความรวมมือดานกระบวนยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน  

 
 

ดานสรางความปลอดภัยในสังคม 



1. การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เก่ียวของกับยาเสพติด ตามผลการจําแนกเด็กและเยาวชน 

    ในสถานที่ควบคุม 

2. โครงการปองกันและบําบัดเด็กและเยาวชนที่เก่ียวของกับยาและสารเสพติด 

3. โครงการรณรงคปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

4. โครงการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการบูรณาการรวมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

5. โครงการพัฒนาหนวยงานในการเขารับรองคุณภาพการบําบัดดานยาเสพติดในระบบตองโทษ (Hospital 

Accreditation: HA) จํานวน 15 แหง 

ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  



1. การรณรงคปลูกจิตสํานึกตอตานการทุจริต 

     -โครงการองคกรเพื่อความโปรงใส 

 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั  
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ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ ง 
“กตญั�ตู่อราชการ  ธรรมาภิบาลเป็นหลกัชยั  อทิุศใหเ้ด็กเยาวชน” 
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