
  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
๑. ด้านการอ้านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้า  
      - “คลินิกให้ค ำปรึกษำเด็กและครอบครัวอบอุ่น” ให้ค ำปรึกษำปัญหำด้ำนพฤติกรรมเด็ก ปัญหำ

ครอบครัว และปัญหำทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๑๑ รำย รณรงค์เผยแพร่สร้ำงควำมตระหนักและให้
ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและดูแลเด็กแลเยำวชนในกำรศึกษำผ่ำนทำงรำยกำรรู้เรื่องเมืองไทยออกอำกำศทำงสถำนี
วิทยุกองทัพบกช่อง ๕ 

       - รับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแสของประชำชน ๑,๖๙๙ เรื่อง ยุติ ๖๐๑ เรื่อง 
ระหว่ำงด ำเนินกำร ๑,๐๙๘ เรื่อง ส่งหน่วยงำนอื่น ๔๕ เรื่อง ส่งหน่วยงำนภำยใน ๑๐๗ เรื่อง ช่วยเหลือเยียวยำ
ประชำชน ๖๓๐ รำย จ ำนวน ๓๔.๐๔๒ ล้ำนบำท ให้ค ำปรึกษำกฎหมำย ๑,๗๙๒ รำย สนับสนุนของกองทุน
ยุติธรรม รับเรื่อง ๒๕๐ รำย  อนุมัติ ๑๘๓ รำย ไม่อนุมัติ ๖๕ รำย อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ ๕๑๐ รำย ยุติเรื่อง 
๔๓ รำย จ่ำยเงินช่วยเหลือ ๒๑๖๕๓ ล้ำนบำท คุ้มครองพยำน ยื่นค ำร้อง ๙๒ รำย ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
๑๙ รำย ยกค ำร้อง ๒๕ รำย เข้ำโปรแกรมคุ้มครอง ๔๘ รำย จัดท ำคู่มือประกอบกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำย
ยุติธรรมชุมชนเพ่ือกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของประชำชน ๗๖,๘๐๐ เล่ม ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทชั้นบังคับคดี มีเรื่อง
เข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ย ๓๑๓ เรื่อง ไกล่เกลี่ยส ำเร็จ ๒๘๒ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๗๖.๓๕๕ ล้ำนบำท ขำยทอดตลำด
วันหยุดรำชกำร ขำยได้  ๗๙ เรื่อง จ ำนวนเงิน ๓๑๖.๐๙๘ ล้ำนบำท ผูกพันรำคำ ๒๐ เรื่อง  จ ำนวนเงิน  
๓๑.๐๙๗ ล้ำนบำท จัดมหกรรมขำยทอดตลำดทรัพย์สินในวันท ำกำรและวันหยุดรำชกำร ขำยได้ ๕ เรื่อง จ ำนวนเงิน 
๑๖.๗๘๕ ล้ำนบำท ผูกพันรำคำ - เรื่อง จ ำนวนเงิน - ล้ำนบำท ผลักดันทรัพย์สินเชิงรุก จ ำนวนเงิน ๗,๕๐๖,๔๑๗ 
ล้ำนบำท  
                   

   ๒. ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดและการป้องกันการกระท้าผิด  ฝึกวิชำชีพระยะสั้น 
ให้กับผู้ต้องขัง จ ำนวน ๓,๕๖๕ คน กำรบริหำรโทษ ปล่อยพักกำรลงโทษ ลดวันต้องโทษ ด ำเนินกำร ๒,๔๓๙ คน  
น ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช้กับผู้กระท ำผิด ด ำเนินกำร ๕๔๗ รำย ดูแลแก้ไขและฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมประพฤติ จ ำนวน
๒๑,๔๓๙ รำย จ้ำงงำนผู้พ้นโทษ ด ำเนินกำร ๑๑๔ คน  

 
   ๓. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
      - ด้ำนกำรป้องกัน พัฒนำเนื้อหำและสื่อนิทำนส ำหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือแจกจ่ำยให้กับโรงเรียนอนุบำลและ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั่วประเทศ จ ำนวน ๕๔,๓๔๖ แห่ง สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดกลุ่มเด็กและเยำวชนใน
สถำนศึกษำ จ ำนวน ๓๓๖,๔๖๓ คน  ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์ มยส.  
๒๑๓ แห่ง สถำนประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์โรงงำนสีขำว ๓๓๙ แห่ง ชุดรณรงค์ Mobile Team .ให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด
ในชุมชน สถำนประกอบกำรสถำนศึกษำ ๒๓๑ แห่ง ๓๗๔,๐๓๖ รำย ให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ 
เสพติด ๙,๑๘๙ คน ด้ำนปรำบปรำมยำเสพติด ๑,๘๙๓ คน ด้ำนกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ/ผู้ติด ๒,๑๒๘ คน ด้ำนกำร
อ ำนวยกำรบริหำรจัดกำร ๑,๒๘๙ คน 

      - ด้ำนกำรปรำบปรำม จับกุมคดียำเสพติดภำพรวม จ ำนวน ๑๗,๙๕๐ คด ีผู้ต้องหำ จ ำนวน ๑๙,๔๒๙ คน 
จับกุม ๕ ข้อหำส ำคัญ (ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย จ ำหน่ำย ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก) ๔,๕๒๖ คดี ผู้ต้องหำ ๕,๔๔๗ คน ของ
กลำงคดียำเสพติด ยำบ้ำ ๒,๔๗๐,๖๓๐ เม็ด กัญชำ ๕๐๖.๕๑ กิโลกรัม ผลกำรยึดทรัพย์สินคดียำเสพติด ๑๒๕ รำย 
๒๕.๔๙ ล้ำนบำท สกัดกั้นและจู่โจมตรวจค้นเรือนจ ำทั้งก่อนเข้ำเรือนจ ำพบโทรศัพท์ ๒๐๓ เครื่อง ซิมกำร์ด ๓๔ อัน 



ยำบ้ำ ๖๐๗ เม็ด และไอซ์ ๑๖.๗๖ กรัม และในเรือนจ ำพบโทรศัพท์ ๒๔๘ เครื่อง ซิมกำร์ด ๒๖ อัน ยำบ้ำ ๒๗๘ เม็ด 
และไอซ์ ๑๕ กรัม  
                  - กำรแก้ไขและติดตำม โดยกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดในภำพรวม ๒๓,๘๐๓ คน มีประวัติกำรกระท ำ
ผิดซ้ ำรวม ๙,๐๒๘ คน ติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ ำบัด ๑๙,๔๒๐ คน ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือ ๑,๐๑๖ คน 
                  - ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ตกลงควำมร่วมมือกับรำชอำณำจักรภูฏำน ประเทศกัมพูชำ 
เวียตนำม จีน ลำว อัฟกำนิสถำน นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย บรูไน และรัสเซีย 

 
 
 ๔. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
     - ด้ำนกำรป้องกัน  ให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ๖,๔๒๑ คน ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือกระตุ้นจิตส ำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต  

     - ด้ำนกำรปรำบปรำม ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๔๗๗ เรื่อง ไต่สวนข้อเท็จจริง ๖๑ เรื่อง  
     - ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ มีข้อหำรือกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน และญี่ปุ่น  รัฐกำตำร์ 

เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
          
             ๕. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  
              - ด้ำนกำรป้องกัน ให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในหลักสูตรสำรวัตร รุ่นที่ ๑๔๑ 
สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรภำคประชำชนเพื่อเฝ้ำระวังอำชญำกรรมพิเศษ 
              - ด้ำนกำรปรำบปรำม ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒๔ เรื่อง เรื่องสืบสวน ๖๒ เรื่อง กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ร่วมกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ ลงนำมบันทึกข้อตกลงแนวทำงกำรปฏิบัติเรื่องระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุษย์ในประเทศไทย ด ำเนินกำรด้ำนกำรค้ำมนุษย์ ๑ เรื่อง ด้ำนภำษีและกำรเงินกำรธนำคำร ๓ เรื่อง ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๑ เรื่อง ด ำเนินกำรกับทรัพย์สินตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ดังนี้ ค ำสั่ง
มอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ๘ ค ำสั่ง ค ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน ๑ ค ำสั่ง 
ค ำสั่งเพิกถอนกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน ๑ ค ำสั่ง คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่ง
เรื่องให้พนักงำนอัยกำรพิจำรณำยื่นค ำร้องต่อศำล ๑ เรื่อง พนักงำนอัยกำรพิจำรณำแล้วยื่นค ำร้องต่อศำล  
๑ คดี   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


