
สรุปรายงานผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
รอบ ๖ เดือน 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) 
  
 กระทรวงยุติธรรม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) รวบรวมผลงานสําคัญท่ีได้
ดําเนินการตามนโยบาย ๕ ด้าน คือ ๑. ด้านการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ๒. ด้านพัฒนา

พฤตินิสัยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด และป้องกันการกระทําผิด ๓. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๔. 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
ซึ่งเป็นการดําเนินงานท่ีเน้นการบูรณาการในการทํางานร่วมกัน ท้ังในกระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ัง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานของกระทรวง
ยุติธรรม  

          ๑. ด้านการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว ตลอดจนการเสนอกฎหมายเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา 
ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ๔๖ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต  

 แผนงานท่ี ๑ ด้านการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

 ๑. การป้องกันการกระทําผิด โดยให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ (๑) การไกล่เกลี่ยระงับข้อ
พิพาทในชุมชน จํานวน ๔ ครั้ง (๒) ภารกิจด้านการบังคับคดี จํานวน ๕๙๑ คน (๓) วิทยากรตัวคูณเครือข่าย 
จํานวน ๔๔๒ คน (๔) ผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย จํานวน ๑๑๘ คน (๕) เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไกล่เกลี่ย จํานวน ๑๑๗ 
คน (๖) ให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ จํานวน ๗,๔๓๕ คน (๗) จัดต้ัง “คลินิกให้คําปรึกษาเด็กและ
ครอบครัวอบอุ่น” เพ่ือบริการให้คําปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาครอบครัว และปัญหาทางกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง จํานวน ๙๕ แห่ง เพ่ือให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ประชาชน
เข้าถึงความเป็นธรรมด้านหน้ีนอกระบบ และครอบครัวเด็กและเยาวชน มีความเข้าใจและมีแนวทางในการ
ป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทําผิด 

 ๒. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (๑) รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของ
ประชาชน จํานวน ๘,๑๕๙ เรื่อง (๒) ให้คําปรึกษาประชาชนทางกฎหมาย จํานวน ๑๑,๘๖๗ ราย และ
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน จํานวน ๕,๐๗๔ ราย (๓) ตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๑๕๘ ครั้ง (๔) พิสูจน์สัญชาติเพ่ือคืนสิทธิให้กับประชาชนโดยการเพ่ิมช่ือใน
ทะเบียนราษฎร์ (แม่อายโมเดล) จํานวน ๕๙๖ ราย (๕) การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม รับเรื่อง 
จํานวน ๒,๐๑๒ ราย อนุมัติ จํานวน ๕๗๓ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ จํานวน ๖๕,๙๒๕,๕๖๖.๘๔ บาท เพ่ือให้
ประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมได้รับบริการในการแก้ไขปัญหาและความ
ช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม 

 



           แผนงานท่ี ๒ ด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรม ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

 (๑.) จัดทํา MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมล้ําใน
สังคม โดยความร่วมมือกับ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงยุติธรรม (๒.) จัดอบรมวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน ๑๘ จังหวัด-จํานวน ๖๕ คน  
(๓.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนายอําเภอและปลัดอําเภอ จํานวน ๕ ครั้ง เพ่ือเป็นวิทยากรและสามารถถ่ายทอด
ความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน ๑,๙๒๓ คน 

 แผนงานท่ี ๓ ด้านการคุ้มครองพยาน ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

 มีผู้เข้าโปรแกรมคุ้มครองพยาน จํานวน ๔๖ ราย เพ่ือให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการให้บริการ
ด้านการคุ้มครองพยานและให้ความร่วมมือในการเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 

แผนงานที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

 (๑) ผลักดันทรัพย์สินเชิงรุก จํานวน ๔๒,๐๗๐,๔๒๙,๔๙๘ บาท  
    (๒) จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ธนาคารพัฒนา

รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และบริษัท
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จํานวน ๒,๒๔๒ เรื่อง ทุนทรัพย์จํานวน 
๘๑๒,๙๑๑,๙๙๖.๐๘  บาท  

    (๓) ขายทอดตลาดทรัพย์สินวันหยุดราชการ ขายได้ ๔๖๖ เรื่อง จํานวนเงิน ๓๗๘,๑๔๑,๒๐๐ บาท 
    (๔) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันทําการและวันหยุดราชการ ขายได้ ๓๗๔ เรื่อง 

จํานวนเงิน ๑๑๙,๓๑๕,๐๐๐ บาท         

 แผนงานท่ี ๕ ด้านการแก้ไขกฎหมาย ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

  กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา ดังน้ี  

 (๑.) ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... (๒.) ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครอง
และช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคํา หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... (๓) ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทใน
ชุมชน (๔) เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มาตรา 
๓๐๙ จัตวา เรื่องการยกเว้นไม่นําเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชําระต่อนิติบุคคลมาบังคับใช้กับผู้ซื้อทรัพย์จาก
การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 

 
 
 
 
 
 



          ๒. ด้านพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด และป้องกันการกระทําผิด มุ่งเน้น การพัฒนา
ระบบงานควบคุมและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดในสถานควบคุมและชุมชน การพัฒนากระบวนงานบําบัดแก้ไข
เด็กและเยาวชนในสถานควบคุม พัฒนาผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติ ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อผู้พ้นโทษให้ยอมรับและเปิดโอกาสให้กลับคืน
สู่สังคม ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ๕๐ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต  

           แผนงานท่ี ๑ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในเรือนจํา ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

           ๑. การควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง (๑) จัดระบบเรือนจํา/ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการ
ควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท โดยนําร่อง ๖ ประเภท ๘ แห่ง เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกอบรมสอดคล้องกับ
ความต้องการและศักยภาพของตนเอง (๒) ปรับปรุงระบบจําแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับเรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน เพ่ือให้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีได้ย้ายผู้ต้องขังรายสําคัญที่ยังมี
พฤติการณ์ในการกระทําผิดไปยังเรือนจําความม่ันคงสูง จํานวน ๕,๙๐๕ คน 

           ๒. การแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขัง (๑) นําโปรแกรมการแก้ไขมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง 
เช่น จัดกิจกรรมชุมชนบําบัด (Care Model) ให้กับผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด จํานวน ๘,๑๕๕ คน โปรแกรมสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจ จํานวน ๑,๒๐๐ คน โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง จํานวน ๓,๑๒๐ คน (๒) ฝึกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขังและสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวภายหลังการพ้น
โทษ เช่น การปูกระเบ้ือง การเดินสายไฟ การตัดผม และการนวดแผนไทย เป็นต้น (๓) จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สายอาชีพ อุดมศึกษา และด้านการพัฒนาจิตใจ เพ่ือให้ผู้ต้องขังนําความรู้ไปศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ
เมื่อพ้นโทษ จํานวน ๔๐๐,๑๕๙ คน 

           ๓. การบริหารความจุผู้ต้องขังกับการใช้มาตรการทางเลือก (๑) เกลี่ยย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจํา
แออัดมากไปสู่เรือนจําแออัดน้อย เพ่ือลดความหนาแน่นของผู้ต้องขัง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน ๕,๑๒๐ 
คน และย้ายระบายผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจําชายไปอยู่ทัณฑสถานหญิง ทําให้สภาพแวดล้อมและสภาพ
จิตใจของผู้ต้องขังหญิงดีขึ้น จํานวน ๒,๕๒๖ คน  (๒) การบริหารโทษ โดยการปล่อยพักการลงโทษ ลดวัน
ต้องโทษ จํานวน ๑๖,๖๖๗ คน 

           ๔. การแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่ การแก้ไข
การกําหนดเครื่องพันธนาการรูปใหม่ และหลักเกณฑ์การพักการลงโทษ 

           แผนงานท่ี ๒ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน โดยการคุมประพฤติ ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

           ๑. การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ (๑) จัด
มหกรรมอาชีพร่วมกับภาคีและกระทรวงแรงงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจของผู้รับบริการท่ีอยู่ในความดูแลของกรม
คุมประพฤติ และฝึกอาชีพตามความถนัด ได้แก่ ช่างเช่ือม ช่างไม้ ช่างเครื่องยนต์เล็ก และช่างป้ันดินเผา รวม 
๓,๗๘๑ ราย (๒) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน แหล่งทุน โดยการสนับสนุนให้ศึกษาต่อทั้งระดับประถม  



และระดับมัธยม จํานวน ๗๖๘ ราย ยกระดับการประกอบอาชีพ ได้แก่การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุก  
เลี้ยงกบ เพาะเห็ด จํานวน ๑,๐๓๙ ราย และจ้างผู้กระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติเพ่ือประกอบอาชีพใน
สํานักงานคุมประพฤติ และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน ๒๑๑ ราย 

           ๒. การจัดทําแนวทางการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จัดทํา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ตามหลักสูตรที่กําหนด 

         แผนงานท่ี ๓ การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

           ๑. การแก้ไขปัญหาสังคมท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบของบ้านเมือง (๑) ประชุมทบทวน
ปัญหาและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาสังคมท่ีมีผลกระทบรุนแรง
ต่อความสงบสุขของบ้านเมือง (๒) จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาสังคมท่ีมีผลกระทบ
รุนแรงต่อความสงบสุขของบ้านเมือง 

           ๒. การพัฒนากระบวนงานบําบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ (๑) จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (๒) 
ช้ีแจงการการใช้โปรแกรมการบําบัด แก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ และสถานแรกรับ 

           ๓. การสัมมนาแนวทางและยุทธวิธีการลดจํานวนเด็กและเยาวชน จัดทําแนวทางและยุทธวิธี
การลดจํานวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศนําไปปฏิบัติ 

        แผนงานท่ี ๔ การป้องกันการกระทําผิด ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

           ๑. การช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไปกระทําผิดซํ้า (โครงการคืนคนดีสู่สังคม) จ้างผู้พ้นโทษ  
ผู้ถูกและพ้นการคุมประพฤติ จํานวน ๕๖๖ คน 

           ๒. ฝึกอบรมและพัฒนาพฤตินิสัย ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ และค่ายพัฒนาพฤติ
นิสัยเด็กและเยาวชน ๒ รุ่น จํานวน ๑๙๘ คน 

           ๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันปัญหาการกระทําความผิดของ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ สถานศึกษาและชุมชน (๑) ต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดกรอบ/แนวทางในการ
ดําเนินการป้องกันการกระทําผิดในโรงเรียน/ชุมชน (๒) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และรณรงค์
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญด้านการป้องกันและดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและในชุมชน (๓) 
จัดทําละครสําหรับผู้ปกครอง หัวข้อ “บทบาทพ่อแม่และการเข้าใจวัยรุ่น การสังเกตพฤติกรรมของลูก” และ
การ์ตูนแอนนิเมช่ันสําหรับเด็กและเยาวชน หัวข้อ “การใช้เวลาว่าง การคบเพ่ือน ยาเสพติด กฎหมายที่เด็ก
ควรรู้และยุติธรรมสมานฉันท์ที่โรงเรียน” (๔) จัดทําข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพินิจฯ และ



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสําคัญด้าน
การป้องกันและดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (๕) จัดต้ัง “คลินิกให้คําปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” 
เพ่ือให้บริการให้คําปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาครอบครัว และปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จํานวนผู้ขอรับบริการ ๓๓๖ ราย  

          ๓. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังในชุมชน การ
ปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในเรือนจําซึ่งจะต้องขยายไปสู่การจับกุมผู้ค้า ผู้ผลิต
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงการพัฒนาระบบการแก้ไข ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยการ
ติดตาม ประเมินผลการแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบพร้อมกับบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 แผนงานที่ 1 การป้องกันยาเสพติด 
 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลิตสื่อเผยแพร่สําหรับชุด

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ (Mobile Team) และจัดสรรสื่อเผยแพร่ให้ สํานักงาน ปปส.ภาค 1–9 
/กทม. แจกจ่ายไปยัง ศอ.ปส.จ. ทุกจังหวัด 3 อําเภอเป้าหมาย ดําเนินการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในชุมชน 
สถานประกอบการ สถานศึกษาแล้ว 1,201 แห่ง  

 2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สํานักงาน ป.ป.ส. ประสานกับกรมการ
ปกครอง โดยกรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้อําเภอ เพ่ือเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหา/เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน ดําเนินการแล้ว 27,097 หมู่บ้าน/ชุมชน   

 3. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด จัดกิจกรรม 1) การสร้างภูมิคุ้มกันใน
เด็กปฐมวัย ได้พัฒนาและผลิตสื่อนิทานแจกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศแล้ว 54,346 
แห่ง 2) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมการป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  3) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยจัด
กิจกรรมนําเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ฝึกอบรมเป็นเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติดออกบริการสังคมในทุก
จังหวัด 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ยาเสพติด 1,580 แห่ง 5) กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในประชาชนทั่วไป ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและมอบส่ิงของในหมู่บ้าน/ชุมชน 41 
ชุมชน ใน 21 จังหวัด 6) กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดโดยเครือข่ายเยาวชน โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่
มูลนิธิวิมุตยาลัย เพ่ืออบรมแกนนําเยาวชน ศอ.ปส.ย.  

 4. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ประกาศใช้แล้ว 2 ฉบับ 
ได้แก่ 1) ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ (เพ่ิมเติม) 2) ร่าง
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ (เพ่ิมเติม) 

 
 
 



 แผนงานที่ 2 การปราบปรามยาเสพติด 

 1.การสกัดก้ันยาเสพติด ปริมาณยาบ้าที่จับกุมได้ทั้งประเทศของกลาง(ยาบ้า)ทั้งหมดที่จับกุมได้ 
จํานวน 25,212,575 เม็ด สกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดนได้ 10,703,178 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 
42.45 

 2. การปราบปรามยาเสพติด 1) ผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม จํานวน 141,809 คดี 
ผู้ต้องหา 150,706 คน 2) ผลการจับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาสําคัญ (ครอบครองเพ่ือจําหน่าย, จําหน่าย, 
ผลิต, นําเข้า, ส่งออก) 28,466 คดี ผู้ต้องหา 34,344 คน 3) ของกลางคดียาเสพติด ยาบ้า 25,212,575 
เม็ด เฮโรอีน 24.61 กิโลกรัม ไอซ์ 652.66 กิโลกรัม กัญชา 9,531.17 กิโลกรัม 

 3. การดําเนินการตามมาตรการทางทรัพย์สิน ผลการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด รวม 603.23 
ล้านบาท 

 4. งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม กรมราชทัณฑ์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมออกมาตรการการกวาดล้างจู่โจม ตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ
และยาเสพติด และมาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการใช้เรือนจําเป็นฐานค้ายาเสพติด 
ดําเนินการทั่วประเทศ 143 แห่ง ผลการจู่โจมตรวจค้นสามารถยึดของกลางได้ 

ของกลาง สกัดก้ัน (นอกเรือนจํา) จู่โจมตรวจค้นในเรือนจํา 
1. โทรศัพท์มือถือ   203    เครือ่ง  1,271  เครือ่ง 
2. ซิมการ์ด                34    อัน 556  อัน 
3. ยาบ้า              607    เม็ด            4,337  เม็ด 
4. ไอซ์           16.76    กรัม          384.33  กรัม 
5. กัญชา               ไมม่ี                 ไม่ม ี

 
 5. กําหนดเรือนจําเป้าหมายในการควบคุมผู้ต้องขังรายสําคัญเพ่ือตัดวงจรการค้ายาเสพติด  

โดยการจัดวางระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายสําคัญ จัดวางระบบการย้ายผู้ต้องขังไว้ที่เรือนจํากลางเขาบิน 
(837 คน) และผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมด้ือด้านต่อต้านการปกครองคุมขังไว้ที่เรือนจํากลางคลองไผ่ (263 คน) 

  6. การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน ประกอบด้วย ปิดล้อมตรวจค้น 95 ครั้ง จับกุม 256 
ราย หลบหนี 62 ราย อยู่ระหว่างการสืบสวน 206 ราย เรียกให้มารายงานตัว 2 ราย และออกหมายจับ 4 ราย 

 
 แผนงานที่ ๓ การบําบัดผู้ติดยาเสพติด 

 1. การบําบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 75,848 คน ระบบสมัครใจ 19,075 คน 
ระบบบังคับบําบัด 49,514 คน ระบบต้องโทษ 7,259 คน 

 2. การให้การบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด จํานวน 3,597 คน 
ประกอบด้วยกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง 1,443 คน กลุ่มเสพ 1,999 คน กลุ่มติดยาเสพติด 153 คน 
กลุ่มติดยาเสพติดรุนแรง 2 คน 

 
 
 
 



 แผนงานที่ ๔ การติดตามบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

 สํานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินการตามแผนงานการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบําบัด มีผลการดําเนินงาน 1) การติดตามผู้ผ่านการบําบัด 119,809 คน  2) การติดตามให้ความ
ช่วยเหลือ 3,383 คน 
  
          ๔. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มุ่งเน้นการเช่ือมโยงการทํางานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่การเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง การวาง
ระบบป้องกันการทุจริตในโครงการรัฐบาล และการสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ตลอดจนการแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือปิดช่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๑๔ งาน/โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต ผลการดําเนินงาน   

          แผนงานท่ี ๑ ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ผลงานที่สําคัญ ดังน้ี 

            ๑. การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต (๑) พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการ
ทุจริตภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง โดยการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขตพ้ืนที่ ๑ – ๙ ผู้เข้าร่วม จํานวน ๕,๘๔๙ คน และรวมพลังสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวน ๕๒๘ คน (๒.) ต้ังชมรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในกระทรวง
ยุติธรรม รณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตโดยการสวมเสื้อสีขาวทุกวันพุธ อบรมเชิงปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและเผยแพร่ประมวล
จริยธรรม จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การติดประกาศ การรณรงค์ผ่านทางเว็บไซต์ จัดต้ังชมรมพลัง
คุณธรรมยับย้ังทุจริต สมาชิกจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศ ๕๑๐ คน และ บูรณาการช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน เช่น การร้องเรียนผ่าน ศปท. ตู้รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางอินเตอร์เนต จดหมาย และ
โทรศัพท์ 

           ๒. การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (๑) สร้าง
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (๒) จัดทําการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๕๐๔ หน่วยงาน และได้คัดเลือกหน่วยงานระดับ
จังหวัดเข้าร่วมการประเมิน ITA จังหวัดละ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

           ๓. การวางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ประชาชน (๑) ป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกร กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย พบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ พบปัญหาการขึ้นทะเบียนไม่
ถูกต้อง และปัญหาความผิดพลาดของระบบข้อมูลของทางราชการ ธ.ก.ส. จ่ายเงินไม่ถูกต้อง เน่ืองจากชาวนามี
พ้ืนที่ปลูกข้าวหลายแปลงคาบเก่ียวใน ๒ จังหวัด (๒) ป้องกันการทุจริตการใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุน : solar cell หรือ footsul) ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้ศูนย์อํานวยการต่อต้านการ



ทุจริตแห่งชาติ กรณีใช้งบอุดหนุน solar cell เฉพาะกิจในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ได้มีกําหนดมาตรการเบ้ืองต้นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริต (๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายใต้ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณีการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนต่างๆ คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ส่งสํานวนให้สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการตามหน้าที่ และรายงานรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการในการ
ป้องการทุจริตในอนาคต (๓) ตรวจสอบกรณีข้าวหายจากคลังสินค้า อ.ต.ก. จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลจากการ
ตรวจนับปริมาณข้าวคงเหลือในคลังสินค้าคลาดเคลื่อนกว่ายอดคงเหลือตามบัญชีหน้าคลัง เกินกว่าร้อยละ ๕ 
รวม ๑๗๖ คลัง (๔) ตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายของกรมพลศึกษา และกรมการท่องเที่ยว ซึ่ง
การตรวจสอบเบ้ืองต้นพบพิรุธและความผิดปกติหลายประการ (๕) ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ได้ตรวจสอบผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ จํานวน ๒ ราย เรียบร้อยแล้ว และสํานักงาน 
ป.ป.ท. จะนําเอกสารมาประกอบการพิจารณาร่วมกับผลการสอบสวนของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

           แผนงานท่ี ๒ การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

          ๑. การบูรณาการด้านการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง (๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริง จํานวน 
๑,๑๓๓ เรื่อง (๒) ไต่สวนข้อเท็จจริง จํานวน ๓๔๐ เรื่อง 

          ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงยุติธรรม (๑) บูรณา
การในการรับเรื่องราวร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริต จํานวน ๑๓ หน่วยงาน (๒) เร่งรัดดําเนินการเรื่อง
ร้องเรียนและดําเนินการทางวินัยและกกหมายท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้กรอบและ
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด 

          ๕. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายและหน่วยงานสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ผู้มีอิทธิพล การกระทํา
ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภาษีอากรและการเงินการธนาคาร โดยพัฒนาระบบงาน
สืบสวนสอบสวน และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่และกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ดําเนินคดีทุกขั้นตอนให้
รวดเร็ว เป็นธรรม ประกอบด้วย ๑๘ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต   

           แผนงานท่ี ๑ การป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี  

              ๑. การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดเก่ียวกับ
การค้ามนุษย์ ประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการกระทําความผิด
เก่ียวกับการค้ามนุษย์เบ้ืองต้น 

              ๒. พัฒนาความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันปราบปรามคดีพิเศษและ
อาชญากรรมข้ามชาติในประชาคมอาเซียน ประชุมหารือทวิภาคีด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติระหว่างไทยและเวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม 



             แผนงานท่ี ๒ การปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

              ๑. บูรณาการการปราบปรามคดีเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (๑) 
กรณีกลุ่มชาวปากีสถานร่วมกับบุคคลชาวไทยประกอบธุรกิจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานคนต่างด้าวประกอบ
ธุรกิจต้องห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือใช้เป็นธุรกิจบังหน้าในการปลอมและจําหน่ายหนังสือเดินทางปลอม (๒) 
ขบวนการโจรกรรมรถยนต์จากประเทศมาเลเซียเข้าทั้งคันเพ่ือทํารถยนต์จดประกอบเลี่ยงภาษี (๓) กรณี
สํานักงานตํารวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย ขอให้ตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่อาจมี
พฤติการณ์อาศัยประทศไทยเป็นแหล่งในการหลอกลวงชาวต่างชาติซึ่งอยู่ในประเทศออสเตรเลียให้ร่วมลงทุน
การซื้อขายหุ้นบริษัทต่างประเทศเพ่ือทํากําไร มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (ภาษี) ล่วงหน้า 

             ๒. การดําเนินคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์ (๑) เร่งรัดงานสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ
แรงงานต่างด้าว เช่น ขบวนการค้ามนุษย์ด้วยการหลอกลวงหญิงไทยไปบังคับใช้แรงงานที่ประเทศแอฟริกาใต้  
ขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ตลาดไท) ขบวนการค้ามนุษย์ในภาคตะวันออก (๒) สนธิกําลังระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายตรวจพบการกระทําผิดเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ และได้มีการจับกุมผู้ต้องหา ๓ 
ราย (๓) ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศ
มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

             ๓. การดําเนินคดีเก่ียวกับภาษีอากรและการเงินการธนาคาร (๑) บูรณาการการปราบปรามคดี
เก่ียวกับภาษีอากรและการเงินการธนาคารกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บริษัทซิลเวอร่า เอจี จํากัด ฟิลลิป มอร์ริส 
(ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยามมิชลิน จํากัด เป็นต้น 

           ๔. การดําเนินคดีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) บูรณาการการปราบปรามคดี
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรณีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
สาละวิน กรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าเข็ก ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่พยายามออกเอกสารสิทธ์ิสิทธิทํากิน 
(ส.ท.ก.) ในพ้ืนที่สวนพฤกษ์ศาสตร์ เกาะระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นต้น 

           ๕. การดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําผิดของผู้มีอิทธิพลและคดีที่น่าสนใจ (๑) ปราบปรามการ
กระทําผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยผู้มีอิทธิพลมีส่วนเก่ียวข้อง เช่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ ของเมืองพัทยา พ.ร.ก. การกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กรณีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน บริษัท เวิลด์ ฟรีดอมซัคเซซ จํากัด (๒) บูรณาการการปราบปรามคดีเก่ียวกับผู้มีอิทธิพลกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



           ๖. การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทําผิดมูลฐาน ๓ 
(๒) ความผิดเก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน (๑) ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมพยานหลักฐาน  
เพ่ือดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทําผิดมูลฐาน ๓ (๒) ความผิดเก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน จํานวน 
๒ คําสั่ง ในมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน  
เพ่ือดําเนินการกับความผิดเก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน ค้าหญิงและเด็ก จํานวน ๓ คําสั่ ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๓๓ คําสั่ง ค้ามนุษย์ ๓ คําสั่ง กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้าง
อํานาจอ้ังย่ี ซ่องโจร ๑ คําสั่ง (๓) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือผู้กระทําผิดมูลฐาน ๓ (๒) ความผิดเก่ียวกับเพศฯ 
และความผิดมูลฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ คําสั่ง ค้ามนุษย์ ๓ คําสั่ง (๔) ประสานและ 
บูรณาการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามคําร้องของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําผิดมูลฐาน ๓ (๒) 
ความผิดเก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน เช่น ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี 
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

...................................................... 

 


