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ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

	 ด�าเนนิการด้านการประสานงาน	อ�านวยการด้านนโยบาย	แผนงาน	งบประมาณ	
และบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	
รวมทัง้ประสานความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	ตรวจสอบ	ยดึ	อายดัทรพัย์สนิ	ประชาสมัพนัธ์	
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

	 ด�าเนนิการด้านการด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าผดิ	โดยเกบ็รวบรวม	ตรวจสอบ	ศกึษา
และวิเคราะห์รายงาน	และข้อมูลต่างๆ	 เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน	 เผยแพร่
ความรู้	 ให้การศึกษา	ฝึกอบรม	ในด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน	และก�าหนดมาตรการและด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อเป็นการตัดวงจร
อาชญากรรมการฟอกเงิน	ซึ่งเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

	 ด�าเนนิการด้านการประสานงาน	อ�านวยการด้านนโยบาย	แผนงาน	งบประมาณ	
และบรูณาการปฏบิตังิานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	รวมทัง้
ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	ตรวจสอบ	ยึด	อายัดทรัพย์สิน	ประชาสัมพันธ์	
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภำรกิจส่วนรำชกำรในบังคับบัญชำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม

	 สังกัดกระทรวงยุติธรรม

	 ส่วนรำชกำรในบังคับบัญชำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  

	 เป ็นองค์การมหาชน	 จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
เพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2554	เมือ่วนัที	่13	มถินุายน	
พ.ศ.	2554	โดยมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ	Enhancing Lives of Female Inmates 
(ELFI)	 ในพระด�าริของพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรอืนจ�าและมาตรการทีม่ใิช่การคมุขงัส�าหรบัผูก้ระท�าความผดิหญงิ	หรอืข้อก�าหนด
กรงุเทพฯ	ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมและสนบัสนนุ
การวิจัยและฝึกอบรมเพื่อรองรับการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	 และการส่งเสริม
หลักนิติธรรม	และยกระดับภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในระดับสากล

	 องค์กรอิสระ	/	องค์กำรมหำชน

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

	 สถาบนัอนญุาโตตลุาการ	(THAC)	เป็นองค์กรอสิระแยกต่างหากจากองค์กร
ของรัฐโดยเป็นองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเป็นองค์กรที่แสวงหาก�าไร	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน	และส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
และเป็นสถาบนัทีใ่ห้บรกิารด้านอนญุาโตตลุาการทีม่คีวามเป็นอสิระได้มาตรฐานสากล
เพือ่เป็นการยกระดบัและพฒันาสถาบนัระงบัข้อพพิาทโดยวธิอีนญุาโตตลุาการในปัจจบุนั
ของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาทในนานาอารยประเทศ
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริกำรประชำชนให้เข้ำถึงควำมยุติธรรม

 1. โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของกระบวนการยุติธรรม (CS)	มีการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 1.1	 จดัตัง้จดุบรกิาร	Service point	เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุการกระจายอ�านาจกองทนุยตุธิรรมลงในระดบั

จงัหวดั	โดยได้ด�าเนนิการเพิม่ช่องทางการแจ้งสทิธริบัค�าขอรบัค่าตอบแทนผูเ้สยีหายในคดอีาญาแบบครบวงจรและเบด็เสรจ็

ที่สถานีต�ารวจภูธรเมืองเพิ่มเติมอีก	31	แห่ง	 รวมทั้งสิ้น	76	แห่งทั่วประเทศ	(เดิม	45	แห่ง)	และได้ลงนามบันทึก

ความร่วมมือ	 (MOU)	ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตาม	พ.ร.บ.	ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

ซึ่งมีผลให้สถานีต�ารวจ	1,467	แห่งทั่วประเทศ	เป็นจุดรับบริการตาม	พ.ร.บ.	ค่าตอบแทนฯ

	 	 1.2	 การกระจายอ�านาจในการพิจารณาค�าขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม

ไปสู่ภูมิภาค	 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมเชิงรุกไปในระดับจังหวัดผ่านการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่	

23	มกราคม	2558	อนมุตัใิห้มกีารกระจายอ�านาจพจิารณาค�าขอรบัการสนบัสนนุเงนิกองทนุยตุธิรรม	ลงสูร่ะดบัจงัหวดัทัง้	

76	จงัหวดั	โดยให้อ�านาจยตุธิรรมจงัหวดัและคณะอนกุรรมการกองทนุยตุธิรรมประจ�าจงัหวดั	โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดั

เป็นประธานให้สามารถอนุมัติได้ภายในวงเงิน	500,000	บาท	ต่อราย	ในทุกกรณี

	 	 1.3	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 “พัฒนาศักยภาพทนายความ

	 ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนยุติธรรม”	 จ�านวน	 4	 ครั้ง	 ครอบคลุมทั้ง	 4	 ภูมิภาค	

	 (ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	มีกลุ่มเป้าหมาย

	 เข้าร่วม	 600	 คน	พร้อมทั้งประกาศเชิญชวนให้ทนายความมาขึ้นทะเบียนกับ

	 กองทนุยตุธิรรม	โดยตัง้เป้าหมายทนายความจะต้องมาขึน้ทะเบยีนไม่น้อยกว่า	90	คน
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 2. การช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย

	 	 2.1	 การช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา	 ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน

ผู้เสียหายและค่าตอบแทนและจ�าเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	 2544	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 มีผู ้เสียหาย

ได้รับการเยียวยา	 8,251	 ราย	 จ�าเลยที่ได้รับการช่วยเหลือ	 97	 ราย	 รวมทั้งสิ้น	 8,348	 ราย	 รวมงบประมาณที่ใช้

ในการช่วยเหลือเยียวยา	454,106,672.64	บาท	

	 	 2.2	 การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย	มีผู้ขอรับค�าปรึกษาทางกฎหมาย	26,978	ราย	และจัดการเรื่องราว

ร้องทุกข์	1,936	ราย	รวมทั้งสิ้น	28,914	ราย		

	 	 2.3	 การช่วยเหลอืตามวตัถปุระสงค์กองทนุยตุธิรรม	อาท	ิค่าธรรมเนยีมศาล	ค่าทนายความ	ค่าประกนัตวั	

การตรวจพิสูจน์	ค่าพาหนะ	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 เป็นต้น	ซึ่งมีผู้มายื่นค�าขอรับการสนับสนุนฯ	3,919	ราย	

งบประมาณในการช่วยเหลือ	173,425,344.71	บาท		

23รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม  
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 3. กลไกการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน 

	 	 การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เครอืข่ายภาคประชาชนและทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมในการลดความเหลือ่มล�า้

ของคนในชุมชน	 ได้เข ้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย ่างทั่วถึงเป ็นธรรม	 อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

โดยการใช้กลไกการระงับข้อพิพาทในชุมชน	ซึ่งจัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชนระดับต้น

ใน	4	ภูมิภาค	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	207	คน	ประกอบด้วยเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	200	คน	

และเป็นพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	(บรรจุใหม่	)	7	คน

 4. การให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 

	 	 กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ	ตั้งแต่

ขั้นก่อนฟ้อง	ขั้นฟ้อง	และขั้นบังคับคดี	และให้ประชาชนทราบถึงหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือ	โดยด�าเนินการ

ในพื้นที่	13	จังหวัด	ได้แก่	อุบลราชธานี	อ�านาจเจริญ	บุรีรัมย์		ศรีสะเกษ	สระบุรี	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	ลพบุรี	นครสวรรค์	

ขอนแก่น	ราชบุรี	 เพชรบูรณ์	นครศรีธรรมราช	มีกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชน	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�าท้องถิ่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	

สมาชิก	อบต.	เข้าร่วมโครงการ	7,750	ราย	

 5. โครงการดรีมอีสาน/ดรีม NORTH : การเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  

	 	 ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาคอีสาน	 และภาคเหนือกับการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม	 เพื่อให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักเรียนรู้และมีส่วนรวมกับการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่	 6	จังหวัด	 ได้แก่	มหาสารคาม	น่าน	 เชียงราย	พิษณุโลก	ขอนแก่น	

นครราชสีมา	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	1,127	คน
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 6. โครงการยกธงขาวเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชุมชน

	 	 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	กระทรวงยตุธิรรม	ด�าเนนิโครงการยกธงขาวเพือ่เสรมิสร้างความสมานฉนัท์

ชุมชนเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	 ด้วยระบบและกลไก

ของเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน	 และองค์กรภาคี

อันจะน�าไปสู่ความรัก	ความเข้าใจในครอบครัวและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและแตกแยกในสังคม	ดังนี้

	 	 6.1	 จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารร่วมกบัส�านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัเพือ่ก�าหนดกรอบแนวทาง

การด�าเนินงานร่วมกัน	วันที่	31	ตุลาคม	2557	ณ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	

	 	 6.2	 ประกาศเจตนารมณ์เพือ่ยตุคิวามรนุแรงในครอบครวั	ชมุชน	และสงัคมร่วมกบัส�านกังานกจิการสตรี

และสถาบันครอบครัว	วันที่	25	พฤศจิกายน	2557	ณ	สถานีรถไฟหัวล�าโพง	กรุงเทพฯ

 7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนกิจกรรม

ขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน

	 	 จดัตัง้ศนูย์ยตุธิรรมชมุชน	(ศยช.)	ได้จ�านวน	1,284	ศนูย์	เนือ่งจากบางพืน้ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ

จากผู้บริหารระดับจังหวัด	และบางพื้นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม 

 ภาค 1 ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดัพระนครศรอียธุยา (116 ศนูย์)

 ภาค 2 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (46 ศูนย์)

 ภาค 2 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (31 ศูนย์)

 ภาค 3 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา (250 ศูนย์)

 ภาค 4 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (182 ศูนย์)

 ภาค 4 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี (186 ศูนย์)

 ภาค 5 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (103 ศูนย์)

 ภาค 6 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก (152 ศูนย์)

 ภาค 7 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (68 ศูนย์)

 ภาค 8 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (73 ศูนย์)

 ภาค 9 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา (44 ศูนย์)

 ภาค 10 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี (33 ศูนย์)
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 8. การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับประชาชนที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์

	 	 8.1	 โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 แก่ราษฎร์

ที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์	ของอ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	(แม่อายโมเดล)	ด�าเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม

เพื่อคืนสิทธิให้กับประชาชนโดยเพิ่มชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์	 ได้จัดเก็บสารพันธุกรรมและตรวจพิสูจน์

สารพันธุกรรมในพื้นที่	อ.แม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	2	ครั้ง	ผู้เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมกรณีความสัมพันธ์	

บิดา-มารดา-บุตร	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	410	ราย

	 	 8.2	 ตรวจสารพนัธกุรรมแก่ราษฎร์ทีไ่ร้สถานะทางทะเบยีนราษฎร์	ในพืน้ที	่อ�าเภอแม่ระมาด	จงัหวดัตาก	

จัดเก็บสารพันธุกรรม	 วันที่	 17-18	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 ณ	 หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอแม่ระมาด	 จังหวัดตาก	

โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม	 266	 ราย	 ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้สถานะทางทะเบียน	 (บุคคลตกหล่น)	

จ�านวน	189	รายและบคุคลอ้างองิ	(คูต่รวจ)	จ�านวน	78	ราย	และได้จดัส่งผลการตรวจสารพนัธกุรรมกรณคีวามสมัพนัธ์	

บิดา-มาราดา-บุตร	จ�านวนทั้งสิ้น	266	ราย	(77	ครอบครัว)		

	 	 8.3	 โครงการต้นแบบในการสร้างโอกาสให้กบับคุคลผูไ้ม่มสีถานะทางทะเบยีนให้เข้าถงึการตรวจพสิจูน์

สัญชาติของรัฐ	กรณีศึกษา	อ.โขงเจียม	จ.อุบลราชธานี	จ�านวน	59	ราย

	 	 8.4	 สถาบนันติวิทิยาศาสตร์ร่วมกบักรมการปกครองตรวจสารพนัธกุรรมบคุคล	เพือ่ประกอบการพจิารณา

แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์	 ในวันที่	 28	สิงหาคม	2558	

โดยมีบุคคลเข้าร่วมการตรวจสารพันธุกรรม	จ�านวน	128	ราย	 (57	ครอบครัว)	 เป็นบุคคลที่ไร้สถานะทางทะเบียน	

(บุคคลตกหล่น)	จ�านวน	68	ราย	และบุคคลอ้างอิง	(คู่ตรวจ)	จ�านวน	60	ราย	

	 	 8.5	 การตรวจสารพันธุกรรมแก่ชาวมอแกนไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์	 โดยได้รับการประสาน

จากจังหวัดพังงา	 เพื่อด�าเนินการเก็บสารพันธุกรรมราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์	 	 ในพื้นที่	 อ�าเภอคุระบุรี	

จังหวัดพังงา	 โดยมีบุคคลเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรม	จ�านวน	36	 ราย	 (5	ครอบครัว)	ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้สถานะ

ทางทะเบียน	(บุคคลตกหล่น)	จ�านวน	25	ราย	และบุคคลอ้างอิง	(คู่ตรวจ)	จ�านวน	11	ราย	
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 9. บูรณาการฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนามร่วมกับยุติธรรมจังหวัดในการรับแจ้งเหตุ

บคุคลสญูหายทัว่ประเทศ	โดยจดัท�าฐานข้อมลูบคุคลสญูหายและศพนรินามร่วมกบัยตุธิรรมจงัหวดัในการรบัแจ้งเหตุ

บุคคลสูญหายทั่วประเทศ	จ�านวน	38	ราย

 10. โครงการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการอ�านวยความยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 ด�าเนินการปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	จ�านวน	227	เรือ่ง	รายงานผลการตรวจพสิจูน์เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิคด	ีจ�านวน	741	เรือ่ง	และเป็นการจดัการ

ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ	จังหวัดชายแดนภาคใต้	27	เรื่อง
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 11. โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ

	 	 กรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม	ด�าเนินการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายบังคับคดีแพ่งและวางทรัพย์

เชิงลึก	พร้อมทั้งการศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่บังคับคดีโดยเฉพาะการขายทอดตลาดทรัพย์	

โดยด�าเนินการในพื้นที่	 22	จังหวัด	 ได้แก่	 เชียงใหม่	 ชลบุรี	ภูเก็ต	ขอนแก่น	นครราชสีมา	นนทบุรี	นครศรีธรรมราช	

อุทัยธานี	ชัยภูมิ	ชุมพร	กระบี่	สระแก้ว	พิจิตร	กาญจนบุรี	มหาสารคาม	พังงา	อุตรดิตถ์	ชัยนาท	ก�าแพงเพชร	สงขลา	

อ�านาจเจริญ	แม่ฮ่องสอน	ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น	442	คน

 12. ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 
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 13. โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 เป็นโครงการเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ซึ่งจะเป็น

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	โดยกรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม	ได้ด�าเนินการลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมอื	ระหว่างส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	และองค์กรเครอืข่ายการส่งเสรมิและ

สนบัสนนุ	รวม	32	แห่ง	เมือ่วนัที	่24	มถินุายน	2558	โดยม	ีนายยกรฐัมนตร	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	เป็นประธานในพธิี

 14. โครงการให้ค�าปรึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

	 	 14.1	 จดัตัง้ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทประจ�าส�านกังานบงัคบัคดทีัว่ประเทศ		115	แห่ง	โดยให้ความส�าคญั

กับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน	หนี้รายย่อย	หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)	หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	

(กยศ.)	และหนีเ้กษตรกร	นอกจากนีย้งัได้ลงนามบนัทกึความร่วมมอืด้านการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	

อาทิ	 ธนาคารออมสิน	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(ธพว.)	กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา	(กยศ.)	และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	ผลการไกล่เกลี่ยส�าเร็จ	8,972	เรื่อง	

(ร้อยละ	84.40)	ทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ	3,629,820,488	บาท

	 	 14.2	 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ	จ�านวน	563	เรื่อง	

(ร้อยละ	91.40)	ทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ	152,255,251.09	บาท

	 	 14.3	 การเข้าร่วมงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน	วันที่	27-28	มิถุนายน	2558	

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		จังหวัดเชียงใหม่	ระยอง	อุดรธานี	และสงขลา	

ตลอดระยะเวลาจัดงานมีประชาชนมาขอรับค�าปรึกษากฎหมาย	

253	ราย	เรื่องไกล่เกลี่ยส�าเร็จ	293	เรื่อง	(ร้อยละ	83.95)	

ทุนทรัพย์	167,734,119.40	บาท	

29รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2558 กระทรวงยุติธรรม  

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

003  ������������� ��������������� 2558.indd   35 9/7/2559   15:53:24



PB

 15. โครงการผลักดันทรัพย์สินเชิงรุก 

	 	 กรมบังคับคดี	 กระทรวงยุติธรรม	 ได้ด�าเนินนโยบาย

เชิงรุกในการเร ่งผลักดันทรัพย ์สินรอการขายทอดตลาดของ

กรมบังคับคดี	 เพื่อเสริมสร้างการเติบโตและสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ	 โดยมีกระบวนการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ	

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ที่สนใจ	 โดยจัดการขายทอดตลาด

ในวันท�าการและวันหยุดราชการ	 ผลการผลักดันทรัพย์สิน	 จ�านวน	

99,793,363,673.00	บาท	

 16. โครงการเร่งรัดการบังคับคดีและการวางทรัพย์

	 	 กรมบงัคบัคด	ีกระทรวงยตุธิรรม	มุง่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนที่ปฏิบัติงานประจ�าได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์

ได้โดยไม่ต้องลางาน	เป็นการเร่งรัดการบังคับคดีและผลักดันทรัพย์สิน

ออกจากกระบวนการบงัคบัคดใีห้เรว็ขึน้	และเสรมิสร้างการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ	โดยด�าเนนิการ	ดงันี้

	 	 16.1	 การขายทอดตลาดวันหยุดราชการ	(เฉพาะวันเสาร์)	โดยส�านักงานบังคับคดี	15	แห่ง	(ส�านักงาน

บังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นนทบุรี	 นครปฐม	สมุทรปราการ	ลพบุรี	 เชียงใหม่	 เชียงราย	ล�าพูน	 ขอนแก่น	

อบุลราชธาน	ีประจวบครีขีนัธ์	นครสวรรค์	กรงุเทพมหานคร	1,	3	และ	6)	ขายได้	736	เรือ่ง	เป็นเงนิ	1,234,813,490	บาท	

ผู้พันราคา	319	เรื่อง	เป็นเงิน	475,462,866	บาท	ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมซื้อทรัพย์ในโครงการดังกล่าว	รวมทั้งสิ้น	1,050	คน	

เพิ่มขึ้นจากวันท�าการปกติ	ร้อยละ	26.51

	 	 16.2	 การบังคับคดีและการวางทรัพย์	ด้านการบังคับคดีแพ่ง	

จ�านวน	135,695	เรื่อง	ด้านการบังคับคดีล้มละลาย	จ�านวน	22,582	เรื่อง	

ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	จ�านวน	9,084	เรื่อง	และด้านการวางทรัพย์

จ�านวน	1,075	เรื่อง	รวมจ�านวนการบังคับคดีและวางทรัพย์

ที่ด�าเนินการ	168,436	เรื่อง
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 17. ส่งเสริมการอ�านวยความยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน

	 	 กระทรวงยุติธรรมตระหนักดีว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 คือ	การมุ่งเน้น

ให้ประชาชนมคีวามเข้มแขง็	ดแูลตนเองได้	ตามแนวคดิยตุธิรรมชมุชน	โดยให้ศนูย์ยตุธิรรมชมุชน	106	แห่ง	เป็นเครอืข่าย

ภาคประชาชนในการท�างานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม	 เช่น	การให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายพิเศษในพื้นที่	การสร้าง

ความคุ้นเคยระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อลดความหวาดระแวง	 ซึ่งผลปรากฏว่า	 ประชาชน

จ�านวนกว่า	8,000	คน	สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมและอาสาที่จะท�างานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการช่วยดูแลชุมชน

ให้เกิดความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการอ�านวยความเป็นธรรมของภาครัฐ	 ซึ่งในปี	 2559	นั้น	 กระทรวงยุติธรรม

จะท�างานร่วมกบัศนูย์ยตุธิรรมชมุชนอย่างต่อเนือ่งและเข้มข้นมากยิง่ขึน้	โดยมเีป้าหมายส�าคญัคอื	การสร้างความเชือ่มัน่

ในอ�านาจรัฐเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุขและมีสังคมที่เป็นธรรม				
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 1. การพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

	 	 1.1	 โครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพตดิ	มุง่สร้างภมูคิุม้กนัให้แก่เดก็และเยาวชน	เพือ่ลดผูเ้ข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิรายใหม่	โดยด�าเนนิ

โครงการป้องกนัเดก็และเยาวชนวยัเสีย่งให้มภีมูคิุม้กนัยาเสพตดิในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที	่1	-	6	โดยมผีูเ้ข้าร่วม

โครงการ	3,782,243	คน

	 	 1.2	 โครงการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างควบคุมและบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	โดยจดัระเบยีบควบคมุพืน้ที/่ปัจจยัเสีย่ง	ในสถานบรกิาร	

สถานบันเทิง	หอพัก	ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์	บ้านเช่า	ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต	และพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุม	

รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม	31,478	แห่ง	ออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยง	32,407	แห่ง	

ตักเตือนเยาวชนและเจ้าของกิจการ	1,154	ครั้ง	และใช้มาตรการทางกฎหมาย	492	ครั้ง
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 2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

	 	 2.1	 วันที่	 2	 เมษายน	2558	ด�าเนินโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนสร้างภมูคิุม้กนัยาเสพตดิ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 โดยมีพลเอกไพบูลย์	 	คุ้มฉายา	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี	 การด�าเนินโครงการดังกล่าวได้มีการน�าเอาแนวทางของหลักศาสนามาใช้เป็น

เครือ่งมอืส�าคญัในการสร้างภมูคิุม้กนัยาเสพตดิให้กบัเดก็และเยาวชนโดยในครัง้นีม้ตีวัแทนเยาวชนพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

เข้าร่วมพิธี	ณ	อาคารปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ

	 	 2.2	 วันที่	 2	กรกฎาคม	2558	จัดกิจกรรมมอบรางวัลการประกวด	“สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกัน

ยาเสพติด”	 ระดับประเทศ	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลอง

พระชนมาย	ุ5	รอบ	วตัถปุระสงค์ของกจิกรรมเพือ่ให้เกดิการรณรงค์สร้างกระแสการสร้างภมูคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ

ภาพรวมของประเทศ	ทั้งนี้เยาวชนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	10	 รางวัล	 โดยจะได้รับทั้งโล่รางวัล	

เกียรติบัตร	และเงินรางวัล	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน	ป.ป.ส.	อาคาร	2	ชั้น	3	นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ชมนิทรรศการ

ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด	 ร่วมกับต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด	และมีฐาน

กิจกรรม	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
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 3. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

	 	 3.1	 กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	 ผลิตและจัดส่งหนังสือ	 “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา

ทกัษะชวีติเพือ่การสร้างภมูคิุม้กนัปัญหายาเสพตดิ	(ฉบบัปรบัปรงุ)”	เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของครผููส้อนสขุศกึษา

และพลศกึษา	จ�านวน	40,000	เล่ม	ให้แก่ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	183	แห่งทัว่ประเทศ	เพือ่ใช้ส�าหรบั

การสอนทักษะชีวิต	การป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	-	6	จ�านวน	3,782,243	คน

	 	 3.2	 กลุม่เดก็และเยาวชนนอกสถานศกึษาผลติและจดัส่งหนงัสอื	“เปลีย่นกลุม่เสีย่งเป็นพลงัการป้องกนั

ยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา”	 ให้ที่ท�าการปกครองจังหวัด	76	จังหวัด	 จังหวัดละ	150	 เล่ม	และ

ส�านักงาน	ป.ป.ส.	ภาค/กทม.	ภาคละ	500	เล่ม	รวม	16,400	เล่ม	

	 	 3.3	 เด็กปฐมวัยพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดส�าหรับเด็กปฐมวัย	2	-	6	ปี	

ชุด	“อ่านอุ่นรัก”	จ�านวน	5	ชุด	ชุดละ	150,000	 เล่ม	รวม	750,000	 เล่ม	 เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนอนุบาล	และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ	จ�านวน	2,600,000	คน	 ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล	 รวม	50,000	แห่ง	

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยให้กับครูที่ดูแลเด็กปฐมวัย	 โดยมีครูผู้สอน

จากโรงเรียนอนุบาล	ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ�านวน	46,728	คน
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 4. การท�าลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด�าเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ให้เข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม	โดยมผีลจบักมุคดยีาเสพตดิ	และจบักมุฐานคดคีวามผดิส�าคญั	64,768	คด	ีประกอบด้วย	

 

 5. การอ�านวยการสกัดกั้นยาเสพติด

	 	 5.1	 อ�านวยการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	 มีผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม	 จ�านวน	

99,855	คดี		ผู้ต้องหา	109,025	คน		

	 	 5.2	 อ�านวยการสกัดกั้นยาเสพติดตอนใน	มีผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม	จ�านวน	165,119	คดี	

ผู้ต้องหา	175,474	คน

	 	 	 จ�านวนของกลางยาเสพติดที่ได้จากการสกัดกั้น	มีดังนี้

 ผลิต 10,159 คดี ส่งออก 19 คดี

น�าเข้า 282 คดี

 จ�าหน่าย 13,658 คดี

 ครอบครองเพื่อจ�าหน่าย  

40,650 คดี

ประเภทยาเสพติด

ยาบ้า				

กัญชา	

ไอซ์

เฮโรอีน	

46,362,523	เม็ด

11,303	กิโลกรัม

443	กิโลกรัม	

138	กิโลกรัม

41,093,684	เม็ด

11,624.82	กิโลกรัม

999.05	กิโลกรัม

41.24	กิโลกรัม

ของกลางที่สกัดกั้น
ตามแนวชายแดน

ของกลางที่สกัดกั้น
ตอนใน
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 6. การปราบปรามยาเสพติด

	 	 6.1	 สบืสวน	ปราบปรามและขยายผลกลุม่เครอืข่ายการค้ายาเสพตดิในทกุระดบั	ผลการจบักมุยาเสพตดิ

ในภาพรวม	จ�านวน	264,974	คดี	ผู้ต้องหา	284,499	คน	เป็นการจับกุมคดียาเสพติดรายส�าคัญ	จ�านวน	62,594	คดี

	 	 6.2	 จูโ่จมตรวจค้นในเรอืนจ�าและทณัฑสถานทัว่ประเทศโดยสนธกิ�าลงักบัหน่วยงานบรูณาการ	เช่น	ต�ารวจ	

ทหาร	 จังหวัด	 โดยการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจ�าและทัณฑสถานทุกแห่งจ�านวน	143	แห่งอย่างน้อยวันละ	1	ครั้ง	

ผลการจู่โจมตรวจค้นสามารถยึดของกลาง	ดังนี้

ของกลาง

โทรศัพท์มือถือ

ซิมการ์ด

ยาบ้า

ไอซ์

กัญชา

111	เครื่อง

34	อัน

4,768	เม็ด

46.87	กรัม

1.2	กรัม

2,594	เครื่อง

1,666	อัน

9,371.25	เม็ด

651.62	กรัม

ไม่มี

สกัดกั้น
นอกเรือนจ�า

จู่โจมตรวจค้น
ในเรือนจ�า
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 7. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด 

	 	 7.1	 	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด�าเนินการเพื่อแสวงหาการพัฒนา

ความร่วมมือในการป้องกัน	ปราบปราม	และแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศตลอดจน

องค์กรระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด

จากต่างประเทศและยกระดบับทบาทของประเทศไทยในการเป็นผูป้ระสานงานในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในภมูภิาค

อาเซียน	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น	ปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย	ระยะที่	2	การพัฒนา

เยาวชนต่อต้านยาเสพติดอาเซียน	(ASEAN-NARCO)	สกัดกั้นการลักลอบล�าเลียงยาเสพติดผ่านทางท่าอากาศยาน	

การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	การพัฒนาทางเลือก	ไทย-เมียนมา	และการประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน

	 	 7.2	 การเสริมสร้างความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการฯ	อาเซียน	ประสานความความร่วมมือกับประเทศ

ในอาเซียน	10	ประเทศ	ประกอบด้วย	ไทย	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เมียนมา	กัมพูชา	มาเลเซีย	บรูไน	

อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	และเวียดนาม	ประเทศคู่เจรจา	ได้แก่	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และเวียดนาม	จ�านวน	6	ครั้ง

	 	 7.3	 การส่งเสริมความร่วมมือปราบปรามการค้า/การผลิตประสานความร่วมมือภายใต้โครงการ

แม่น�้าโขงปลอดภัย	จ�านวน	8	กิจกรรม	การควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น	จ�านวน	2	ครั้ง/การตรวจพิสูจน์คุณลักษณะ

ยาเสพตดิ	จ�านวน	2	ครัง้/การให้ความช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพด้านปราบปรามยาเสพตดิ	จ�านวน	8	ครัง้/การผลกัดนั

และพัฒนาความร่วมมือด้านปราบปราม/ยาเสพติดระหว่างประเทศ	จ�านวน	3	ครั้ง/รวม	23	ครั้ง
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 8. โครงการบ�าบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้้องขงัยาเสพตดิในรปูแบบโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงราชทณัฑ์

	 	 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบ�าบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังรายบุคคลให้เลิกเสพ	 จ�าหน่าย

ยาเสพตดิ	สร้างโอกาส	ความเชือ่มัน่	การยอมรบัตนเองของผูพ้้นโทษ	และการยอมรบัของสงัคมสร้างเครอืข่ายพลเมอืงดี

ให้ผู้พ้นโทษเป็นก�าลังในการพัฒนาสังคม	ประเทศชาติ	 และเสริมสร้างความร่วมมือของภาคสังคมในการแก้ไขฟื้นฟู	

ให้โอกาสผู้กระท�าผิดกลับตนเป็นพลเมืองดี	 มีคุณค่าของสังคม	 โดยได้จัดให้มีโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	 60	พรรษา	

โดยเปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์	7	ศูนย์	คือ	ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง	ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี	

ทัณฑสถานนครราชสีมา	ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก	ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษขอนแก่น	ทัณฑสถานบ�าบัด

พิเศษสงขลา	ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษล�าปาง	มีผู้ต้องขังเข้าร่วม	6,488	คน	พร้อมทั้งได้จัดอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือระดับผู้น�าชั้นความรู้ชั้นสูง	(A.T.C.	ผู้น�า)	ให้กับครูฝึกโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
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 9. โครงการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ�าบัด

	 	 โครงการดงักล่าวมุง่ให้ผูต้้องขงัทีเ่ป็นผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ	ได้รบัการบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพอย่างถกูต้อง

และเหมาะสม	และเป็นการลดความต้องการยาเสพติด	สามารถหยุดยาเสพติดได้	และเพิ่มศักยภาพในการด�ารงชีวิต

อย่างปกตใินสงัคมหลงัจบโปรแกรม	และลดความต้องการยาเสพตดิของผูต้้องขงัในเรอืนจ�าและลดการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในเรือนจ�า	ซึ่งผลการด�าเนินงาน	เรือนจ�า/ทัณฑสถาน	85	แห่ง	บ�าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังตามหลักสูตรชุมชนบ�าบัด	

จ�านวน	34,489	คน	และจดัท�าโครงการด้านการบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพยาเสพตดิ	อาท	ิโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

โดยขยายเครอืข่ายด�าเนนิงานโครงการในเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน	รวม	50	แห่ง	และมศีนูย์เพือ่นใจ	ภายใต้แนวคดิ	“ปรบัทกุข์	

สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	มีสมาชิก	45,479	คนโครงการเรือนจ�าสีขาว	143	แห่ง	เป็นต้น
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 10. การบ�าบัดผู้ติดยาเสพติด

	 	 การบ�าบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ดังนี้

 11. การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

	 	 ส�านักงาน	ป.ป.ส.	 กระทรวงยุติธรรม	 ได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด	โดยได้ติดตามผู้ผ่านการบ�าบัด	241,042	คน	และการติดตามให้ความช่วยเหลือ	11,311	คน	

	 	 นอกจากนีย้งัมกีารให้ความช่วยเหลอืผ่านกลไกความร่วมมอืกบักระทรวงมหาดไทย	มผีลด�าเนนิการ	ดงันี้

 

การบ�าบัดฟื้นฟูยาเสพติด

ผลการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติด	ยาเสพติด	

ภาพรวม	

-	ระบบสมัครใจ

-	ระบบบังคับบ�าบัด

-	ระบบต้องโทษ

209,859

99,315

91,768

18,776

ผลการด�าเนินงาน 
(คน)

สนับสนุนทุนประกอบ

อาชีพ 276 คน

ส่งตัวเพื่อรักษาสุขภาพ 

555 คน

ด้านการศึกษา 

493 คน

จัดหางาน 847 คน

ฝึกทักษะฝีมืออาชีพ 

4,164 คน

การให้ความช่วยเหลือ

ในด้านอื่น ๆ 1,091 คน 
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 12. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบ�าบัด มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

การด�าเนินการ

12.1	 ด�าเนินการตรวจพิสูจน์

12.2	 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ	

	 จ�าแนกเป็น

	 -	 การฟื้นฟูฯ	แบบควบคุมตัว

	 -	 การฟื้นฟูฯ	แบบไม่ควบคุมตัว

	 -	 ผลการฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่พอใจ

114,120

21,816

86,822

97,751

จ�านวน (ราย)
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 13. การสัมมนาเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่

	 	 การสมัมนาเพือ่ให้ความรูก้บัประชาชนและเครอืข่ายภาคประชาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	องค์กร

ภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่จังหวัดชลบุรี	 และพื้นที่ใกล้เคียงได้ตระหนัก

และไม่ตกเป็นเหยือ่ธรุกจิแชร์ลกูโซ่	โดยให้ค�าปรกึษาและให้ความรูท้างกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิแชร์ลกูโซ่	ตลอดจน

เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนจ�านวน	1,500	คน	

 14. การด�าเนินงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

	 	 กรมสอบสวนคดพีเิศษ	กระทรวงยตุธิรรม	ด�าเนนิการปราบปรามการกระท�าผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมพเิศษ

ที่ส�าคัญด้านอาชญากรรมข้ามชาติ	การค้ามนุษย์	ผู้มีอิทธิพล	ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการเงินการธนาคาร	และ

ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยการน�ามาตรการทางการเงิน	ภาษี	และการฟอกเงินมาใช้	เพื่อปราบปราม

ผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษ	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 

ด้านผู้มีอิทธิพล และคดีที่น่าสนใจอื่น ๆ (คดีทรัพย์สินทางปัญญา)

ด้านผู้มีอิทธิพล และคดีที่น่าสนใจอื่นๆ (คดีหมิ่นสถาบันฯ มาตรา 112)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านภาษีและการเงินการธนาคาร

ด้านการค้ามนุษย์

ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

0 5 10 2015 25 30 4035 5045

48 คดี (3,925.578 ล้านบาท)

4 คดี

4 คดี

2 คดี

19 คดี (3,889.305 ล้านบาท)

5 คดี (754.568 ล้านบาท)
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