
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรม 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖2 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม       
    ติดตามผลการดําเนินงานตามคําส่ัง  
    หั วหน า คณะรั กษาความสงบ 
    แหงชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒      

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประสานกํากับติดตาม 
ผลการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ผูรวมประชุมมี  
วาท่ีรอยตรี ธนกฤต จิตรอารียรัตน เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผูบริหารกระทรวงยุติธรรม  
และบุคลากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน ดังนี้  
๑) การดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวย 
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทาง การควบคุมสถานบริการ 
สถานประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับสถานบริการ  
๒) การดําเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ประกอบดวย การจัดทําแผนท่ีขอบเขตโซนนิ่ง 
บริเวณใกลสถานศึกษาและพิกัดท่ีตั้งสถานบริการหรือสถานประกอบการในเขตโซนนิ่งบริเวณใกลสถานศึกษา  
การจัดฐานขอมูลกลางเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง  
๓) การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย ผลการดําเนินการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการ (Zoning) 
ตามกฎหมายวาสถานบริการและผลการดําเนินงานตรวจสอบใบอนุญาตจําหนายสุรา  
๔) การดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๐/๒๕๕๙ มาตรการในการปองกันและแกไข
ปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา  
๕) รายงานความคืบหนาการปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการในลักษณะ 
คลายสถานบริการ เรื่องเพ่ือพิจารณา ๓ ประเด็น ไดแก  
๑) กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินการในการจัดระเบียบสังคมในอนาคต  
๒) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะรางกฎหมายในการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการในลักษณะ
คลายสถานบริการ  
๓) แนวทางการดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ ในการควบคุมสถานบริการ 

 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

การแกไขปญหาการแขงรถยนตและจักรยานยนตในทางและปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 
ในระหวางการปรับปรุงกฎหมาย  

ประโยชนท่ีไดรับ   
ท่ีประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานตามคําสั่งหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ สามารถแกไข

ปญหาไดในระดับท่ีนาพอใจ พรอมท้ังเสนอเรื่องพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
2 .  กระทรวง ยุติ ธ ร รม  เป ดศู น ย 
     ยุติธรรมสรางสุข “ยุติธรรมเชิงรุก  
     สรางสุขใหประชาชน”  

เม่ือวันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณหนาศูนยยุติธรรมสรางสุข (ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม)  
ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดศูนยยุติธรรมสรางสุข พรอมดวย  
วาท่ีรอยตรี ธนกฤต จิตรอารียรัตน เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน นิติกาญจนา ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารยพิเศษ
วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผูบริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหนาสวนราชการ และภาคีเครือขาย 
เปดศูนยยุติธรรมสรางสุข นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุ ติธรรม กลาววา รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหรัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดาน 
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว  
และไมเสียคาใชจายสูงเกินควร รวมท้ังรัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีจําเปนและเหมาะสมแกผูยากไร 
หรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและรัฐบาลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ทําใหทราบวา
ศูนยยุติธรรมสรางสุขเปนการตอยอดการทํางานของศูนยบริการรวม เพ่ืออํานวยความยุติธรรมเชิงรุกและสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทท่ีเก่ียวของตางๆ และขอบคุณหัวหนาสวนราชการท่ีมีสวนสนับสนุนในการจัดตั้ง
ศูนยยุติธรรมสรางสุข เพ่ือใหเปนท่ีพ่ึงในดานกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริงและไดกลาวขอบคุณ
สื่อมวลชนท่ีเปนสื่อกลางเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถึงภารกิจของศูนยยุติธรรมสรางสุข ซ่ึงในวันเปดศูนยยุติธรรมสรางสุข 
มีประชาชนมาใชบริการศูนยยุติธรรมสรางสุขและไดรองทุกขในหลายกรณี ภายหลังพิธีเปดศูนยยุติธรรมสรางสุข 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดรับเรื่องราวรองทุกขจากครอบครัวของนางสาวธิติมา นรพันธพิพัฒน (ลัลลาเบล) 
ขอใหกระทรวงยุติธรรมใหความชวยเหลือในการตรวจชันสูตรศพ นางสาวธิติมา ฯ อีกครั้ง เนื่องจากมีความสงสัย 

 

๒ 
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ในประเด็นการเสียชีวิต และรับเรื่องราวรองทุกขจากกลุมผูเสียหายท่ีไดรับความเดือดรอนจากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบ 
มูลคาความเสียหายจํานวนกวา ๓ พันลานบาท พรอมท้ังไดเยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนยยุ ติธรรมสรางสุขและ 
ผลการดาํเนินการใหความชวยเหลือประชาชนของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและพบปะประชาชนท่ีเขารวมงาน 

เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์   เทพสุทิน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดแถลงผล 
การดํ าเนิ นงานของศูนย ยุ ติ ธรรมสร างสุ ข ตั้ งแต วั นท่ี  9 ตุ ลาคม 2562 พบว าประชาชนเข ามายื่ นเรื่ อง 
กับศูนยยุติธรรมสรางสุขแลว จํานวน 113 เรื่อง ความคืบหนาในการดําเนินการ ไดแก  
1) ความคืบหนาการใหความชวยเหลือในคดีของนางสาวธิติมา นรพันธพิพัฒน (ลัลลาเบล) ครอบครัวไดยื่นขอความชวยเหลือ 
ในการตรวจชันสูตรศพ เนื่องจากยังมีขอสงสัยประเด็นการเสียชีวิต  
2) ความคืบหนาคดีฆาตกรรมนายพอละจี  รักจงเจริญ (บิลลี่) 
3) ความคืบหนาการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากการลงทุนในธุรกิจเงินนอกระบบหรือแชรลูกโซ  
และประเด็นอ่ืน ๆ  

ศูนยยุติธรรมสรางสุข นอกจากเปนหนวยงานรับเรื่องจากประชาชนในหลายชองทาง เชน สายดวนยุติธรรม 
เว็บไซต แอพพลิเคชั่นตางๆ และศูนยดํารงธรรมแลวนั้น ยังไดตั้งคณะทํางานข้ึนทําหนาท่ีในการตรวจสอบ วิเคราะห
เรื่องปญหาอาชญากรรมสําคัญท่ีสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมและปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานตางๆ  
ท่ีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน โดยบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ประชาชนไดรับทราบถึงภารกิจของศูนยยุติธรรมสรางสุขในการอํานวยความยุติธรรม เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ

และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินควร  
3 .  ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม  ล ง พ้ื น ท่ี 
     จัด โครงการยุติ ธรรมสร าง สุข  
     ครั้ ง ท่ี 1 ประจําปงบประมาณ    
     พ.ศ. 2563 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
ดานความม่ันคง เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนหรือเหยื่ออาชญากรรมใหมีความรวดเร็ว 
ทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสังคม มีการดําเนินงานท่ีโปรงใสและสามารถตอบสนองตอความตองการ 
ของประชาชนได ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมไดมีการสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมาย 

 

๓ 
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และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา เกิดความเปนธรรมในสังคม รวมท้ังสรางโอกาสในการเขาถึงบริการของรัฐ  
และไดตระหนักถึงโทษและปญหายาเสพติดท่ีสงผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน และสังคม การปองกันและการแกไข
ปญหาจึงตองมีการบูรณาการความรวมมือจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

กระทรวงยุติธรรมไดจัดโครงการยุติธรรมสรางสุข ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันศุกร 
ท่ี 11 ตุลาคม 2562 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดโครงการ พรอมดวยนายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช ผูชวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผูบริหาร
กระทรวงยุติธรรม โดยนายจารุวัฒน  เกลี้ยงเกลา  ผูวาราชการจังหวัดสงขลา หัวหนาสวนราชการในจังหวัดสงขลา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิต 
นักศึกษาและประชาชนกวา 800 คน เขารวมโครงการ ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดมอบเงินชวยเหลือ
เยียวยาผู เสียหายและจํา เลยในคดีอาญาในพ้ืนท่ีจั งหวัดสงขลาและจั งหวัดนราธิวาส จํานวน 16 ราย  
จํานวน 1,475,746 บาท และมอบเงินชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพ่ือชวยเหลือการขอปลอยตัวชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย จํานวน 2 ราย จํานวน 1,000,000 บาท รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวกระทรวงยุติธรรม 
พรอมท่ีจะทํางานเชิงรุก สรางสุขใหแกประชาชน มุงม่ันสงมอบความรูทางกฎหมายใหถึงบานประชาชนเพ่ือใหประชาชน
ไดรับสิทธิท่ีพึงได ลดการเกิดปญหาทางสังคม ปองกันไมใหประชาชนกระทําความผิด ท้ังนี้ หากประชาชนมีปญหา
ความเดือดรอนสามารถติดตอขอรับความชวยเหลือได ท่ี สายดวนยุติธรรม 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง  
หรือขอรับบริการไดท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดหรือศูนยยุติธรรมชุมชนทุกแหง ท้ังนี้ภายในงานมีการจัดอบรมใหความรู
ความเขาใจดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม โทษภัยของยาเสพติด การจัดนิทรรศการใหความรู การรับฟงปญหา
ความเดือดรอน การรับเรื่องราวรองทุกขและการไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี เปนตน  

และในเวลา 21.00 น. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงยุติธรรม  
ไดเปดกิจกรรมการสรางการรับรูและความเขาใจใหแกผูประกอบการและสถานบริการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล  
พรอมปลอยแถวเจาหนาท่ีจากหลายหนวยงาน อาทิ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กรมการปกครอง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสรรพสามิต กรมควบคุมโรค  

๔ 
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และภาคีเครือขายตาง ๆ เพ่ือขอความรวมมือและปองกันมิใหผูประกอบการใหบริการและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใหแกผูมีอายุต่ํากวา 20 ป และใหปดบริการไมเกินเท่ียงคืน 

เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงยุติธรรม  
ไดลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมบานก่ึงวิถี ชุมชนกาลาตาแป อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สําหรับการพัฒนาชุมชนกาลาตาแปนั้น 
เพ่ือใหผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํากลับคืนสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรมมีแนวคิด 
การชวยเหลือผูพนโทษซ่ึงอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เพ่ือใหผูพนโทษไดรับ 
การเตรียมความพรอมเพ่ือกลับคืนสูสังคม กลุมเปาหมาย คือ ผูพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษท่ีไดรับการคัดเลือก  
ซ่ึงอาจมาจากโครงการกําลังใจในพระดําริใหเขาไปพักอาศัยอยูนอกเรือนจํา ซ่ึงผูพนโทษจะไดรับการฝกอบรมความรู 
การฝกอาชีพใหมีทักษะการทํางาน การใชชีวิตในสังคม การหางานทํา โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของคนในชุมชน 
ท่ีมีความใกลเคียงกับการใชชีวิตอยูในสังคมเปนการเชื่อมตอระหวางเรือนจําและชุมชน และทําใหผูพนโทษ 
เกิดการปรับตัวไดดีและสามารถลดการกระทําผิดซํ้าและไมกลับเขาไปสูเรือนจําอีกครั้ง 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ประชาชนไดรับรูเรื่องงานของกระทรวงยุติธรรมและมีสวนรวมในกิจกรรมของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงความรวมมือ 

ของหนวยงานตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนอยางดี การลงพ้ืนท่ีโครงการยุติธรรมสรางสุขเปนการทํางานเชิงรุก สรางสุข
ใหแกประชาชน เพ่ือสงมอบความรูทางกฎหมายใหถึงประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดรับสิทธิท่ีพึงได ลดการเกิดปญหาทางสังคม 
ปองกันไมใหประชาชนกระทําความผิด 

4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
    เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม หั ว ห น า 
    หนวยงานปราบปรามยาเสพติด 
    แห งชาติประจํ าภู มิภาค เอเ ชีย 
    และแปซิฟก ครั้งท่ี 43     

เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รวมกลาวปาฐกถาพิเศษในการประชุมหัวหนาหนวยงานปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งท่ี ๔๓ จัดระหวางวันท่ี ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยการประชุม 
เปนการจัดรวมกันระหวางสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) และสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) ผูเขารวมประชุมระดับหัวหนาหนวยงานปราบปรามยาเสพติด
จากประเทศต าง  ๆ ในภู มิ ภาคเอเชี ยและแปซิฟ ก ๑๙ ประเทศ ผู แทนจากองค การระหว างประเทศ  
และผูแทนจากหนวยงานปองกันยาเสพติดในประเทศไทย ๑๕๐ คน  

 

๕ 
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นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งวา ประเทศในภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟกประสบปญหายาเสพติดท่ีมาจากแหลงผลิตยาเสพติดสองแหลง คือ สามเหลี่ยมทองคําและพระจันทรเสี้ยวทองคํา  
ซ่ึงปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนและสงผลกระทบตอสุขภาพ ความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน 
ท้ังในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ความรุนแรงและความซับซอนของปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ ทําใหประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 
ท่ีประสบปญหายาเสพติดรวมกัน จําเปนจะตองเสริมสรางความรวมมือระหวางกันเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการผลิตยาเสพติดในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยาบา ไอซ และเคตามีน 
รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหายาเสพติดเปนอยางมาก โดยถือเปนหนึ่งในนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  
อีกท้ังตลอดเวลาท่ีผานมาไดใหความสําคัญตอความรวมมือระหวางประเทศในการตอสู กับปญหายาเสพติด  
โดยมุงลดปริมาณยาเสพติดในภูมิภาคดวยการสกัดก้ันสารตั้งตนและเคมีภัณฑมิใหถูกลักลอบนําเขาไปยังแหลงผลิต 
ในสามเหลี่ ยมทอง คําและส กัด ก้ันไม ให ยา เสพติดแพรกระจายออกไป ท้ัง ในภู มิภาคและนอกภู มิภาค  
และในขณะเดียวกันยังไดเพ่ิมความพยายามในการปองกันยาเสพติด การลดอันตรายจากการใชยา การบําบัดรักษา 
และฟนฟูผูติดยาเสพติด โดยมุงเนนการใชชุมชนเปนศูนยกลางเ พ่ือลดอุปสงคยาเสพติดภายในประเทศ  
และในขณะเดียวกันภูมิภาคเอเชียและแปซิฟคกําลังประสบปญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งยาเสพติด
ประเภทสารสังเคราะห การประชุมในครั้งนี้ไดใหความสําคัญกับ ๓ ประเด็น ไดแก  
๑) การวิเคราะหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปญหาท่ีตองปรับปรุงขอมูลและสงเสริม 
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันอยางรวดเร็ว  
๒) การเสริมสรางศักยภาพดานการปฏิบัติการของเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการปองกันและแกไขปญหา 
การลักลอบคายาเสพติด เคมีภัณฑและสารตั้งตนใหทันตอสถานการณ  
๓) การเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานปราบปรามยาเสพติดผานการสงเสริมใหมีความชวยเหลือ 
ทางวิชาการดานการควบคุมยาเสพติดใหแกประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ 
ในการควบคุมการลักลอบผลิตและลําเลียงยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด และการปองกันการใชยาในทางท่ีผิด 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา ประเทศไทยไดรับการยอมรับในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขงภายใตปฏิบัติการแมน้ําโขงปลอดภัย โดยเปนตนแบบในการใชแนวทางการพัฒนาทางเลือก  

๖ 
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ในการดําเนินงาน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะประสานความรวมมือกับ
หนวยงานภาคีเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงกลาโหม ไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหายาเสพติดโดยมุงลดปริมาณยาเสพติดในภูมิภาค  
ผานการสกัดก้ันการลักลอบลําเลียงเคมีภัณฑสารตั้งตนเขาไปยังแหลงผลิต รวมถึงแพรกระจายออกไปท้ังในและนอกภูมิภาค  

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนวาการประชุมหัวหนา
หนวยงานปราบปรามยาเสพติดแหงชาติประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งท่ี ๔๓ ท้ัง ๑๘ ประเทศ ใหการยอมรับ
ประเทศไทยในเรื่องการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงประเทศไทยเปนเสนทางการลําเลียงยาเสพติดผานไป 
ในหลายประเทศ จึงทําใหไดรับการยอมรับในเรื่องนี้และใหความไววางใจ โดยจะเห็นไดจากสถิติจากสํานักงาน 
สถิติแหงชาติท่ีปริมาณผูท่ีใกลกับแหลงยาเสพติดมีปริมาณลดลงไมถึงรอยละ ๕ ความคาดหวังตองการปราบปรามยา
เสพติดใหหมดไป รอยละ ๑๐๐ ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย เนื่องจากในปจจุบันประสิทธิภาพการผลิตยาเสพติด
มีสูงและรวดเร็วมากข้ึน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดเสนอแนะเพ่ิมเติมใหกับกลุมประเทศเอเชีย 
และแปซิฟก นอกเหนือการปราบปราม คือ การเฝาระวังและสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งในการยับยั้งและ 
แจงเบาะแสยาเสพติด โดยสามารถแจงในทางลับไดเพ่ือความปลอดภัย  

สําหรับการพบปะกับกลุม ๑๘ ประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววายาเสพติดในปจจุบันไมไดผลิต
มาจากพืชเปนสวนใหญแตเปลี่ยนเปนเคมีภัณฑ อาทิ ซูโดอีเฟดีน เวลาขนสงจะคัดกรองตรวจสอบไดยาก  
ในสวนของแหล งยา เสพติดแหล ง ใหมนอกจากสามเหลี่ ยมทองคํา อย างแหล งพระจันทร เสี้ ยวทองคํา 
ท่ีอยูในแถบประเทศอัฟกานิสถานและประเทศอิหราน เปนแหลงท่ีอยูหางจากสามเหลี่ยมทองคําพอสมควร ซ่ึงม่ันใจวา
แหลงดังกลาวนี้จะไมมีการขนหรือจําหนายผานทางประเทศไทย แตตองมีมาตรการเฝาระวังแหลงผลิตใหมอยางรัดกุม  
ในสวนการอภิปรายงบประมาณท่ีผานมารัฐบาลถูกโจมตีเรื่องการใชงบประมาณการปองกันปราบปรามยาเสพติด 
ไดไมถึงเปานั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา ผูอภิปรายในเรื่องนี้อาจจะยังไมเขาใจเพราะในพ้ืนท่ี  
มีเพียงรอยละ ๕ เทานั้นท่ีอาจมียาเสพติดอยู จึงขอฝากไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการขายยาเสพติด 
ใหชวยกันสรางความเขมแข็ง สอดสองดูแล ย้ําวาปราบปรามอยางเดียวไมได ตองชวยสรางการรับรูใหรูเทาทันโทษ 
ยาเสพติดและเรงฟนฟูผูปวยติดยาเสพติดใหกลับมาใชชีวิตไดเหมือนคนปกต ิ

๗ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
การประชุมในครั้งนี้ ไดใหความสําคัญกับ ๓ ประเด็น ไดแก ๑ ) การวิ เคราะหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณปญหาท่ีตองปรับปรุงขอมูลและสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันอยางรวดเร็ว  
๒) การเสริมสรางศักยภาพดานการปฏิบัติการของเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายในการปองกันและแกไขปญหา 
การลักลอบคายาเสพติด เคมีภัณฑและสารตั้งตนใหทันตอสถานการณ  
๓) การเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานปราบปรามยาเสพติด ผานการสงเสริมใหมีความชวยเหลือ 
ทางวิชาการดานการควบคุมยาเสพติดใหแกประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ 
ในการควบคุมการลักลอบผลิตและลําเลยีงยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติดและการปองกันการใชยาในทางท่ีผิด 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
    เปนประธานเปดอบรมเตรียมความพรอม  
   ผู ไ ก ล เ ก ล่ี ย  เ พ่ื อ ข้ึ น ท ะ เ บี ย น 
   ตามพระราชบัญญัติการไกลเกล่ีย 
   ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒     

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามพระราชบัญญัต ิ
การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใตโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหวางวันท่ี ๒๐ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย วาท่ีรอยตรี ธนกฤต จิตรอารียรัตน เลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน นิติกาญจนา ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ 
เจนชัยจิตรวนิช ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงยุติธรรม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา รัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
มีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะสรางความความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงยุติธรรม 
ได ใหความสําคัญในการนําความยุติธรรมไปสูประชาชนอยางสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาคทุกชนชั้น  
ดังนั้น พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือเปนกฎหมายท่ีจะชวยใหหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ผูไกลเกลี่ยภาคประชาชนท้ังในสวนกลางและในสวนภูมิภาค สามารถอํานวยความยุติธรรมใหประชาชนไดโดยสะดวก 
รวดเร็วและไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร เกิดความเทาเทียมและเสมอภาคทุกชนชั้นในการเขาถึงความยุติธรรม  
ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล ผูเขารับการฝกอบรมทุกทานท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรนี้ 

 

๘ 
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ถือเปนกลไกท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และมีสวนรวมกับกระทรวงยุติธรรมในการสงเสริมและดําเนินงานไกลเกลี่ยขอพิพาทในฐานะผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
เพ่ือใหประชาชนทุกชนชั้นสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางแทจริง ทําใหปริมาณคดีข้ึนสูศาลลดนอยลง ลดปญหา
ความขัดแยง เกิดความสมานฉันทข้ึนในสังคมใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดโดยเร็ว 

การฝกอบรมหลักสูตรอบรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  
เปนการสรางผูไกลเกลี่ยรุนแรกของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  
และเปนการสรางมิติใหมในการไกลเกลี่ยของกระทรวงยุติธรรมท่ีมีระบบการข้ึนทะเบียน โดยจัดทําบัญชีผูไกลเกลี่ย
ครอบคลุมท่ัวประเทศท้ัง ๗๖ จังหวัด โดยยกระดับผูไกลเกลี่ยภาคประชาชน ปราชญชาวบานท่ีมีความสามารถ 
และประสบการณในการระงับขอขัดแยงในชุมชนข้ึนมาเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  

ประโยชนท่ีไดรับ   
1) การสรางบุคลากรภาคประชาชนในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
2) การนําพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) การจัดทําบัญชีผูไกลเกลี่ยครอบคลุมท่ัวประเทศท้ัง ๗๖ จังหวัด 
4) ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางแทจริง 
5) สามารถอํานวยความยุติธรรมใหประชาชนไดโดยสะดวก รวดเร็วและไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร 

และปริมาณคดีข้ึนสูศาลลดนอยลง 
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