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ความมันคง
่
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การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

อํานาจหน้าที่
บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
เสริมสร้างและอํานวยความยติตธรรมในสงคม
เสรมสรางและอานวยความยุ
ธรรมในสังคม
และราชการอื่นตามทีม่ ีกฎหมายกําหนด
ให้เป็ นอํานาจหน้าทีข่ องกระทรวงยุติธรรม
หรือส่วนราชการทีส่ งั กัดกระทรวงยุติธรรม

รัฐธรรมนู ญฯ พ.ศ. 2560
แนวทางการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ช์ าติ ระยะ 20 ปี
 การปรองดองสมานฉันท์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
SDGs
Thailand 4.0

ลดความเหลื่อมล้ํา/เกิดความเป็นธรรม
ในสังคม/สังคมมีความสงบสขข
ในสงคม/สงคมมความสงบสุ
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วิสยั ทัศน์
“หลักประกันความยุตุ ิธรรมตามมาตรฐานสากล”
ฐ

กระทรวงยุติธรรม

ผลสัมฤทธิ์
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การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

พัฒนาและบู รณาการ
กระบวนการยุติธรรม

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

6

การสร้าง การเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
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การพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
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การป้องกันและการปราบปราม
อาชญากรรมด้านความมันคง
่
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การเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

การสร้างความปลอดภัย
และความสงบสุขในสังคม

ผลสัมฤทธิ์
สังคมมีภมู ิค้ มุ กัน ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด

ผลสัมฤทธิ์
1. สังคมเชื่อมั่นการแก้ ไขฟื้ นฟู
ผู้กระทําความผิด
2. ลดการกระทําผิดซํา้

เปาหมาย
เป
้ าหมาย
1. ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ควบคุมปัญหา และลดผลกระทบของ
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
2. บังคับใช้ กฎหมายให้ มปี ระสิทธิภาพ
สูงู สุดุ

เป้าหมาย
1. ผู้พ้นโทษผ่านการแก้ ไข ฟื้ นฟู
มีการศึกษา มีงานทํา มีรายได้
พึ่งตนเองได้
2. ลดการกระทําผิดซํา้ ของผู้กระทําผิด

กลยุทธ์
1. สร้ างภูมิค้ มุ กันและป้ องกันยาเสพติด
ในทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2. พัฒนาและจัดทําระบบงานแก้ ไข
ปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแนวใหม่
3. เสริมสร้ างขีดความสามารถของ
กลไกและเครือข่ายในการดําเนินงาน
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทั้งในและระหว่างประเทศ

กลยุทธ์
1. ยกระดับการควบคุมดูแลและ
แก้ ไขฟื้ นฟูผ้ กู ระทําผิดตามมาตรฐาน
สากล
2. ส่่งเสริิมการมีสี ่วนร่่วมของทุกภาคส่่วน
ในการเปลี่ยนภาระให้ เป็ นพลัง

การอํานวยความยุติธรรม
ผลสัมฤทธิ์
1. ลดความเหลื่อมลํา้ ในการเข้ าถึงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
2. ประชาชนได้ รับบริการงานยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. อํานวยความยุติธรรมเพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึง
ความยุติธรรม
2. กระบวนการยุติธรรมได้ รับความเชื่อมั่น
และไม่ถูกนําไปเป็ นเงื่อนไขในการใช้ ความรุนุ แรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ประชาชนเข้ าถึงบริการด้ านนิติวิทยาศาสตร์
ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว
4. นักลงทุนมีความเชื่อมั่นและเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ างการรับรู้สทิ ธิมนุษยชนของเจ้ าหน้ าที่
รัฐและประชาชน
2. เสริมสร้ างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน
3. สร้ างการรับรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ แก่
ประชาชน
4. เสริมสร้ างประสิทธิภาพงานยุติธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5. นําระบบเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานและการให้ บริการ
ปฏบตงานและการใหบรการ
6. พัฒนาระบบการบังคับคดี

การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความมันคง
่

การเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

ผลสัมฤทธิ์
1. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมี
ความทันสมัย สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
2. การบังคับใช้ กฎหมายมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนมีการรับรู้กฎหมายและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
4. ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ
บังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับคดีด้าน
ความมั่นคง
2. คดีความมั่นคงมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลสัมฤทธิ์
สังคมมีความปรองดองและ
สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เป้าหมาย
1 ประชาชนรบรู
1.
ประชาชนรับร้ และใชกระบวนการ
ละใช้ กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกมากขึ้น
2. กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานตาม
หลักสากล
กลยุทุ ธ์
1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมผ่าน กพยช.
2. พัฒนาการวิจัย ศักยภาพบุคลากร และ
นโยบายการบริหารกระบวนการยุติธรรม
3. ส่งเสริมการอนุวัตกิ ารปฏิบตั ติ าม
ข้้ อกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
4. สร้ างเครือข่ายและมีบทบาทนําด้ านการ
พัฒนามาตรฐานการบริหารงานยุติธรรม
ในเวทีระหว่างประเทศ
5. พัฒนาระบบงานอนุญาโตตุลาการ
ให้ เป็ นมาตรฐานสากล
ใหเปนมาตรฐานสากล

เป้าหมาย
1. ระบบฐานข้ อมูลอาชญากรรม
ด้ านความมั่นคงได้ รับการพัฒนา
และใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
2. ป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้ านความมั่นคง
ด้ วยงานนิติวิทยาศาสตร์
กลยุทธ ์
1. เสริมสร้ างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีและภาคประชาชนในการ
เฝ้ าระวังอาชญากรรมด้ านความ
มั่นคง
2 พฒนาประสทธภาพการ
2.
พัฒนาประสิทธิภาพการ
รวบรวมพยานหลักฐานและ
ฐานข้ อมูลเพื่อการป้ องกันและ
ปราบปรามและการสอบสวนคดี
ด้ านความมั่นคง
3. บูบรณาการความร่
รณาการความรวมมอกบ
วมมือกับ
หน่วยบังคับใช้ กฎหมาย

เป้าหมาย
1. มีศูนย์ประสานงานในการ
สร้ างความปรองดองสมานฉันท์
2. นําหลักนิติธรรมและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
ในการจัดการความขัดแย้ ง
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักนิติธรรมและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อการ
จัดการความขัดแย้ ง
2. จััดตั้งั ศูนย์ป์ ระสานและ
ข้ อมูลผู้ได้ รับผลกระทบจาก
ความขัดแย้ ง
3. สร้ างสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมและเร่งรัด
ผลักดันการอย่ร่วมกนอยางสนต
ผลกดนการอยู
วมกันอย่างสันติ
วิธี
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ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

การสร้างความปลอดภัย
และความสงบสุขในสังคม

1. แผนงานป้องกันยาเสพติด
1.1 การป้องกันยาเสพติดระหว่างประเทศ
- โครงการแม่นาํ้ โขงปลอดภัย (Safe Mekong) (ต่อเนื่อง)
- โครงการประชุม ICAD 2 (ต่อเนื่อง)
1.2 การป้องกันยาเสพติดภายในประเทศ
- โครงการป้ องกันกลุ่มเสี่ยงที่เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่และวัย
แรงงาน (ต่อเนื่อง)
- โครงการ To be Number One ของหน่วยงานในสังกัด
(ต่อเนื่อง)
- โครงการเสริมสร้ างหมู่บ้านชุมชุนเข้ มแข็งปลอด
ยาเสพติด (ต่อเนื่อง)
- โครงการบูรณาการด้ านการปราบปรามยาเสพติดกับ
หน่วยงานด้ านการตรวจสอบและยึดทรัพย์สนิ (ต่อเนื่อง)
2. แผนงานปราบปรามยาเสพติด
- การสกัดกั้นยาเสพติดและสารตั้งต้ นบริเวณชายแดน
(ต่อเนื่อง)
- โครงการปราบปรามเครือข่ายและผู้ค้ายาเสพติด
รายสําคัญ(ต่อเนื่อง)
- โครงการช่องทางพิเศษ (Fast track) ดําเนินการบังคับคดดี
โทษปรับคดียาเสพติด (ต่อเนื่อง)
3. แผนงานบําบัดแก้ไขฟื้ นฟูและติดตามผูต้ ิดยาเสพติด
- โครงการบําบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติด
ยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัดและวิวัฒน์พลเมือง
(ต่่อเนื่ ือง)
- ผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์ได้ รับการควบคุม ดูแล
- เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติดได้ รับการบําบัด
แก้ ไขและฟื้ นฟูสมรรถภาพ (ต่อเนื่อง)
- โครงการบําบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเพสติด (ต่อเนื่อง)
- ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้ รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ในระบบบังคับบําบัด (ต่อเนื่อง)
- โครงการพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้ นฟูในระบบบังคับบําบัด
ใ ้ เป็ นมาตรฐาน (ริ
ให้
( ิเริ่ิม)
- โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรับผิดชอบระบบการบําบัด
ยาเสพติดของประเทศ (เร่งรัด)
- โครงการบูรณาการการบําบัดฟื้ นฟูผ้ ูติดยาเสพติด
ในภูมิภาคอาเซียน (ริเริ่ม)
- โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลกลางด้ านการบําบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดของประเทศ (ริเริ่ม)

1. แผนงานด้านการควบคุมดูแลและแก้ไขฟื้้ นฟู
ผูก้ ระทําความผิด
1.1 การควบคุมดูแลผูก้ ระทําความผิดในทีค่ วบคุม
1) งานพัฒนาพฤตินิสยั เด็กและเยาวชน (ต่อเนื่อง)
2) งานคุม้ ครองเด็ก เยาวชนและผูเ้ ยาว์
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยา
ในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้ อน
รุนแรง (ต่อเนื่อง)
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ (ริเริ่ม)
- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก
และเยาวชนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ (ริเริ่ม)
3) ผูต้ อ้ งขังได้รบั การควบคุมดูแล
- โครงการพัฒนาพฤตินิสยั ผู้ต้องขังเฉพาะทาง
(เร่งรัด)
- การเตรียมความพร้ อมก่อนปล่อย (ริเริ่ม/เร่งรัด)
4) ผูต้ อ้ งขังได้
ไ รบั การแก้ไขฟื้้ นฟู และพัฒนาพฤติ
นิสยั (ต่อเนือ่ ง)
5) โครงการกําลังใจฯ (ต่อเนื่อง)
1.2 การแก้ไขฟื้ นฟูผูก้ ระทําความผิดในชุมชน
1) ผู้กระทําผิดได้ รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม
สอดส่องและแก้ ไข (ต่อเนื่อง)
2) โครงการบ้ านกึ่งวิถี (ต่อเนื่อง)
3) โครงการสร้ างจิตสํานึกของผู้กระทําผิดโดยการ
เยียี วยาความเสียี หาย (ริิเริ่ิม)
4) โครงการนําเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ กบั ผู้กระทําผิด (ต่อเนื่อง)
2. แผนงานป้องกันอาชญากรรม
- โครงการสร้ างปัญญา พัฒนาอาชีพ (เร่งรัด)
- การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของผู้กระทําความผิดที่เป็ นผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน
(เร่งรัด)
- โครงการสร้
โ
้ างงาน สร้้ างรายได้
ไ ้ ให้้ แก่่เด็ก็ และเยาวชน
(Brand DJOB (ต่อเนื่อง)
- โครงการเตรียมความพร้ อมก่อนปล่อย (เรือนจํา
โครงสร้ างเบา) (เร่งรัด)
- โครงการจ้ างงานและสร้ างอาชีพที่ครบวงจร (ริเริ่ม)
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจําหน่าย
สินค้ าของผู้กระทําความผิด (ต่อเนื่อง/เร่งรัด)
- พัฒนากองทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ผู้ พ้ นโทษ
โ (รเรม)
( ิ ่ิ )
- โครงการกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกเพื่อสร้ าง
ความสมานฉันท์ในสังคม/มาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชน (ต่อเนื่อง)

การอํานวยความยุติธรรม

การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความมันคง
่

การเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

1. แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็ นธรรม
- งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยกองทุนยุติธรรม
(ต่อเนือ่ ง/เร่ งรัด)
- งานค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่ าทดแทนและค่าใช้ จ่ายแก่จาํ เลยในคดีอาญา
(ต่อเนือ่ ง)
- การจัดหาทนายความและที่ปรึกษาทางด้ านกฎหมายให้ กบั ผู้ต้องหาและจําเลย รวมทั้ง
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสจู น์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
เพื่ออํานวยการความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลํา้ (ต่อเนือ่ ง)
โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้ างความร้ ความเข้
วามเขาใจดานนตวทยาศาสตร
าใจด้ านนิติวิทยาศาสตร์
- โครงการเผยแพรประชาสมพนธและสรางความรู
ให้ แก่กลุ่มเป้ าหมาย (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการยกระดับบริการประชาชนสู่ระบบบริการดิจิทลั (ริเริ่ม)
- โครงการสร้ างความรับรู้ด้านอนุญาโตตุลาการผ่านสือ่ (ต่อเนือ่ ง)
- การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสู่ชุมชน (ต่อเนือ่ ง)
- งานคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ต่อเนือ่ ง)
2. แผนงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้ าถึงความยุติธรรมของประชาชน
(ต่อเนือ่ ง)
- การพัฒนาระบบไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทในชุมชน (ต่อเนือ่ ง)
3 แผนงานดานสทธมนุ
3.
้ สิ ิ ษยชน
ช
- การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศ (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการด้ านสิทธิมนุษยชนของประเทศ (ริเริ่ม)
- โครงการพัฒนาระบบงานสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจเอกชน (ริเริ่ม)
4. แผนงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความ
เป็ นธรรมให้จงั หวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการสร้ างความเข้ าใจเรื่องการอํานวยความยุติธรรม (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคดีความมั่นคง (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการอํานวยความยุติธรรมให้ แก่ประชาชน (ต่อเนือ่ ง)
- งานเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบ (ต่อเนือ่ ง)
5. แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีลม้ ละลาย และการฟื้้ นฟูกิจการของ
ลูกหนี้
- โครงการพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่ ง คดีล้มละลาย ฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ และเป็ น
ช่องทางในการรับวางทรัพย์ (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการไกล่ เกลี่ยหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. และ
หนี้ SMEs (ต่อเนือ่ ง)
- เร่ งรัดผลักดันทรัพย์สนิ เข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจ (ต่อเนือ่ ง)
- การพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดี (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการเสริมสร้ างศักยภาพแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ((SMEs)) ((ต่อเนือ่ ง))
6. แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพือ่ บริการประชาชนของ
กระทรวงยุติธรรม
- พัฒนาโครงสร้ างและระบบการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใน
การให้ บริการประชาชน (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการเสริมสร้ างและพัฒนาบุคลากรให้ มอี งค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการเสริมสร้ างขีดความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ในการอนุญาโตตุลาการ(ต่อเนือ่ ง)
- โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้ านนิติวิทยาศาสตร์ของอาเซียน (ริเริ่ม)
- โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางด้ านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ (ริเริ่ม)
- โครงการสงเสรมภาครฐและเอกชนในการใหบรการงานดานนตวทยาศาสตรตาม
โครงการส่งเสริมภาครัฐแล เอกชนในการให้ บริการงานด้ านนิติวิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล (ริเริ่ม)
- โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ริเริ่ม)
- โครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้ บริการ (Business Model) ของกรม
บังคดีจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็ นผู้กาํ กับดูแล (Regulator) (ริเริ่ม)
- โครงการปรับปรุงพัฒนาเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เอกชน (ริเริ่ม)
- โครงการจัดตั้งสํานักฝึ กอบรมผู้ทาํ หน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงานบังคับคดีเอกชนและ
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (Institute of Civil Enforcement Officer and Trustee) (ริเริ่ม)

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
1.1 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรมของประเทศ
1) ปฏิรปู ระบบทนายความอาสา ทนายขอแรง และที่ปรึกษา
กฎหมาย (เร่งรัด)
2) ปฏิรปู กิจการตํารวจ (เร่งรัด)
3) การปฏิรปู ประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยใช้ การ
ประเมินเป็ นตัวชี้วัด (เร่งรัด)
1.2 ศึกษาวิจยั เพือ่ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- การวิจิ ัยและพฒนาเพื
ั
่ อื สร้้ างทุนปัปญญาของชาติิ สร้้ างความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
และหน่วยงานภาครัฐฯ (ต่อเนื่อง)
- โครงการวิจัยพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง พาณิชย์และ
อาญา (ต่อเนื่อง)
- การพัฒนากระบวนการและแก้ ไขกฎหมายเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการใช้ อนุญาโตตุลาการและการประนอม
ข้ อพิพาทระหว่างประเทศ (ริเริ่ม)
- โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยเพอการบรหารและอานวย
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและอํานวย
ความยุตธิ รรมทางอาญา (ต่อเนื่อง)
1.3 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุตธิ รรมด้ าน
ยาเสพติด เด็กและเยาวชน ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ คดีอาญาและคดีพิเศษ
นิตวิ ิทยาศาสตร์ แพ่งพาณิชย์ ล้ มละลาย
การบังคับดี และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (เร่งรัด)
- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
ยุุตธิ รรม (เร่งรัด)
- ปรับปรุงมาตรการและกฎเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้
อนุญาโตตุลาการ (ต่อเนื่อง)
2. แผนงานพัฒนาโครงสร้ างและระบบบริหารจัดการของกระทรวง
ยุตธิ รรม
- โครงการพัฒนาโครงสร้ างและระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ด้ านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- โครงการประสานและพัฒนาระบบงานยุตธิ รรม
- โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงาน
ยุตธิ รรม
- โครงการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องขอระงับข้ อพิพาท
ทางเลือก
3. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
- โครงการยกระดับบริการประชาชนสู่ระบบบริการดิจิทลั
- โครงการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมอิเล็กทรอนิกส์ (NSWJ)
- โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศกระบวนการ
ยุตธิ รรม
4 แผนงานสงเสรมบทบาทกระบวนการยุ
4.
แผนงานส่งเสริมบทบาทกระบวนการยติตธรรมไทยสู
ธรรมไทยส่เวที
วทสากล
สากล
- การเสริมสร้ างบทบาทองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเป็ นสถาบัน
สมทบแห่งองค์การสหประชาชาติ (ต่อเนื่อง)
- การเสริมสร้ างขีดความสามารถและการสร้ างเครือข่าย
ด้ านกระบวนการยุตธิ รรมในเวทีระหว่างประเทศ (ต่อเนื่อง)
- พัฒนางานบังคับคดีเพื่อเอื้อต่อการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) (ต่อเนื่อง)

1. แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้าน
ความมันคง
่
- การจัดการคดีพิเศษแล้ วเสร็จตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด (ต่อเนื่อง)
- โครงการสร้ างเครือข่ายภาคประชาชน
ในการเตือนภัยและแจ้ งเบาะแสอาชญากรรม
(ต่อเนื่อง)
2. แผนงานปราบปรามอาชญากรรม
ป ป
ด้านความมันคง
่
1) การสืบสวน สอบสวนและดําเนินคดี
พิเศษ (เร่ งรัด)
- คดีค้ามนุษย์
- คดีบุกรุก และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
- คดฉอโกงประชาชนและแชรลู
คดีฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลกโซ่
กโซ
- คดีความมั่นคง
- คดีฮ้ัวประมูลและการทุจริตการจัดซื้อ
จัดจ้ างการทุจริตภาครัฐ
- คดีเกี่ยวกับภาษี การเงินการธนาคาร
3. แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมด้านความ
มันคง
่
- การจัดทําฐานข้ อมูลสนับสนุนการป้ องกัน
อาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง
(ต่อเนื่อง)
- โครงการตรวจพิสจู น์สารพันธุกรรม
(DNA) เอกลักษณ์บุคคลวัตถุพยานเพื่อการ
สนับสนุนการสืบสวน สอบสวนอาชญากรรม
พิเศษและป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ต่อเนื่อง)
- โครงการบูรณาการเครือข่ายการให้ บริการ
งานด้ านนิติวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง)

1. แผนงานการใช้หลักยุติธรรมและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพือ่ จัดการ
ความขัดแย้ง
- ใช้ หลักกฎหมายแยกแยะกลุ่มคดีและ
สถานะทางคดี เพื่อให้ เป็ นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรม (ริเริ่ม)
- สร้ างความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและ
การบังคับใช้ กฎหมาย (รเรม)
การบงคบใชกฎหมาย
(ริเริ่ม)
2. แผนงานจัดตั้งศู นย์ประสานงานและ
ข้อมูลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทาง
ด้ านการสร้ างความปรองดองสมานฉันท์
โดยให้ หลักกฎหมายและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
(ริเริ่ม)
- พัฒนา ปรับปรุง จัดทํากฎหมายและ
ระเบียี บข้้ อบังั คับั ในการแก้
ใ
้ ไข เยียี วยา และ
ฟื้ นฟูผ้ ูได้ รับผลกระทบ (ริเริ่ม)
- จัดทําระบบฐานข้ อมูลปัญหาความขัดแย้ ง
(ริเริ่ม)
- เยียวยา ฟื้ นฟู และดูแลผู้เกี่ยวข้ องและ
ได้ รับผลกระทบ (ริเริ่ม)
3. สร้างสภาวะที่เอื้ อต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
3.1 เร่งรัดผลักดันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
วิธี
- ส่งเสริมและพัฒนากลไกของรัฐในการ
เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเพื่อจัดการความ
ขัดแย้ งในระดับชาติ (ริเริ่ม)
- โครงการผลิตสื่อสร้ างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้ างสันติวิธแี ละความสมานฉันท์ใน
สังคม (รเรม)
สงคม
(ริเริ่ม)
- สร้ างและพัฒนาเครือข่ายด้ านความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและสถานศึกษา
เพื่อปลูกฝังสันติวัฒนธรรมที่เข้ มแข็ง (ริเริ่ม)
- ไกล่เกลี่ยระงับข้ อพิพาทและจัดการ
ความขัดแย้ งโดยใช้ กลไกยุติธรรมชุมชนด้ วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (ริเริ่ม)
3.2 ลดและขจัดความเหลื่อมลํา้ ในสังคมที่
บ่่มเพาะความขัดั แย้้ ง
- ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้ างทางสังคม
(Social-economic structure) เพื่อลดปัญหา
ความเหลื่อมลํา้ อันเป็ นสาเหตุของความ
ขัดแย้ ง (ริเริ่ม)
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