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 บทสรุปผู้บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกัน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้รัฐบาลจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน 
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน (มาตรา 65) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กระทรวงยุติธรรมได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาธารณะของประเทศ มาเป็นกรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
1. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์จะช่วยก าหนดเค้าโครงและความสัมพันธ์กับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทิศทางและเนื้อหาของ
ยุทธศาสตร์ โดยกรอบแนวคิด ประกอบด้วยนโยบายสาธารณะส าคัญ ดังนี้ 

1.1 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  
สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 

1) รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบั ติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร รวมทั้งรัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ (มาตรา ๖๘) 

2) รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ หรือที่เป็นอุป สรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ และให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  

นอกจากนี้ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจาร ณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  

รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุก
ฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (มาตรา 77) 

 
 



๒ 
  

3) มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเก่ียวกับการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม มีดังนี้ 
1) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และให้บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการและเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการและการบริการ
ประชาชน  

(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ 
โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน  

(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และ
สามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้ อง โดยคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 
2) ด้านกฎหมาย  

(๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ื อให้การท างานเกิด
ความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน เกินความจ าเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้อ งกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย  

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ
ของกฎหมายได้ง่าย  

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
 
 



๓ 
  

3) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และ  

มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมา ยอย่างเคร่งครัดเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม  

(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้า ที่ของพนักงานสอบสวน และพนักงาน
อัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มี
อิสระจากกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก  

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวก
และรวดเร็ว  

(๔) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม  
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าต อบแทนที่เหมาะสม 
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม ที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโส
และความรู้ความสามารถประกอบกัน เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิ ทธิภาพ และภาคภูมิใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 

1.2 วาระปฏิรูปประเทศ 
 แผนงานส าคัญในการปฏิรูปประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย  

1) การปฏิรูปกิจการต ารวจ 
2) การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด 
3) การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน 
4) การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบการท าความผิดทางอาญา (ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม) 
5) โครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) 
6) การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน 

 



๔ 
  

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ซึ่งปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า 

1) การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพ
สิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ 

2) กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น  สิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งจะกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดรับ
ข้อก าหนดของสังคมโลก 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ได้ก าหนดอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย มีการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง ไม่คอร์รัปชั่น โดยแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ก าหนดเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ อาทิ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ อาทิ การ

พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สู่สากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
พัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณภาพ 

จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยมีกรอบแนวทางที่ส าคัญ คือ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และการสร้างเสริม
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาพและเป็นธรรม โดยมีกรอบแนวทางที่ส าคัญ คือ 

การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม 
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความมั่นคงด้านน้ า ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติ และมุ่งสูการเป็นสังคมสีเขียว โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ คือ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น  
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ คือ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล และการพัฒ นาระบบการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 

1.4 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  กระทรวงยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน เป็นการไกล่เกลี่ยในการส่งเสริมให้เกิดความความสามัคคีและความสมานฉันท์ 
ในชุมชน การเคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญา ที่เป็นความผิดอันยอม
ความได้ โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือจัดการความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งการด าเนินการข้างต้น จะเป็นการท างานร่วมกับภาคีต่าง ๆ ในชุมชน 
รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ด้วย 
 

1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉับที่ 12 
รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคง 

มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเป้าหมายและแนวทางส าคัญ ออกเป็น 10 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ก าหนดให้คนไทยมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี เป็นพลเมืองตื่นรู้ ปรับตัวเท่าทันสถานการณ์ และรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม 

โดยก าหนดแนวทางส าคัญ อาทิ 1) การลงทุนพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 2) การสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 3) การล ดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพ 4) การยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน เน้นให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร อาชีพ และบริการ

ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีแนวทางส าคัญ อาทิ 1) แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย 2) แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม 3) การขยายระบบแพทย์ทางไกล 4) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยโครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่ นใหม่และสังคม
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ โดยมีแนวทางส าคัญ 
อาทิ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ  
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5) การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยมีแนวทางส าคัญ คือ 1) การส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะ
ยาว 2) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3) โครงการเมืองสีเขียว และ 4) การลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย โดยมีแนวทางส าคัญ 
อาทิ 1) สร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 2) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
และภัยคุกคามข้ามชาติ 4) การป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยเพ่ิมระบบดิจิทัล  
ในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น โดยมีแนวทางส าคัญ อาทิ  1) การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 2) การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ 3) การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือวางระบบการบริหาร
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จัดการงบประมาณเชิงพ้ืนที่ 4) การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน 5) การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 6) การส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมีแนวทางส าคัญ อาทิ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 3) การพัฒนา

ด้านพลังงาน 4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางส าคัญ อาทิ 1) ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 2) พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3) โครงการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพ่ือน าขึ้นบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 

ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน มีแนวทางส าคัญ 
อาทิ 1) โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ยาพาราภ าคใต้ 3) โครงการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

เพ่ิมขึ้น มีแนวทางการส าคัญ อาทิ 1) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ 2) แผนงานความร่วมมือทางเ ศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ 3) แผนงานการพัมนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 
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โดยสรุป ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีแผนงานที่รับผิดชอบ คือ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน และมีแผนงาน
ส าคัญรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ แก่ แผนงานการ
ปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน จะส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ โดยเฉพาะการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 
 

1.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลก ระหว่างปี 2016-2030 มี 17 เป้าหมายได้แก่ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับหน่วยงานอ่ืนในเป้าหมายที่ 16 ที่ก าหนดว่า ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
 

1.7 นโยบาย Thailand 4.0 
 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงกับภาคนอก (ประชาคมโลก) ในรูปแบบพันธกรณีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานสากล ที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใน (Strength from Within) คือ การพัฒนาภายในประเทศ 4 มิติ คือ การยกระดับ
ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ หรือ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) สร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข การรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  
โดยการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) ที่ประยุกต์ข้อมูลข่าวสาร (Information) กับเทคโนโลยี (Technology) เพ่ือยกระดับการให้บริการต่อประชาชน  
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างความแตกต่างเพ่ือพัฒนาการให้บริการ ( Innovation) รวมทั้งการท้างานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Network)  
ที่เปิดโอกาสให้องค์ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ค้นหาแนวทางการปฏิบัติง านร่วมกันในบริบท 
เชิงเครือข่าย 

ส่วนการเชื่อมโยงกับภายนอก (Connecting the World) คือ การด าเนินการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้ง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน และในระดับนานาชาติ รวมถึงการน าพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลมาเพ่ิมศักยภาพและมูลค่าในการให้บริการประชาชน 
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1.8 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าหนดการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ก าหนดกฎหมายเหล่านั้น  

ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย มีมาตรฐานตามหลักสากล 
ทันสมัยและเป็นธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

๒) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน
และประชาชน ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีจะเปิดกว้างข้ึน 

๓) จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
๔) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัด การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบ บฐานข้อมูล 

ที่เชื่อมโยงกัน 
๕) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุน

ยุติธรรม เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม 
 

1.9 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)  
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีจุดเน้น 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 

 1. การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  
เป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าของประชาชน ดังนี้ 
1.1 กองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

(๑) การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
(๒) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
(๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(๔) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
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(๕) การด าเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน 
1.2 ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จ าเลยในคดีอาญาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ค่าขาดรายได้ ค่าใช้ จ่ายที่จ าเป็น 

รวมถึงค่าทดแทนการถูกจ าคุก 
1.3 คลินิคยุติธรรม การให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประจ าอยู่ที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
กระทรวงยุติธรรมก าหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า การที่ประชาชนทุกระดับได้รับการบริการงานยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรม  เป็นส่วนหนึ่งใน

การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

2. การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน 
การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีที่มาจากปัญหาประชาชนไม่รู้กฎหมาย ท าให้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ทราบ

ว่าสิ่งที่ก าลังกระท าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมถึงการไม่รู้สิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได้ ไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืน จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมจึงก าหนด
นโยบายสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีที่มาจากปัญหาประชาชนไม่รู้กฎหมาย ท าให้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ทราบ
ว่าสิ่งที่ก าลังกระท าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมถึงการไม่รู้สิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได้ ไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืน จากปัญ หาดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมจึงก าหนด
นโยบายสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นการเสริมสร้างความรู้ผ่านชุดท าความเข้าใจที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย เช่น กฎหมายสามัญ
ประจ าบ้าน เกมส์การ์ดพลังสิทธิ และThe Choice เกมส์ทางเลือก – ทางรอด (เกมส์ให้ความรู้ เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ) รวมถึงการจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้  
ทางสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อ Infographic คู่มือประชาชน และการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เป็นต้น  

ท าให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ิมขึ้น ลดจ านวนผู้กระท าผิดเหตุเพราะไม่รู้กฎหมาย นอกจากนี้ประชาชนสามารถได้รับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและเข้าถึงสิทธิเพ่ิมขึ้น อาทิ กองทุนยุติธรรม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอา ญา พ.ศ. 2544 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 เกี่ยวกับการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา 

กระทรวงยุติธรรมก าหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า เมื่อประชาชนรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเป็นกติกาของสังคม จะเป็นส่วนเสริมที่ท าให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อพิพาทและการกระท าผิดต่างๆลดลง รวมถึงเกิดการเคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืน โดยผลลัพธ์นี้จะตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าข อง
มนุษย์ ผ่านการสร้างนวัตกรรมการสร้างการรับรู้ และสังคมที่อยู่ดีมีสุข กล่าวคือ เมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ก็จะไม่กระท าความผิด มีการเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น สังคมก็จะเกิดความสงบสุข  
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3. การคืนคนดีสู่สังคม  
การลดจ านวนผู้กระท าผิดซ้ า โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนและผู้กระท าผิดผ่านการฟ้ืนฟูกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขภายหลังปล่อย โดยมีรายได้

และมีงานท า รวมถึงผู้ถูกคุมประพฤติไดร้ับการแก้ไขฟ้ืนฟูให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า 
เป็นแนวคิดในการลดจ านวนผู้กระท าผิดซ้ าเมื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตในสังคม โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
การแก้ไขฟ้ืนฟูกลุ่มผู้กระท าผิด แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ต้องขัง และกลุ่มผู้กระท าผิดที่ถูกคุมความประพฤติ ส าหรับกลุ่มเด็กและ

เยาวชน มีการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบต่อเนื่อง (IRC) ขณะที่กลุ่มผู้ต้องขังเน้นการฝึกทักษะเพ่ือประกอบอาชีพ ผ่านเรือนจ าเฉพาะทาง และการฝึก
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการภายนอก ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้กระท าผิดผ่าน
ระบบ e-commerce เพ่ือสร้างอาชีพให้ผู้กระท าผิดสามารถใช้ชีวิตหลังพ้นโทษ ท าให้สังคมยอมรับ และกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษมั่นใจในศักยภาพตัวเองมากขึ้ น การพัฒนา
ทักษะ และผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขัง ส่วนการปฎิบัติต่อผู้กระท าผิดที่ถูกคุมความประพฤติเป็นการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) เข้ามาใช้ในการ
ควบคุมตัวผู้กระท าผิดทั้งในช่วงการคุมประพฤติ การพัก/ลดโทษ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และติ ดตามแนวโน้มการกระท าผิดซ้ า สร้างแนวทางในการใช้
ชีวิตในสังคมหลังพ้นโทษ  

กระทรวงยุติธรรมก าหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า เมื่อผู้กระท าผิดไม่ก่อเหตุกระท าผิดซ้ า ย่อมท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด และผู้
ผ่านการแก้ไขฟ้ืนฟูการกระท าความผิดมีโอกาสได้รับการศึกษา มีงานท า มีรายได้ ส าหรับเลี้ยงตนเองได้ ย่อมเป็นทุนมนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ หรือไม่สร้าง
ความเดือนร้อนในสังคม 
 
2. สาระส้าคัญของยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
 

2.1 วิสัยทัศน์  
  เป็นหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล 

2.2 พันธกิจ  
 1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  
 2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
 3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล 
 4) พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม 
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2.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  
 ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ผลสัมฤทธิ์ สังคมมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 โดยมีแนวทางการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 

๑. การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
๒. การสกัดก้ันยาเสพติดทางบก ทางน้า และทางอากาศ  
3. ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง  
4. การบังคับคดีโทษปรับยาเสพติดผ่านช่องทางพิเศษ (Fast Track)  
5. โครงการส่งเสริมและถ่ายโอนภารกิจการบาบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้เอกชนให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม 

ผลสัมฤทธิ์  
1) สังคมเชื่อมั่นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และ 
2) ลดการกระท าผิดซ้ า 

โดยมีแนวทางการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 
1. แผนงานด้านการควบคุมดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด 

1.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่รับการฝึกอบรม  
1.2 การพัฒนาศูนย์ฝึกและอบรมให้มีความเยาวชนหลากหลาย ต่อการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน อาทิ จัดให้มีสถานฝึกและอบรมที่ด าเนินการโดยเอกชน  
1.3 การพัฒนาโปรแกรมบ าบัดแบบ ไร้รอยต่อ (Individual Routing Counselor: IRC)  
1.4 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจ าโครงสร้างเบา)  
1.5 โครงการน าเทคโนโลยีมาใช้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด  
1.6 โครงการน าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิด  
1.7 โครงการบ้านกึ่งวิถี  
1.8 โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ เพ่ือให้บริการแบบดิจิทัล (Digital service and office)  
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๒. แผนงานป้องกันอาชญากรรม  
2.1 โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชน (Brand DJOP) 

 2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอ้านวยความยุติธรรม  
ผลสัมฤทธิ์ 

1) ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
2) ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการด าเนินงานส าคัญ คือ 

1. แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม  

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
1.1 การช่วยเหลือประชาชนด้วยกองทุนยุติธรรม (พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558) 
1.2 การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม (พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 

2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)   
1.3 การจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาในคดีอาญา ตาม ป.วิอาญา มาตรา 134/1 
1.4  การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
1.5 การช่วยเหลือราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร์โดยการตรวจสารพันธุกรรม 
1.6 การรับเรื่องราวร้องทุกข์และตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางด้านนิติวิทยาศาสตร์   

๒. แผนงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน  

 2.1 การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน  
2.2 การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  

3. แผนงานด้านสิทธิมนุษยชน  
3.1 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนด้วยกลไกแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
3.2 โครงการพัฒนาระบบงานสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจเอกชน  
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4. แผนงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

5.แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี   
5.1 โครงการพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็นช่องทางในการรับวางทรัพย์ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และมีความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง  
5.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้เป็นฐานข้อมูลกลาง  
5.3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Data Center of Assets of Bankrupted Person)  

6. แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม  
6.1 โครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator)  
6.2 โครงการปรับปรุงพัฒนาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2) การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
3) ประชาชนมีการรับรู้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย 

 4) ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมขึ้น 
 โดยมีแนวทางการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ  
1.1 โครงการประเมินกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม  
1.2 โครงการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้  
1.3 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
1.4 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
1.5 โครงการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องขอระงับข้อ พิพาททางเลือก  
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2. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ  
 2.1 โครงการยกระดับบริการประชาชนสู่ระบบบริการดิจิตัล  
 2.2 โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (NSWJ)  
  2.๓ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  

3. แผนงานส่งเสริมบทบาทกระบวนการยุติธรรมไทยสู่เวทีสากล  
3.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับ

ธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) องค์กระระหว่างประเทศต่าง ๆ และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)  
3.2 พัฒนางานบังคับคดีเพ่ือเอ้ือต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับคดีด้านความม่ันคง 

 2) คดีความม่ันคงมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 โดยมีแนวทางการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 

1. แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้านความม่ันคง  
1.๑ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการป้องกันอาชญากรรมพิเศษและการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส

อาชญากรรมพิเศษ  
1.๒ โครงการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) และผ่านระบบดาวเทียม 

GPS (DSI MAP Extended)  
1.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการคดี พิเศษเชิงภูมิสารสนเทศ (GIS-DSI)  

๒. แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง  
2.1 ด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์  
2.2 ด้านเศรษฐกิจ  
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



๑๖ 
  

2.4 ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต  

3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง  
3.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ  
3.2 โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์การฝึกอบรมของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย  
3.3 การจัดท าฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

ผลสัมฤทธิ์ 
สังคมมีความปรองดองและสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

โดยมีแนวทางการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 
๑. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการปรองดองสมานฉันท์โดยให้หลักกฎหมายและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒. พัฒนาปรับปรุง จัดท ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการแก้ไข เยียวยา และฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ  
๓. จัดท าระบบฐานข้อมูลปัญหาความขัดแย้ง  
4. เยียวยา ฟื้นฟู และดูแลผู้ที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ  

 
ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล โดยก าหนดผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์ให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัย

จากยาเสพติด สังคมเชื่อมั่นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และลดการกระท าผิดซ้ า ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประชาชนได้รับบริการ
งานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประชาชนมีการรับรู้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขณะเดียวกันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีด้านความมั่นคง สังคมมีความปรองดองและ
สมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 6 ด้าน คือ 1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2. การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขใน
สังคม 3. การอ านวยความยุติธรรม 4. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5. การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง และ  
6. การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีรายละเอียดสรุปตามแผนผังหน้าถัดไป 

 

 



๑๗ 
  

ความส้าเร็จการด้าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี1 

 

ประเด็นความส้าเร็จ ความส้าเร็จตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี  
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ป ี

❖ ลดความเหลื่อมล ้าใน
สังคม 

• ก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการเข้าถึง
กระบวนการทางกฎหมายที่
ส าคัญส าหรับประชาชน 

• กฎหมายพื้นฐานและข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมาย
ได้รับการเผยแพร่เพ่ือให้
ประชาชนและหน่วยงานรัฐ
ได้รับรู้  

• ประชาชนรับรู้ถึงข้ันตอน 
และระยะเวลาในการเข้าใช้
สิทธิตามกระบวนการทาง
กฎหมาย 

• การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีแนวปฏิบัติที่ 

• ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้
สะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป 

• ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและ
เข้าถึงสิทธิเพ่ิมข้ึน 
 

• ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อพิพาทและการ
กระท าผิดลดลง 

• ประชาชนเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น 
 

• ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
จากภาครัฐอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม 
 

                                                           
1 เป้าหมายความส าเร็จในแตล่ะช่วงเวลาตั้งแต่ 5 ปีแรก จนถึง 20 ปี จะถูกด าเนินการแบบคู่ขนานกนั  



๑๘ 
  

ประเด็นความส้าเร็จ ความส้าเร็จตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี  
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ป ี

ป็นไปตามหลักสิทธิ 
มนุษญยชน 

• ประชาชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ได้รับ
การช่วยเหลือจากหนว่ยงาน
ของรัฐอย่างเสมอภาค  

❖ เกิดความเป็นธรรมใน
สังคม 

• กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับ
ประชาชนได้รับการแก้ไข 

• ประเทศมีกรอบนิตินโยบาย 

• กฎหมายของประเทศ
สอดคล้องกับกรอบ 
นิตินโยบายของชาติ 

• กฎหมายได้รับการแก้ไข ได้
ทันตามความเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกัมาตรฐานสากล 

• สังคมไทยเป็นสังคมเคารพ
กติกา (Culture of 
Lawfulness) 

• ประเทศมีฐานข้อมูลด้าน
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
( ฐานข้อมูลด้าน
กระบวนการยุติธรรม 
(DXC) ฐานข้อมูลด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ) 

• หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีการแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
ในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม 

 

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บังคับใช้กฎหมาย 

 

 • กฎหมาย กลไก และ
มาตรการที่เป็นอุปสรรคใน
การบังคับคดีและ
กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้รับการ
ปรับปรุง รวมถึงมีการ

• กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบังคับคดีและ
กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและมี
ระบบฐานข้อมูลกลางที่

• มีความร่วมมือในการบังคับ
คดีและระงับข้อพิพาท
ทางเลือกด้วยกระบวนการ 
อนุญาโตตุลาการ ในกลุ่ม

• ระบบการบังคับคดีและ 
การอนุญาโตตุลาการ มี
ความเป็นพลวัต เชื่อมโยง
นานาชาติ มีความทันสมัย 
เป็นมาตรฐานสากล และ



๑๙ 
  

ประเด็นความส้าเร็จ ความส้าเร็จตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี  
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ป ี

เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ และพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในทุกมิติ 

เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
บังคับใช้กฎหมาย สถาบัน
การเงิน และหน่วยงาน
ความมั่นคงทั่วโลก 

ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ 

 

เพ่ิมขีด ความสามารถใน
การ แข่งขันของประเทศ 

❖ สังคมมีความสงบสุข 
 
 
 
 

• ผู้กระท าผิดได้รับการแก้ไข
ฟ้ืนฟแูละพัฒนาทักษะ
ประกอบอาชีพ และส่งเสริม
ให้มีการประกอบวิชาชีพ
หลังพ้นโทษ 

• เครือข่ายอาชญากรรมด้าน
ความมั่นคงถูกควบคุมอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

• การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปตามมาตรฐาน 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

• มีการน ามาตรการทางเลือก
แทนการจ าคุกในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามาใช้ 

• มีเครือข่ายภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
สนับสนุนกระบวนการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 

•  สถิติการกระท าผิดซ้ าลดลง 
 

• การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีมาตรฐานสากล
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
  

• สังคมและชุมชนมีภูมิคุ้มกัน
ในการป้องกันและแก้ไข
อาชญากรรมและการ
กระท าผิด  

• การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีมาตรฐานสากล
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

• สถิติการกระท าผิดซ้ าลดลง 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
  

เป้าหมายและตัวชี วัดยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เป้าหมาย ตัวชี วัดในแต่ละช่วงเวลา หน่วยงานเจ้าภาพ 

2560 – 2564 2565 - 2569 2570 - 2574 2575 - 2579 
1. ลดระดับความรุนแรงของ

สถานการณ์  ค ว บ คุ ม
ปั ญ ห า  แ ล ะ ล ด
ผลกระทบของปัญหา 
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

1.1 ผู้เสพยาเสพติด
รายใหม่ไม่เกิน
ร้อยละ 7 
 

ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่
ไม่เกินร้อยละ 6.5 

ผู้เสพยาเสพติดราย
ใหม่ไม่เกินร้อยละ 6 

ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่
ไม่เกินร้อยละ 5.5 

ส านักงาน ป.ป.ส. 

 
 

1.2 ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เกี่ยวข้องในคดี
ยาเสพติดถูก
ค าสั่งให้ยึดอายัด
ทรัพย์สินที่มี 
มูลค่าตั้งแต่ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เกี่ยวข้องในคดียาเสพ
ติดถูกค าสั่งให้ยึดอายัด
ทรัพย์สินที่มี มูลค่าตั้งแต่ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป  

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เกี่ยวข้องในคดียาเสพ
ติดถูกค าสั่งให้ยึดอายัด
ทรัพย์สินที่มี มูลค่า
ตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เกี่ยวข้องในคดียาเสพ
ติดถูกค าสั่งให้ยึดอายัด
ทรัพย์สินที่มี มูลค่าตั้งแต่ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
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1.  ลดการกระท าผิดซ้ าของ
ผู้กระท าผิด 

 
 

1.1 อัตราการกระท า
ผิดซ้ าของผู้ ผ่าน
การพัฒนาพฤตินิสัย
ในแต่ละกลุ่ม 
เป้าหมาย 

อัตราการกระท าผิดซ้ า
ของผู้ ผ่านการพัฒนา
พฤตินิสัยในแต่ละกลุ่ม 
เป้าหมาย 

อัตราการกระท าผิดซ้ า
ของผู้ ผ่านการพัฒนา
พฤตินิสัยในแต่ละกลุ่ม 
เป้าหมาย 

อัตราการกระท าผิดซ้ า
ของผู้ ผ่านการพัฒนา
พฤตินิสัยในแต่ละกลุ่ม 
เป้าหมาย 

กลุ่มภารกิจพัฒนา 
พฤตินิสัย (คป./ กพน./ 

รท.) 

2. ผูผ้่านการแก้ไข ฟ้ืนฟู มี
การศึกษา มีงานท า มี
รายได้ พ่ึงตนเองได้ 

2.1 สัดส่วนผู้กระท า
ผิดที่ผ่านการแก้ไข
ฟ้ืนฟูมีงานท าและ
มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  

สัดส่วนผู้กระท าผิดที่
ผ่านการแก้ไขฟ้ืนฟูมีงาน
ท าและมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น  

สัดส่วนผู้กระท าผิดที่
ผ่านการแก้ไขฟ้ืนฟูมี
งานท าและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  

สัดส่วนผู้กระท าผิดที่
ผ่านการแก้ไขฟ้ืนฟูมีงาน
ท าและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  

กลุ่มการกิจพัฒนาพฤติ
นิสัย (คป./ กพน./ 

รท.) 

 2.2 ร้อยละของเด็ก
และเยาวชน
สามารถกลับไป
ด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติ
สุขหลังปล่อยจาก
ศูนย์ฝึกฯ 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนสามารถกลับไป
ด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุขหลังปล่อย
จากศูนย์ฝึกฯ 
 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนสามารถ
กลับไปด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติสุข
หลังปล่อยจาก 
ศูนย์ฝึกฯ 
 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนสามารถกลับไป
ด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุขหลังปล่อย
จากศูนย์ฝึกฯ 
 

กพน. 
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1. อ านวยความยุติธรรม
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ความยุติธรรม 

 

1.1 จ านวน
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม และสิทธิ
มนุษยชนขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

สกธ./ สป.ยธ./ กคส./
กบค./กสพ./ 

คป.(ยุติธรรมจังหวัด) 
 

 
 

1.2 จ านวนประชาชน
ทีด่้อยโอกาสและ
ฐานะยากจน
สามารถเข้าถึง
ความยุติธรรมได้
เพ่ิมมากข้ึน 

จ านวนประชาชนที่ด้อย
โอกาสและฐานะยากจน
สามารถเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

จ านวนประชาชนที่
ด้อยโอกาสและฐานะ
ยากจนสามารถเข้าถึง
ความยุติธรรมได้เพ่ิม
มากขึ้น 
 

จ านวนประชาชนที่
ด้อยโอกาสและฐานะ
ยากจนสามารถเข้าถึง
ความยุติธรรมได้เพ่ิม
มากขึ้น 
 

สป.ยธ. / กคส./สนว./
คป.(ยุติธรรมจังหวัด) 

 1.3 ร้อยละของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนที่
มีความเข้มแข็ง
เพ่ิมข้ึน 

 

ร้อยละของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
เพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 
 

ร้อยละของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 

สป.ยธ./ กคส./ 
คป.(ยุติธรรมจังหวัด) 
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2. กระบวนการยุติธรรม
ได้รับความเชื่อมั่นและ
ไม่ถูกน าไปเป็นเงื่อนไข
ในการใช้ความรุนแรงใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

2.1 ประชาชนใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เชื่อมั่นใน
การอ านวยความ
ยุติธรรมของ
กระทรวงยุติธรรม 
ร้อยละ 80 

ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เชื่อมั่น
ในการอ านวยความ
ยุติธรรมของกระทรวง
ยุติธรรม ร้อยละ 85 

ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เชื่อมั่น
ในการอ านวยความ
ยุติธรรมของกระทรวง
ยุติธรรม ร้อยละ 90 

ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เชื่อมั่น
ในการอ านวยความ
ยุติธรรมของกระทรวง
ยุติธรรม ร้อยละ 95 

สป.ยธ. 
 

3. ประชาชนเข้าถึงบริการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

 
 

3.1 ระดับ
ความส าเร็จใน
การยกระดับการ
ให้บริการนิติ
วิทยาศาสตร์ทั้ง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนตาม
มาตรฐานสากล 

ระดับความส าเร็จในการ
ยกระดับการให้บริการ
นิติวิทยาศาสตร์ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
ตามมาตรฐานสากล 

ระดับความส าเร็จใน
การยกระดับการ
ให้บริการนิติ
วิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนตาม
มาตรฐานสากล 

ระดับความส าเร็จใน
การยกระดับการ
ให้บริการนิติ
วิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนตาม
มาตรฐานสากล 

สนว. 

3.2 จ านวนประชาชน
ที่ประสบปัญหา
สถานะทางทะเบีย
ราษฎรได้รับการ
ตรวจสาพันธุกรรม
เพ่ือการพิสูจน์
สัญชาติ  

 

จ านวนประชาชนที่
ประสบปัญหาสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร
ได้รับการตรวจสาร
พันธุกรรมเพ่ือการพิสูจน์
สัญชาติ  
 

- - สนว. 
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 3.3 ระดับ
ความส าเร็จใน
การปฏิบัติการ
และสนับสนุน
การติดตามคน
หายและพิสูจน์
ศพนิรนาม 

ระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติการและสนับสนุน
การติดตามคนหายและ
พิสูจน์ศพนิรนาม 

ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติการและ
สนับสนุนการติดตาม
คนหายและพิสูจน์ศพ
นิรนาม 

ระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติการและ
สนับสนุนการติดตาม
คนหายและพิสูจน์ศพ
นิรนาม 

สนว. 

4. เสริมสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ผลักดันทรัพย์สินออก
จากระบบการบังคับ
คดี 

ผลักดันทรัพย์สินออก
จากระบบการบังคับคดี 

ผลักดันทรัพย์สินออก
จากระบบการบังคับคดี 

ผลักดันทรัพย์สินออก
จากระบบการบังคับคดี 

กบค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
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1. ประชาชนมีการรับรู้และ
ใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมากข้ึน 

1.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของข้อพิพาท/คดี
ความ ที่น า
กระบวนการไกล่
เกลี่ยระงับข้อ
พิพาทมาใช้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของข้อ
พิพาท/คดีความ ที่น า
กระบวนการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทมาใช้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของข้อ
พิพาท/คดีความ ที่น า
กระบวนการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทมาใช้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของข้อ
พิพาท/คดีความ ที่น า
กระบวนการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทมาใช้ 

สป.ยธ./ กคส./ THAC/
กบค./กพน. 

2.กระบวนการยุติธรรมมี
มาตรฐานตามหลักสากล 

2.1 การยกระดับ
คะแนนหลักนิติธรรม
จากการวัดโดย WJP 
ของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน 

การยกระดับคะแนน
หลักนิติธรรมจากการวัด
โดย WJP ของประเทศ
ไทยเพ่ิมข้ึน 

การยกระดับคะแนน
หลักนิติธรรมจากการ
วัดโดย WJP ของ
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

การยกระดับคะแนน
หลักนิติธรรมจากการ
วัดโดย WJP ของ
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

สกธ./ TIJ 

 2.2 ระดับ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง 
แก้ไข ยกเลิก
กฎหมายเพ่ือให้
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับ
หลักสากล 

 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก
กฎหมายเพ่ือให้
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับหลักสากล 

ระดับความส าเร็จใน
การปรับปรุง แก้ไข 
ยกเลิกกฎหมายเพ่ือให้
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับหลัก
สากลมาตรฐานสากล
หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

ระดับความส าเร็จใน
การปรับปรุง แก้ไข 
ยกเลิกกฎหมายเพ่ือให้
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับหลัก
สากล 

สกธ. 
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2.3 ร้อยละความ
เชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม  

ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม  

ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการ
บังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม  

ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการ
บังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าทีแ่ละ
หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม  

สกธ. 

 2.4 ระดับ
ความส าเร็จใน
การบูรณาการ
งานด้านยุติธรรม 
(-ด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
-ฐานข้อมูล
กระบวนการ
ยุติธรรม 
-การปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที่) 

ระดับความส าเร็จใน
การบูรณาการงานด้าน
ยุติธรรม 
(-ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
-ฐานข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรม 
-การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที)่ 

ระดับความส าเร็จใน
การบูรณาการงานด้าน
ยุติธรรม 
(-ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
-ฐานข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม 
-การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที)่ 

ระดับความส าเร็จใน
การบูรณาการงานด้าน
ยุติธรรม 
(-ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
-ฐานข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม 
-การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที)่ 
 

สกธ. 

2.5 จ านวนงานวิจัย
และนวัตกรรมที่
ถูกน ามาใช้พัฒนา
กระบวนการ

จ านวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมถูกน ามาใช้
พัฒนากระบวนการ

จ านวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมถูกน ามาใช้
พัฒนากระบวนการ

พัฒนาระบบงานวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ 

สกธ. 



๒๗ 
  

เป้าหมาย ตัวชี วัดในแต่ละช่วงเวลา หน่วยงานเจ้าภาพ 
2560 – 2564 2565 - 2569 2570 - 2574 2575 - 2579 

ยุติธรรมของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

ยุติธรรมของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

ยุติธรรมของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

3. เสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน 

ค่าคะแนน DTF 
(Distance to 
Frontier) มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 
(ความยาก-ง่ายตาม 

Ease of Doing 
Business ตาม
ตัวชี้วัดที่ 9 และ 
10 

ค่าคะแนน DTF มี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

ค่าคะแนน DTF มี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

ค่าคะแนน DTF มี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

กบค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง  
 

เป้าหมาย ตัวชี วัดในแต่ละช่วงเวลา หน่วยงานเจ้าภาพ 
2560 – 2564 2565 - 2569 2570 - 2574 2560-2579 

1. ประเทศมีความมั่นคง
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย จ า ก
อาชญากรรมด้านความ
มั่นคง 

มูลค่ทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ที่สามารถ
ปกป้องรักษา เรียกคืน
ให้แก่รัฐและประชาชน 

มูลค่าทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ที่สามารถ
ปกป้อง รักษา เรียกคืน
ให้แก่รัฐและประชาชน 

มูลค่าทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ที่สามารถ
ปกป้อง รักษา เรียกคืน
ให้แก่รัฐและประชาชน 

มูลค่าทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ที่สามารถ
ปกป้อง รักษา เรียกคืน
ให้แก่รัฐและประชาชน 

กสพ. 

2. ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความ
มั่ น ค ง ด้ ว ย ง า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ 

ผลการตรวจพิสูจน์
ทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่น าไปใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม
เพ่ิมข้ึน 

ผลการตรวจพิสูจน์ทาง
นิติวิทยาศาสตร์ที่
น าไปใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

ผลการตรวจพิสูจน์ทาง
นิติวิทยาศาสตร์ที่
น าไปใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

ผลการตรวจพิสูจน์ทาง
นิติวิทยาศาสตร์ที่
น าไปใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

สนว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 

เป้าหมาย ตัวชี วัดในแต่ละช่วงเวลา หน่วยงานเจ้าภาพ 
2560 – 2564 2565 - 2569 2570 - 2574 2575-2579 

1. มีศูนย์ประสานงานใน
การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

2. น าหลักยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ในการ
จัดการความขัดแย้งใน
ระดับพ้ืนที่ 

ระดับความส าเร็จใน
การน าหลักนิติธรรม
และยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ใน
การจัดการความ
ขัดแย้ง 

ระดับความส าเร็จในการ
น าหลักนิติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ในการ
จัดการความขัดแย้ง 
 

ระดับความส าเร็จใน
การน าหลักนิติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
การจัดการความ
ขัดแย้ง 
 

ระดับความส าเร็จใน
การน าหลักนิติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
การจัดการความ
ขัดแย้ง 
 

สป.ยธ./กคส. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผลสัมฤทธิ์ 

สังคมมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 

1.แผนงานป้องกันยาเสพติด (9 โครงการ) 
๑.๑  การสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักสูตรมาตรฐานเพื่อการป้องกันยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๑.๒  การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากร/ปรับทัศนคติผู้สอน (Change Agent) เพ่ือเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๑.4  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๑.5  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๑.6  การพัฒนาวิชาการ วิจัย และองค์ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
1.7  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า (กรมราชทัณฑ์) 
1.8  โครงการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
1.9  โครงการ TO BE NUMBER ONE (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

๒.แผนงานปราบปรามยาเสพติด (6 โครงการ) 
๒.๑ การสกัดก้ันยาเสพติดทางบก ทางน้ า และทางอากาศ (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๒.๒ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๒.๓ การควบคุมพืชเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๒.4 ความร่วมมือในกรอบอาเซียน (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
2.5 ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๒.6 การบังคับคดีโทษปรับยาเสพติดผ่านช่องทางพิเศษ (Fast Track) (กรมบังคับคดี) 

3.แผนงานบ้าบัดแก้ไขฟื้นฟูและติดตามผู้ติดยาเสพติด (14 โครงการ) 
3.1 การปรับกลไกการบ าบัดฯ โดยสาธารณสุขเป็นแกนน า (ส านักงาน ป.ป.ส.) 

3.๑.๑ ก าหนดระบบการบ าบัดฯ ที่มีมาตรฐาน และแนวทางการด าเนินงานต่อผู้เสพผู้ติด 
3.๑.๒ ท าความเข้าใจสาธารณชนถึงแนวคิด/นโยบายของรัฐบาล  “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” 



๓๑ 
  

3.๑.๓ ปรับกลไกการบ าบัดรักษาภายใต้การก ากับของกระทรวงสาธารณสุข 
3.๑.๔  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม  ในการบ าบัดฯ ทุกระบบ และการติดตาม 

3.๒ การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ทั้ง  ๓ ระบบ โดยเน้นที่ระบบสมัครใจเป็นล าดับแรก (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
3.๒.๑ ระบบสมัครใจ 
3.๒.๒ ระบบบังคับบ าบัด 
3.๒.๓ ระบบต้องโทษ 

3.๓ การติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
3.๓.๑ ด าเนินการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฯ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกลไกของกระทรวงมหาดไทย  
3.๓.๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ  ผ่านศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ และโครงการ New Year New Life 

3.๔ การพัฒนามาตรการสนับสนุนการบ าบัดรักษาฯ (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
3.๔.๑ การบ าบัดฟ้ืนฟูฯผู้เสพ ยาเสพติดในชุมชน (น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตามแนวคิดแผนประชารัฐ) 
3.๔.๒ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” 
3.๔.๓ การปรับปรุงกฎหมายโดยส านักงาน ป.ป.ส. จะเข้าไปมีส่วนในการท าความเข้าใจกับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมถึง
ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.5 งานบ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
3.6 การติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
3.7 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมด้านยาเสพติด (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
3.8 งานบ าบัดรักษาผู้ต้องขังติดยาเสพติดและควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (กรมราชทัณฑ์) 
3.9 โครงการพัฒนาสถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูในระบบบังคับบ าบัดให้เป็นมาตรฐาน (กรมคุมประพฤติ) 
3.10 โครงการส่งเสริมและถ่ายโอนภารกิจการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้เอกชนให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข (กรมคุมประพฤติ) 
3.11 โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรับผิดชอบระบบการบ าบัดยาเสพติดของประเทศ (กรมคุมประพฤติ) 
3.12 โครงการบูรณาการการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน (กรมคุมประพฤติ) 
3.13 โครงการการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางด้านการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดของประเทศ (บสต.) (กรมคุมประพฤติ) 
3.14 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ (กรมคุมประพฤติ) 

 



๓๒ 
  

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.แผนงานป้องกันยาเสพติด 
๑.๑  การสรา้งภูมิคุ้มกันตามหลักสูตรมาตรฐานเพื่อการ

ป้องกันยาเสพติด 
✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ ๑ - ๔ 

ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมาย
ได้รับการสร้างภูมคิุ้มกันยาเสพตดิ 
 
 

๑,๗๕๐.0000 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
(ศธ./มท./วธ./
กก./อปท./
กทม.) 

๑.๒  การเสริมสร้างหมู่บา้น/ชุมชนเข้มแข็งและกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ ๑ - ๔ 

สัดส่วนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสถานะ
เข้มแข็งมากเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 

๔,๐๐๐.0000 ส านักงาน 
ป.ป.ส.  
(มท./กห./กอ.
รมน./กทม.) 

๑.๓  การพัฒนาบคุลากร/ปรับทัศนคติผูส้อน (Change Agent) 

เพื่อเสรมิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 

✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ ๑ - ๔ 

บุคลากรผู้สอนไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ 

๔,๐๐๐.0000 ส านักงาน 
ป.ป.ส.  
(มท./ศธ./พม./
กก./อปท./รง./
กทม.) 

๑.4  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและพื้นท่ีเสี่ยงต่อ
ปัญหายาเสพตดิ 

✓  ✓  ✓  ✓  ควบคุมพื้นที่เสี่ยง 

มีพื้นท่ีเชิงบวกส าหรับเด็ก 
และเยาวชน 

  ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
(มท/อปท.) 

๑.5  การรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ ๑ - ๔ 

ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับยาเสพติดมีพฤติกรรม 
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ

๑,๐๐๐.0000 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 



๓๓ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

และเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติด 

(กรม
ประชาสมัพันธ์/
มท.) 

๑.6  การพัฒนาวิชาการ วิจัย และองค์ความรู้ดา้นการป้องกัน
ยาเสพตดิ 

✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ ๑ - ๔ 

มีตัวช้ีวัดบ่งช้ีการป้องกันท่ีส าเรจ็
และระบบก ากับตดิตามงาน
ป้องกันยาเสพติดของประเทศ 

๔๐๐.0000 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
(ศธ./มท./วธ./
กก./พม./รง./
กห./อปท./
กทม.) 

1.7  การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในเรือนจ า  
 

✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ 1 
- น าอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี

สมัยใหมเ่ข้ามาช่วยตรวจค้น 
ยาเสพตดิและสิ่งของต้องห้าม
เข้าสู่เรือนจ า 

- พัฒนางานข่าวกรองภายใน
หน่วยงานเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ระยะที่ 2 
- น าอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี

สมัยใหมเ่ข้ามาช่วยตรวจค้น 
ยาเสพตดิและสิ่งของต้องห้าม
เข้าสู่เรือนจ าได้ทุกเรือนจ า 

- พัฒนางานข่าวกรองภายใน
หน่วยงานเพื่อเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานภายนอกการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

1,200.0000 
 
 
 
 
 
 
 

1,500.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

รท./ยธ. 



๓๔ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ระยะที่ 3 
- มีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลย ี

สมัยใหมเ่ข้ามาช่วยตรวจค้น 
ยาเสพตดิและสิ่งของต้องห้าม
เข้าสู่เรือนจ าได้ทุกเรือนจ า 

- มีการข่าวกรองภายในหน่วยงาน
เพื่อเช่ือมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกในระดับอาเซียนเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ระยะที่ 4 
- มีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้ามาช่วยตรวจค้น 
ยาเสพตดิและสิ่งของต้องห้าม
เข้าสู่เรือนจ าได้ทุกเรือนจ า 

- มีข่าวกรองภายในหน่วยงานเพื่อ
เชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ในระดับสากลเพื่อป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพตดิ 

1,500.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500.0000 

1.8  โครงการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสีย่ง เข้าไปมสี่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

✓  ✓  ✓  ✓  เด็กและเยาวชนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันด้านยาเสพติด
จ านวน 7,000 ราย/ป ี

320.0000 กพน. 

1.9  โครงการ TO BE NUMBER ONE ✓  ✓  ✓  ✓   216.0000 กพน. 

 



๓๕ 
  

 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.แผนงานปราบปรามยาเสพติด 
๒.๑  การสกัดกั้นยาเสพติดทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ✓  ✓  ✓  ✓  สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม 
ทุกช่องทางการล าเลียง 

๑,๔๐๐.0000  ส านักงาน 
ป.ป.ส. (กห./
กอ.รมน./ 

ก.คมนาคม/ 
สตช.) 

๒.๒  การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ✓  ✓  ✓  ✓  สามารถปราบปรามการค้า       
ยาเสพตดิได้ทุกระดับและบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และเป็นธรรม 

พัฒนากฎหมายให้มคีวามทันสมัย 
สอดคล้องกับสังคมไทย และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๘,๐๐๐.0000 ส านักงาน 
ป.ป.ส. (กห./
มท./ยธ. สตช. 
/สธ.) 

๒.๓ การควบคุมพืชเสพติด ✓  ✓  ✓  ✓  ควบคุม/ลดจ านวนพ้ืนท่ีปลูก 
พืชเสพติด  ศึกษาวิเคราะห์วิจยั
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ เภสัชกรรม เชิงพาณิชย์ 

๒,๔๐๐.0000 ส านักงาน 
ป.ป.ส. (กห./
มท.) 

๒.4 ความร่วมมือในกรอบอาเซียน ✓  ✓  ✓  ✓  สามารถยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคูเ่จรจาในการควบคมุ
ยาเสพตดิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
(กต./ส านัก
เลขาธิการ 

อาเซียน) 



๓๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

2.5  ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพตดิและเคมีภณัฑ์
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

✓  ✓  ✓  ✓  สามารถด าเนินความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในอนุภูมภิาค 
ลุ่มแม่น้ าโขงเพื่อการสกดักั้น 
ยาเสพติด เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงาน 
ป.ป.ส.(กต./
มท./กห.) 

๒.6  การบังคับคดีโทษปรับยาเสพตดิผ่านช่องทางพิเศษ (Fast Track) ✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ 1 – 4 

การบังคับคดีเกีย่วกับคดีโทษปรับ
ยาเสพตดิสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและน าเงินส่ง
ศาลได้เร็วขึ้น 

- กบค. 
(บูรณาการกับ
ส านักงาน 
ป.ป.ส.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.แผนงานบ้าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูและติดตามผู้ติดยาเสพติด 
3.1  การปรับกลไกการบ าบัดฯ โดยสาธารณสุขเป็นแกนน า 
     
     

✓     - น าผู้เสพตดิผูต้ิดยาเสพติด
เข้าถึงกระบวนการบ าบดัรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 ส านักงาน 
ป.ป.ส.  
(สธ./มท.) 

3.๑.๑ ก าหนดระบบการบ าบดัฯ ที่มีมาตรฐาน และ
แนวทางการด าเนินงานต่อผู้เสพผูต้ิด 

✓  ✓       

3.๑.๒ ท าความเข้าใจสาธารณชนถึงแนวคิด/นโยบาย
ของรัฐบาล  “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” 

✓  ✓       

3.๑.๓ ปรับกลไกการบ าบดัรักษาภายใต้การก ากับของ
กระทรวงสาธารณสุข 

✓  ✓       

3.๑.๔  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม  
ในการบ าบัดฯ ทุกระบบ และการติดตาม 

✓  ✓       

3.๒  การบ าบัดรักษาและฟื้นฟฯู ทั้ง  ๓ ระบบ โดยเน้นที่
ระบบสมัครใจเป็นล าดับแรก 

✓  ✓       

3.๒.๑  ระบบสมคัรใจ 
๑) ค้นหาและชักชวนผู้เสพให้เข้าสู่การบ าบดั  เน้น
กระบวนการชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม ปชส. ผ่าน
สื่อมวลชน social media รวมถึง  ก าหนดแผนบูรณา
การในการค้นหา (ตามแนวทาง ๑๐๘) 

✓  ✓  ✓  ✓    ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
(สธ./มท./
อปท.) 

๒) คัดกรองเพื่อประเมินสภาพการเสพการติด และส่ง
ต่อเข้ารับการบ าบัด   ที่เหมาะสม  โดยสามารถคดั
กรองได้ ที่โรงพยาบาลชุมชน (ระดับอ าเภอ) ข้ึนไป   

✓  ✓  ✓  ✓     

๓) ให้การบ าบัดฟื้นฟูฯ ทั้งในสถานพยาบาล และ
รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้การก าหนด
มาตรฐาน และก ากับการด าเนินงานโดยกระทรวง
สาธารณสุข 

✓  ✓  ✓  ✓     



๓๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.๒.๒  ระบบบังคับบ าบัด 
๑)  การตรวจพสิูจน์ และประเมินผู้เสพผู้ตดิยาเสพติด
ที่เข้าข่าย พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ ๒๕๔๕ 

 
 

✓  

 
 
 

    ส านักงาน 
ป.ป.ส.  
(คป./กห./สธ.) 

๒)  การวินิจฉัย และส่งเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯ โดย
คณะอนุ กรรมการฟื้นฟูฯ ในระดบัจังหวัด 

✓        

๓)  ให้การบ าบัดฟื้นฟูฯ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ  ได้แก ่
-   แบบควบคุมตัว  ด าเนินการส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูฯ 
ในสถานฟ้ืนฟูฯ ที่ด าเนินการโดยกองทัพ ฝ่ายปกครอง 
และกรมคุมประพฤติ มรีะยะเวลาประมาณ ๔ เดือน 
หรือเพิ่มเติมกรณีที่ผลการบ าบัดฯ ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ   

 
 
 


 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

   

-   แบบไม่ควบคุมตัว  ให้การบ าบดัรักษาใน
โรงพยาบาลสังกัด สธ.และ กทม.ตามสภาพ 
การเสพติด 

✓        

  3.๒.๓  ระบบต้องโทษ 
- ให้การบ าบัดฟื้นฟูผู้ต้องโทษในเรอืนจ า/ทัณฑสถาน 
และสถานพินจิฯ ที่มีประวัติการเสพยาเสพตดิ โดยให้
การบ าบัดฯ ทั้งในรูปของชุมชนบ าบัด (TC)  และการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

  ส านักงาน 
ป.ป.ส. 
(รท./พน.) 

3.๓  การติดตามดูแลและช่วยเหลอืผู้ผ่านการบ าบัดฯ       ส านักงาน 
ป.ป.ส.  
(สธ./มท.) 

3.๓.๑ ด าเนินการติดตามผูผ้่านการบ าบัดฯ โดย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกลไกของ
กระทรวงมหาดไทย  

✓  ✓       



๓๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.๓.๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ  ผ่านศูนย์
ประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูฯ และโครงการ 
New Year New Life 

✓  ✓  ✓  ✓     

3.๔  การพัฒนามาตรการสนับสนนุการบ าบัดรักษาฯ ✓  ✓  ✓  ✓    ส านักงาน 
ป.ป.ส  
(สธ./มท.) 

3.๔.๑  การบ าบดัฟื้นฟูฯผูเ้สพ ยาเสพติดในชุมชน     
(น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ตามแนวคิดแผนประชารัฐ) 

✓  ✓  ✓  ✓     

3.๔.๒  การประชาสมัพันธ์และเผยแพร่แนวคิด  
 “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” 

✓  ✓       

3.๔.๓  การปรับปรุงกฎหมายโดยส านักงาน ป.ป.ส.  
จะเข้าไปมีส่วนในการท าความเข้าใจกับหน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้อง  อ านวยการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
รวมถึง ก ากับการด าเนินงานให้เปน็ไปตามเจตนารมณ์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

✓  ✓      ส านักงาน 
ป.ป.ส 

(สธ./มท.) 

3.5  งานบ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ี
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ   

 
 

✓  ✓  ✓  ✓  เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัด 
ฟื้นฟูสมรรถภาพตามผล 

การจ าแนกและติดตามช่วยเหลือ 
ปีละ 2,500 ราย 

300.0000 กพน. 

3.6  การติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับ       
ยาเสพตดิ 

✓  ✓  ✓  ✓    กพน. 

3.7  โครงการก่อสร้างศูนยฝ์ึกและอบรมด้านยาเสพติด ✓  ✓  ✓   มีศูนย์ฝึกและอบรมด้านยาเสพติด
จ านวน 3 แห่ง 

525.0000 กพน. 

3.8  งานบ าบัดรักษาผูต้้องขังติดยาเสพตดิและควบคุมดูแล
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน ์

✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ 1 600.0000 
 

รท. 



๔๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- ผู้ต้องขังที่มีประวัติยาเสพตดิ
ผ่านการบ าบดัฟื้นฟูในระบบ
ต้องโทษ รูปแบบชุมชนบ าบัด
และวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 
อย่างน้อย 20,000 คน 

- เรือนจ าและทณัฑสถานมีชมรม 
TO BE NUMBER ONE จ านวน 
142 แห่ง 

- การหลบหนีในสถานท่ีเพื่อการ
ควบคุมตัวและสถานท่ีเพื่อการ
ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่
เกิน 3 ครั้ง 

ระยะที่ 2 

- ผู้ต้องขังที่มีประวัติยาเสพตดิ
ผ่านการบ าบดัฟื้นฟูในระบบ
ต้องโทษ รูปแบบชุมชนบ าบัด
และวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 
อย่างน้อย 30,000 คน 

- เรือนจ าและทณัฑสถานมีชมรม 
TO BE NUMBER ONE จ านวน 
142 แห่ง 

- การหลบหนีในสถานท่ีเพื่อการ
ควบคุมตัวและสถานท่ีเพื่อการ
ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี  
ไม่เกิน 2 ครั้ง 

ระยะที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000.0000 
 



๔๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- ผู้ต้องขังที่มีประวัติยาเสพตดิ
ผ่านการบ าบดัฟื้นฟูในระบบ
ต้องโทษ รูปแบบชุมชนบ าบัด
และวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 
อย่างน้อย 40,000 คน 

- เรือนจ าและทณัฑสถานมีชมรม 
TO BE NUMBER ONE จ านวน 
142 แห่ง 

- การหลบหนีในสถานท่ีเพื่อการ
ควบคุมตัวและสถานท่ีเพื่อการ
ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี  
ไม่เกิน 1 ครั้ง 

ระยะที่ 4 

- ผู้ต้องขังที่มีประวัติยาเสพตดิ
ผ่านการบ าบดัฟื้นฟูในระบบ
ต้องโทษ รูปแบบชุมชนบ าบัด
และวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 
อย่างน้อย 50,000 คน 

- เรือนจ าและทณัฑสถานมีชมรม 
TO BE NUMBER ONE จ านวน 
142 แห่ง 

- ไม่มีการหลบหนีในสถานท่ีเพื่อ
การควบคุมตัวและสถานท่ีเพื่อ
การตรวจพสิูจน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200.0000 

3.9  โครงการพัฒนาสถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูในระบบบังคับ
บ าบัดให้เป็นมาตรฐาน 

✓ ✓   ระยะที่ 1 –  ๒ 1,536.1547 
 

คป.(กพ.) 



๔๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- มีสถานท่ีเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ที่มีมาตรฐาน ครอบคลุม 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  

- ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบดั
ฟื้นฟูฯ อย่างเป็นมาตรฐานและ
ผ่านการฟื้นฟูฯโดยสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติ 

 
 
 
 
 
 

 

(ป.ป.ส./รท./
กพน.) 

 
 
 
 
 

 
3.10 โครงการส่งเสรมิและถ่ายโอนภารกิจการบ าบัดฟื้นฟู     

ผู้ติดยาเสพติดให้เอกชนให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
✓    

 
 

ระยะที่ 1 
- กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ

ฟื้นฟูฯ ระบบบังคับบ าบัด 

- 
 
 

คป. 
(กพ.) 
 

3.11 โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรับผดิชอบระบบการ
บ าบัดยาเสพติดของประเทศ 

 ✓ ✓ ✓ ระยะที่ 2 - ๔ 
-  ผลักดันให้มีหน่วยงานกลางใน

การบริหารจัดการระบบการ
บ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดของ
ประเทศ 

-  มหีน่วยงานกลางรับผดิชอบ
ระบบการบ าบดัผู้ตดิยาเสพตดิ 
ในทุกระบบของประเทศอย่างมี
มาตรฐาน 

- คป. 
(สป.ยธ./สธ./
ป.ป.ส.) 

3.12 โครงการบูรณาการการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดใน
ภูมิภาคอาเซียน 

  ✓ ✓ ระยะที่ ๓  - ๔ 
-  มีการบรหิารจดัการและเช่ือมโยง

ระบบการบ าบัดฟื้นฟผูู้ติดยา
เสพติดในอาเซียน 

- คป. 
(กพ.) 

3.13 โครงการการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลกลางดา้นการ
บ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

✓    ระยะที่ 1 2.7606 คป. 



๔๓ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- มีฐานข้อมูลกลางด้านยาเสพติด
ของประเทศ 

(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

3.14 โครงการสนบัสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤต ิ

✓    ระยะที่ 1 
- ผู้กระท าผิดที่เป็นสมาชิกชมรม 

TO BE NUMBER ONE ได้
ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูหรือ
กิจกรรมจติอาสา (บริการ
สังคม) หรือได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE 

1.1600 คป. 
(กพ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความปลอดภัยและสงบสุขในสังคม 
ผลสัมฤทธิ์ 

1. สังคมเชื่อมั่นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
2. ลดการกระท าผิดซ้ า 

1.แผนงานด้านการควบคุมดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด (23 โครงการ) 
1.1 การควบคุมดูแลผู้กระท าความผิดในที่ควบคุม 
 1) งานพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
  1.1 โครงการก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชนให้ครบทุกจังหวัด ( 40 แห่ง)  
  1.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่รับการฝึกอบรม 

1.2.1 เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้รับศึกษาภายนอก 
1.2.2 บูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนใกล้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัดทางจิตวิทยา ในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง  
  1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
  1.5 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลเด็กและเยาวชนให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  1.6 โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ 
  1.7 การพัฒนาศูนย์ฝึกและอบรมให้มีความเยาวชนหลากหลาย ต่อการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน 

1.7.1 การก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเพ่ือรองรับเยาวชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือศึกษาต่อภายนอกศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
1.7.2 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเป็นการเฉพาะส าหรับเยาวชนที่ไปฝึกอาชีพ 
1.7.3 ก่อสร้างสถานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในลักษณะ Half Way House  
1.7.4 จัดให้มีสถานฝึกและอบรมที่ด าเนินการโดยเอกชน 

  1.8 การพัฒนาโปรแกรมบ าบัดแบบ ไร้รอยต่อ (Individual Routing Counselor : IRC) 
 ๒) การน ากรรมการสงเคราะห์และเครือข่ายชุมชนเข้ามาเป็นผู้ช่วยบ าบัดเด็กและเยาวชนแบบไร้รอยต่อ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
 3) งานคุ้มครองเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
 4) ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล (กรมราชทัณฑ์) 
 5) ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัย (กรมราชทัณฑ์) 



๔๕ 
  

1.2 การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดในชุมชน  
 1) โครงการพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการจ าคุกตามข้อก าหนดโตเกียว (กรมคุมประพฤติ) 
 2) โครงการน าเทคโนโลยีมาใช้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด (กรมคุมประพฤติ) 
 3) โครงการสร้างจิตส านึกของผู้กระท าผิดโดยการเยียวยาความเสียหาย (กรมคุมประพฤติ) 
 4) โครงการน าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิด (กรมคุมประพฤติ) 
 5) โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ เพ่ือให้บริการแบบดิจิทัล (Digital service and office) (กรมคุมประพฤติ) 
 6) โครงการบูรณาการอาสาสมัครของทุกหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการผู้กระท าผิด (กรมคุมประพฤติ) 
 7) โครงการบ้านกึ่งวิถี (กรมคุมประพฤติ) 
 8) โครงการพัฒนาการแก้ไขผู้กระท าผิดแบบไร้รอยต่อระหว่างสถานที่ควบคุมกับชุมชน (กรมคุมประพฤติ) 
 9) โครงการยกระดับการบริหารจัดการผู้กระท าผิดในภูมิภาคอาเซียน (กรมคุมประพฤติ) 

10). โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด (โครงการก าลังใจ) 
(กรมคุมประพฤติ) 

๒.แผนงานป้องกันอาชญากรรม (6 โครงการ) 
2.1 โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชน (Brand DJOP)        

2.1.1 จัดตั้งศูนย์กลางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชน (ร้าน Djop) ครบทุกเขต เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชนที่ฝึกอบรมในศูนย์ฝึก 
และรองรับผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯมาจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเด็กและเยาวชน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

2.1.2 เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย "สินค้าของเด็กและเยาวชนเพ่ือเพ่ิมยอดขาย" และท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของตลาดมากขึ้น (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
2.1.3 บรูณาการร่วมกับหน่วยงานเอกชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลและภายหลังปล่อย (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558 (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
2.3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจ าโครงสร้างเบา) (กรมราชทัณฑ์) 

 

 

 

 



๔๖ 
  

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความปลอดภัยและสงบสขุในสังคม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.แผนงานด้านการควบคุมดูแลและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด 
1.1  การควบคุมดูแลผู้กระท าความผิดในท่ีควบคมุ        

1) งานพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน      3,567.0000  
     1.1 โครงการก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน

ให้ครบทุกจังหวัด ( 40 แห่ง) 
 

✓  
15 แห่ง 

✓  
15 แห่ง 

✓  
10 แห่ง 

 ระยะที1่ - 2  
ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและ
เยาวชน  จ านวน 30 แห่ง 
ระยะที่ 3  
ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและ
เยาวชน  จ านวน 10  แห่ง    

2,250.0000 กพน. 

1.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนท่ีรับการฝึกอบรม 

          1.2.1 เปดิโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีอยู่ใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ได้รับศึกษาภายนอก 

 

    จัดการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชนท้ังสายสามัญ 
และสายอาชีพ ตามระบบปกติ  
เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนไดร้ับ
โอกาสศึกษาภายนอกเพิ่มขึ้น 

252.0000 
 

180.0000 

กพน. 

1.2.2 บูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งโรงเรียนใกล้กับศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

    มีโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใกล้กบัศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพือ่
รองรับเด็กและเยาวชนท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมให้ได้รับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 4 แห่ง 
 

72.0000 
 
 
 
 
 
 

กพน. 



๔๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

 
ระยะที่ 1   
มีโรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ใกล้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อยจ านวน 1 แห่ง 
ระยะที่ 2   
มีโรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ใกล้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อยจ านวน 1 แห่ง 
ระยะที่ 3   
มีโรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ใกล้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อยจ านวน 1 แห่ง 
ระยะที่ 4   
มีโรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ใกล้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อยจ านวน 1 แห่ง 

 
18.0000 

 
 
 

18.0000 
 
 
 

18.0000 
 
 
 

18.0000 

1.3  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบ าบัดทาง
จิตวิทยา ในเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง  

✓  ✓  ✓  ✓  เด็กและเยาวชนท่ีมีปญัหา
สุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อน
ได้รับการบ าบดั 

280.0000 กพน. 

1.4  การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 

✓  ✓  ✓  ✓  เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 

100.0000 กพน. 

1.5  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล
เด็กและเยาวชนให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

✓  ✓  ✓  ✓  บุคลากรมีความรู้และทักษะเฉพาะ
ทางในการดูแลเด็กและเยาวชน 

200.0000 กพน. 

1.6  โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ ✓  ✓  ✓  ✓  เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและ ได้รับการ

160.0000 กพน. 



๔๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ส่งเสริมความรู้และการพัฒนา
อาชีพท่ีสอดรับกับตลาดแรงงาน 

1.7  การพัฒนาศูนย์ฝึกและอบรมให้มีความเยาวชน
หลากหลาย ต่อการควบคุมดูแลเดก็และ
เยาวชน 

✓  ✓  ✓  ✓   518.0000 กพน. 

1.7.1  การก่อสร้างศูนยฝ์ึกและอบรมเพื่อ
รองรับเยาวชนท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป
หรือศึกษาต่อภายนอกศูนย์ฝึกและ
อบรมฯ 

✓  
1 แห่ง 

✓  
1 แห่ง 

  มีศูนย์ฝึกและอบรม เยาวชนที่มี
อายุ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 2 แห่ง 

380.0000  

1.7.2  การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเป็นการ
เฉพาะส าหรับเยาวชนท่ีไปฝึกอาชีพ 

✓  ✓  ✓   ระยะที่ 1 - 3  
เยาวชนท่ีฝึกอาชีพ หรือศึกษา
ภายนอกศูนยฝ์ึกและอบรมและ
เยาวชนมีที่พักอาศัยเป็นการ
เฉพาะ จ านวน 10 แห่ง 

120.0000  

1.7.3  ก่อสรา้งสถานเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยในลักษณะ Half Way House  

✓  
1 แห่ง 

✓  
1 แห่ง 

  สถานเตรียมความพร้อมHalf Way 
House จ านวน  2 แห่ง 

18.0000  

1.7.4  จัดให้มสีถานฝึกและอบรมที่
ด าเนินการโดยเอกชน 

  ✓  
1 แห่ง 

✓  
1 แห่ง 

มีสถานฝึกและอบรมเอกชน  
จ านวน 2 แห่ง 

  

1.8 การพัฒนาโปรแกรมบ าบดัแบบ ไร้รอยต่อ 
(Individual Routing Counselor : IRC) 

✓  ✓  ✓  ✓   57.0000 กพน. 

1)  การพัฒนาผู้ช่วยนักบ าบัดแบบไร้รอยต่อ 
(Individual Routing Counselor : IRC) 

 

    บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การดูแลเด็กและเยาวชนไดร้ับการ
พัฒนาเป็นผู้ช่วยโปรแกรมบ าบดั
แบบไรร้อยต่อ 
ระยะที่ 1   
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 

 
 
 
 

38.0000 

 



๔๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

การดูแลเด็กและเยาวชนไดร้ับการ
พัฒนาเป็นผู้ช่วยโปรแกรมบ าบดั
แบบไรร้อยต่อ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 
ระยะที่ 2   
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 
การดูแลเด็กและเยาวชนไดร้ับการ
พัฒนาเป็นผู้ช่วยโปรแกรมบ าบดั
แบบไรร้อยต่อ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 
ระยะที่ 3   
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 
การดูแลเด็กและเยาวชนไดร้ับการ
พัฒนาเป็นผู้ช่วยโปรแกรมบ าบดั
แบบไรร้อยต่อ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 75 
ระยะที่ 4   
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 
การดูแลเด็กและเยาวชนไดร้ับการ
พัฒนาเป็นผู้ช่วยโปรแกรมบ าบดั
แบบไรร้อยต่อ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
100 

๒) การน ากรรมการสงเคราะห์และเครือข่ายชุมชนเข้า
มาเป็นผู้ช่วยบ าบดัเด็กและเยาวชนแบบไรร้อยต่อ 

✓  ✓  ✓  ✓  กรรมการสงเคราะหแ์ละเครือข่าย
ชุมชนเข้ามาเป็นผู้ช่วยบ าบดัเด็ก
และเยาวชนแบบไรร้อยต่อจ านวน  
77 แห่ง 
ระยะที่ 1   
กรรมการสงเคราะหแ์ละเครือข่าย  

19.0000 กพน. 



๕๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ชุมชนเข้ามาเป็นผู้ช่วยบ าบดัเด็ก
และเยาวชนแบบไรร้อยต่อ 
จ านวน 10 แห่ง 
ระยะที่ 2   
กรรมการสงเคราะหแ์ละเครือข่าย  
ชุมชนเข้ามาเป็นผู้ช่วยบ าบดัเด็ก
และเยาวชนแบบไรร้อยต่อ 
จ านวน 20 แห่ง 
ระยะที่ 3   
กรรมการสงเคราะหแ์ละเครือข่าย  
ชุมชนเขา้มาเป็นผู้ช่วยบ าบดัเด็ก
และเยาวชนแบบไรร้อยต่อ 
จ านวน 20 แห่ง 
ระยะที่ 4   
กรรมการสงเคราะหแ์ละเครือข่าย  
ชุมชนเข้ามาเป็นผู้ช่วยบ าบดัเด็ก
และเยาวชนแบบไรร้อยต่อ ครบ
ทุกจังหวัด 

3) งานคุ้มครองเด็ก เยาวชนและผู้เยาว ์ ✓  ✓  ✓  ✓     
3.1  โครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อ

สร้างความสมานฉันท์ในสังคม/มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในเด็กและ
เยาวชน 

✓  ✓  ✓  ✓   300.0000 
15.00/ปี 

กพน. 

4)  ผู้ต้องขังได้รบัการควบคมุ ดูแล 
-   ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานท่ีและเสริมความมั่นคงใน

การควบคุม  

✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ 1 45,000.00 
 
 

รท. 



๕๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

-   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนภารกิจด้านการควบคุม 

- พัฒนาก่อสร้างแดนความมั่นคง
สูงอย่างน้อย 2 แห่ง (โครงการ
เร่งด่วน) 

- พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงเรือนจ า
ควบคุมผูต้้องขังระหว่าง
พิจารณาคดี (โครงการเร่งด่วน)  

- ด าเนินการจดัท าระบบและ
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมลู
ระหว่างกลุม่พัฒนาพฤตินิสัย 
กระทรวงยุติธรรม 

ระยะที่ 2 
- พัฒนาก่อสร้างแดนความมั่นคง

สูงครบ 5 แห่ง  
- พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงเรือนจ า

ควบคุมผูต้้องขังระหว่าง
พิจารณาคดี  

- ด าเนินการจดัท าระบบและ
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมลู
ระหว่างกระบวนการยตุิธรรม
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ระยะที่ 3 
- พัฒนารูปแบบการควบคุม

ผู้ต้องขังรายส าคัญอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

40,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

 -  มีเรือนจ าควบคุมผู้ต้องขัง
ระหว่างพิจารณาคดี เพียงพอ
ครบทุกภูมภิาคของประเทศ 

- มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระบวนการยตุิธรรมและ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  

   ในภูมิภาคอาเซียน 
ระยะที่ 4 
- ไม่มีการสั่งการค้ายาเสพติดและ

ก่ออาชญากรรมโดยผู้ต้องขังจาก
เรือนจ า สามารถแยกผู้ต้องขัง
ระหว่างการพิจารณาคดไีด้ตาม
มาตรฐานสากล (SDG) 

- มีการเชื่อมโยงฐานข้อมลูกลาง
ของประเทศท่ีเป็นสากล 

 
 
 

20,000.00 
 

5)  ผู้ต้องขังได้รบัการแกไ้ขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสยั  
- พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษา  

ฝึกวิชาชีพและพัฒนาจิตใจ 

✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ 1 
- ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า

หลังพ้นโทษภายใน 3 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 12 

- พัฒนาผู้ต้องขังสู่
ภาคอุตสาหกรรมออกฝึกวิชาชีพ
นอกเรือนจ าได้ไม่น้อยกว่าปีละ 
500 คน 

- มีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม/
การศึกษาฝึกทักษะ ในเรือนจ า
เฉพาะทางอย่างน้อย 1,500 คน 

1,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รท. 



๕๓ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ระยะที่ 2 
- ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า

หลังพ้นโทษภายใน 3 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 10 

- พัฒนาผู้ต้องขังสู่
ภาคอุตสาหกรรมออกฝึกวิชาชีพ
นอกเรือนจ าได้ไม่น้อยกว่าปีละ  
2,500 คน 

- มีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม/
การศึกษาฝึกทักษะ ในเรือนจ า
เฉพาะทางอย่างน้อย 3,000 คน 

 
ระยะที่ 3 
- ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า

หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 10 

- พัฒนาผู้ต้องขังสู่
ภาคอุตสาหกรรมออกฝึกวิชาชีพ
นอกเรือนจ าได้ไม่น้อยกว่าปีละ  
5,000 คน 

- มีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม/
การศึกษาฝึกทักษะ ในเรือนจ า
เฉพาะทางอย่างน้อย  
6,000 คน 

ระยะที่ 4 

1,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500.00 
 



๕๔ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- ผู้ต้องขงัมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 5 

- ผู้ต้องขังเขาสู่ภาคอุตสาหกรรม
ออกฝึกวิชาชีพนอกเรือนจ าและ
ผู้ประกอบการรับผู้ต้องขังเข้า
ท างานตามความประสงค์ครบ
ทุกคน 

- มีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม/
การศึกษาฝึกทักษะ ในเรือนจ า
เฉพาะทางอยา่งน้อย 10,000 คน 

 
 
 
 
 
 
 

1.2  การแกไ้ขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดในชุมชน        
1)  โครงการพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก 

ตามข้อก าหนดโตเกยีว 
✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ 1  

- มีมาตรการทางเลือกแทนการ
จ า คุ ก  เ พื่ อ ก า ร แ ก้ ไ ขฟื้ น ฟู
ผู้กระท าผิดในชุมชน 

ระยะที่ 2  
- เพิ่มสัดส่วนของผู้กระท าผิดที่

ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน  
(ลดผู้ต้องขังในเรือนจ า) 

ระยะที่ 3 - 4  
- แก้ไขผู้กระท าผิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

- 
 

คป. (สพ.) 

2)  โครงการน าเทคโนโลยีมาใช้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิ 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ 1 - 4 200.0000 คป. (สพ.) 



๕๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

 -  บุ คลากรปฏิ บั ติ ง านอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท าผิด 

- มีการน าเทคโนโลยีและนวตักรรม
มาสนับสนุนในการแก้ไขฟื้นฟูฯ 

3)  โครงการสร้างจติส านึกของผู้กระท าผดิโดยการเยียวยา
ความเสยีหาย 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ 1 - 4 
- มีโปรแกรมเชิงจิตวิทยาในการ

สร้างจิตส านึกตามหลักยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ 

- ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่าง
เหมาะสม 

- คป. (สพ.) 

4)  โครงการน าอุปกรณต์ิดตามตัวอิเล็กทรอนิกสม์าใช้กับ
ผู้กระท าผิด 

 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ 1 - 2 
มี ก ารน า เ ครื่ อ งมื อ  EM มา ใ ช้ 
ทั่วประเทศ 
- ลดอัตราการกระท าผิดซ้ า 
ระยะที่ 3 - 4 
- กรมคุมประพฤติเป็น single 

command ในการใช้ EM 
- ลดอัตราการกระท าผิดซ้ า 

- 
 
 
 
 
 
 

คป. (สพ.) 
 
 
 
 
 
 

5) โครงการพัฒนาระบบงานคมุประพฤติ เพื่อให้บริการแบบ
ดิจิทัล (Digital service and office) 

✓    ระยะที่ 1  
- มีการน าเทคโนโลยมีาสนับสนุน

ในการควบคุมดูแล เช่น Kiosk, 
Mobile  Application, Finger 
Print 

15.4925 คป. (กผ.) 



๕๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

-  บุ คลากรปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในกระบวนการ
ควบคุมดูแลผู้กระท าผิดในชุมชน 

- ลดอัตราการกระท าผิดซ้ า 
6) โครงการบูรณาการอาสาสมัครของทุกหน่วยงานเพื่อการ

บริหารจดัการผู้กระท าผดิ 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ 1 – 2 
- มีการบูรณาการอาสาสมัครของทุก

หน่วยงานให้ เข้ามามีบทบาท
ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ฟื้ น ฟู
ผู้กระท าผิด 

- ผู้กระท าผดิได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 

- มีระบบการแก้ไขผู้กระท าผิดที่
เข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมทุก
พื้นที ่

ระยะที่ 3 – 4 
- ชุมชนมีความปลอดภยัจาก

อาชญากรรม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คป. (กก.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) โครงการบา้นกึ่งวิถี 
 
 
 

✓ ✓   ระยะที่ 1 - 2 
- มีบ้านกึ่งวิถีที่ผ่านการรองรับทุก

จังหวัด 
- ผู้กระท าผดิที่ไร้ที่พึ่งมีที่พักอาศัย

ช่ัวคราว เพื่อปรับตัวเข้าสู่ชุมชน 

- 
 
 
 

คป. (สพ.) 
 
 
 

8)  โครงการพัฒนาการแกไ้ขผู้กระท าผิดแบบไรร้อยต่อ
ระหว่างสถานท่ีควบคมุกับชุมชน 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ 1  
- มีการบูรณาการการปฏิบตัิงาน

และเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระท าผิด

- คป. (สพ.) 



๕๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ร่วมกันทั้ง 3 กรม ของกลุ่ม
ภารกิจพัฒนาพฤตินสิัย 

ระยะที่ 2  
- มีการเชื่อมโยงฐานข้อมลูกับ

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะที่ 3 - 4 
- ผู้กระท าผดิได้รับการปฏิบตัิอย่าง

เป็นระบบและเป็นธรรม 
 

9)  โครงการยกระดับการบรหิารจัดการผู้กระท าผิดใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ 1 - 3 
- ประเทศในอาเซียนมีองค์ความรู้

และวิธีการปฏิบัติที่ดี 
-  ป ร ะ เ ทศ ใน อ า เ ซี ย นที่ ไ ม่ มี

มาตรการทางเลือกสามารถวาง
ระบบการบริหารจัดการผู้กระท า
ผิดในชุมชนตามมาตรฐานสากล 

ระยะที่ 4 
- ประเทศในอาเซียนมีมาตรการ

ทางเลือกแทนการจ าคุกเพิ่มขึ้น 
- ผู้กระท าผดิในภูมภิาคอาเซยีน

ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คป.(สพ.)/รท./
กพน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

10). โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิ (โครงการก าลังใจ) 

✓    ระยะที่ 1 
ผู้เข้าอบรม จ านวน 120 คน 

0.6680 คป. (สพ.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



๕๙ 
  

 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.แผนงานป้องกันอาชญากรรม 
    2.1 โครงการสรา้งงาน สร้างรายได้ให้แกเ่ด็กและเยาวชน 

(Brand DJOP)        
       

2.1.1) จัดตั้งศูนย์กลางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของเด็กและ
เยาวชน (ร้าน Djop) ครบทุกเขต เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเด็ก
และเยาวชนท่ีฝึกอบรมในศูนยฝ์ึกและรองรับผลติภณัฑ์ของเด็กและ
เยาวชนท่ีได้รบัการปล่อยตัวจากศนูย์ฝึกฯมาจ าหน่ายเพื่อสรา้ง
รายได้ให้กับเด็กและเยาวชน 

✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ 1 – 3  
มีศูนย์กลางจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์
เด็กและเยาวชน (ร้าน Djop)  
ของศูนย์ฝึกและอบรม 
เด็กและเยาวชน จ านวน 18 แห่ง 
ระยะที่ 4  
ศูนย์จ าหน่ายผลติภณัฑ์เด็กและ
เยาวชน (ร้าน Djop)  
เป็นองค์การมหาชน 

90.0000 
(5.000/แห่ง) 

กพน. 

         2.1.2) เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย "สินค้าของเด็กและ
เยาวชนเพื่อเพิ่มยอดขาย" และท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรูจ้ักของตลาด 

มากขึ้น  
 

    "ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ 

เด็กและเยาวชน" จ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น Line ,IG , Facebook, Seven 

eleven, ห้างสรรพสินค้า,  

Duty free เป็นต้น 

 กพน. 

         2.1.3) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเอกชนเพื่อสร้างงาน
และรายได้ให้กับเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการดูแลและภายหลังปล่อย 

    "เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการดูและ
และภายหลังปล่อยตัว" 

ปล่อยตัวสามารถเข้าท างานกับ
สถานประกอบการภาคเอกชน 
เพื่อสร้างงาน สรา้งรายได ้

 กพน. 



๖๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

   2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่
22/2558 

✓  ✓  ✓  ✓  1. สถานบริการกระท าผดิ
กฎหมายลดลง 
2. การแข่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทางลดลง 
3. การทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ลดลง 

221.6000 

(11.080/ปี) 
กพน. 

3. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจ าโครงสร้างเบา) ✓  ✓  ✓  ✓  ระยะที่ 1 
มีศูนย์เตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยที่รองรับผู้ต้องขัง อย่างน้อย 
27,000 คน 
ระยะที่ 2 
มีศูนย์เตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยที่รองรับผู้ต้องขัง อย่างน้อย 
50,000 คน 
ระยะที่ 3 
- มีศูนย์เตรยีมความพร้อมก่อน
ปล่อยครอบคลุมทุภมูิภาค 
- ผู้ต้องขังผ่านการอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
อย่างน้อย 100,000 คน 
ระยะที่ 4 
ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษผ่านการ
อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยครบทุกคน 

700.0000 
 
 
 

800.0000 
 
 
 

1,000.0000 
 
 
 
 
 

1,500.0000 
 

รท. 

 

 



๖๑ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอ้านวยความยุติธรรม 
ผลสัมฤทธิ์ 

1. ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
2. ประชาชนได้รับการบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

1.แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม (8 โครงการ) 
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
1.2 โครงการพัฒนาระบบทนายความของกองทุนยุติธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
1.3 ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
1.4 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
1.5 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสู่ชุมชน (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
1.6 การพัฒนาระบบการคุ้มครองเยียวยาตามมาตรฐานสากล (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
1.7 แผนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีภายใต้กลยุทธ์ เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุมเป้าหมายการไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้เกษตรกร  

หนี้กยศ. และหนี้ SMEs (กรมบังคับคดี) 
1.8 แผนงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ รายย่อยและขนาดกลางและขนาดเล็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและ

การเงิน เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตของประเทศ (กรมบังคับคด)ี 

๒.แผนงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน (4 โครงการ) 
2.1 แผนงานขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมการด าเนนิงานของศยช. และการจัดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม) 
2.2 แผนงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ ศยช. (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
2.3 โครงการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้บริการกองทุนยุติธรรมผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
2.4 การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

3.แผนงานด้านสิทธิมนุษยชน (4 โครงการ) 
3.1 โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนด้วยกลไกแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
3.2 โครงการพัฒนาระบบงานสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจเอกชน (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
3.3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
3.4 โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองและข้อมูลอาชญากรรมภัยแทรกซ้อนเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
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4.แผนงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 โครงการ) 
4.1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
4.2 โครงการบูรณาการและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
4.3 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนามาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
4.4 โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองพยานคดีความมั่นคง/ค้ามนุษย์ และคุ้มครองพยานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

5.แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี  (5 โครงการ) 
5.1 โครงการพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็นช่องทางในการรับวางทรัพย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

และมีความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง (กรมบังคับคดี) 
5.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (กรมบังคับคดี) 
5.3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Data Center of Assets of Bankrupted Person) (กรมบังคับคดี) 
5.4 เร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (กรมบังคับคดี) 
5.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดี (กรมบังคับคดี) 

6.แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม (13 โครงการ) 
6.1 โครงการพัฒนาความรว่มมือกับหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมในการแจ้งสิทธิขอรับความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
6.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนยุติธรรมเพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0 (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
6.4 โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมอัตโนมัติ (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
6.5 โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
6.6 โครงการพัฒนาระบบการแสวงหารายรับเพิ่มเติมเข้าสู่กองทุนยุติธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
6.7 โครงการปรับบทบาทและรปูแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผูก้ ากับดูแล (Regulator) (ริเริ่ม) (กรมบังคับคดี) 
6.8 โครงการปรับปรุงพัฒนาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน (ริเริ่ม) (กรมบังคับคดี) 
6.9 โครงการจัดตั้งส านักฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (Institute of Civil Enforcement Officer and 

Trustee) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ (กรมบังคับคดี) 
6.10 การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ให้ได้รับมาตรฐานสากลครบถ้วนทุกด้าน (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 
6.11 การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้สะดวก (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 
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6.12 การเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 
6.13 การเสนอนโยบาย ทิศทาง ส่งเสริม และบูรณาการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอ้านวยความยุติธรรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
1.1  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
    ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและ 

ฐานะยากจนท่ีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมได้รับการสนับสนุนเงิน
หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี
การปล่อยตัวช่ัวคราวผูต้้องหาหรือ
จ าเลย และการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการสนับสนุนการ
ให้ความรู้ทางกฎหมาย 

 สป.ยธ. 

1.2  โครงการพัฒนาระบบทนายความของกองทุนยุติธรรม     พัฒนาคุณภาพทนายความ  
สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทนายความ 

 สป.ยธ. 

1.3   ค่าตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่
จ าเลยในคดีอาญา 

    ประชาชนได้รบัการช่วยเหลอื
เยียวยาตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และคา่ทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และ ที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

19,000.0000 กคส. 
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แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.4  ค่าตอบแทนและคา่ใช้จ่ายในการคุม้ครองพยานในคดอีาญา     พยานในคดีอาญาได้รบัการคุม้ครอง
พยานตาม พ.ร.บ. คุม้ครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546 

1,050.0000 กคส. 

1.5   การพัฒนาระบบการช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายสู่
ชุมชน 

    ระยะที่ ๑ 
พัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายสู่ชุมชน 
ระยะที่ ๒  
๑ มรีะบบให้ค าปรกึษาทางกฎหมาย

เบื้องตน้ด้วยระบบดจิิทัล 
๒ .มีกลไกปฏิบัตกิารช่วยเหลือผู้ถูก

ละเมิดโดยเครือข่ายและชุมชน 
3. มรีะบบการช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมายในอาเซียน 
4. มรีะบบการปฏริูปการช่วยเหลือ

ทางกฎหมายโดยภาคประชาชน/
ทนายความของรฐั 
(Public Defender) 

ระยะที่ ๓ 
อปท. ทุกแห่ง มรีะบบบริหารจดัการ 
ด้านการช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 
ระยะที่ ๔ 

8,100.0000 กคส. 
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แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

รักษามาตรฐานและพัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 

1.6  การพัฒนาระบบการคุม้ครองเยียวยาตามมาตรฐานสากล     ระยะที่ ๑ 
๑ พัฒนาระบบการคุ้มครอง

เยียวยาตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบคุ้มครองพยาน 

อาเซียน 
ระยะที่ ๒  
1 มีระบบการคุม้ครองเยยีวยา 

ในอาเซียน 
2. มรีะบบการคุม้ครองพยานอาเซยีน  
ระยะที่ ๓ 
อปท. ทุกแห่ง มีระบบบริหาร
จัดการดา้นการคุม้ครองเยยีวยา 
ผู้ถูกละเมิด 
ระยะที่ ๔ 
รักษามาตรฐานและพัฒนาระบบ
การคุ้มครองเยียวยา 

150.0000 กคส. 

1.7  แผนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับคดีภายใต้ 
กลยุทธ์ เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุมเป้าหมายการไกล่
เกลี่ยหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. 
และหนี้ SMEs 

    ระยะที่ 1 - 4 
เป้าหมายกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 
หนี้ครัวเรือน หน้ีรายย่อย  
หนี้เกษตรกร ผู้ประกอบการ

160.0000 
 

กบค. 
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แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) หนี้ กยศ. ประชาชน 
มีโอกาสเขา้สู่การไกล่เกลีย่เพื่อ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ลูกหนี้ไม่ต้องถูกยึด อายัดทรัพย์ 
เป็นการลดปรมิาณคดีที่เข้าสู่
กระบวนการบังคับคดีและเป็น 
การช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของลูกหนี้ ท าให้สามารถ
ด ารงชีวิตหรือด าเนินธุรกิจหรือ
สามารถเริม่ต้นชีวิตใหมต่่อไปได ้

1.8  แผนงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ รายย่อยและ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน 
และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน  
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตของประเทศ 

    ระยะที่ 1  
1. กฎหมายด้านการบังคับคดีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีความทันสมัย  

2. มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมายแกผู่้ประกอบการราย
ย่อยและขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) เกษตรกรประชาชน 

ระยะที่ 2 – 3 
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย
และเสรมิสร้างวินัยทางการเงิน
และความรู้ทางการเงิน 
(Financial  Literacy)   
ระยะที่ 4 

60.0000 กบค. 



๖๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ผู้ประกอบการรายย่อยและขนาด
กลางและขนาดเล็ก (Micro) 
เกษตรกร ประชาชน มีองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย และความรู้ทางการ
เงิน 

  



๖๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.แผนงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมชมุชน 
2.1  แผนงานขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงาน

ของศยช. และการจัดโครงการหรอืกิจกรรมภายใต้
กรอบภารกิจ 5 ด้าน 
2.1.1 จัดสรรงบประมาณให้กับ สยจ.ทั้ง 76 จังหวัด 

เพื่อด าเนินการตามแผนงานขับเคลื่อนฯและ
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน 
ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2560 

2.1.2 ให้ สยจ.ทุกแห่ง ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ยัง
ไม่ เคยมีการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

         1.  คณะกรรมการ ศยช. และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

2. เจ้าหน้าทีส่ านักงานยุติธรรม 
    จังหวัด (สยจ.) ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

38.9000 สป.ยธ 

2.2   แผนงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของ ศยช. 
2.2.1 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยส่วน

นโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและ
ยุติธรรมจังหวัด ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
จัดประชุมเ ชิงปฏิบัติการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ ศยช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

2.2.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งอภิปรายผล
ข้อมู ล  โดยแสดงให้ เห็นทั้ งกระบวนการ
ด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจาก
การจัดตั้ง ศยช.รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และ

         1.  ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ของ
ศยช. ตามความเหมาะสม 

2.  คณะกรรมการ ศยช. และ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศยช. 

3.  เจ้าหน้าท่ีส านักงานยุติธรรม
จังหวัด (สยจ.) ที่เกี่ยวข้อง 

6.0021 สป.ยธ 



๗๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ปั จ จั ย ส า คั ญ ต่ า ง ๆ  ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินงาน
ของ ศยช. ตลอดจนการจัดท าข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการด าเนินงานของ ศยช. 

2.2.3 สรุปผลโครงการฯ และรายงานสรุปการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ ศยช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอต่อ ยธ. และ
รัฐบาล ตลอดจนการจัดพิมพ์เผยแพร่ไปยังส่วน
ราชการหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2.3  โครงการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้บริการ
กองทุนยุติธรรมผ่านศูนย์ยตุิธรรมชุมชนทั่วประเทศ 

    - ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นหน่วยรับ
เรื่องการขอรับความช่วยเหลือ
กองทุนยุติธรรมจากประชาชน
ในพื้นที่ 

 สป.ยธ 

2.4  การพัฒนาระบบไกลเ่กลีย่ข้อพพิาทในชุมชน     ระยะที่ ๑ 
สร้างนักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน 
ครบทุกต าบล และขยายศูนย ์
ไกล่เกลี่ยในศูนยย์ุติธรรมชุมชน 
ทุกแห่ง 
ระยะที่ ๒  
มีระบบยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์โดย
ภาคประชาชน 
ระยะที่ ๓ 
ขยายความร่วมมอืด้านการไกลเ่กลีย่
ข้อพิพาทภาคประชาชนกับอาเซียน 

4,200.0000 กคส. 



๗๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ระยะที่ ๔ 
หมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่งมรีะบบ 
การจัดการข้อพิพาทด าเนนิการได้
ด้วยตนเองและอยูร่่วมกัน 
อย่างสมานฉันท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.แผนงานด้านสิทธิมนุษยชน 
3.1   โครงการพัฒนาองคก์รต้นแบบด้านสิทธมินุษยชนดว้ย

กลไกแผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
    ระยะที่ ๑ 

1.  ยกระดบัการเคารพสทิธิและ
หน้าที่เป็นวาระชาต ิ

2.   มีองค์กรต้นแบบด้านสิทธิ
มนุษยชนด้วยกลไกแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

3.  มีนวตักรรมสื่อสิทธิมนษุยชน 
ระยะที่ ๒  
ระดับจังหวดั/ภาคธรุกิจ/ภาค
รัฐวสิาหกิจ เป็นต้นแบบดา้นสิทธิ
มนุษยชน 
ระยะที่ ๓ 
1.  เปน็ประเทศตน้แบบของการ

จัดท าและขับเคลื่อนแผนสิทธิ
มนุษยชนในกลุม่ประเทศ
อาเซยีน 

2.  ประเทศไทยเป็นต้นแบบการ 
อนุวัติตามสนธิสญัญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธมินุษยชน
แห่งกลุม่ประเทศอาเซียน 

ระยะที่ ๔ 

540.0000 กคส. 
 



๗๓ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.  ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ 
หน้าท่ีพลเมืองและไม่ละเมิด
สิทธิผู้อื่น 

2.  ประเทศอาเซียนมีการบูรณาการ
ด าเนนิงานแผนสิทธิมนษุยชน
อาเซยีนร่วมกัน 

๓.  รักษามาตรฐานและพัฒนางาน
ด้านสิทธมินษุยชน 

3.2   โครงการพัฒนาระบบงานสิทธมินุษยชนกับภาคธรุกิจ
เอกชน 

    ระยะที่ ๑ 
จัดท าแผนปฏิบัติการระดบัชาติว่า
ด้วยธรุกิจกบัสิทธมินุษยชน 
ระยะที่ ๒ 
ภาคธุรกจิเอกชน/ภาครฐัวิสาหกจิ 
มีการปฏิบัตติามแผนปฏิบตัิการ
ด้านสิทธิมนษุยชนขององคก์ร 

10.0000 กคส. 
 

3.3   โครงการศนูย์ปฏิบัติการดา้นสิทธิมนษุยชนของประเทศ     ระยะที่ ๑ 
1.  จดัตั้งศูนย์ปฏบิัติการด้านสิทธิ

มนุษยชนเพื่อเฝ้าระวัง
สถานการณส์ิทธิมนษุยชนของ
ประเทศ 

2.  มรีะบบฐานข้อมลูงานภายใน
กรม ครอบคลุมทุกมิติ (ด้าน
การส่งเสรมิป้องกันไกลเ่กลีย่

450.0000 กคส. 
 



๗๔ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ข้อพิพาท คุม้ครองเยยีวยา
หลักประกันสิทธมินุษยชน
รายงานประเทศและทรัพยากร
ต่างๆ) 

ระยะที่ ๒  
เช่ือมต่อระบบข้อมลูสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนษุยชนกับประเทศ
ภูมิภาคอาเซยีน 
ระยะที่ ๓ 
เช่ือมโยงระบบข้อมลูการบรกิาร
ช่วยเหลือประชาชนกับหน่วยงาน
เครือข่าย  
ระยะที่ ๔ 
เช่ือมโยงฐานข้อมลูบริการภูมภิาค
อาเซยีน 

3.4  โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองและข้อมูลอาชญากรรม
ภัยแทรกซ้อนเกี่ยวกับการก่อความไมส่งบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
กิจกรรม  
๑) รวมข่าวสารเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้
๒) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าว จดัท าเป็นข่าวกรอง

เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต ้

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑. ใช้ข่าวกรองสนับสนุนการ

สืบสวนสอบสวนคดีความ
มั่นคงใน จชต. หรือ
สนับสนุนหน่วยงานความ
มั่นคงใน จชต. ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ เรื่อง/ข่าว 

๔๒.๕๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กสพ. 



๗๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๓) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงเหตุการณ์ วัตถุพยาน และ
บุคคล 

๔) น าข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษและสนับสนุนหน่วยข่าวในพ้ืนท่ี จชต. 

๒. วิเคราะห์ความเช่ือมโยง
เหตุการณ์ วัตถุพยาน และ
บุคคล  ๑๐๐ เป้าหมาย 

ระยะที่ ๒ 
๑. ใช้ข่าวกรองสนับสนุนการ

สืบสวนสอบสวนคดีความ
มั่นคงในจชต. หรือสนับสนุน
หน่วยงานความมั่นคงใน 
จชต. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
เรื่อง/ข่าว 

๒. วิเคราะห์ความเช่ือมโยง
เหตุการณ์ วัตถุพยาน และ
บุคคล  ๑๐๐ เป้าหมาย 

ระยะที่ ๓ 
๑. ใช้ข่าวกรองสนับสนุนการ

สืบสวนสอบสวนคดีความ
มั่นคงใน จชต. หรือ
สนับสนุนหน่วยงานความ
มั่นคงใน จชต. ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ เรื่อง/ข่าว 

๒. วิเคราะห์ความเช่ือมโยง
เหตุการณ์ วัตถุพยาน และ
บุคคล  ๑๐๐ เป้าหมาย 

ระยะที่ ๔ 
๑. ใช้ข่าวกรองสนับสนุนการ

สืบสวนสอบสวนคดีความ

 
๔๒.๕๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒.๕๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒.๕๐๐๐ 
 



๗๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

มั่นคงใน จชต. หรือ
สนับสนุนหน่วยงานความ
มั่นคงใน จชต. ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ เรื่อง/ข่าว 

๒. วิเคราะห์ความเช่ือมโยง
เหตุการณ์ วัตถุพยาน และ
บุคคล  ๑๐๐ เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

4.แผนงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.1  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อ 

การสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    ระยะที่ ๑  

ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เช่ือมั่นในการอ านวยความ
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
ร้อยละ 90 (ร้อยละ 73.6 
ข้อมูลปี 2557) 
ระยะที่ ๒  
ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เช่ือมั่นในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
ร้อยละ 80 (ร้อยละ 60.62 
ข้อมูลปี 2558)  
ระยะที่ ๓  
๑. ประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้มรีะดับการมสี่วนร่วม
ในการอ านวยความยตุิธรรม
ในระดับชุมชน หมู่บ้าน 
เพิ่มขึ้น (ใช้ข้อมูลปี 2560 
เป็นปีฐาน) 

2. ประชาชนผู้นับถือศาสนา
อิสลามในจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ สามารถอ านวย 
ความยุติธรรมตามหลัก
อิสลามภายใตร้ัฐธรรมนูญ 

 

397.1751  
 
 
 
 
 
450.0000 
 
 
 
 
 
450.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป.ยธ. 



๗๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

 
ระยะที่ ๔  
๑. ประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เช่ือมั่นต่อการอ านวย
ความยุติธรรมในระดับดี  

๒. การอ านวยความยุติธรรมไม่
ถูกหยิบยกเป็นเงื่อนไขในการ
สถานการณ์ความรุนแรงใน
พื้นที ่

 
450.0000 
 
 

4.2  โครงการบรูณาการและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในคดี
ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต ้

    -  กระบวนการยุติธรรมไดร้ับ
ความเชื่อมั่นและไม่ถูกน าไป
เป็นเงื่อนไขในการใช้ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ในคดีความมั่นคง  
ซึ่งกองทุนยุติธรรมได้ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานเช่น 
กอ.รมน ,ศอ.บต, สตช เป็นต้น 

 สป.ยธ. 

4.3   โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนามาตรการคุม้ครองสิทธิ
เสรภีาพและสิทธมินุษยชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต ้

    ระยะที่ ๑ 
มีระบบส่งเสรมิความรู้ดา้นสิทธิ
มนุษยชนให้ จนท.รัฐใน จชต. 
ระยะที่ ๒  
ยกระดับมาตรฐานการส่งเสรมิ
ความรูด้้านสิทธมินุษยชนให้ จนท. 
รัฐ ใน จชต. (โดยหน่วยงานใน จชต.

260.0000 กคส. 
 



๗๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

สามารถด าเนินการเองได้อยา่ง
ต่อเนื่อง) 
ระยะที่ ๓ 
ปัญหาการละเมดิสิทธิในพื้นที ่จชต. 
ลดลง  
ระยะที่ ๔ 
ปัญหาการละเมดิสิทธิในพื้นที่ จชต. 
ลดลง เปน็พืน้ที่ปลอดภยั  

4.4   โครงการพัฒนาระบบคุม้ครองพยานคดคีวามมั่นคง/ 
ค้ามนษุย์ และคุม้ครองพยานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

    ระยะที่ ๑ 
มีระบบงานคุ้มครองพยาน คดคีวาม
มั่นคง คดีคา้มนษุย์ สามารถยก 
ระดับมาตรฐานงานคุม้ครองพยาน
ของประเทศตามหลกัสากล 
ระยะที่ ๒  
มีระบบงานคุ้มครองพยานระหวา่ง
ประเทศทวภิาคี (ไทย-มาเลเซยี) 
ระยะที่ ๓ 
มีระบบการคุม้ครองพยานระหว่าง
ประเทศพหภุาคี (ไทย อินโดนเีซยี 
มาเลเซีย พม่า) 
ระยะที่ ๔ 
รักษามาตรฐานและพัฒนาความ
ร่วมมืออยา่งต่อเนื่อง 

1,100.0000 กคส. 
 



๘๐ 
  

 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

5.แผนงานพัฒนาระบบการบังคบัคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี  
5.1  โครงการพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย 

ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
เป็ น ช่ อ งทา ง ในกา ร รั บ วา งทรั พย์  ด้ ว ย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และมีความสอดคล้องกับบริบทการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ( E- Enforcement , E- Filing , E-
Payment , E-Evidence ,  E-Insolvency, E-Public 
Auction ,E- Offering Auction, E-  Mediation, 
Application รูปแบบ 3 D ตามหลักการท างาน Easier  
Anywhere และ Better)  

    ระยะที่ 1 
ระบบการบังคับคดี และการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดีเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนา
ไปสู่ระบบ Digital Economy 
ระยะที่ 2 
มีการเช่ือมโยงระบบการบังคับ
คดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ระยะที่ 3 
มีการเช่ือมโยงระบบการบังคับ
คดีกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 
เช่น เอเชีย และยุโรป 
ระยะที่ 4 
มีการเช่ือมโยงระบบการบังคับ
คดีทั่วโลก 

2,000.0000 กบค. 

5 .2  โคร งการพัฒนาฐานข้ อมู ลการบั งคั บคดี และ 
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดีให้เป็นฐานข้อมูล 

        กลาง 

    ระยะที่ 1  
ระบบฐานข้อมลูกลางทางคดี 
(คลังข้อมูล) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมโยงข้อมูล
ภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลและติดตามทรัพย์สิน 
ระยะที่ 2 

4.0000 
 

กบค. 



๘๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ระบบฐานข้อมลูกลาง 
(คลังข้อมูล) ท่ีเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานทะเบียนภาครัฐ  
ด้านความมั่นคง สถาบันการเงิน 
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
กับประเทศสมาชิกอาเซยีน 
ระยะที่ 3 
ระบบฐานข้อมลูกลาง 
(คลังข้อมูล)ที่เช่ือมโยงกับ
หน่วยงานทะเบียนภาครัฐ  
ด้านความมั่นคง สถาบันการเงิน 
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
กับประเทศในเอเซีย 
ระยะที่ 4 
ระบบฐานข้อมลูกลาง 
(คลังข้อมูล)ที่เช่ือมโยงกับ
หน่วยงานทะเบียนภาครัฐ  
ด้านความมั่นคง สถาบันการเงิน 
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
กับประเทศท่ัวโลก 

5.3 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลาย (Data Center of Assets of Bankrupted 
Person) 

    ระยะที่ 1  
มี ร ะบบการ เ ช่ื อม โยงข้ อมู ล
ระหว่างนายทะเบียนภาครั ฐ 
ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  ต ล า ด

25.0000 กบค. 



๘๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สถาบันการเงินทุกประเภท เพื่อ
ใ ช้ ในการสืบค้นทรัพย์สินทุก
ประเภทของบุคคลที่ถูกพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดและล้มละลาย 
ระยะที่ 2 
เป็นศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของ
บุคคลล้มละลายที่เชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐและสถาบันการเงินใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ระยะที่ 3 
เป็นศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของ
บุคคลล้มละลายที่เชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐและสถาบันการเงินใน
ประเทศเอเชีย 
ระยะที่ 4 
มีศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคล
ล้ มละลายที่ เ ช่ื อม โย งข้อมู ล
ภาครัฐและสถาบันการเงินใน
ประเทศท่ัวโลก 

5.4  เร่งรัดผลักดันทรัพยส์ินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 

    ระยะที่ 1 - 4 
สามารถผลักดันจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น ลด
ปริมาณคดีที่ค้างด าเนินการ และ
กระจาย เม็ ด เ งิน เข้ าสู่ ร ะบบ

30.0000 กบค. 



๘๓ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

เศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

5.5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคด ี
- การจัดท าบัญชีรับร่ายจ่าย 
- การบริหารจัดการคดีค้างด าเนินการ 10 ปี 

    ระยะที่ 1 – 4 
การด าเนินการบังคับคดีรวดเร็ว
ขึ้น ส่งผลให้ปริมาณคดีที่ค้าง
ด าเนินการลดลง เจ้าหนี้ได้รับ
การช าระหนี้เร็วข้ึน 

 กบค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๔ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

6.แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพ่ือบรกิารประชาชนของกระทรวงยุติธรรม 
6.1  โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานใน

กระบวนการยตุิธรรมในการแจ้งสทิธิขอรับความ
ช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมแกป่ระชาชน 

 

    หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมสามารถแจ้งสิทธิขอรับ
ความช่วยเหลือของกองทุน
ยุติธรรมแก่ประชาชน 

 สป.ยธ. 

6.2  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
กองทุนยุติธรรมเพื่อรองรับยุค Thailand 4.0 

 

    พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับประเทศไทย 
4.0 

 สป.ยธ. 

6.3  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานดา้นกองทุน
ยุติธรรม 

    พัฒนาบุคลากรใหร้องรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 สป.ยธ. 

6.4  โครงการพัฒนาระบบการพจิารณาการให้ความ
ช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมอัตโนมตัิ 

    กองทุนยุติธรรมมรีะบบการให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดย
อัตโนมัต ิ

 สป.ยธ. 

6.5  โครงการประชาสมัพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมสร้าง
การรับรู้ให้แก่ประชาชน 

    เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความ
ยุติธรรม 

 สป.ยธ. 

6.6  โครงการพัฒนาระบบการแสวงหารายรับเพิ่มเติมเข้าสู่
กองทุนยุติธรรม 

    ประชาชนท่ีประสงค์จะบรจิาค
เงินเข้ากองทุนยุติธรรมสามารถ
หักลดหย่อนภาษีได ้

 สป.ยธ. 

6.7  โครงการปรับบทบาทและรปูแบบการให้บริการ 
(Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน 
(Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) (ริเริ่ม) 
- หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) 

    ระยะที่ 1 
1.  มีกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่การ
เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี
และเจา้พนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอกชน (Private Civil 
Enforcement Officer and 
Trustee)  

40.0000 กบค. 



๘๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

 
2.  จัดตั้งหน่วยน าร่องบริการ

รูปแบบพิเศษ (SDU) หรือ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ในการบังคับหลักประกันของ
ภาคเอกชนและให้บริการกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ระยะที่ 2 
1.  มีกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนฐานะ
เจ้าพนักงานบังคับคดีและ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ท า
หน้าท่ีในการก ากับดูแล 
(Regulator) 

2.  จัดตั้งหน่วย SDU หรือหน่วย
บริการรปูแบบพิเศษ 

ระยะที่ 3 
ปรับเปลีย่นฐานะเจ้าพนักงาน
บังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เป็นผู้ก ากับดูแล 
(Regulator) 
ระยะที่ 4 
ปริมาณคดีค้างในแตล่ะปลีดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 จนกระทั่ง
เป็นศูนย์ (Zero Backlog) 
 



๘๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

6.8  โครงการปรับปรุงพัฒนาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เอกชน (ริเริ่ม) 

 

    ระยะที่ 1 
1.  แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ

การเป็นเจา้พนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอกชน 

2.  ปรับปรุงบทบาทเจา้พนักงาน
พิทักษ์ของกรมบังคับคดีเป็น
ผู้ก ากับดูแล 

10.0000 กบค. 

6.9 โครงการจัดตั้งส านักฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่ เป็นเจ้า
พนักงานบังคับคดีเอกชนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
( Institute of Civil Enforcement Officer and Trustee
) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพ 

    ระยะที่ 1 
1.  มีกฎหมายรองรับการจัดตั้ง

ส านักฝึกอบรมเป็นหน่วยงาน
พิเศษ SDU และจดัท า
ข้อบังคับและมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  พัฒนาวิชาชีพเจ้าพนักงาน
บังคับคดีและเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เป็นมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพเดียวกันเป็นท่ี
ยอมรับของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ระยะที่ 2 
พัฒนาบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพอย่าง
ต่อเนื่องด้วยมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพเดียวกัน 
ระยะที่ 3 

60.0000 กบค. 



๘๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

พัฒนาบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพเดียวกัน เป็นที่ยอมรับ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ระยะที่ 4 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเจ้า
พนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในอาเซียน 

6.10 การพัฒนางานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ให้
ได้รับมาตรฐานสากลครบถ้วนทุกด้าน  

 
 
 
 
 

    1.  ห้องปฏิบัติการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และหน่วยงาน
สนับสนุนจะต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล
ครบถ้วนทุกด้าน 
ประกอบด้วย ระบบ 
ASCLD/LAB ระบบ 
ISO/IEC 17025:2005 , 
ระบบ  ISO/IEC 
17020:2012 , ระบบ 
ISO 9001:2005 และ
ระบบ NAME เป็นต้น 

2. สามารถธ ารงรักษามาตรฐาน
ที่ได้รับรองแล้ว และพัฒนาสู่
มาตรฐานอื่นตามบริบทและ

2,155.4875 สนว. 



๘๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

วิทยาการตามช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลง 

3. บุคลากรด้านนติิวิทยาศาสตร์
ทุกคนได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะเพื่อเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาระบบ
มาตรฐานสากลให้แก่
หน่วยงานอ่ืนๆได ้

6.11 การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
ครอบคลมุ และเข้าถึงไดส้ะดวก 

 
 
 

    1. สถาบันฯ สามารถให้บริการ
แก่ประชาชนครอบคลุมทุก
พื้นที่  โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว เป็นท่ี
ศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ 
สอดคล้องตามรัฐธรรมนญู 
มาตรา 258,พรบ. การ
ให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2559 และระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสนับสนุนปฏิบตัิงาน
ติดตามคนหายและพสิูจน์ศพ
นิรนาม พ.ศ. 2558 

13,177.3776 สนว. 



๘๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

2.  เทคนิคและวิทยาการตรวจ
พิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
ทุกด้านไดร้ับการพัฒนาให้
ทันสมัย 

3.  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
สนับสนุนการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

4  สถาบันฯเป็นองค์การชั้นน า
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศท่ีประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่าง สะดวก 
รวดเร็ว เป็นศรัทธา เช่ือมั่น 
และยอมรับ 

6.12 การเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ 

 

    1.  มีการพัฒนาเครือข่าย
ให้บริการด้านนติิ
วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
ของประเทศและต่างประเทศ 

2. มีการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
วิชาการ และนวัตกรรมด้าน
นิติวิทยาศาสตรด์้านนิติ
วิทยาศาสตร์ภายในประเทศ

900.0000 สนว. 



๙๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

และต่างประเทศเชิง 
บูรณาการ 

3.  สถาบันฯเป็นศูนย์กลางการ
ส่งเสริมการวิจยั พัฒนา
วิชาการ และนวัตกรรมด้าน
นิติวิทยาศาสตรด์้านนิติ
วิทยาศาสตร์ภายในประเทศ
และต่างประเทศเชิง 
บูรณาการ 

6.13 การเสนอนโยบาย ทิศทาง ส่งเสริม และบูรณาการ
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

 

    1.  มีการจดัท านโยบาย ทิศทาง 
ส่งเสริม และบูรณาการงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศ 

2.  มีการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
วิชาการ และนวัตกรรมด้าน
นิติวิทยาศาสตรด์้านนิติ
วิทยาศาสตร์ภายในประเทศ
และต่างประเทศเชิง 
บูรณาการ 

3. มีหน่วยงานเอกชนให้บริการ
นิติวิทยาศาสตรต์าม
มาตรฐานสากล 

1,440.0000 สนว. 



๙๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

4.  เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ของ 
ประเทศไทย 

 
  



๙๒ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ผลสัมฤทธิ์ 

1. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2. การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนมีการรับรู้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 

1.แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ (13 โครงการ) 
1.1 โครงการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องกับกองทุนยุติธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
๑.2 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงพัฒนากฎหมายและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

(ลดความเหลื่อมล้ าให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค) (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
1.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
1.4 โครงการประเมินกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
1.5 โครงการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
1.6 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
1.7 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
1.8 ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย) 
1.9 โครงการผลักดันให้มีการปรับปรุงมาตรการหรือแก้ไขกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้อนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทระหว่างประเทศ 

(สถาบันอนุญาโตตุลาการ) 
1.10 โครงการพัฒนาข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการให้มีมาตรฐานในระดับสากล (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) 
1.11 โครงการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องขอระงับข้อ พิพาททางเลือก (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) 
1.12 สร้างนวัตกรรมทางด้านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) 
1.13 จัดตั้งศูนย์ให้ความรู้ในการระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นแห่งแรกในประเทศไทย (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) 
 
 
 



๙๓ 
  

๒.แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของกระทรวงยุติธรรม (6 โครงการ) 
2.1 การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
2.2 โครงการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
2.3 โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
2.4 การฝึกอบรมเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ ด้านหลักนิติธรรม การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16 ฯ  

(สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย) 
2.5 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม ตาม

มาตรฐานระหว่างประเทศ (สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย) 
2.6 โครงการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องขอระงับข้อพิพาททางเลือก (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) 

3.แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ (3 โครงการ) 
3.1 โครงการยกระดับบริการประชาชนสู่ระบบบริการดิจิตัล (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
3.2 โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (NSWJ) (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 
3.๓ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม (ส านักงานกิจการยุติธรรม) 

4.แผนงานส่งเสริมบทบาทกระบวนการยุติธรรมไทยสู่เวทีสากล (5 โครงการ) 
4.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) 

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) องค์กระระหว่างประเทศต่าง ๆ และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)  
(กรมบังคับคดี) 

4.2 พัฒนางานบังคับคดีเพ่ือเอ้ือต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) (กรมบังคับคดี) 
4.3 แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศโครงการพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ ด้านการบังคับคดีให้มีความทันสมัย เป็นธรรม  

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (กรมบังคับคดี) 
4.4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กับองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด

และอาชญากรรม (UNODC) (สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย) 
4.5 การผลักดันเชิงนโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม  

ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย) 
 



๙๔ 
  

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
1.1  โครงการปรับปรุง แก้ไข เพิม่เติม พระราชบญัญัต ิ

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม 
    ปรับปรุงกฎหมายของกองทุน

ยุติธรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
 สป.ยธ. 

๑.2   ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกบัความ
เปลี่ยนแปลงพัฒนากฎหมายและส่งเสรมิใหม้ีการปฏิบัติ
ตามพันธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชน (ลด
ความเหลื่อมล้ าให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค) 

    ระยะที่ ๑ 
1.  พัฒนากฎหมายใหส้อดคล้อง 

กับรัฐธรรมนูญ และพนัธกรณี
ระหว่างประเทศ 

2.  จดัท ามาตรฐานการด าเนินงาน
ด้านสิทธิมนษุยชนส าหรับ
ภาครัฐและภาคเอกชน  
(มี พ.ร.บ.ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
และเสรภีาพ เป็นกลไกการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ  
ทัง้ระดับชาติและจังหวัด) 

3.  ทบทวน และพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศทีเ่ป็น
ภาค ี

 

80.0000 กคส. 
 



๙๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

 
ระยะที่ ๒  
1.  ทบทวนและพัฒนากฎหมาย

ภายในประเทศ 
2.  ทบทวน และพัฒนากฎหมายให้

สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศทีเ่ป็น
ภาค ี

ระยะที่ ๓ 
1.  ทบทวนและพัฒนากฎหมาย

ภายในประเทศ 
2.  ทบทวน และพัฒนากฎหมายให้

สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศทีเ่ป็น
ภาค ี

3.  ประชาชนมีหลักประกันสิทธิตาม
กฎหมายภายในประเทศและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ(ตาม
เป้าหมาย SDGs)  

ระยะที่ ๔ 
1.  ทบทวนและพัฒนากฎหมาย

ภายในประเทศ 



๙๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

2.  ทบทวน และพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศทีเ่ป็น
ภาค ี

1.3  โครงการพัฒนาระบบบรหิารและอ านวยความ
ยุติธรรมทางอาญา 

 

    ระบบการส่งต่อข้อมลูใน
กระบวนการยตุิธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการบรูณาการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานใน
กระบวนการยตุิธรรมกระแสหลัก
เพิ่มขึ้น 

๕๕.๐๐๐๐ สกธ. 

1.4  โครงการประเมินกฎหมายและตดิตามประเมินผล 
การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 

 

    หน่วยงานของรัฐมีการน า
เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการออกกฎหมาย (RIA) มาใช้
ในการพัฒนากฎหมาย และมีการ
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.0000 สกธ. 

1.5  โครงการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ 
 

    การพัฒนากฎหมายให้สอคล้องกับ
มาตรฐานสากล สนธิสญัญา
ระหว่างประเทศ และความ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

๙๓๐.๓๖๑๒ สกธ. 

1.6  โครงการขับเคลื่อนการปฏิรปูกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยตุิธรรม 

 

    การจัดท าข้อเสนอแนะแนทาง 
การปฏิรปูกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยตุิธรรมเพื่อรองรับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

๔๕.๕๔๘๓ สกธ. 



๙๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ข้อเสนอของสภาปฏริูปแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล 
 

1.7  โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยตุิธรรม 
 

    หน่วยงานหรือบุคลากรใน
กระบวนการยตุิธรรมมผีลการวิจัย
ที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนางานต่อไป 

๔๔๕.๑๒๒๔ สกธ. 

1.8  ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

      TIJ 

1) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านหลักนติิธรรม การปฏริปูกระบวนการ
ยุติธรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16 ว่าด้วยการส่งเสริมการ
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และสร้างให้
เกิดสถาบันอันเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวม มี
ประสิทธิผล และเป็นท่ียอมรับในทุกระดับ 
(เป้าหมายที่ 16 ฯ) 

    องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม การ
ปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรม และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16ฯ  ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ และสามารถน ามา
ประยุกตเ์พื่อพัฒนานโยบายและ
แนวปฏิบัติภายในประเทศได ้

500.0000  

2) การศึกษาวิจัยด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม 
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

 

                 องค์ความรู้ด้านการป้องกัน
อาชญากรรม และกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางใน
กระบวนการยตุิธรรมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ และ
สามารถน ามาประยุกตเ์พื่อพัฒนา
นโยบาย และแนวปฏิบตัิ
ภายในประเทศได ้

700.0000  



๙๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.9  โครงการผลักดันให้มีการปรบัปรุงมาตรการหรือแก้ไข
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
อนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศประเทศ 
- ผลักดันให้มีการปรับปรุงมาตรการที่เป็นอุปสรรคที่

ส าคัญ 
 
- ทบทวนมาตรการทางด้านการระงับข้อพิพาท

ทางเลือกด้านต่างๆ ที่เป็นอยู่ในประเทศไทย 
- ปรับปรุงมาตรการต่างๆ เพื่อใหป้ระเทศไทย 

สามารถรักษาความเป็นศูนย์กลางการระงับข้อ
พิพาทระหว่างประเทศ 

                 ระยะที่ ๑  
การปรับปรุงมาตรการ กฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
ด้านอนุญาโตตลุาการและ 
การประนอมข้อพิพาท 
 
ระยะที่ ๒  
การทบทวนมาตรการในด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก 
ระยะที่ ๓ – 4 
การเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  

5.0000 
 
 
 
 
 
 

5.0000 
 
 
 

30.0000 

สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ 

1.10  โครงการพัฒนาข้อบังคับของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
- พัฒนาข้อบังคับของสถาบันให้ทันกับสภาวะ

เศรษฐกิจในระดับภมูิภาค 
- พัฒนาข้อบังคับของสถาบันให้ทันกับสภาวะ

เศรษฐกิจในระดับโลก 

                 ระยะที่ 1 – 4  
การปรับปรุงข้อบังคับของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการด้าน
อนุญาโตตุลาการและการประนอม
ข้อพิพาท 

30.0000 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ 

1.11  โครงการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องขอระงับข้อ 
พิพาททางเลือก 
- พัฒนาระบบการให้บริการการระงับข้อพิพาท

ออนไลน์ แก่ผู้ใช้บริการซื้อขายออนไลน์ท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย 

                 ระยะที่ 1  
การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ใช้ระบบ
การระงับข้อพิพาทออนไลน์ 
(Online Dispute Resolution: 
ODR) ในประเทศไทย 
ระยะที่ 2 – 4  

40.0000 
 
 
 
 

50.0000 

สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ 



๙๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- พัฒนาระบบการให้บริการการระงับข้อพิพาท
ออนไลน์ แก่ผู้ใช้บริการซื้อขายออนไลน์ท่ัวโลก 

การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ใช้ระบบ
การระงับข้อพิพาทออนไลน์ใน
ต่างประเทศ 

1.12  สร้างนวัตกรรมทางด้านกระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก 
- ศึกษา คิดค้น และสร้างนวัตกรรมในการ

อนุญาโตตุลาการและการประนอมมาใช้ในประเทศ
ไทย 

                 ระยะที่ 1 – 4   
สร้างนวัตกรรมในการ
อนุญาโตตุลาการ และประนอมขอ้
พิพาท  

60.0000 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ 

1.13  จัดตั้งศูนย์ให้ความรู้ในการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
- ผลิตบุคลากรเป็นผู้ประนอมข้อพิพาท เพื่อ

รองรับข้อพิพาททางธุรกิจต่างๆ 
- ผลิตบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรผู้ให้การ

ฝึกอบรมและพัฒนาหลักสตูรในการระงับข้อ
พิพาททางเลือก 

- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางด้านอนญุาโตตุลาการ
และประนอมข้อพิพาทในภูมิภาคหลักใน
ประเทศไทย 

- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสถาบันอนุญาโตตลุาการ
ในต่างประเทศ  

                 ระยะที่ 1 – 4  
มีผู้ประนอมข้อพิพาทจ านวน 100 
คน และบุคลากรผู้ให้การฝึกอบรม
จ านวน 25 คนต่อช่วงเวลา 5 ปี  
ระยะที่ 2 – 4   
มีศูนย์ฝึกอบรมทางด้าน
อนุญาโตตุลาการและประนอมข้อ
พิพาท จ านวน 3 แห่ง ในภูมิภาค
หลักในประเทศไทย 
ระยะที่ 4  
มีศูนย์ฝึกอบรมด้าน
อนุญาโตตุลาการและประนอมข้อ
พิพาทระหว่างประเทศ จ านวน 1 
แห่ง 

150.0000 
 
 
 

30.0000 
 
 
 
 

60.0000 
 

สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ 

 
 
 
 



๑๐๐ 
  

 
 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของกระทรวงยุติธรรม 
2.1   การพัฒนาโครงสรา้งและระบบบรหิารจดัการภาครัฐ 

ด้านการคุม้ครองสิทธิและเสรภีาพ 
    ระยะที่ ๑ 

ศึกษาแนวทาง เพื่อการพัฒนาและ
จัดตั้งหน่วยงาน เช่น สถาบัน 
ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทชุมชน  สถาบัน
พัฒนาดา้นสิทธิมนษุยชน สถาบนั
คุ้มครองพยาน 
ระยะที่ ๒  
จัดตั้งสถาบันไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทใน
ชุมชน สถาบนัพัฒนาดา้นสทิธิ
มนุษยชน สถาบันคุม้ครองพยาน
แห่งชาต ิ
ระยะที่ ๓ 
1.  พัฒนาระบบใหภ้าคเอกชน/ภาค

ประชาสังคม เข้ามาด าเนินการ 
(Outsource) ดา้นการ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย การคุม้ครองเยยีวยา 

2.  ส่งเสรมิระบบการประกนัภยัเพื่อ
เข้ามาสนับสนนุการคุม้ครอง
เยียวยา 

ระยะที่ ๔ 
1.  ขยายส านักงานคุ้มครองสทิธิ

และเสรภีาพ ๑๙ กลุม่จังหวัด  

250.0000 กคส. 
 



๑๐๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

2.  รักษามาตรฐานและพัฒนาระบบ
การช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายและการคุม้ครอง
เยียวยา 

2.2  โครงการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม 
 

    หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม
เกิดการบรูณาการความร่วมมือกัน
เพิ่มมากข้ึน 

๓๔๕.๘๒๒๔ สกธ. 

2.3  โครงการพัฒนาความรู้และสง่เสริมคณุธรรมแก่
บุคลากรในงานยตุิธรรม 

 

    สถาบันการศึกษามีการพัฒนา
หลักสตูรดา้นกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม รวมทั้ง
หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม
มีการพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้อง
กับค่านิยมร่วมที่ก าหนดไว้ 

๒๑๑.๔๔๕๘ สกธ. 

2.4  การฝึกอบรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ด้านหลักนิติธรรม 
การปฏิรปูกระบวนการยุติธรรมและเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16 ฯ 

               ผู้มีส่วนไดเ้สียในทุกภาคส่วนของ
สังคมสามารถน าองค์ความรู้ด้าน
หลักนิติธรรมการปฏิรปูกระบวนการ
ยุติธรรมและเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16ฯ 
ไปประยุกต์ใช้กับการก าหนด
นโยบายปรับปรุงแนวปฏิบตัิต่างๆ 
และการมีส่วนร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งการเคารพกติกา 
(Culture of Lawfulness) 

200.0000 TIJ 

2.5  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และ
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการปฏิบตัิ

     
 

     
 

     
 

    
 
 

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามีความรู้ความ
เข้าใจในการน ามาตรฐานระหว่าง

200.0000 
 
 

TIJ 



๑๐๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ต่อกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม ตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ 

 

ประเทศท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
กับการก าหนดนโยบายและ
ปรับปรุงแนวปฏิบตัิต่างๆ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พฤตินิสัย , การปฎิบัติต่อกลุ่ม
เปราะบางในกระบวนการ
ยุติธรรม และการต่อต้านภัย
คุกคามและสิ่งท้าทายที่เกดิขึ้น
ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ในไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

 
 
 
 

2.6  โครงการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องขอระงับข้อ
พิพาททางเลือก 

     
 

   ระยะที่ 1 
การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ใช้ระบบ
การระงับข้อพิพาทออนไลน์ 
(Online Dispute Resolution: 
ODR) ที่อยู่ในประเทศไทย 

30.0000 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
  

 
 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบรกิาร 
3.1  โครงการยกระดับบริการประชาชนสูร่ะบบบรกิารดิจติลั     ระยะที่ ๑ 

ยกระดับงานบริการประชาชนสู่
ระบบบริการดิจติัล เช่น Platform 
งานบริการ 
ระยะที่ ๒  
1. ระบบปฏิบัติการเช่ือมโยงผ่าน 
Application/E-Government 
2. เปดิช่องทางบรกิารประชาชน
อัจฉรยิะ เปดิโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม (Open Government) 
ระยะที่ ๓ 
พัฒนาระบบบริการ e-service 
ระยะที่ ๔ 
มีการพัฒนาปรับตวัตามนวัตกรรม
ใหม่ๆ  และพัฒนางานบรกิาร
ประชาชนในรปูแบบดจิิตลั 

525.0000 กคส. 
 

3.2  โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(NSWJ) 

 

    ระบบการส่งต่อข้อมลูใน
กระบวนการยตุิธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมลู

๓๒.๘๘๙๐ สกธ. 



๑๐๔ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ส าคัญของหน่วยงานในกลุ่ม 
พฤตินิสัย 

3.๓  โครงการพัฒนาฐานข้อมลูและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการยตุิธรรม 

    ระบบการเชื่อมโยงข้อมลูใน
กระบวนการยตุิธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลที่ส าคญัสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานใน
กระบวนการยตุิธรรม 

๒,๗๓๕,๑๐๘,๐๐๐ สกธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

4.แผนงานส่งเสริมบทบาทกระบวนการยุติธรรมไทยสู่เวทีสากล 
4.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) 
บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) องค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)  

    ระยะที่ 1 
1.  ความร่วมมือทางวิชาการ

และการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ ท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

2.  ศูนย์กลางการพัฒนาองค์
ความรู้ และการศึกษาดูงาน
ด้านการบังคับคดีแพ่งและ
ล้มละลายในอาเซียน 

3.  งานบังคับคดียกระดับสู่
มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ระยะที่ 2  
1.  ระบบการบังคับคดรีองรับ

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการบังคับคดี
ล้มละลายข้ามชาต ิ

2.  งานบังคับคดียกระดับสู่
มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มประเทศเอเซีย 

ระยะที่ 3 - 4 
งานบงัคับคดียกระดับสู่
มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของ
ประเทศท่ัวโลก 
 

100.0000 กบค. 



๑๐๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

4.2  พัฒนางานบังคับคดีเพื่อเอื้อต่อการจัดอันดับความยาก
ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

    ระยะที่ 1 – 4 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไป
ตามข้อตกลง และตัวช้ีวัดที่ 10 
การแก้ไขปัญหาล้มละลาย มีค่า
คะแนน DTF เพิ่มขึ้น 

20.0000 กบค. 

4.3  แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศโครงการพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ 
ด้านการบังคับคดีให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

    ระยะที่ 1  
1.  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีมี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ และ
รายงานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมาย ROSC  

2.  เป็นปัจจัยบวกต่อการ
ประเมินเพื่อจัดอันดับของ
ประเทศตามกรอบความ
ยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ของธนาคารโลก 

ระยะที่ 2 
1.  พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และสองคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

 กบค. 



๑๐๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

2.  เป็นปัจจัยบวกต่อการ
ประเมินเพื่อจัดอันดับของ
ประเทศตามกรอบความ
ยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ของธนาคารโลก 

ระยะที่ 3 
1.  พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และสองคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

2.  เป็นปัจจัยบวกต่อการ
ประเมินเพื่อจัดอันดับของ
ประเทศตามกรอบความ
ยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ของธนาคารโลก 

ระยะที่ 4 
1.  พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และสองคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

2.  สร้างความเช่ือมั่นให้แก่  
นักลงทุนในประเทศและ



๑๐๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ต่างประเทศ และช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศให้อยู่
ระดับสูงขึ้นและความ
น่าสนใจในการลงทุนใน
ประเทศไทย รวมทั้งการ
สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน 

4.4  การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กับองค์การ
สหประชาชาติโดยเฉพาะส านักงานสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)  

 

                     - ประเทศไทยมบีทบาทน าใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในการส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านหลักนิติธรรม  
การปฏิรปูกระบวนการ
ยุติธรรม และเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนโดยเฉพาะ
เป้าหมายที่ 16 ฯ 

 - ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
มีความตระหนักรู้ถึง
ความส าคญัของหลักนิติธรรม 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16ฯ  
และการสรา้งสังคมแห่ง 
การเคารพกติกา (Culture of 
Lawfulness) 

1,500.0000 TIJ 



๑๐๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

 - สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย มีบทบาทในการ
เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นหลักนติิ
ธรรม การปฏริูปกระบวนการ
ยุติธรรม และเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะ
เป้าหมายที่ 16 ฯ ในเวที
สหประชาชาติต่างๆ และร่วม
สนับสนุนกิจกรรมด้านสารัตถะ 
ในการจัดการประชุม UN 
Crime Congress ทุกครั้ง  
ในฐานะ สถาบันในเครือข่าย
แผนงานสหประชาชาติ ว่าด้วย
การป้องกันอาชญากรรม และ
ความยุติธรรม ทางอาญา 
(UN - PNI)ระยะที่ 1 บทบาท
ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูต
สันถวไมตรีดา้นการส่งเสริม
หลักนิติธรรมและระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาส าหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตข้อง UNODC เป็นที่
ประจักษ์ในภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้



๑๑๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

4.5  การผลักดันเชิงนโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรม 
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม  
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

 

                     - สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง
การให้ค าปรึกษาในการยก 
ระดับแนวปฏิบัติในเรือนจ า
และทัณฑสถาน ของไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ให้สอดคล้องกับข้อก าหนด
กรุงเทพ และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
พฤตินิสัย 

 - การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของกลุ่มเปราะบางใน
กระบวนการยตุิธรรมทาง
อาญาโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก 
รวมทั้งการผลักดันนโยบายการ
ป้องกันความรุนแรงต่อผูห้ญิง
และเด็ก ในภาพรวมของไทย
และต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศระยะที่ 1 
เรือนจ าหรือทัณฑสถานจ านวน
อย่างน้อย 15 แห่ง จากท่ัว

230.0000 TIJ 



๑๑๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ประเทศได้รบัการรับรองว่ามี
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดกรุงเทพ 

 
  



๑๑๒ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 
ผลสัมฤทธิ์  

1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีด้านความมั่นคง 
2. คดีความม่ันคงมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้านความม่ันคง (4 โครงการ) 
1.๑ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการป้องกันอาชญากรรมพิเศษและการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสอาชญากรรมพิเศษ  

(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
1.๒ โครงการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐด้วยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) และผ่านระบบดาวเทียม GPS  

(DSI MAP Extended) (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
1.๓ โครงการจัดท าฐานข้อมูลอาชญากรรมระดับพ้ืนที่ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
1.๔ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการคดี พิเศษเชิงภูมิสารสนเทศ (GIS-DSI)  (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

๒.แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง (4 โครงการ) 
2.1 ด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
2.2 ด้านเศรษฐกิจ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
2.4 ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

3.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง (9 โครงการ) 
3.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
3.2 โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์การฝึกอบรมของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
3.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
3.4 โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
3.5 โครงการจัดหาหรือการพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี อุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
3.6 โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
3.7 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 



๑๑๓ 
  

3.8 โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
3.9 การจัดท าฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 

 

 

  



๑๑๔ 
  

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง 
 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้านความมั่นคง 
1.๑  โครงการเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมและความเขม้แข็งของ

ภาคประชาสังคมในการป้องกันอาชญากรรมพเิศษและ
การเฝา้ระวังแจ้งเบาะแสอาชญากรรมพิเศษ 
กิจกรรม 
๑) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาสังคม 
๒) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
๓) การตดิตามประเมินผลการมีสว่นร่วมของภาค 

ประชาสังคม 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  การฝึกอบรมภาคประชาสังคม

และสร้างแกนน าภาคประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการเฝา้ระวัง
การเกิดอาชญากรรมพิเศษ (ระดับ
ให้ข้อมูลข่าวสารถึงระดับร่วมมือ
กับกรม) จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑,๒๕๐ คน 

๒.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
การกระท าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมพิเศษ  
(ในระดับร่วมมือ/Collaboration) 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุมชน 

ระยะที่ ๒ 
๑.  การฝึกอบรมภาคประชาสังคม

และสร้างแกนน าภาคประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการเฝา้ระวัง
การเกิดอาชญากรรมพิเศษ (ระดับ
ให้ข้อมูลข่าวสารถึงระดับร่วมมือ

๑๕.๐๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.๐๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

กสพ. 



๑๑๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

กับกรม) จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑,๒๕๐ คน 

๒.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
การกระท าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมพิเศษ 
(ในระดับร่วมมือ/Collaboration) 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุมชน 

ระยะที่ 3 
๑.  การฝึกอบรมภาคประชาสังคม

และสร้างแกนน าภาคประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการเฝา้ระวัง
การเกิดอาชญากรรมพิเศษ (ระดับ
ให้ข้อมูลข่าวสารถึงระดับร่วมมือ
กับกรม) จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑,๒๕๐ คน 

๒.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
การกระท าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมพิเศษ  
(ในระดับร่วมมือ/Collaboration)  
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุมชน 

ระยะที่ 4 
๑.  การฝึกอบรมภาคประชาสังคม

และสร้างแกนน าภาคประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการเฝา้ระวัง

 
 
 
 
 
 
 

๑๕.๐๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.๐๐๐๐ 
 
 
 
 



๑๑๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

การเกิดอาชญากรรมพิเศษ 
(ระดับให้ข้อมลูข่าวสารถึงระดับ
ร่วมมือกับกรม) จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑,๒๕๐ คน 

๒.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การเฝา้ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
การกระท าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมพิเศษ  
(ในระดับร่วมมือ/Collaboration) 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุมชน 

 
 
 
 

 

1.๒  โครงการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐด้วยระบบแม่ข่ายแผนท่ีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(DSI MAP) และผ่านระบบดาวเทยีม GPS (DSI MAP 
Extended) 

✓    ระยะที่ ๑  
เครือข่ายยตุิธรรมจังหวัดเครือข่าย
ภาคประชาชนและข้าราชการ พื้นที่
เป้าหมาย ๙ จังหวัด ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ในการใช้ระบบแม่
ข่ายแผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เนต็  
(DSI MAP) และผ่านระบบ
ดาวเทียม GPS (DSI MAP 
Extended)  

๑.๕๕๒0 
 
 
 
 
 

 

กสพ. 

1.๓  โครงการจดัท าฐานข้อมูลอาชญากรรมระดับพื้นท่ี  ✓    ระยะที่ ๑ 
ฐานข้อมูลอาชญากรรม 
ระดับพื้นท่ี จ านวน ๕ ฐานข้อมลู 

- 
 
 

กสพ. 

1.๔  โครงการพัฒนาฐานข้อมลูระบบบริหารจัดการคดีพิเศษ
เชิงภูมิสารสนเทศ (GIS-DSI)  
กิจกรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  พัฒนาโปรแกรมภมูิสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการคดีพเิศษ 

๑๕.๐๐๐ 
 

 
 

กสพ. 



๑๑๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๑) พัฒนาโปรแกรมภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
คดีพิเศษ 

๒)  น าข้อมูลคดีพิเศษทุกประเภทเข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการคดีพิเศษเชิงภูมสิารสนเทศ (GIS-DSI) 

๓) ใช้ผลการวเิคราะห์ สถานการณ์การเกดิคดีพเิศษ  
เชิงพื้นที่ ความเชื่อมโยงในมิติของประเภท ความถี่ 
และความเชื่อมโยงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

๒.  น าข้อมูลคดีพิเศษทุกประเภท
เข้าสู่ระบบบริหารจดัการคดี
พิเศษเชิงภูมิสารสนเทศ 
 (GIS-DSI) 

๓.  ใช้ผลการวเิคราะห์ สถานการณ์
การเกิดคดีพิเศษ เชิงพื้นที่  
ความเชื่อมโยงในมิติของประเภท 
ความถี่และความเช่ือมโยงของ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องใน 
การก าหนดมาตรการป้องกัน 
การแก้ไขปัญหาขออาชญากรรม
คดีพิเศษ 

ระยะที่ ๒ – ๔ 
๑.  บ ารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรม

ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการคดีพิเศษ 

๒.  ปรับปรุงข้อมลูคดีพิเศษทุก
ประเภทเข้าสูร่ะบบบริหาร
จัดการคดีพิเศษเชิงภูมิ
สารสนเทศ (GIS-DSI) 

๓.  ใช้ผลการวเิคราะห์ สถานการณ์
การเกิดคดีพิเศษ เชิงพื้นที่  
ความเชื่อมโยงในมิติของประเภท 
ความถี่ และความเช่ือมโยงของ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดมาตรการป้องกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑๕.๐๐๐  
(ปีละ ๑ .0000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

การแก้ไขปัญหาของอาชญากรรม
คดีพิเศษ 

 
  



๑๑๙ 
  

 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง 
2.1  ด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย ์

กิจกรรม 
๑) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงของสถาบันหลัก อาชญากรรมข้ามชาติ การค้า
มนุษย ์
๒) มาตรการบรูณาการการท างาน   การสืบสวน
สอบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
๓) มาตรการสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษดา้น

ความมั่นคง อาชญากรรมข้าม
ชาติ การค้ามนุษยไ์ม่น้อยกว่า  
๕๐ คด ี

๒.  มีการบรูณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ต่างประเทศมีความเข้าใจใน
การด าเนินการเกี่ยวกับคดี
ความมั่นคงสถานการณ์การค้า
มนุษย์ และอาชญากรรมข้าม
ชาติมากข้ึน 

๔.  มีการติดตามและการเฝ้าระวัง
บุคคล กลุม่บุคคล ท่ีกระท าผดิ
ที่เป็นเครือข่าย 

ระยะที่ ๒ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษดา้น

ความมั่นคง อาชญากรรมข้าม
ชาติ การค้ามนุษยไ์ม่น้อยกว่า  
๕๐ คด ี

๒.  มีการบรูณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๙๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕.๐๐๐0 
 

 
 
 
 
 
 

กสพ. 



๑๒๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๓.  ต่างประเทศมีความเข้าใจใน
การด าเนินการเกี่ยวกับคดี
ความมั่นคง สถานการณ์
การค้ามนุษย์ และ
อาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น 

๔.  มีการติดตามและการเฝ้าระวัง
กระท าผดิที่เป็นเครือข่าย
บุคคล กลุม่บุคคลที่กระท าผิด
ที่เปน็เครือข่าย 

ระยะที่ ๓ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษดา้น

ความมั่นคง อาชญากรรมข้าม
ชาติ การค้ามนุษยไ์ม่น้อยกว่า  
๕๐ คด ี

๒.  มีการบรูณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓.  ต่างประเทศมีความเข้าใจใน
การด าเนินการเกี่ยวกับคดี
ความมั่นคงสถานการณ์การค้า
มนุษย์ และอาชญากรรมข้าม
ชาติมากข้ึน 

๔.  มีการติดตามและการเฝ้าระวัง
บุคคล กลุม่บุคคล ท่ีกระท าผดิ
ที่เป็นเครือข่าย 

ระยะที่ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕.๐๐๐0 



๑๒๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษดา้น
ความมั่นคง อาชญากรรมข้าม
ชาติ การค้ามนุษยไ์ม่น้อยกว่า 
๕๐ คด ี

๒.  มีการบรูณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ต่างประเทศมีความเข้าใจใน
การด าเนินการเกี่ยวกับคดี
ความมั่นคง สถานการณ์
การค้ามนุษย์ และ
อาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น 

๔.  มีการติดตามและการเฝ้าระวัง
บุคคล กลุม่บุคคล ทีก่ระท าผดิ
ที่เป็นเครือข่าย 

 

2.2  ด้านเศรษฐกิจ  
กิจกรรม 
๑) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเกี่ยวกับระบบ

เศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร ภาษีอากร  
ทรัพย์สินทางปัญญา และฉ้อโกงประชาชนแบบ
บูรณาการ 

๒) การบูรณาการการท างานการสบืสวนสอบสวน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร 

๓) ใช้มาตรการทางภาษีและการฟอกเงินเข้าด าเนินการ
กับผู้กระท าความผดิ 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเงิน
การธนาคาร ภาษีอากร  
ทรัพย์สินทางปัญญา  
และฉ้อโกงประชาชน   
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คด ี

๒.  รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
ประชาชน และเอกชนมลูค่า 
ไม่น้อยกว่า ๕ พันล้านบาท 

๗๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กสพ. 



๑๒๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๔) จัดท าฐานข้อมลูผู้กระท าผดิและโครงข่าย 
ความเชื่อมโยงการกระท าความผดิแต่ละประเภทคดี 

๕) การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงประชาชน 

๓.  หน่วยงานในต่างประเทศมี
ความเชื่อมั่นในความโปร่งใส
ระบบเศรษฐกิจตลาดทุน
เพิ่มขึ้น 

 
๔.  ประชาชนรู้และเข้าใจและไม่ตก

เป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ  
ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ คน 

ระยะที่ ๒ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเงิน
การธนาคาร ภาษีอากร  
ทรัพย์สินทางปัญญา  
และฉ้อโกงประชาชน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คด ี

๒.  รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
ประชาชน และเอกชนมลูค่า 
ไม่น้อยกว่า ๕ พันล้านบาท 

๓.  หน่วยงานในต่างประเทศมี
ความเชื่อมั่นในความโปร่งใส
ระบบเศรษฐกิจตลาดทุน
เพิ่มขึ้น 

๔.  ประชาชนรู้และเข้าใจและไม่ตก
เป็นเหยื่อของการฉ้อโกง

 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ประชาชนในรูปแบบต่างๆ  
ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ คน 

ระยะที่ 3 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเงิน
การธนาคาร ภาษีอากร  
ทรัพย์สินทางปัญญา  
และฉ้อโกงประชาชน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คด ี

๒.  รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
ประชาชน และเอกชนมลูค่า 
ไม่น้อยกว่า ๕ พันล้านบาท 

๓.  หน่วยงานในต่างประเทศมี
ความเชื่อมั่นในความโปร่งใส
ระบบเศรษฐกิจตลาดทุน
เพิ่มขึ้น 

๔.  ประชาชนรู้และเข้าใจและไม่ตก
เป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ  
ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ คน 

ระยะที่ 4 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเงิน
การธนาคาร ภาษีอากร 
ทรัพย์สินทางปัญญา และฉ้อโกง
ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คด ี

๗๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕.๐๐๐0 
 



๑๒๔ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.  รักษาผลประโยชน์ของรัฐ  
ประชาชน และเอกชนมลูค่าไม่
น้อยกว่า ๕ พันล้านบาท 

๓.  หน่วยงานในต่างประเทศมี
ความเชื่อมั่นในความโปร่งใส
ระบบเศรษฐกิจตลาดทุน
เพิ่มขึ้น 

๔.  ประชาชนรู้และเข้าใจและไม่ตก
เป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ไม่น้อย
กว่า๑,๐๐๐ คน 

2.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
๑) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเกี่ยวกับ 

การบุกรุก ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒) การบูรณาการการท างานการสบืสวนสอบสวน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓) การให้ความรู้ประชาชนในการใช้ DSI MAP  
ในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 

๔) การพัฒนา Application ในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
on mobile 

๕) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเฝา้ระวังการบุกรกุท่ีดินของรัฐ 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับการบุกรุก ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕๐ คดี 

๒.  รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
ประชาชน และเอกชนมลูค่า 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๓.  ภาคประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการป้องกัน ปราบปราม
การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔.  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
จ านวน ๑๐ ศูนย์   

๗๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กสพ. 



๑๒๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ระยะที่ ๒ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับการบุกรุก ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕๐ คดี 

๒.  รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
ประชาชน และเอกชนมลูค่า 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๓.  ภาคประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการป้องกัน ปราบปราม
การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔.  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
จ านวน ๑๐ ศูนย์   

ระยะที่ 3 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับการบุกรุก ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕๐ คดี 

๒.  รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
ประชาชน และเอกชนมลูค่า 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๓.  ภาคประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการป้องกัน ปราบปราม

๗๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔.  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
จ านวน ๑๐ ศูนย์   

ระยะที่ 4 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับการบุกรุก ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕๐ คดี 

๒.  รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
ประชาชน และเอกชนมลูค่า 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๓.  ภาคประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการป้องกัน ปราบปราม
การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔.  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
จ านวน ๑๐ ศูนย์   

 
 
 
 

๗๕.๐๐๐0 
 

2.4  ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต  
กิจกรรม 
๑) การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษความผิดเกี่ยวกับ

อาหาร ยา เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และ
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องส าอาง 
วัตถุอันตราย และมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คด ี

๑๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 

กสพ. 



๑๒๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒) การบูรณาการการท างานการสบืสวนสอบสวนกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๓) สร้างระบบเตือนภัยเกีย่วกับโทษและภัยของธุรกิจ
การขายบนระบบ social media 

 

๒.  ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตก
เป็นเหยื่อของการขายอาหาร 
ยา เครื่องส าอางในระบบ 
social media 

ระยะที่ ๒ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องส าอาง 
วัตถุอันตราย และมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คด ี

๒.  ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตก
เป็นเหยื่อฯ ในระบบ social 
media 

ระยะที่ ๓ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องส าอาง 
วัตถุอันตราย และมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกว่า  ๕๐ คด ี

๒.  ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตก
เป็นเหยื่อฯ ในระบบ social 
media 

ระยะที่ ๔ 
๑.  สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องส าอาง 
วัตถุอันตราย และมาตรฐาน

 
  
 
 
  ๑๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.๐๐๐0 
 
 
 



๑๒๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกว่า  ๕๐ คด ี

๒.  ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตก
เป็นเหยื่อฯ ในระบบ social 
media 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.แผนงานเพ่ิมประสิทธภิาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง 
3.1  โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท างาน

กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ  
 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
ความร่วมมือและจดัท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 
๑๐ ฉบับ 
ระยะที่ ๒ 
ความร่วมมือและจดัท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 
๑๐ ฉบับ 
ระยะที่ ๓ 
ความร่วมมือและจดัท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 
๑๐ ฉบับ 
ระยะที่ ๔ 
ความร่วมมือและจดัท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ

๕.๐๐๐0 
 

 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 
 

กสพ. 



๑๓๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 
๑๐ ฉบับ 

 
 

3.2  โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเป็น
ศูนย์การฝึกอบรมของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย  
กิจกรรม 
๑) เร่งรดัการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ 
๒) สร้างพนักงานสอบสวนรุ่นใหมแ่ละพัฒนาความ

เชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวน 
๓) การพัฒนาหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษและการ

บังคับใช้กฎหมายพิเศษ 
๔) ประสานความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรในการ

บังคับใช้กฎหมายพิเศษ  ท้ังในและต่างประเทศ 
๕) การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ

ก่อสร้างสถาบันการสอบสวน
คดีพิเศษให้แล้วเสรจ็ 

๒.  เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษมีความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย สห
วิชา และพนักงานสอบสวนมี
ความเชี่ยวชาญ 

๓.  พัฒนาหลักสตูรการสอบสวน
คดีพิเศษและหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
อาชญากรรมพเิศษ 

๔.  ไดร้ับความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศเพื่อ
สนับสนุนการสอบสวน  คดี
พิเศษ 

๕.  กรมสอบสวนคดีพิเศษมี
แผนพัฒนารายบุคคลที่มี
รูปแบบชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ระยะที่ ๒ 
๑.  ฝึกอบรมหลักสูตรการ

สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

๓๙๘.๐๐๐0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.๐๐๐0 
 
 

กสพ. 



๑๓๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.  ฝึกอบรมหลักสูตร การ
สอบสวนคดีพิเศษ ภายในและ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 
ประชาชน 

๓.สนับสนุนการฝึกอบรมการ
สืบสวนสอบสวนให้กับ
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มลุม่
น้ าโขงและอาเซยีน 

ระยะที่ ๓ 
 เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนให้กับหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย 
ระยะที่ ๔  
เป็นศูนย์กลางในการประสาน
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านการบังคับใช้
กฎหมาย การสืบสวนสอบสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.๐๐๐0 
 
 
 
 

๑๕.๐๐๐0 
 

3.3  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการคดีพิเศษตาม           
หลักธรรมาภิบาล  
กิจกรรม 
๑) สร้างระบบมาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ 
๒) สร้างระบบก ากับ ตรวจสอบและรายงาน

ความก้าวหน้าของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  การสอบสวนคดีพิเศษ มี

มาตรฐาน และกลไกมาตรการ
เร่งรัด  

๒.  มีระบบฐานข้อมูล ในการ
บริหารจดัการและติดตาม
ความคืบหน้าของคดีพิเศษ 

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 

กสพ. 



๑๓๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๓) สร้างระบบความโปร่งใสในการด าเนินคดีพเิศษของ
พนักงานสอบสวนคดีพเิศษ และเจา้หน้าที่คดีพิเศษ
ตามมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของของ
พนักงานสอบสวนคดีพเิศษ และเจา้หน้าที่คดีพิเศษ 
และด าเนนิการตามหลักเกณฑ์การประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA : Integrity 
and Transparency Assessment) 

รวมถึง มี Application 
ส าหรับประชาชน ผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบ 
Android และ iOS 

๓.  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานทางคณุธรรม
และจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

ระยะที่ ๒ 
๑.  การสอบสวนคดีพิเศษ มี

มาตรฐาน และกลไกมาตรการ
เร่งรัด ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

๒.  มีระบบฐานข้อมูล ในการ
บริหารจดัการ  และตดิตาม
ความคืบหน้าของคดีพิเศษ 
รวมถึงมี Application ส าหรับ
ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

๓.  กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็น
องค์การชั้นน าของกระทรวง
ยุติธรรมที่มีผลคะแนนในการ
ด าเนนิการตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA : 
Integrity and Transparency 
Assessment 

 
 

 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ระยะที่ 3 
๑.  การสอบสวนคดีพิเศษ  

มีมาตรฐาน และกลไก
มาตรการเร่งรัด ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

๒.  มีระบบฐานข้อมูล ในการ
บริหารจดัการและติดตาม
ความคืบหน้าของคดีพิเศษ
รวมถึง มี Application 
ส าหรับประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

๓.  กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็น
องค์การชั้นน าของประเทศท่ีมี
ผลคะแนนในการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
กานด าเนินงาน (ITA : 
Integrity and 
Transparency 
Assessment)  

ระยะที่ ๔ 
๑.  การสอบสวนคดีพิเศษ มี

มาตรฐาน และ กลไก
มาตรการเร่งรัด ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 



๑๓๔ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.  มีระบบฐานข้อมูล ในการ
บริหารจดัการและติดตาม
ความคืบหน้าของคดีพิเศษ
รวมถึง มี Application 
ส าหรับประชาชนท๋ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

๓. กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็น
องค์การชั้นน าของประเทศท่ีมี
ผลคะแนนในการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (ITA : 
Integrity and 
Transparency 
Assessment) 

3.4  โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม  
๑) จัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินคดีพเิศษ 
๒) รวบรวมข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับคดีพิเศษทุกประเภท 
๓) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงบุคคล กลุ่มบุคคลเกี่ยวกับ

การกระท าความผดิที่เกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ 
๔) ใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  พัฒนาระบบการข่าวกรอง

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้
มีประสิทธิภาพ 

๒. ใช้ข่าวกรองเพื่อไปเป็นฐาน
ข่าว ในการใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
คด ี

ระยะที่ ๒ 

๑๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 

กสพ. 



๑๓๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๑.  พัฒนาการข่าวกรองให้มี
ความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

๒. ใช้ข่าวกรองเพื่อไปเป็นฐาน
ข่าว ในการใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
คด ี

ระยะที่ ๓ 
๑.  พัฒนาการข่าวกรองให้มี

ความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

๒.  ใช้ข่าวกรองเพื่อไปเป็นฐาน
ข่าว ในการใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
คด ี

ระยะที่ ๔ 
๑.  พัฒนาการข่าวกรองให้มี

ความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

๒.  ใช้ข่าวกรองเพื่อไปเป็นฐานข่าว 
ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คดี  

 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 

 



๑๓๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.5  โครงการจดัหาหรือการพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี 
อุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กิจกรรม 
๑) การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ 
๒) การวิจยัและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนการสบืสวน

สอบสวนคดีพิเศษ 
๓) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและการใช้งาน

ด้านอุปกรณ์พเิศษสนับสนุนการสบืสวนสอบสวน
คดีพิเศษ 

๔) การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและสร้าง
พันธมิตรกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจยัและพัฒนา
อุปกรณ์พิเศษ 

๕) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาอุปกรณ์
พิเศษ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเพื่อการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษมี
มาตรฐานระดับสากล 
ระยะที่ ๒ 
เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเพื่อการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นที่
ยอมรับและได้รับความเช่ือมั่นใน
การบังคับใช้กฎหมาย 
 
ระยะที่ ๓ 
เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเพื่อการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็น
มาตรฐานในการสืบสวนสอบสวน
ของประเทศ 
ระยะที่ ๔  
เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเพื่อการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็น
มาตรฐานในการสืบสวนสอบสวน
ของประชาคมอาเซียน 

๑๗๐.๔๕๐0 
 
 
 

๑๗๑.๙๘๐0 
 
 

 
 
 

๑๗๑.๙๘๐0 
 
 
 
 

๑๗๑.๙๘๐0 
 

กสพ. 

3.6  โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติทีเ่กี่ยวข้องให้
มีความชัดเจน ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
กิจกรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  ศึกษาวิจัย กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย พ.ร.บ.การ
สอบสวนคดีพิเศษฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒.๕๐๐0 
 
 
 
 
 

กสพ. 



๑๓๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๑) ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
สืบสวนสอบสวน 

๒) เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยกับ
เหตุการณ์ สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายที่
ทัดเทียมกับสากล 

 

๒.  แก้อนุบัญญัติ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ 
ให้ทันสมัย และทัดเทียมกับ
การบังคับใช้กฎหมายระดับ
สากล 

ระยะที่ ๒ 
๑.  ศึกษาวิจัย กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย พ.ร.บ.การ
สอบสวนคดีพิเศษฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒.  แก้อนุบัญญัติ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ 
ให้ทันสมัย และทัดเทียมกับ
การบังคับใช้กฎหมายระดับ
สากล 

ระยะที่ ๓ 
๑.  ศึกษาวิจัย กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย พ.ร.บ.การ
สอบสวนคดีพิเศษฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒.  แก้อนุบัญญัติ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตติาม 

 
 
 
 
 

 
๒.๕๐๐0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๕๐๐0 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ 
ให้ทันสมัย และทัดเทียมกับ
การบังคับใช้กฎหมายระดับ
สากล 

ระยะที่ ๔ 
๑.  ศึกษาวิจัย กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย พ.ร.บ.การ
สอบสวนคดีพิเศษฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒.  แก้อนุบัญญัติ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ 
ให้ทันสมัย และทัดเทียมกับ
การบังคับใช้กฎหมายระดับ
สากล 

 
 
 
 

๒.๕๐๐0 
 

 

3.7  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อ
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
กิจกรรม 
๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๒) ประสานความร่วมมือการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายพิเศษท้ังในและต่างประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษมีมาตรฐานระดับสากล 
ระยะที่ ๒ 
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษเป็นท่ียอมรับและไดร้ับ
ความเชื่อมั่นในการบังคับใช้

๑๕.๐๐๐ 
 

 
 

๑๕.๐๐๐ 
 
 

 
 
 

กสพ. 



๑๓๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

กฎหมาย 
ระยะที่ ๓ 
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษเป็นมาตรฐานในการ
สืบสวนสอบสวนของประเทศ 
ระยะที่ ๔  
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการสืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษเป็นมาตรฐานในการ
สืบสวนสอบสวนของประเทศ 

๑๕.๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๕.๐๐๐ 
 

 

3.8  โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ  

 
กิจกรรม 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวน

สอบสวนคดีพิเศษ 
๒) สร้างและพัฒนามาตรฐานงานสืบสวนสอบสวนคดี

พิเศษ 
๓) จัดการความรูด้้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ระยะที่ ๑ 
๑.  จัดการความรู้ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษเพื่อ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

๒.  สร้างมาตรฐานงานสืบสวน 
สอบสวนคดีพิเศษ 

๓.  มีแนวทางในการพัฒนา
ระบบงานสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ 

ระยะที่ ๒  
๑.  กรมสอบสวนคดีพิเศษมี

มาตรฐานในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษเพื่อสร้าง

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 

กสพ. 



๑๔๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ความเชื่อมั่นให้กับ
สาธารณชน 

๒.  กรมสอบสวนคดีพิเศษน าผล
การศึกษาวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนารูปแบบวิธีการสบืสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

ระยะที่ ๓ 
๑.  กรมสอบสวนคดีพิเศษมี

มาตรฐานในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ
สาธารณชน 

๒.  กรมสอบสวนคดีพิเศษน าผล
การศึกษาวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนารูปแบบวิธีการสบืสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

ระยะที่ ๔ 
๑.  กรมสอบสวนคดีพิเศษมี

มาตรฐานในการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ
สาธารณชน 

๒.  กรมสอบสวนคดีพิเศษน าผล
การศึกษาวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนารูปแบบวิธีการสบืสวน
สอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๐๐๐0 
 



๑๔๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.9  การจัดท าฐานข้อมลูนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ  

 

✓ ✓ ✓ ✓ 1.  มีการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
(1) ฐานข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคล เช่น ฐานข้อมูลสาร
พันธุกรรม ฐานข้อมูลลาย
พิมพ์น้ิวมือ เป็นต้น 
(2) ฐานข้อมูลบุคคลสญูหาย
และศพนิรนาม 
(3) ฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น 
ฐานข้อมูลระเบิด ฐานข้อมลู
อาวุธปืน เป็นต้น 

2.  มีการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการฐานข้อมลูด้านอตั
ลักษณ์บุคคลเชิงบูรณาการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ฐานข้อมูลดา้นนิติ
วิทยาศาสตร์มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะ
น าไปใช้ในอ านวยความ
ยุติธรรม การป้องกัน/ป้อง
ปราม 

3,000.0000 สนว. 



๑๔๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

4.  สถาบันฯเป็น ศูนย์กลาง
ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๑๔๓ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความปรองดรองสมานฉันท์ 
ผลสัมฤทธิ์ 

สังคมมีความปรองดองและสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

1.แผนงานการใช้หลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อจัดการความขัดแย้ง (2 โครงการ) 
๑.๑ ใช้หลักกฎหมายแยกแยะกลุ่มคดีและสถานะทางคดี เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม (ริเริ่ม) (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม) 
1.2 สร้างความเชื่อม่ันในหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย (ริเริ่ม) (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

๒.แผนงานจัดตั งศูนย์ประสานงานและข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง (4 โครงการ) 
๒.๑ ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการปรองดองสมานฉันท์โดยให้หลักกฎหมายและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
๒.๒ พัฒนาปรับปรุง จัดท ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการแก้ไข เยียวยา และฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ (ริเริ่ม) (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
๒.๓ จัดท าระบบฐานข้อมูลปัญหาความขัดแย้ง (ริเริ่ม) (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
๒.4 เยียวยา ฟื้นฟู และดูแลผู้ที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ (ริเริ่ม) (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

3.สร้างภาวะท่ีเอื อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม (2 โครงการ) 
3.1 เร่งรัดผลักดันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

3.1.1  ส่งเสริมและพัฒนากลไกของรัฐในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือจัดการความขัดแย้งในระดับชาติ (ริเริ่ม) (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
3.1.2  โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างสันติวิธีและความสมานฉันท์ในสังคม (ริเริ่ม) (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
3.1.3  สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและสถานศึกษาเพ่ือปลูกฝังสันติวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (ริเริ่ม)  

(ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
3.1.4  ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและจัดการความขัดแย้งโดยใช้กลไกยุติธรรมชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (ริเริ่ม)(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 

3.2 ลดและขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคมที่บ่มเพาะความขัดแย้ง 
3.2.1  ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม (Social – economic structure) เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าอันเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง (ริเริ่ม)  

(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
 



๑๔๔ 
  

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความปรองดรองสมานฉันท์ 
 

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

1.แผนงานการใช้หลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือจัดการความขัดแย้ง 
๑.๑  ใช้หลักกฎหมายแยกแยะกลุม่คดีและสถานะทางคดี 

เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยตุธิรรม (ริเริ่ม) 
    -  เสนอ กคส. 

และ สป.ยธ. 
เข้าเป็น
หน่วยงานร่วม 

1.2  สร้างความเชื่อมั่นในหลักนิตธิรรมและการบังคับใช้
กฎหมาย (รเิริ่ม) 

    -  เสนอ กคส. 
และ สป.ยธ. 
เข้าเป็น
หน่วยงานร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

๒.แผนงานจัดตั งศูนย์ประสานงานและข้อมลู ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง 
๒.๑  ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการปรองดอง

สมานฉันท์โดยให้หลักกฎหมายและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
      กคส./สป.ยธ. 

 
2.1.1  โครงการวิจัย เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานการจัดการ

ปัญหาความขดัแย้งและเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของประเทศอาเซียน 

- ศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแย้งและการ
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ในแตล่ะขั้นตอนของ
กระบวนการยตุิธรรม รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน
ในสังคมของประเทศสมาชิกอาเซยีน 

    ระยะที่ 1  
รายงานการศึกษาข้อมลูพื้นฐาน
การจัดการความขัดแย้งและการ
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ จ านวน 
4 เรื่อง 

ระยะที่ ๒  
 รายงานการศึกษาข้อมลูพื้นฐาน
การจัดการความขัดแย้งและการ
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ จ านวน 
3 เรื่อง 

ระยะที่ ๓  
รายงานการศึกษาข้อมลูพื้นฐาน
การจัดการความขัดแย้งและการ
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ จ านวน 
3 เรื่อง 

30.0000 

 
หมายเหต ุ: ด้วย
แผนงานที่ 2 ฯ 
เป็นแผนงานที่มี
ภารกิจงานดา้น
การบริการจัดการ
ขัดแย้งโดยตรง 
จากการหารือกับ
ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เห็น
ควรปรับโครงสร้าง
ส านักงานฯ จาก
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการเสริม 
สร้างความ
สมานฉันท์ปี 
2550 พร้อม
ด าเนินการปรับ
อัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
เพื่อรองรับภารกิจ
งานตามแผนงาน
ดังกล่าวในอนาคต
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
 



๑๔๖ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

2.1.2 โครงการการศึกษาวิจัยการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์
ในสังคมไทย 

- ศึกษาวิเคราะหส์ภาพปญัหาและสถานการณ์
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในสังคมไทย 

- น าผลการศึกษาการแกไ้ขปัญหาความขัดแย้ง
จากต่างประเทศปรับใช้กับการแกไ้ขปัญหาความ
ขัดแย้งภายในประเทศ 

    ระยะที่ 1       
- จ านวนผลงานวิจัยและรายงานที่

เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และสันติวิธ ี
จ านวน 5 เรื่อง 

- ผลการศึกษาการแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ความขดัแย้งเข้าถึง
ประชาชนในชุมชน จ านวน 
250 พ้ืนท่ี  

ระยะที่ 2 

- จ านวนผลงานวิจัยและรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และสันติวิธ ี
จ านวน 5 เรื่อง 

- ผลการศึกษาการแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ความขดัแย้งเข้าถึง
ประชาชนในชุมชน จ านวน 
250 พ้ืนท่ี  

ระยะที่ 3 

- จ านวนผลงานวิจัยและรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และสันติวิธ ี
จ านวน 5 เรื่อง 

- ผลการศึกษาการแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ความขดัแย้งเข้าถึง

30.0000  



๑๔๗ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

ประชาชนในชุมชน จ านวน 
250 พ้ืนท่ี  

ระยะที่ 4 

- จ านวนผลงานวิจัยและรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และสันติวิธ ี
จ านวน 5 เรื่อง 

- ผลการศึกษาการแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ความขดัแย้งเข้าถึง
ประชาชนในชุมชน จ านวน 
250 พ้ืนท่ี  

๒.๒  พัฒนาปรับปรุง จัดท ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับใน
การแก้ไข เยยีวยา และฟื้นฟูผู้ได้รบัผลกระทบ (ริเริ่ม) 

    -  เสนอ กคส. 
และ สป.ยธ. 
เข้าเป็น
หน่วยงานร่วม 

๒.๓  จัดท าระบบฐานข้อมูลปญัหาความขัดแย้ง (ริเริ่ม)     -  เสนอ กคส. 
และ สป.ยธ. 
เข้าเป็น
หน่วยงานร่วม 

๒.4  เยยีวยา ฟ้ืนฟู และดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องและไดร้ับผลกระทบ 
(ริเริ่ม) 

    -  เสนอ กคส. 
และ สป.ยธ. 
เข้าเป็น
หน่วยงานร่วม 

 



๑๔๘ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

3.สร้างภาวะที่เอื อต่อการอยูร่่วมกันในสังคม 
3.1. เร่งรัดผลักดันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธ ี        

3.1.1 ส่งเสรมิและพัฒนากลไกของรัฐในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดการความขัดแย้งในระดบัชาติ 
(ริเริ่ม) 

       

1) โครงการบรูณาการหน่วยงาน “เสริมสรา้งและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านความปรองดองสมานฉันท์และสันติวิธีสู่
ภาครัฐ” 
- เพื่อให้บุคลากรภาครัฐทุกภาคสว่นได้รับความรู้ทาง
ทฤษฎีด้านการปรองดองเสรมิสร้างความสมานฉันท์และ
สันติวิธีท้ังระดบัพ้ืนฐานและเชิงลกึ โดยผ่านการบูรณา
การร่วมกันในหลายภาคส่วน 
- บุคลากรภาครัฐสามารถใช้องค์ความรู้ด้านการ
ปรองดองสมานฉันท์และสันติวิธีเป็นแนวทางไปสู่
ภาคปฏิบตัิเพื่อแก้ไขปญัหาความขดัแย้ง และข้อพิพาทท่ี
เกิดขึ้นจากหน่วยงานระดับพ้ืนท่ี ไปสู่ระดับชาต ิ
- สามารถผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีหน่วยงานดา้น
การปรองดองเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพื่อขยายพื้นท่ี
การปรองดองในชาติให้กว้างขึ้นในอนาคต 

    ระยะที่ 1   
หน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถจัดตั้ง
หน่วยปรองดองเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ จ านวน 120 หน่วยงาน 
ระยะที่ 2 
หน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถจัดตั้ง
หน่วยปรองดองเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ จ านวน 120 หน่วยงาน 
ระยะที่ 3 
หน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถจัดตั้ง
หน่วยปรองดองเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ จ านวน 120 หน่วยงาน 
ระยะที่ 4 
หน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถจัดตั้ง
หน่วยปรองดองเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ จ านวน 120 หน่วยงาน 

45.0000 สป.ยธ 

2) โครงการตรวจสอบ ติดตาม เฝา้ระวัง และประเมิน
สถานการณ์ความขดัแย้งท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีของ
สังคมไทยในมติิต่าง ๆ 
- ทราบถึงความสุ่มเสี่ยงของความขัดแย้งต่าง ๆ            
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

    ระยะที่ 3 
 - ปัญหาความขัดแย้งที่ได้รับการ

แก้ไข จ านวน 500 เรื่อง  
 - ปัญหาความขัดแย้งที่ได้รับการ

ป้องกัน จ านวน 500 เรื่อง 

20.0000 สป.ยธ 



๑๔๙ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- สามารถหาแนวทาง วิธีการ การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือปอ้งกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได ้

 
ระยะที่ 4 
- ปัญหาความขัดแย้งทีไ่ด้รับการ

แก้ไข จ านวน 500 เรื่อง  
- ปัญหาความขัดแย้งทีไ่ด้รับการ

ป้องกัน จ านวน 500 เรื่อง 
3) โครงการสรา้งพื้นที่ต้นแบบในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ยุติธรรม
ทางเลือก ยุติธรรมชุมชน และสันติวัฒนธรรม  
- สร้างพื้นที่ต้นแบบด้านการปรองดองสมานฉันท์และ
สันติวิธ ี
- มีพื้นท่ีตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้าง               
ความปรองดองสมานฉันท์โดยสันติวิธี 

    ระยะที่ 3   
- พื้นที่ต้นแบบในด้านการ

ปรองดองสมานฉันท์และสันติ
วิธี จ านวน 200 พ้ืนท่ี 

ระยะที่ 4 
-  พื้ น ที่ ต้ น แ บ บ ใ น ด้ า น ก า ร

ปรองดองสมานฉันท์และสันติ
วิธี จ านวน 200 พ้ืนท่ี 

20.0000 สป.ยธ 

4) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ 
- หารือแนวทาง/ทิศทางการปรองดองเสรมิสร้างความ
สมานฉันท์และสันติวิธี                                 
- มีแนวทางที่ได้รับจากการระดมความคิดผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะกรรมการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมมาปรับใช้และส่งเสริมกระบวนการด้าน
การเสริมสร้างสมานฉันท์และสันตวิิธีได้ในอนาคต 

    ระยะที่ 1 
-  มีแนวทางการด าเนินงานด้าน

การเสริมสร้างการปรองดอง
และความสมานฉันท์ 5 
แนวทาง 

ระยะที่ 2 
-  มีแนวทางการด าเนินงานด้าน

การเสริมสร้างการปรองดอง
และความสมานฉันท์ 5 
แนวทาง 

ระยะที่ 3 

2.0000 สป.ยธ 



๑๕๐ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- มีแนวทางการด าเนินงานด้าน
การเสริมสร้างการปรองดอง
และความสมานฉันท์ 5 
แนวทาง 

ระยะที่ 4 
-  มีแนวทางการด าเนินงานด้าน

การเสริมสร้างการปรองดอง
และความสมานฉันท์ 5 
แนวทาง 

3.1.2 โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเสรมิสร้างสันติวิธี
และความสมานฉันท์ในสังคม (ริเริม่)    

       

1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ผา่นภาพยนตร์เพลง  
- ให้การเสรมิสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีเข้าถึง
เยาวชนโดยอาศยัภาพยนตร์เพลงเป็นสื่อกลาง  
- เยาวชนตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
เสรมิสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี  
- สามารถสร้างเครือข่ายด้านความสมานฉันท์และสันติ
วิธีให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านสื่อชนิดบทเพลงอันเป็นสื่อท่ี
เข้าถึงสังคมได้แพร่หลาย โดยมีเยาวชนเป็นกลุ่ม
ขับเคลื่อน 

    ระยะที่ 1  
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

- ผลผลิตสื่อด้านการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ใน
ชาติ จ านวน  20 ผลงาน 

ระยะที่ 2 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  ผลผลิตสื่อด้านการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ใน
ชาติ จ านวน  20 ผลงาน 

ระยะที่ 3 

10.0000 สป.ยธ 



๑๕๑ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  ผลผลิตสื่อด้านการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ใน
ชาติ จ านวน  20 ผลงาน 

ระยะที่ 4 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  ผลผลิตสื่อด้านการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ใน
ชาติ จ านวน  20 ผลงาน 

2) โครงการสื่อสรรคส์ร้างสังคมสมานฉันท์ 
- ได้รับผลผลติเป็นสื่อแขนงต่างๆ ในรูปแบบการ
น าเสนอแนวคิดด้านการปรองดองเสรมิสร้างความ
สมานฉันท์ภายในสังคมอันเกดิจากความสามารถของ
เยาวชน ประชาชน และท าให้เยาวชนและประชาชน
เข้าใจถึงหลักของความสมานฉันท์ผ่านการสร้างสื่อแขนง
ต่างๆ  
- สร้างโอกาสใหเ้ยาวชนแสดงออก ความสามารถผ่าน
กระบวนการคดิผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยมีหลักการ
ปรองดองเสรมิสร้างความสมานฉนัท์และสันติวิธี             
เป็นตัวขับเคลื่อนส าคญั 

    ระยะที่ 1  
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  ผลผลิตสื่อด้านการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ใน
ชาติ จ านวน  20 ผลงาน 

ระยะที่ 2 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

20.0000 สป.ยธ 



๑๕๒ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- เยาวชนสามารถตระหนัก และเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการปรองดองเสรมิสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี
ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์เกดิขึ้นภายในสังคม 
 

-  ผลผลิตสื่อด้านการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ใน
ชาติ จ านวน  20 ผลงาน 

ระยะที่ 3 
- ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  ผลผลิตสื่อด้านการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ใน
ชาติ จ านวน  20 ผลงาน 

ระยะที่ 4 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  ผลผลิตสื่อด้านการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ใน
ชาติ จ านวน  20 ผลงาน 

3.1.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชนและสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังสันติ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (ริเริ่ม) 

       

1. โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความ
สมานฉันท์โดยเยาวชน 
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการปรองดองเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และสันติวิธีภาคประชาชน 

    ระยะที่ 1  20.0000 สป.ยธ. 



๑๕๓ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- เยาวชนสามารถน าองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
ด้านการเสรมิสร้างความสมานฉันท์และกระบวนการ
สันติวิธีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์การขับเคลื่อน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เกิดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการความขัดแย้งระหว่าง
เยาวชน ชุมชนและประชาชน 

-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  พื้นที่ชุมชนเครือข่ายด้านการ
ปรองดองสมานฉันท์จ านวน 
125 พ้ืนท่ี 

 
ระยะที่ 2 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  พื้นที่ชุมชนเครือข่ายด้านการ
ปรองดองสมานฉันท์จ านวน 
125 พ้ืนท่ี 

ระยะที่ 3 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  พื้นที่ชุมชนเครือข่ายด้านการ
ปรองดองสมานฉันท์จ านวน 
125 พ้ืนท่ี 

ระยะที่ 4 



๑๕๔ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
จ านวน  500 คน 

-  พื้นที่ชุมชนเครือข่ายด้านการ
ปรองดองสมานฉันท์จ านวน 
125 พ้ืนท่ี 

2) โครงการมหกรรมการปรองดองสมานฉนัทแ์ละสันติวิธ ี
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ให้เป็นท่ีแพร่หลายของภาคประชาชน 
- ส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนและ
เยาวชนในการแสดงออกทางด้านทักษะความสามารถ 
และความคิดสร้างสรรค์ในการเสรมิสร้างความ
สมานฉันท์ 
- เปิดเวทีทางวิชาการในการเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกีย่วกับสถานการณ์ความขัดแย้งด้านมิตติ่างๆ 
ตลอดจนเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ความสมานฉันท ์

    ระยะที่ 1  
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

สมานฉันท์และสันติวิธี จ านวน 
2,500 คน 

ระยะที่ 2 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

สมานฉันท์และสันติวิธี จ านวน 
2,500 คน 

ระยะที่ 3 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

สมานฉันท์และสันติวิธี จ านวน 
2,500 คน 

ระยะที่ 4 
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปรองดอง

สมานฉันท์และสันติวิธี จ านวน 
2,500 คน 

20.0000 สป.ยธ. 

3) โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครการปรองดอง
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 

    ระยะที่ 3 20.0000 สป.ยธ. 



๑๕๕ 
  

แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลาด้าเนินการ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 - 

2564 
2565 - 
2569 

2570 - 
2574 

2575 - 
2579 

- มีเครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อนในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการปรองดองสมานฉันท์และสันติวิธ ี

-  ผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครปรองดองเสรมิสร้าง
ความสมานฉันท์ จ านวน 500  
คน 

ระยะที่ 4 
-  ผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

อาสาสมัครปรองดองเสรมิสร้าง
ความสมานฉันท์ จ านวน 500 คน 

3.1.4 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและจัดการความขัดแย้ง
โดยใช้กลไกยุติธรรมชุมชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิง  
สมานฉันท์ (ริเริ่ม) 
1. โครงการ........ 
2. โครงการ....... 

    -  กคส. 

3.2  ลดและขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคมที่บ่มเพาะความ
ขัดแย้ง 

       

3.2.1 ผลักดันการปฏริูปโครงสรา้งทางสังคม 
(Social – economic structure) 
เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ าอันเป็นสาเหตุของความ
ขัดแย้ง (ริเริ่ม) 
1. โครงการ........ 
2. โครงการ....... 

    -  กคส. 

 


