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	 สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์	ระยะ	๒๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙	โดยยึดโยงกับ

กรอบนโยบายสาธารณะของรัฐบาล	ประกอบด้วย	๑)	ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	๒)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	๓)	วาระการปฏิรูปประเทศ	๔)	การปรองดองสมานฉันท์	๕)	เป้าหมายพัฒนา

ที่ยั่งยืน	(SDGs)	และ	๖)	Thailand	๔.๐	โดยมีเป้าหมายสุดท้าย	คือ	การลดความเหลื่อมลำ้า	เกิดความเป็นธรรมในสังคม	

และให้สังคมมีความสุข

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 กระทรวงยุติธรรมได้แปลงยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม	 ระยะ	๒๐	ปี	 ไปสู่ 

การปฏบัิต	ิโดยจัดทำา	Roadmap	กระทรวงยตุธิรรม	ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพ่ือใชเ้ปน็แนวทางการดำาเนนิงาน 

ของส่วนราชการ	และการกำากับ	ติดตาม	และประเมินผล	ซึ่งประกอบด้วย	๖	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่	๑	 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 ยุทธศาสตร์ที่	๒	 การสร้างความปลอดภัยและสงบสุขในสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่	๓	 การอำานวยความยุติธรรม

	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่	๕	 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง

 ยุทธศาสตร์ที่	๖	 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

	 กระทรวงยตุธิรรมไดต้ดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิการตามยุทธศาสตร์ดงักลา่ว	ตัง้แตว่นัที	่๑	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙ 

ถึงวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็น/ตัวชี้วัดผลสำาเร็จกับผลการดำาเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์	 ๖	 ด้าน	 และจัดทำารายงานการประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินงาน	 Roadmap	 กระทรวงยุติธรรม	

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ฉบับนี้	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม	

นำาไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

	 สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการประเมินผลครั้งนี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร	ผู้นำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	และประชาชนผู้สนใจได้ตามสมควร

สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำ�นำ�
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คำ�นำ�  ๑
ส�รบัญ	 ๒
บทสรุปผู้บริห�ร	 ๓
ก�รประเมินผลนโยบ�ยรัฐบ�ลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

และผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น

Road	Map	กระทรวงยุติธรรม	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๖๐ ๙
	 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ๑๔

	 ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม	 ๑๙

	 ยุทธศาสตร์การอำานวยความยุติธรรม	 ๒๘

	 ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 ๓๙

	 ยุทธศาสตร์การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง	 ๔๘

	 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 ๕๑

คณะผู้จัดทำ� ๕๔

ส�รบัญ
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บทสรุปผู้บริห�ร
 การประเมนิผลนโยบายรฐับาล	(พลเอกประยทุธ	์

จันทร์โอชา)	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	และ

ผลสำาเร็จของการดำาเนนิงาน	Road	Map	กระทรวงยติุธรรม	

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๙	ถงึวนัที	่๓๐	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยเปน็การ

ประเมนิผลสรปุ	(Summative	Evaluation)	วิเคราะหจ์าก

เอกสาร	(Documentary	Analysis)	แหลง่ขอ้มลูจากแหล่ง

ขอ้มลูทติุยภมู	ิ(Second	Source)	การวิเคราะห์ขอ้มูลเปน็การ

วิเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นเนื้อหา	 (Content	Analysis)	

การประเมินผล	ความสำาเรจ็ของการกำากบัตดิตามประเมนิ

ผลการดำาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง

ยุติธรรม	๖	ด้าน	คือ	(๑)	ด้านการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพตดิ	(๒)	การสรา้งความปลอดภยัและความสงบสขุใน

สงัคม	(๓)	การอำานวยความยติุธรรม	(๔)	การพฒันากฎหมาย

และกระบวนการยตุธิรรม	(๕)	การปอ้งกนัและ	ปราบปราม

อาชญากรรมด้านความมั่นคง	และ	(๖)	ด้านการเสริมสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์	 ประจำาปี	 งบประมาณ	 พ.ศ.	

๒๕๖๐	 ใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	 การนำานโยบายไป

ปฏบิตัใิหบ้รรลเุปา้หมายหรอื	วตัถปุระสงค	์ใชก้ารวเิคราะห์

เนื้อหาตามสาระของตัวนโยบาย	โครงการหรือกิจกรรม

	 นโยบายรัฐบาล	 (พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	

เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	ได้แก่	(๑)	นโยบายรัฐบาล

ข้อ	 ๒	 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ	

(๒)	 นโยบายรัฐบาลข้อ	 ๘	 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้

ประโยชนจ์ากวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการวิจัยและพัฒนา	

และนวัตกรรม	 (๓)	นโยบายรัฐบาลข้อ	๑๑	การปรับปรุง

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	โดยกระทรวงยุติธรรม

ไดน้ำานโยบายรฐับาลเชือ่มโยงกบัภารกจิ	กระทรวงยตุธิรรม	

และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและได้

กำาหนดเป็นยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม	 ๖	 ด้าน	 ได้แก่	

(๑)	ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(๒)	 ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยและความสงบ

สุขในสังคม	 (๓)	 ยุทธศาสตร์การอำานวยความยุติธรรม 

(๔)	ยทุธศาสตรก์ารพัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	

(๕)	 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ด้านความมั่นคง	และ	 (๖)	ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์

	 ผลการประเมนินโยบายรฐับาลในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกระทรวงยุติธรรม	พบว่า

	 ๑.	 นโยบายรฐับาล	ขอ้	๒	การรกัษาความมัน่คงของ

รัฐและการต่างประเทศ	เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง

ยุติธรรมด้านที่	 ๑	 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

มีผลสำาเร็จในการดำาเนินการ	ร้อยละ	๘๘.๐๐	ส่งผลให้การ

ดำาเนนิงานของกระทรวงยตุธิรรมสามารถขบัเคลือ่นนโยบาย

รฐับาลดา้นการรักษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ	

ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	 บรรลุผลสำาเร็จเฉล่ีย 

ร้อยละ	๘๘.๐๐

	 ๒.	 นโยบายรัฐบาลข้อ	๘	การพัฒนาและส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัยและ

พัฒนา	 และนวัตกรรม	 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง

ยุติธรรมด้านที่	 ๔	 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม	 มีผลสำาเร็จในการดำาเนินการ	 ร้อยละ	 ๙๕.๔๕ 

ส่งผลให้การดำาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม	 สามารถ 

ขับเคลือ่นนโยบายรฐับาลด้านการพฒันาและสง่เสรมิการใช้

ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา	

และนวัตกรรม	บรรลุผลสำาเร็จ	ร้อยละ	๙๕.๔๕
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	 ๓.	 นโยบายรัฐบาลข้อ	๑๑	การปรับปรงุกฎหมาย

และกระบวนการยตุธิรรม	เชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรก์ระทรวง

ยตุธิรรม	๔	ดา้น	โดยมผีลความสำาเรจ็ในการดำาเนนิการ	ดงัน้ี

	 	 (๑)	 ด้านที่	 ๒	 การอำานวยความยุติธรรม 

ร้อยละ	๑๐๐.๐๐

	 	 (๒)	 ด้านที่	 ๓	 การสร้างความปลอดภัยและ

สงบสุขในสังคม	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐

	 	 (๓)	 ด้านที่	 ๔	 การพัฒนากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	๙๕.๔๕

	 	 (๔)	 ด้านที่	 ๕	 การป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมด้านความมั่นคง	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐

ส่งผลให้การดำาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม	 สามารถ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการปรับปรุงกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม	บรรลุผลสำาเร็จเฉลี่ยร้อยละ	๙๘.๘๖
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Roadmap กระทรวงยุติธรรม 

ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	เปน็การแปลงยทุธศาสตร์

กระทรวงยุติธรรม	 ระยะ	๒๐	ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๗๙ 

ไปสู่การปฏิบัติ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

การดำาเนนิงานของสว่นราชการ	และการกำากับตดิตาม	โดย

มีระบบรายงานผลเป็นรายเดือน	 ซึ่ง	 Roadmap	 ฉบับนี้ 

มีสาระสำาคัญประกอบด้วย	 แผนงาน/โครงการสำาคัญ 

ระยะเวลาดำาเนินการ	 เป้าหมายหรือผลผลิต	 (Output)	

และผลสัมฤทธิ์	 (Result)	 รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ	

โดย	Roadmap	กระทรวงยุติธรรมได้เชื่อมโยงกับรัฐธรรม	

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 วาระการปฏิรูปประเทศ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	

ระยะ	 ๒๐	 ปี	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี	 ๑๒	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	

(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	นโยบาย	

Thailand	๔.๐	นโยบายรฐับาล	พลเอกประยทุธ	์จนัทรโ์อชา 

และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

(นายสุวพันธุ์	 ตันยุวรรธนะ)	 โดย	 Roadmap	 กระทรวง

ยุติธรรม	ประกอบด้วย	๖	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	๑)	การป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด	 ๒)	 การสร้างความปลอดภัย

และความสงบสุขในสังคม	๓)	 การอำานวยความยุติธรรม 

๔)	 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕)	การปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรมดา้นความมัน่คง	

และ	๖)	การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ผลก�รประเมนิคว�มสำ�เรจ็ของ 
Roadmap กระทรวงยุติธรรม 

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	พบว่า

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑	 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	

ความสำาเรจ็ของการดำาเนนิโครงการ/งาน/ผลผลติ/กจิกรรม 

ร้อยละ	๘๘.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	 การสร้างความปลอดภัยและสงบสุขใน

สังคม	ความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการ/งาน/ผลผลิต/

กิจกรรม	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรท์ี ่๓	การอำานวยความยติุธรรม	ความสำาเรจ็ของ

การดำาเนนิโครงการ/งาน/ผลผลติ/กิจกรรม	รอ้ยละ	๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุตธิรรม	ความสำาเรจ็ของการดำาเนินโครงการ/งาน/ผลผลติ/

กิจกรรม	ร้อยละ	๙๕.๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ด้านความมัน่คง	ความสำาเร็จของการดำาเนนิโครงการ/งาน/

ผลผลิต/กิจกรรม	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	

ความสำาเรจ็ของการดำาเนนิโครงการ/งาน/ผลผลติ/กจิกรรม	

ร้อยละ	๗๕.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๒
การสรางความ
ปลอดภัยและ

สงบสุขในสังคม

๑๐๐

ความสำเร็จของการดำเนินงาน (รอยละ)

๑๐๐
๕๐

๐

๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๔๕ ๘๘ ๗๕

ยุทธศาสตรที่ ๖
การเสริมสราง
ความปรองดอง

สมานฉันท

ยุทธศาสตรที่ ๑
การปองกันและ

ปราบปราม
ยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนา

กฎหมายและ
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ปราบปราม
อาชญากรรม

ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ ๓
การอำนวย
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ความเป็นมา
 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นเครื่องมือ

ในการสรา้งความเปน็ธรรม	ความสงบสุขใหเ้กิดขึน้ในสงัคม	

โดยการปอ้งกันแกไ้ขปญัหาอาชญากรรม	การคุม้ครองความ 

ปลอดภัยในชีวติและทรพัยส์นิการปอ้งกนัแกไ้ขขอ้พพิาทขดัแยง้ 

ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ 

สทิธมินษุยชนจากสภาพวกิฤตการณข์องการใชอ้ำานาจในการ

ออกกฎหมายทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่คนเฉพาะกลุม่หรือเฉพาะ

ชนชัน้	และปญัหาดา้นทุจริตคอรปัชัน่ท่ีเพิม่มากข้ึน	สะทอ้น

ให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ขาดประสทิธิภาพ	ทำาใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมกับประชาชน	

ฉะนั้น	 การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	

จึงเป็นเรื่องสำาคัญในลำาดับต้นๆ	ที่ต้องทำาการปฏิรูปเพื่อให้

สามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุม	ป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม	 และการกระทำาความผิดของ

บุคคลในสังคม	สร้างความเป็นธรรม	แก่สังคมอย่างแท้จริง	

เปน็ไปตามเจตนารมณท์ีถ่กูตอ้ง	และยตุธิรรม	สภาพปญัหา

ดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมจากขอ้มลูพบวา่การ

บงัคบัใชก้ฎหมาย	และกระบวนการยตุธิรรมของสงัคมไทยมี

ปญัหาสำาคญัไดแ้ก	่กฎหมายบางฉบบัลา้สมยั	ไมส่อดคลอ้ง

กบัสภาพสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป	ประชาชนไมส่ามารถเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว	เป็นธรรม	และทั่วถึง

 ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิรูปด้าน

กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	พบวา่	ประชาชนมคีวาม

คาดหวัง	ได้แก่	การสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

งา่ย	สะดวก	รวดเรว็	เปน็ธรรม	และทัว่ถงึ	องคก์รทีเ่ก่ียวขอ้ง 

กับกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารงานที่	 เข้มแข็ง 

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความเคร่งครดัเปน็กลาง	มคีวาม 

เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย	โปร่งใสปราศจากทุจริต

คอรัปชั่น	 กฎหมายมีความทันสมัย	 ผู้กระทำาผิดได้รับโทษ

อย่างเหมาะสม	และเป็นภาระแก่รัฐน้อยลง

 รัฐบาล	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้กำาหนด

แนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้	๓	ระยะ	ดังนี้

 ระยะที่หน่ึง	 ช่วงแรกของการควบคุมอำานาจการ

ปกครองประเทศ	 จะดำาเนินการในเรื่องการปรองดอง

สมานฉันท์ให้เร็วที่สุด	 โดยมีการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบวาง

รากฐานทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมอันมั่นคงให้แก่

ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่	ระยะที่สาม	คือ	การประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร	และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป

 ระยะท่ีสอง	ซึง่เป็นระยะของการประกาศใชร้ฐัธรรมนญู
ฉบับชัว่คราวนัน้	รฐับาลมีการแบง่ชว่งเวลาให้ส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการใน	๔	ช่วงดังนี้

	 ช่วงเวลาที่	๑	และ	๒	(วันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๕๘	-	

๓๐	กันยายน	พ.ศ.๒๕๕๙)	ภายใตก้รอบการดำาเนินงาน	คอื	

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการขับเคลื่อน

การปฏิรูประยะที่	 ๑	 และ	 ๒	 โดยมอบหมายประเด็นให้

ส่วนราชการดำาเนินการ	 คือ	 จัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อใช้

เป็นแนวทางการดำาเนินการของหน่วยงาน

	 ช่วงเวลาที่	 ๓	 (วันที่	 ๑	 ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	 -	๓๑	

มีนาคม	พ.ศ.๒๕๖๐)	ภายใต้กรอบการดำาเนินงาน	คือ	การ

ดำาเนนิการเก่ียวกบัการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท ์

ของคนในชาต	ิโดยมอบหมายประเดน็ใหส้ว่นราชการดำาเนนิการ 

คอื	จดัทำาแผนปฏบิตักิารเพือ่ใชเ้ปน็แนวทางการดำาเนนิการ

ของหนว่ยงานพรอ้มทัง้จดัทำาสรปุผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา 

เพื่อเตรียมส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไป

การประเมินผลนโยบายรัฐบาล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

และผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น Road Map กระทรวงยุติธรรม
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๐



การประเมินผล Roadmap กระทรวงยุติธรรม
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม10

 ชว่งเวลาที่	๔	(วันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.๒๕๖๐	-	๓๐	

มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๖๐)	ภายใตก้รอบการดำาเนนิงาน	คอื	การ

ส่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้า

มารับช่วงต่อจากรัฐบาลชุดนี้	 โดยมอบหมาย	 ประเด็นให้

ส่วนราชการดำาเนินการ	คือ	จัดทำาประเด็นภารกิจสำาคัญที ่

รฐับาลชุดใหมต่อ้งดำาเนินการและกำาหนดกลไกในการขบัเคลือ่น 

และติดตามการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

 เงื่อนไขของการปฏิรูปประเทศในระยะสอง	ถือเป็น

พันธกิจที่รัฐบาลยังคงยึดมั่นและดำาเนินการต่อไป	 โดยที่

มาตรา	๑๙	ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว	ได้กำาหนดหน้าที่

ของรัฐบาลไว้	 ๓	 ประการครั้งแรก	 คือ	 (๑)	 การบริหาร	

ราชการแผ่นดิน	(๒)	การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้าน

ตา่งๆ	(๓)	การสง่เสรมิความสามัคคแีละความสมานฉนัทข์อง

ประชาชนในชาต	ิรฐับาลจงึไดก้ำาหนดนโยบายใหส้อดคลอ้ง

กบัหนา้ทีด่งักล่าว	โดยไดน้ำายุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ

ว่าด้วยการเข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา	ตามแนวพระราชดำาริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มาเป็นหลัก	สำาคัญ	ใช้

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่ทรงเนน้ความพอดพีอควร

แก่ฐานะ	ความมีเหตุผล	และการมีภมิูคุ้มกันมาเปน็แนวคดิใช้

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที	่๑๑	แนวทาง

ของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต	ิ(คสช.)	และความตอ้งการ

ของประชาชน	เป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายรัฐบาล	

๑๑	ด้าน	ดังนี้

นโยบายข้อ ๑	 การปกปอ้งเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

นโยบายข้อ ๒	 การรักษาความมั่นคงของประเทศ

นโยบายข้อ ๓	 การลดความเหลื่อมลำ้าของสังคมและ

การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

นโยบายข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้	 การทะนุบำารุง

ศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการดา้นสาธารณสขุ	

และสุขภาพของประชาชน

นโยบายข้อ ๖	 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ

นโยบายข้อ ๗	 การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสใน

ประชาคมอาเซียน

นโยบายข้อ ๘	 การพฒันาและสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์

จากวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและพัฒนา	 และ

นวัตกรรม

นโยบายข้อ ๙ การรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร	

และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษกั์บการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๐	การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผน่ดนิ

ทีม่ธีรรมาภบิาลและการปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายข้อ ๑๑	ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

 กระทรวงยุติธรรมภายใต้การบริหารงานของ 

นายสวุพนัธุ	์ตนัยวุรรธนะ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

ได้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสำาคัญ

เร่งด่วนของรัฐบาล	 โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 

ดังนี้

นโยบ�ยข้อ	๒	 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ

ต่างประเทศ

นโยบ�ยข้อ	๘	 การพฒันาและสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์

จากวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม

นโยบ�ยข้อ	๑๑	 การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

 กระทรวงยตุธิรรมไดม้กีารขบัเคล่ือนภารกิจสำาคญั

ของกระทรวงยุติธรรม	โดยได้จัดทำา	Roadmap	กระทรวง

ยตุธิรรม	ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพือ่ขับเคลือ่นงาน

ตามนโยบายกระทรวงยตุธิรรมซึง่เชือ่มโยงกบักรอบนโยบาย 

สาธารณะทีส่ำาคญั	อาท	ิรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	๒๕๖๐	วาระการปฏิรปู 

ประเทศ	ยทุธศาสตรช์าต	ิระยะ	๒๐	ป	ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่๑๒	เปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยนื	

ค.ศ.	๒๐๓๐	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	
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และนโยบาย	Thailand	๔.๐	รวมถึงนโยบายของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม	(นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ)	โดย	

Roadmap	กระทรวงยุติธรรม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	

๒๕๖๐	ประกอบด้วย	๖	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ควบคุมปัญหา

และลดผลกระทบของปญัหายาเสพตดิอยา่งตอ่เนือ่งทำาให้

สังคมมีภูมิคุ้มกันและปลอดภัยจากภัยยาเสพติด

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ การสร้างความปลอดภยัและความ
สงบสุขในสังคม	เพือ่ลดการกระทำาผดิซำา้ของผูก้ระทำาผดิ 

ลดจำานวนอาชญากรรมทีก่ระทำาโดยเดก็และเยาวชน	ทำาให้

ผูพ้น้โทษผา่นการแกไ้ข	ฟืน้ฟ	ูมกีารศกึษา	มงีานทำา	มรีายได ้

พึ่งตนเองได้	 และสังคมมีความเชื่อมั่นการแก้ไขฟื้นฟู 

ผู้กระทำาผิด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอำานวยความยุติธรรม	เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ได้รับ

บรกิารงานยตุธิรรมทีม่ปีระสทิธิภาพ	สามารถเขา้ถงึบริการ

ดา้นนติวิทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งเทา่เทยีม	ทัว่ถงึและเปน็ธรรม	

รวมถงึการเสรมิสรา้งความเชือ่ม่ันใหก้บันักลงทุนและเสรมิ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพฒันากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม	พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ให้มี

ความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 การบังคับใช้

กฎหมายมปีระสทิธภิาพ	ประชาชนมกีารรบัรูก้ฎหมาย	ปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและใชก้ระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกมากขึน้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความมั่นคง	 มีระบบฐานข้อมูล

อาชญากรรมด้านความมั่นคงซึ่งได้รับการพัฒนาและ

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 รวมถึงการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมด้านความมั่นคงด้วยงานนิติวิทยาศาสตร์ 

คดดีา้นความมัน่คงมกีารบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล	

ทำาใหป้ระชาชนมคีวามเช่ือมัน่ในการบังคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบั 

คดีความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์	การนำาหลกันติธิรรมและยตุธิรรมเชงิสมานฉันท์

มาใชใ้นการจดัการความขดัแยง้	นำาไปสูส่งัคมมคีวามปรองดอง

และสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ค่าเป้าหมายกับผลการดำาเนินงาน	 Roadmap	 กระทรวง

ยุติธรรม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ทั้ง	 ๖	 ด้าน	

ได้แก่	 (๑)	ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (๒)	

การสรา้งความปลอดภยัและความสงบสขุในสงัคม	(๓)	ด้าน

การอำานวยความยตุธิรรม	(๔)	ดา้นการพัฒนากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม	 (๕)	 ด้านการป้องกันและปราปราม

อาชญากรรมพิเศษ	 และ	 (๖)	 ด้านการเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์

วัตถุประสงค์
	 ๑.	เพือ่ประเมนิประสทิธผิลการดำาเนนิงานตามนโยบาย

รัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

	 ๒.	เพือ่ประเมนิผลสำาเรจ็ของการดำาเนนิงาน	Roadmap	

กระทรวงยุติธรรม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

ขอบเขตการประเมิน
 การประเมินผลนโยบายรัฐบาล	 (พลเอก	 ประยุทธ์	

จันทร์โอชา)	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	และ

การประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินงาน	 Roadmap	

กระทรวงยุตธิรรม	ตัง้แตว่ันที	่๑	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๓๐

กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.	 ทราบประสิทธิผลการดำาเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

	 ๒.	ทราบประสทิธผิลการดำาเนนิงานตาม	Roadmap	

กระทรวงยุติธรรม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๓.	ไดข้อ้มลูสารสนเทศในการบรหิารงานตามภารกจิ

ของกระทรวงยุติธรรมนำาไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ต่อไป
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นิยามศัพท์
 การกำาหนดนโยบาย	 หมายถึง	 ข้ันตอนในการ

พฒันาเครือ่งมอืของกระทรวงยตุธิรรมเพือ่แก้ปญัหาในเชิง

นโยบาย	ซึง่ตอ้งอาศยัเทคนคิในการวเิคราะหเ์พือ่ตดัสนิใจวา่

แนวทางการแกป้ญัหาใดจะมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ	เทคนคิ

ดังกล่าวได้แก่	การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์	และทฤษฎี

การตัดสินใจ	เป็นต้น	ซึ่งจะช่วยในการประเมินความเสี่ยง	

หรือความเป็นไปได้ของทางเลือก	หรือใช้คาดการณ์ต้นทุน

และผลประโยชน์ทางสังคมของประเด็นทางเลือกต่างๆ

 การประเมินผลนโยบาย	 หมายถึง	 กิจกรรมของ

กระทรวงยุติธรรมที่เก่ียวข้องกับการประมาณการการ

เปรียบเทียบผลการนำานโยบายไปปฏิบัติกับสิ่งที่คาดหวัง

ว่าจะเกิดขึ้น	 กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่กระทำาอย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา	ดังนั้นในการประเมินผลนโยบายอย่าง

นอ้ยผูป้ระเมนิตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งประเดน็ตอ่ไปนี	้คอื	เปา้

หมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายคืออะไร	 การดำาเนิน

การให้บรรลุเป้าหมายกำาหนดไว้อย่างไร	 และผลที่เกิดข้ึน

จากการดำาเนินการทั้งหมดเป็นอย่างไร

 การนำานโยบายไปปฏบัิติ	หมายถึง	ข้ันตอนหนึง่ทีอ่ยู่

ในวงจรของนโยบายและเปน็กระบวนการท่ีตอ้งนำาโครงการ	

หรอืนำานโยบายไปสูค่วามสำาเร็จ	ซึง่กค็อืการแปลงแผนไปสู่

การปฏบิตัแิละการนำานโยบายไปปฏบัิติจะมผีลกระทบจาก

สภาพของเศรษฐกิจ	สังคม	เทคโนโลยี	และการเมือง

 การประเมินผลนโยบายรัฐบาล	 ในที่นี้หมายถึง	

การตรวจสอบผลลัพธ์ของการนำานโยบายรัฐบาล	 (พลเอก	

ประยทุธ	์จนัทรโ์อชา)	ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงยตุธิรรมไปปฏบิติั 

ระเบียบวิธี
	 ๑.	 รูปแบบการประเมินเป็นการประเมินผลสรุป	

(Summative	Evaluation)

	 ๒.	 แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 (Second	

source)	ได้แก่	รายงานผลการดำาเนินงานตาม	Roadmap	

กระทรวงยุติธรรม	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๓.	การวเิคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบ

ประเด็น/ตัวช้ีวดัผลสำาเรจ็กบัผลการดำาเนนิงาน	โดยใชเ้กณฑ์

ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย
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เป้าหมายหลัก
	 ๑)	 ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์	 ควบคุม

ปญัหา	และลดผลกระทบของปญัหายาเสพตดิอยา่งตอ่เนือ่ง

	 ๒)	บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้�นก�รป้องกัน

และปร�บปร�มย�เสพติด

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผลการประเมินความสำาเร็จของเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

๑.	แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๖	(ร้อยละ	๖๖.๖๗) ๓	(ร้อยละ	๓๓.๓๓)

๒.	แผนงานปราบปรามยาเสพติด ๗	(ร้อยละ	๑๐๐) -

๓.	แผนงานบำาบัดแก้ไขฟื้นฟูและติดตามผู้ติดยาเสพติด ๙	(ร้อยละ	๑๐๐) -

รวม	๒๕	โครงก�ร/ง�น/ผลผลิต/กิจกรรม ๒๒	(ร้อยละ	๘๘.๐๐) ๓	(ร้อยละ	๑๒.๐๐)
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ผลงานเด่น
๑.	 การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน

๒.	 เรือนจำาปลอดยาเสพติดและเครื่องมือสื่อสาร

 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	ได้ดำาเนินการจัดตั้ง

หมูบ่า้นกองทนุแมใ่หมแ่ละไดม้อบเงนิพระราชทานกองทุน

แม่ของแผ่นดิน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จำานวน	๑,๐๒๔	หมู่บ้าน/

ชมุชน	และดำาเนนิการสรา้งเครอืขา่ยกองทนุแมข่องแผน่ดนิ	

ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับจังหวัดและจัดการ

อบรมหลักสูตร	“โรงเรียนผู้นำากองทุนแม่ของแผ่นดิน”	ใน

 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	กรมราชทัณฑ์ได้ดำาเนินการขับ

เคลื่อนนโยบาย	๕	ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์

อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะด้านการควบคุมและปราบปราม

ยาเสพติด	โทรศัพท์มือถือ	และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำา	

โดยดำาเนินการจูโ่จมตรวจคน้จูโ่จมเพือ่กวาดลา้งยาเสพตดิ/

โทรศพัทม์อืถอืและสิง่ของตอ้งหา้มในเรอืนจำา/ทณัฑสถาน

ทั่วประเทศ	รวมทั้งสิ้น	๔๙,๖๘๕	ครั้ง	แบ่งเป็น	จู่โจมตรวจ

คน้กรณปีกต	ิ๔๘,๘๐๔	ครัง้	จูโ่จมตรวจคน้	กรณพีเิศษ	๘๓๔	

ครั้ง	 จู่โจมตรวจค้นโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์	

พืน้ที	่๗๔	จงัหวดั	ซึง่เปน็การอบรมเพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในหมูบ่า้น/ชมุชน	

และสร้างแกนนำากองทุนแม่ของแผ่นดินรุ่นใหม่เพื่อให้เป็น

ตัวแทนขับเคลื่อนกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินใน

หมู่บ้าน/ชุมชน	 ของตนเอง	 ตลอดทั้งสร้างเครือข่ายการ

ทำางานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน

ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๔๗	ครั้ง	ผลจากการจู่โจมตรวจค้น	พบว่า	สิ่งผิดกฎหมาย	 

สิง่ของต้องหา้ม	และสิง่ของทีไ่มอ่นุญาตลดนอ้ยลงอยา่งตอ่เนือ่ง 

รวมทั้งได้มีการจัดอบรมด้านการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 

การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	และมกีารดำาเนนิการ 

กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพ

ติดอย่างต่อเนื่อง	 จริงจัง	 และลงโทษผู้กระทำาความผิด 

อย่างเฉียบขาด	 ซ่ึงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พ.ศ.๒๕๖๐	

มีการเพิ่มบทลงโทษที่สูงขึ้น
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๓.	 การปราบปรามยาเสพติด
 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	ดำาเนินการเสริมสร้างความร่วม

มือสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดน	พื้นที่คมนาคมตอนใน 

ระบบขนส่งสินคา้	พสัดภัุณฑ	์และทา่อากาศยาน	โดยสามารถ

สกัดกั้นยาเสพติด	(ยาบ้า)	จำานวน	๑๓๔,๘๑๕,๓๑๒	เม็ด	

คิดเป็นร้อยละ	 ๖๒.๗๓	 ของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้

ทั้งประเทศ	(จับกุมยาบ้า	๒๑๔,๙๒๙,๔๘๕	เม็ด)	และเพื่อ

ลดการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเสพติดโดย

เฉพาะฝิน่และกญัชาจึงไดอ้ำานวยการและบรหิารจดัการตดั

ฟนัทำาลายพชืเสพตดิ	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีป่ลกูฝิน่

ในปทีีผ่า่นมา	พบว่า	พ้ืนทีป่ลูกฝ่ินในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙/๒๕๖๐	

มีจำานวน	๑,๘๘๕.๐๒	ไร่	ลดลงจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๘/๒๕๕๙	

ซึ่งมีพื้นที่ปลูกฝิ่น	จำานวน	๒,๔๙๒.๘๓	ไร่	คิดเป็นจำานวน

พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง	๖๐๗.๘๑	 ไร่	 (ร้อยละ	๒๔.๓๘)	 ทั้งนี้ 

ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	สามารถจบักมุผูก้ระทำาผดิคดี

ยาเสพติดรายสำาคญัได	้จำานวน	๗๘,๖๖๕	คด	ีและมุ่งกำาจดั

ทนุทีใ่ชใ้นการคา้ยาเสพตดิ	ลดแรงจงูใจในการกระทำาความผดิ 

และไมใ่หผู้ก้ระทำาความผดิ	หรอืบุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งไดร้บัประโยชน ์

ใดๆ	จากเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัมาเนือ่งจากการกระทำาผดิ 

จึงได้ดำาเนนิการยดึและอายดัทรพัยส์นิคดยีาเสพตดิทีม่คีำาส่ัง 

ตรวจสอบทรัพย์สิน	จำานวน	๑,๙๑๙	ราย	มูลค่าทรัพย์สิน	

๑,๖๖๗.๗๒	ลา้นบาท	นอกจากน้ียงัดำาเนนิการกับเจ้าหนา้ที่

ของรฐัทีม่พีฤตกิารณเ์กีย่วกบัยาเสพตดิหรอืปลอ่ยปละละเลย	

โดยสามารถจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเก่ียวข้องกับ 

ยาเสพติด	จำานวน	๑๑๕	คน

๔.	 การอำานวยการให้การบำาบัดรักษาผู้เสพ		
	 ผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพ
 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

มีการปรับกลไกการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	โดย

การใชส้าธารณสขุเปน็แกนนำาในการดำาเนนิงาน	เพือ่กำาหนด

ให้ระบบการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด

ยาเสพติดที่มีมาตรฐาน	 โดยกระทรวงสาธารณสุขเข้ามา

กำาหนดมาตรฐานการบำาบัด	การคัดกรอง	และส่งต่อเข้าสู่

กระบวนการการบำาบดัฯ	ทีเ่หมาะสม	ตลอดจนการตดิตาม	

ดแูล	ชว่ยเหลอืเพือ่ปอ้งกันการกลบัไปเสพตดิซำา้	รวมถงึการ

ทำาความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงนโยบายในการให้โอกาส

แก่ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ	พรอ้มทัง้ปรบัปรงุกฎหมายให้เอ้ือ

ต่อการดำาเนินงานภายใต้แนวคิด	“ผู้เสพ	คือ	ผู้ป่วย”	โดย

สามารถนำาผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิเขา้สูร่ะบบการบำาบดัรกัษา

และฟื้นฟู	รวมทั้งสิ้น	๑๘๑,๔๔๘	ราย	จำาแนกเป็น	ระบบ

สมัครใจ	๑๑๐,๖๔๑	ราย	ระบบบังคับ	๔๕,๓๒๔	ราย	และ

ระบบต้องโทษ	๒๕,๔๘๓	ราย	และติดตาม	ดูแลให้ความ

ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำาบัดรักษา	รวม	๑๕๓,๘๗๙	ราย

๕.	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ในเรือนจำาและทัณฑสถาน
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 กระทรวงยุติธรรม	 ได้น้อมนำา

แนวทางโครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

TO	BE	NUMBER	ONE	ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราช

กัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการมาปรับใช้

กับผู้ต้องขังในเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	

๒๕๕๔	โดยดำาเนินงานภายใต้แนวคิด	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	

แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง	และ

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม	 อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิด

ความพร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ	 อาทิ	 การควบคุม

อารมณ์	 และความต้องการของตนเอง	 รู้จักเห็นใจผู้อื่น	มี

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 มีความสามารถในการรู้จัก

ตนเอง	มีแรงจูงใจ	สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาแสดงออกได้

อย่างเหมาะสม	และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	มีความภาค

ภมูใิจในตนเอง	พอใจในชีวติ	มคีวามสงบสขุทางใจ	รวมทัง้ให้

ผู้ตอ้งขังมพีืน้ทีใ่นการทำากจิกรรมทีส่ร้างสรรค	์เปน็ประโยชน	์

ไดร้บัความรูใ้นเรือ่งพษิภยัของยาเสพตดิ	ซึง่จะสง่ผลใหเ้กิด

ความเข้มแข็ง	ทั้งทางร่างกาย	และจิตใจ	เพื่อพัฒนาตนเอง

ทั้งขณะต้องโทษ	และกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมภายหลังพ้น

โทษได	้โดยในปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ขยายเครอืขา่ย

การดำาเนนิงานโครงการดงักลา่วไปยงัเรอืนจำา/ทณัฑสถาน	

จำานวน	๑๔๒	แห่ง	มีสมาชิกจำานวน	๖๐,๓๖๑	คน	และ

สมาชิกศูนย์เพื่อนใจ	๓๗,๐๒๔	คน
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๖.	 การบำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำาบัด
	 และวิวัฒน์พลเมือง

กระทรวงยุติธรรมได้ดำาเนินการป้องกันภัยจากยาเสพติด	

ปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ	 และพัฒนา

คณุภาพในการบำาบดัแกไ้ขฟืน้ฟผููต้ดิยาเสพตดิโดยให้ความ

สำาคัญกับการป้องกันซึ่งถือเป็นต้นนำ้าของปัญหา	 โดยได้

ดำาเนินการขยายเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเสริม

สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	 รวมถึงการป้องกัน

และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในเรอืนจำา	ในสว่นของการปราบ

ปรามยาเสพติดซึ่งถือเป็นส่วนกลางนำ้าได้ใช้มาตรการทาง

แบบชุมชนบำาบัด	จำานวน	๑๖,๔๙๒	คน	และมีผู้ต้องขังที่

เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 จำานวน	

๑๐	แหง่	ไดร้บัการบำาบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพในรปูแบบววิฒัน์

พลเมืองด้วยกระบวนการลูกเสือ	จำานวน	๕,๕๐๐	คน

กฎหมายในการจบักุมผูค้า้ยาเสพติด	โดยเฉพาะผูค้้ายาเสพติด 

รายสำาคญั	เจา้หนา้ทีร่ฐัและผูมี้อทิธพิลทีเ่ขา้ไปเกีย่วข้องกบั 

ยาเสพตดิ	ในสว่นของการบำาบดัแกไ้ขฟืน้ฟผููเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ 

ได้มีการปรับกลไกการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

ทุกระบบให้มีมาตรฐาน	 และการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อ

ตอ่การดำาเนนิงานภายใตแ้นวคดิ	“ผูเ้สพ	คอื	ผูป้ว่ย”	ทำาให้

การดำาเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตลอดจน

การบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	บรรลุผล

สำาเร็จตามเป้าหมาย
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ดําเนินงานโครงการดังกล่าวไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๑๔๒ แห่ง มีสมาชิกจํานวน ๖๐,๓๖๑ คน และ
สมาชิกศูนย์เพ่ือนใจ ๓๗,๐๒๔ คน 
 
๖. การบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัดและวิวัฒน์พลเมือง 

ผลการดําเนินงาน : มีผู้ต้องขังเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมท้ังสิ้น ๒๑,๙๙๒ คน 
โดยมีผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๘๓ แห่ง ได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
รูปแบบชุมชนบําบัด จํานวน ๑๖,๔๙๒ คน และมีผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 
๑๐ แห่ง ได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองด้วยกระบวนการลูกเสือ จํานวน ๕,๕๐๐ คน 

  

 

 
การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรมได้ดําเนินการป้องกันภัยจากยาเสพติด ปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาคุณภาพในการบําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดโดยให้ความสําคัญกับการป้องกันซึ่งถือเป็นต้นน้ําของปัญหา
โดยได้ดําเนินการขยายเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจํา ในส่วน
ของการปราบปรามยาเสพติดซึ่งถือเป็นส่วนกลางน้ําได้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 
โดยเฉพาะผู้ค้ายาเสพติดรายสําคัญ เจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอิทธิพลที่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ในส่วนของการ
บําบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้มีการปรับกลไกการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบให้มี
มาตรฐาน และการปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการดําเนินงานภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ทําให้การ
ดําเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตลอดจนการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

66.67 

100.00 

100.00 

แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แผนงานปราบปรามยาเสพติด

แผนงานการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

ผลสําเร็จการดาํเนนิงาน
ยุทธศาสตร์ที ่๑ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ร้อยละ 

ผลสำาเร็จการดำาเนินงาน
ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด

การประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินงานยุทธศาสตร์ที่	๑
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	มผีูต้อ้งขงัเขา้รับการบำาบดัฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	รวมทั้งสิ้น	๒๑,๙๙๒	คน	โดยมี

ผูต้อ้งขงัทีเ่ป็นผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิในเรอืนจำา/ทณัฑสถาน	

จำานวน	๘๓	 แห่ง	 ได้รับการบำาบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูป
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	 ๑.	 เครือข่ายภาคประชาชนเป็นกำาลังสำาคัญในการ

ดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม

กบับรบิทของหมูบ่า้น/ชมุชนตนเอง	จนสามารถสร้างความ

เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 ๒.	การใชม้าตรการทางกฎหมายท่ีเขม้งวดทัง้การจบักมุ

และการยึดทรัพย์ช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนที่

ได้รับผลกระทบและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน	

นอกจากนีย้งักระตุน้ใหห้นว่ยงานในพืน้ทีใ่หค้วามสำาคญัตอ่

ปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสนองตอบต่อ

เรื่องร้องเรียนของประชาชนอย่างจริงจังและทันท่วงที

	 ๓.	ผูต้ดิยาเสพติดคอืผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการรกัษา	ฟืน้ฟู

สมรรถภาพ	 โดยได้รับโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐในการ

บำาบดัรกัษาอยา่งมมีาตรฐาน	และสรา้งความเข้าใจใหส้งัคม	

เป็นการใหโ้อกาสผู้ทีผ่่านการบำาบัดรกัษาใชช้วีติในสงัคมได้

อย่างปกติสุข

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
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เป้าหมายหลัก
	 ๑)	ลดการกระทำาผิดซำ้าของผู้กระทำาผิด

	 ๒)	ผู้พ้นโทษผ่านการแก้ไข	ฟ้ืนฟู	มีการศึกษา	มีงานทำา 

มีรายได้	พึ่งตนเองได้

	 ๓)	 ลดจำานวนอาชญากรรมที่กระทำาโดยเด็กและ

เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้�นก�รสร้�งคว�มปลอดภัย

และคว�มสงบสุขในสังคม

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม

ผลการประเมินความสำาเร็จของเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

๑.	แผนงานด้านการควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด ๗	(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐) -

๒.	แผนงานด้านป้องกันอาชญากรรม ๖	(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐) -

รวม	๑๓	โครงก�ร/ง�น/ผลผลิต/กิจกรรม ๑๓	(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐) -
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๑.	 การปรับปรุงศนูย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	
	 ให้มีความหลากหลายในการดูแลเด็ก	
	 และเยาวชน
 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนได้ดำาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน

ผ่านโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้

มีความหลากหลายในการดูแลเด็กและเยาวชน	 โดยได้ 

ดำาเนินกิจกรรม	ดังนี้

	 ๑.๑	 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	 เขต	 ๘	

จังหวัดสุราษฏร์ธานีให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเด็ก	และเยาวชน

ตน้แบบ	โดยได้ดำาเนินการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละพืน้ที่

โดยรอบ	การพฒันาระบบและรปูแบบการปฏบิตังิานกบัเดก็

และเยาวชน	อาทิ	การจำาแนกเดก็และเยาวชนโดยใชร้ะบบ

การประเมนิความเสีย่งการกระทำาความผดิซำา้	(FCBT)	และ

มแีผนการฝกึอบรมเฉพาะราย	การจดัพืน้ทีร่องรบัเดก็และ

เยาวชนท่ีผ่านการจำาแนกตามผลการประเมินแบบ	 FCBT	

เป็นการเฉพาะตามความเสี่ยง	ได้แก่	๑)	กลุ่มระยะแรกรับ

ตวัรอการประเมนิ	๒)	กลุม่ความเสีย่งสงู	๓)	กลุม่ความเส่ียง

ปานกลาง	และ	๔)	กลุม่ความเสีย่งตำา่	และมกีารจดัการราย

กรณี	(Case	Manager)	ซึง่เป็นการปรบักระบวนการทำางาน

ของพ่อบ้าน	(CM)	และพนักงานพินิจ(ACM)	ให้ทำาหน้าที่

กำากับและติดตามแผนการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในรูป

แบบครูที่ปรึกษา	 เป็นผู้กำากับดูแลการดำาเนินชีวิตประจำา

ของเดก็และเยาวชนซ่ึงถกูควบคมุโดยตารางสอนทีก่ำาหนด

ตามกลุ่มที่จัดให้ตามผลการประเมินฯ	รวมทั้งการประเมิน

พฤตกิรรมเดก็และเยาวชน	รวมถงึการจดัระบบการศกึษาใน

ทกุระดบัตามระบบการศกึษาตามอธัยาศยัและจดัใหม้กีาร

ศึกษาสายสามัญอย่างน้อย	๒๐	ชั่วโมงต่อสัปดาห์

	 ๑.๒	พัฒนาระบบศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อ

รองรบัเยาวชนทีม่อีาย	ุ๒๐	ปขีึน้ไป	ในศนูยฝ์กึอบรมเดก็และ

เยาวชนบ้านอุเบกขา	 ตำาบลคลองโยง	 อำาเภอพุทธมณฑล	

จังหวัดนครปฐม	เป็นหน่วยงานนำาร่อง

๒.	 การพฒันาเรือนจำาเพือ่พฒันาพฤตินสิยั	
	 ผู้ต้องขังเฉพาะทาง
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กระทรวงยติุธรรมไดพั้ฒนาเรอืน

จำาเฉพาะทาง	๖	ประเภท	ดังนี้

 ๑) เรือนจำาการศกึษา	เรอืนจำากลางพระนครศรอียธุยา

ได้ดำาเนินการเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ	(ปวช.)	และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	

ในสาขาต่างๆ	อาทิ	ช่างยนต์	ช่างซ่อมบำารุงเครื่องจักรกล	

ช่างเชื่อมโลหะ	 คอมพิวเตอร์และกราฟฟิก	 ช่างเทคนิค

อตุสาหกรรม	และไดจ้ดัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ

หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา	มผีูต้อ้งขงัเขา้เรยีน	จำานวน	๗๒๘	คน 

 ๒) เรือนจำาฝึกวิชาชีพ	 เรือนจำากลางจังหวัด

กำาแพงเพชร	ไดเ้ปดิศูนยฝ์กึอบรมอาชพีดา้นชา่งเคร่ืองเรือน

ผลงานเด่น
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ไม้	(Woodcraft	Academy)	เนื่องจากมีชื่อเสียงทางด้าน

ช่างไม้เครื่องเรือนมาเป็นเวลานานและเป็นที่ยอมรับจาก

ประชาชนท่ัวไป	 โดยได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรพื้น

ฐานช่างไม้	 หลักสูตรพ้ืนฐานช่างสี	 หลักสูตรขั้นสูงช่างไม้	

หลกัสตูรขัน้สงูชา่งส	ีโดยมผีูต้อ้งขงัผา่นการอบรมตามเกณฑ์	

รุ่นละ	๓๐	คน	จำานวน	๔	รุ่น	รวม	๑๒๐	คน

 ๓) เรือนจำารับจ้างแรงงาน	 ทัณฑสถานบำาบัด

พิเศษหญิง	 ได้ดำาเนินการฝึกอาชีพสำาหรับการให้บริการ

เสริมบนโทรศัพท์มือถือ	 (Tele	 sale)	 เพื่อส่งเสริมทักษะ

การสือ่สารใหแ้กผู่ต้อ้งขัง	ทำาใหผู้ต้อ้งขงัไดเ้หน็คณุคา่ตนเอง

และมีเงินปันผลในอัตราสูง	โดยมีผู้ต้องขัง	จำานวน	๗๘	คน 

เข้าร่วม	 และงานตัดชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมยานยนต์ 

มีผู้ต้องขังเข้าร่วม	จำานวน	๒๒๑	คน
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 ๔) เรอืนจำากีฬา ทณัฑสถานวยัหนุม่กลาง	ไดจ้ดัการ

อบรม	๕	ชนิดกีฬา	 ได้แก่	มวยไทย,	มวยสากล,	ตะกร้อ,	

วอลเลย์บอล	และฟุตซอล	โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมการอบรม

จำานวน	๒๐๐	คน
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 ๕) เรือนจำาส่งเสริมผู้ต้องขัง

มีความสามารถพิเศษ เรือนจำาพิเศษ

ธนบรุ	ีไดจ้ดัฝกึอบรมหลกัสตูรดนตรสีากล	

ดนตรไีทยและนาฏศลิป	์มผีูต้อ้งขงัเข้ารว่ม	

จำานวน	๘๐	คน

 ๖) เรอืนจำาเกษตรกรรม	ทณัฑสถาน

เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก	 ได้จัดฝึก

อบรมวิชาชีพเกษตรกรรม	หลักสูตรระยะ

สั้นสาขา	ต่าง	ๆ	โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการ

อบรม	จำานวน	๕๖๘	คน
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๓.	 การพัฒนาบ้านกึ่งวิถีให้รองรับ
	 ผู้กระทำาผิดในกลุม่ภารกิจพฤตนิสิยั
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กรมคมุประพฤตไิด้ดำาเนนิ

การรบัรองสถานทีเ่ปน็บ้านกึง่วถิเีรยีบร้อยแลว้จำานวน	

๑๒๓	แห่ง	ใน	๗๗	จงัหวัดท่ัวประเทศ	และดำาเนนิการ

สงเคราะห์ผู้กระทำาผดิด้วยรปูแบบบ้านกึง่วถิ	ีจำานวน	

๔๓๘	ราย	นอกจากนี	้ไดมี้การใชบ้รกิารสถานทีข่องบา้น

กึง่วถีิเพือ่เป็นสถานทีพ่กัสำาหรบัการดำาเนนิการบำาบดั

ฟืน้ฟ	ูผูต้ดิยาเสพตดิอีกดว้ย	โดยกระทรวงยตุธิรรมมี

แนวทางการดำาเนินงานบ้านกึ่งวิถีในลักษณะท่ีเป็น

มาตรการแทนการลงโทษจำาคกุ	เพือ่ลดการกระทำาผดิ

ซำา้อนัเกดิจากการไมม่ทีีพ่กัอาศยั	ไมส่ามารถปรบัตวั 

และขาดความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม

๔.	 การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เด็ก
	 และเยาวชน
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	

๒๕๖๐	กระทรวงยติุธรรม	โดยกรมพนิจิและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน	ได้จัดการศึกษา	ด้านวิชาชีพระยะ

สั้น/ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนใน

ความควบคุมของกรมพินิจ	 และคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกวิชาชีพ

ในหลกัสตูรทีม่กีารรองรับจากสถาบันการศึกษา	หรอื

สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมการดำาเนินงานโดยมี 

ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒,๘๐๓	คน	จำาแนกเป็น	เด็กและ

เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	

จำานวน	๘๖๐	คน	และเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็ก

สำาหรับผู้กระทำาผิด	 เพ่ือให้ผู้กระทำาผิดในกลุ่มพฤตินิสัยมีความ

พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม	 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

ครอบครัว	และชุมชนต่อไป

และเยาวชน	จำานวน	๑,๙๔๓	คน	และไดด้ำาเนนิการจดัตัง้ศนูย์กลาง

จำาหนา่ยผลติภัณฑเ์ดก็และเยาวชน	(DJOP	Center)	เพ่ือเปน็ชอ่งทาง 

ในการสนับสนุนวิชาชีพของเด็กและเยาวชน	 นอกจากนี้ยังได้

ดำาเนินการนำาเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าฝีมือเด็กและเยาวชน

ลงในเว็บไซค์การขายสินค้าออนไลน	์ และ	 Facebook	 เพื่อเปิด 

การขายสนิคา้ออนไลนแ์ละเพิม่ชอ่งทางการตลาดอกีทางหนึง่ดว้ย	

โดยกระทรวงยุติธรรมจะดำาเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สินค้าให้

เหมาะกับสถานการณ์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำา

ไปปรับปรุงหลักสูตรการฝึกวิชาชีพเด็กและเยาวชนต่อไป
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อุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำา	 เพื่อให้ 

ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และฝึก

ทักษะการทำางานจากการปฏิบัติงานจริง	

(On	The	Job	Training)	ทำาให้เกิดความ

ชำานาญ	 และสามารถนำาไปประยุกต์

ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ	 และเพ่ือปรับ

ตัว	 สร้างความคุ้นเคย	 และเตรียมความ

พรอ้มกอ่นปลอ่ยตัวพ้นโทษ	โดยมเีรอืนจำา 

และทณัฑสถาน	จำานวน	๒๗	แหง่	ทำาหนา้ที่

เปน็ศนูย์กลางในการฝึกอาชพีและส่งผูต้อ้งขงั 

ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์	 รวมจำานวน

ทั้งส้ิน	 ๓๖๑	 คน	 ออกทำางานฝึกวิชาชีพ

ในสถานประกอบการใกลเ้รอืนจำา	จำานวน 

๓๗	แหง่	โดยลกัษณะของงาน	ประกอบดว้ย 

งานช่างเช่ือม	 ช่างก่อสร้าง	 งานเกษตร	

งานจดัเกบ็ผลติภณัฑ	์งานประกอบรถราง

โดยสาร	พนักงานต้อนรับ	ช่างยนต์	งาน

ขนย้าย	เป็นต้น

๕.	 โครงการประชารฐัร่วมพฒันาผู้ต้องขงัสูภ่าคอตุสาหกรรม
 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	กระทรวงยุติธรรมมีแนวทางในการพัฒนาทักษะ

ฝีมือในการทำางานของผู้ต้องขัง	ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	โดยได้บูรณาการ

การทำางานรว่มกบัภาคอตุสาหกรรมเพือ่หาแนวทางในการสง่เสรมิใหผู้ต้อ้งขงั 

ได้ออกไปฝึกวิชาชีพและทักษะการทำางานในขณะต้องโทษ	ณ	 โรงงาน
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 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กระทรวงยตุธิรรมไดแ้ตง่ตัง้ 

คณะทำางานจัดทำาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

และได้บูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม	 สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภมูสิารสนเทศ	(องคก์ารมหาชน)	ดำาเนนิการจดัทำา	(๑)	

ระบบแผนทีส่ารสนเทศทางภมูศิาสตร	์(GIS)	โดยนำาเขา้

ขอ้มลูรปูแผนท่ีขอบเขตบริเวณใกลเ้คียงสถานศกึษา

และพิกัดที่ตั้งของสถานบริการหรือสถานประกอบ

การที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการหรือร้านจำาหน่าย

สุราหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์และ	(๒)	ระบบบรกิาร

ข้อมูลเฝ้าระวัง	 ติดตามการกระทำาผิดกฎหมายและการจำาหน่าย

สุราในพื้นที่โซนนิ่ง	(Information	Zoning	Awareness	System 

:	 iZAS)	 ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่เปิดให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ 

ชี้จุด	 รวมถึงส่งพยานหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายและภาพวิดีโอ 

รวมถึงแชรโ์ลเคช่ันทีเ่กดิเหตุให้เจ้าหนา้ทีไ่ด้รบัทราบ	ทำาใหเ้จา้หน้าที ่

สามารถทำางานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน	 โดยได้ดำาเนินการ

ทดลองระบบในเขตกรุงเทพมหานครครบทัง้	๕๐	เขต	และจะขยาย

ผลเพิม่เตมิในพืน้ทีเ่ขตปรมิณฑลและจงัหวดัขนาดใหญใ่นภาคตา่งๆ	

อาทิ	นนทบุรี	ชลบุรี	สมุทรปราการ	ปทุมธานี	 เชียงใหม่	ลำาปาง	

ขอนแก่น	นครราชสีมา	สงขลา	และ	สุราษฎร์ธานี

๖.	 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำาสั่ง
	 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๒๒/๒๕๕๙
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ด้านการสร้างความปลอดภัย
และสงบสุขในสังคม 
กระทรวงยุติธรรมดำาเนินการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมเด็ก

และเยาวชนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกต้นแบบที่สามารถ

ใหก้ารแกไ้ขบำาบดัฟืน้ฟเูดก็และเยาวชนไดอ้ยา่งเฉพาะราย	

และดำาเนนิการพฒันาเรอืนจำาเพือ่พฒันาพฤตนิสิยัผูต้้องขัง

เฉพาะทาง	อนัเปน็การพฒันาระบบการบรหิารจดัการดา้น

การแกไ้ขฟืน้ฟ	ูพฒันาพฤตนิสิยัผูต้อ้งขังแบบบรูณาการและ

ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติภารกิจด้านการแก้ไขฟื้นฟู

ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล	 และเพื่อเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระทำาผิดในชุมชน	 จึงได้ดำาเนินการสงเคราะห์ผู้กระทำา

ผดิดว้ยรูปแบบบา้นก่ึงวิถเีพือ่ให้การชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ดา้น

ทีพ่กัอาศัยชัว่คราวสำาหรบัผูก้ระทำาผดิท่ีไมม่ทีีพ่กัอาศัยหรอื

มทีีพ่กัอาศยัแตย่งัไมส่ามารถปรบัตวัใหเ้ข้ากับครอบครวัและ

ชุมชนที่อาศัยได้	 และได้พัฒนาการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำาผิด 

สร้างโอกาสใหก้บัผู้กระทำาผิดใหมี้ความรู	้อาชีพ	และความหวงั 

ในการกลับเข้าสู่สังคม	 โดยได้บูรณาการร่วมกันระหว่าง

ภาครฐัภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมเพ่ือใหผู้ก้ระทำาผดิ 

กลบัไปใชช้วีติในสงัคมไดอ้ยา่งปกตแิละลดการกระทำาผดิซำา้

นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการจัดทำาระบบแผนท่ีสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์	 และระบบบริการข้อมูลเฝ้าระวัง	 ติดตาม

การกระทำาผดิกฎหมายและการจำาหนว่ยสรุาในพ้ืนท่ีโซนน่ิง

เพือ่เปดิใหป้ระชาชนสามารถแจง้เหต	ุชีจ้ดุ	รวมถงึสง่พยาน

หลักฐาน	 ทำาให้เจ้าหน้าที่สามารถทำางานด้านการป้องกัน

อาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและมีผล

สำาเร็จการดำาเนินงานตามเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก	
การดำาเนินงานด้านการสร้าง
ความปลอดภัยและสงบสขุในสงัคม 

๑.	ผูก้ระทำาผดิและผูพ้น้โทษมคุีณภาพชวิีตท่ีด	ีมอีาชพีสจุรติ

ภายหลงัพน้โทษ	มรีายไดท้ีม่ัน่คง	สามารถพึง่พาตนเองและ

ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	 โดยไม่หวนกลับไป

กระทำาผิดซำ้าอีก

๒.	 ผู้เข้าสู่กระบวนการบำาบัดฟื้นฟูผู้กระทำาผิดได้รับการ

แกไ้ข	บำาบดั	ฟืน้ฟ	ูไดอ้ยา่งเหมาะสม	ไดร้บัโอกาส	และการ

ยอมรบัจากสงัคม	ทำาใหส้ามารถกลับเขา้สูส่งัคมและอยู่รว่ม

กบัสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ	สง่ผลใหส้งัคมมคีวามปลอดภยัใน

การรับผู้กระทำาผิดกลับเข้าสู่ชุมชน

๓.	สามารถปอ้งกนัปญัหาเดก็และเยาวชนท่ีจะเขา้สูว่งโคจร

ด้านอาชญากรรม	และลดจำานวนอาชญากรรมทีก่ระทำาโดย

เด็กและเยาวชน

การประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินงานยุทธศาสตร์ที่	๒

  27 

 

 
 
การประเมินผลสาํเร็จของการดาํเนนิงานยทุธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความปลอดภัยและสงบสุขในสังคม  

กระทรวงยุติธรรมดําเนินการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกต้นแบบ
ที่สามารถให้การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนได้อย่างเฉพาะราย และดําเนินการพัฒนาเรือนจําเพ่ือพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขังเฉพาะทาง อันเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการแก้ไขฟ้ืนฟู พัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังแบบบูรณาการและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติภารกิจด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
และเพ่ือเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดในชุมชน จึงได้ดําเนินการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดด้วยรูปแบบบ้านกึ่งวิถี 
เพ่ือให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้านที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรับผู้กระทําผิดที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือมีที่พักอาศัยแต่ยังไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวและชุมชนท่ีอาศัยได้ และได้พัฒนาการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด สร้างโอกาสให้กับ
ผู้กระทําผิดให้มีความรู้ อาชีพ และความหวังในการกลับเข้าสู่สังคม โดยได้บูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือให้ผู้กระทําผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและลดการกระทําผิดซ้ํา 
นอกจากน้ียังได้ดําเนินการจัดทําระบบแผนท่ีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และระบบบริการข้อมูลเฝ้าระวัง ติดตาม
การกระทําผิดกฎหมายและการจําหน่วยสุราในพ้ืนที่โซนนิ่งเพ่ือเปิดให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ ช้ีจุด รวมถึงส่ง
พยานหลักฐาน ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถทํางานด้านการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น
และมีผลสําเร็จการดําเนินงานตามเป้าหมาย  
 
ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบัจากการดําเนนิงานดา้นการสร้างความปลอดภัยและสงบสุขในสงัคม 

๑. ผู้กระทําผิดและผู้พ้นโทษมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถ
พ่ึงพาตนเองและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก 

๒. ผู้เข้าสู่กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดได้รับการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู ได้อย่างเหมาะสม ได้รับโอกาส
และการยอมรับจากสังคม ทําให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสขุ ส่งผลให้สังคมมี
ความปลอดภัยในการรับผู้กระทําผิดกลับเข้าสู่ชุมชน 

๓. สามารถป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนที่จะเข้าสู่วงโคจรด้านอาชญากรรม และลดจํานวน
อาชญากรรมที่กระทําโดยเด็กและเยาวชน 
 

100.00 
100.00 

แผนงานด้านการควบคุมและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด

แผนงานด้านป้องกันอาชญากรรม

ผลสําเร็จการดาํเนนิงาน
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสรา้งความปลอดภัยและสงบสขุในสังคม

ร้อยละ 

ผลสำาเร็จการดำาเนินงาน
ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ ด้�นก�รสร้�งคว�มปลอดภัยและสงบสุขในสังคม
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เป้าหมายหลัก
	 ๑)	 อำานวยความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

	 	 ความยุติธรรม

	 ๒)	 กระบวนการยุติธรรมได้รับความเช่ือมั่นและไม่ 

	 	 ถกูนำาไปเปน็เงือ่นไขในการใชค้วามรนุแรงในพืน้ที ่

	 	 จังหวัดชายแดนใต้

	 ๓)	ประชาชนเขา้ถงึบรกิารด้านนิติวทิยาศาสตรไ์ด้งา่ย	 

	 	 สะดวก	รวดเร็ว

	 ๔)	เสริมสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูล้งทนุและการเตบิโต 

	 	 ภาคเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้�นก�รอำ�นวย
คว�มยุติธรรม

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การอำานวยความยุติธรรม

ผลการประเมินความสำาเร็จของเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

๑.	 แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง

	 ความเป็นธรรม

๙

(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

๒.	 แผนงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน ๑

(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

๓.	 แผนงานด้านสิทธิมนุษยชน ๖

(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

๔.	 แผนงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม

	 เพื่อการสร้างความเป็นธรรมให้จังหวัดชายแดน

	 ภาคใต้

๑

(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

๕.	 แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง	คดีล้มละลาย

	 และการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

๕

(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

๖.	 แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ

	 เพื่อบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม

๙

(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

รวม	๓๑	โครงก�ร/ง�น/ผลผลิต/กิจกรรม ๓๑

(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-
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๑.	 การเผยแพร่ความรู้ดา้นการบังคับคดแีละ	
	 ใหค้วามรู้เกีย่วกบักฎหมายแพง่และพาณิชย์	
	 ที่สำาคัญ
 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	กระทรวงยุติธรรม	ได้จัดอบรม

ให้ความรูด้า้นการบงัคบัคด	ีการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทขัน้ตอน 

และกระบวนงานตามภารกิจของกรมบังคับคดี	 รวมถึง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีสำาคัญให้แก่ประชาชนทั้ง 

ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค	อาท	ิกฎหมายคำา้ประกัน	จำานำา	

จำานอง	พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธรุกจิ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

พระราชบัญญัติล้มละลาย	(ฉบับที่	๙)	พ.ศ.	๒๕๕๙	หมวด	

๓/๒	กระบวนการพจิารณาเกีย่วกบัการฟืน้ฟกูจิการของลกูหนี้ 

ผลงานเด่น
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการบังคับ

คดใีหแ้กผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งในคด	ีประชาชนทัว่ไป	และหนว่ยงาน 

ที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย	 สามารถนำา

ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต

และการประกอบธรุกจิอยา่งยัง่ยนื	โดยมผีูเ้ขา้รบัการอบรม

จำานวนทั้งสิ้น	๔,๖๑๗	คน
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๒.	 การนำาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้	
	 ในการอำานวยความยุติธรรม
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้

ดำาเนินการตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและ 

ประสบปญัหาทางทะเบยีนราษฎร	รวมท้ังหมด	๑,๖๒๖	ราย	

ประกอบด้วย	บคุคลตกหลน่	จำานวน	๙๔๖	ราย	บคุคลอา้งอิง 

จำานวน	๖๘๐	ราย	และได้ดำาเนินการสนับสนุนการปฏิบัติ

งานตดิตามคนหาย	และพิสูจน์ศพนิรนามตามระเบยีบสำานกั

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตาม

คนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม	พ.ศ.	๒๕๕๘
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๓.	 การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 กระทรวงยุติธรรมได้จัดทำาแผนงานขับเคลื่อน

พัฒนาและส่งเสริมการดำาเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและจัดโครงการ

หรือกิจกรรมภายใต้กรอบภารกิจ	๕	ด้าน	ได้แก่	๑)	การเฝ้าระวังและป้องกัน

ปญัหาอาชญากรรมและการกระทำาผดิกฎหมายตา่งๆ	๒)	การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน	

ร้องทุกข์	 หรือรับแจ้งเบาะแสข้อมูลการ 

กระทำาผิดกฎหมายต่างๆ	 และส่งต่อให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำาเนิน

การตามอำานาจหน้าท่ี	 ๓)	 การจัดการ

ความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	๔)	การ

ดำาเนินงานเพื่อเยียวยา	 หรือเสริมพลัง

แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของ

คนในชุมชน	และ	๕)	ความพร้อมในการให้

ความชว่ยเหลือสงเคราะหแ์ละบำาบัดแกไ้ข

ฟื้นฟู	 ผู้กระทำาผิดและผู้พ้นโทษให้กลับ

เป็นพลเมืองดีและไม่กระทำาผิดซำ้า	 โดยมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก	 จำานวน	

๗๙,๐๙๓	คน	ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นข้าราชการ	

ผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 จำานวน	๓๕,๒๔๒	 คน 

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็น

อาสาสมัคร	จำานวน	๒๓,๖๗๕	คน	และ

อื่นๆ	จำานวน	๒๐,๑๗๖	คน
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๔.	 การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสยีหาย
	 และจำาเลยในคดีอาญา
 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	กระทรวงยุติธรรม

มหีนา้ทีส่ำาคญัในการดแูลเหยือ่และผูไ้ด้รับผล 

กระทบจากอาชญากรรมใหไ้ดร้บัการเยยีวยา

ตามพระราชบญัญัตคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและ

คา่ทดแทนคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำาเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	

๒๕๔๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	

๒๕๕๙	และไดม้กีารกระจายอำานาจใหก้บัคณะ

อนุกรรมการฯ	ประจำาภูมิภาคเป็น	๑๙	คณะ	

เพือ่พิจารณากลัน่กรองคา่ตอบแทนผูเ้สียหาย

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดี

อาญาในสว่นภมูภิาค	โดยในปงีบประมาณ	พ.ศ.	

๒๕๖๐	สามารถชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายและจำาเลย

ในคดีอาญา	รวม	๑๑,๗๓๓	ราย	มีผลการเบิก

จา่ยทัง้ส้ิน	๖๐๐,๗๕๐,๐๐๐	บาท	จำาแนกเปน็

	 ๑)	 ผู้เสียหาย	จำานวน	๑๑,๖๖๓	ราย	

เป็นเงิน	๕๙๐,๐๑๘,๐๑๑	บาท

	 ๒)	 จำาเลย	จำานวน	๗๐	ราย	 เป็นเงิน	

๑๐,๗๓๑,๙๘๙	บาท

๕.	คลินิกยุติธรรม
ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	

สามารถใหค้วามชว่ยเหลือ

ประชาชนทางดา้นกฎหมาย	

โดยให้บริการครอบคลุม

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	

รวมจำานวน	 ๓๑,๔๖๙	

ราย	จำาแนกประเภทการ

ให้ความช่วยเหลือ	ดังนี้
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๖.	 การดำาเนินงานกองทุนยุติธรรม
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	มปีระชาชนผูม้ารบับรกิารกองทุน

ยุติธรรมจำานวนทั้งสิ้น	๗,๗๘๕	ราย	ซึ่งได้รับอนุมัติ	จำานวน	

๒,๕๑๒	ราย	ไม่อนุมัติ	๓,๐๑๖	ราย	ยุติเรื่อง	๑,๔๘๓	ราย	

และอยู่ระหว่างการดำาเนินการ	๕๗๗	 ราย	 มีการเบิกจ่าย

เงินกองทุนยุติธรรมเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในการ

ดำาเนินคดี	 การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย	 การ

ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	 รวมทั้งสิ้น	 จำานวน	

๑๕๖,๒๐๙,๙๙๐.๗๐	บาท

	 ๑)	 การใหค้ำาปรึกษาทางกฎหมาย	จำานวน	๒๙,๗๒๗	

ราย	สามารถจำาแนกตามกรณคีวามผดิเรือ่งหลกั	๓	อนัดบัแรก 

ได้แก่	 ลำาดับที่	 ๑	 ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	

ลำาดับที่	๒	ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย	และลำาดับที่	

๓	 เอกเทศสัญญา	 และจำาแนกตามกรณีความผิดเร่ืองรอง	

๓	อันดับแรก	ได้แก่	ลำาดับที่	๑	การช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา	 ลำาดับที่	 ๒	 ความผิด 

ตอ่รา่งกาย	และลำาดับที	่๓	ความผดิต่อชวิีต	๒)	การรบัเรือ่งราว 

ร้องทุกข์	 จำานวน	๑,๗๔๒	ราย	สามารถจำาแนกตามกรณี

ความผดิเรือ่งหลกั	๓	อนัดบัแรก	ไดแ้ก	่ลำาดบัที	่๑	เรือ่งอืน่ๆ	

ที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย	ลำาดับที่	๒	เรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายและพระราชบัญญัติอื่น	และ	ลำาดับที่	๓	ความผิด

เกี่ยวกับการยุติธรรม	 และจำาแนกตามกรณีความผิดเรื่อง

รอง	๓	อันดับแรก	ได้แก่	ลำาดับที่	๑	เรื่องอื่นๆ	ลำาดับที่	๒ 

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด	 และอันดับที่	 ๓	 เร่งรัดการ

ดำาเนินการพนักงานสอบสวน	สืบสวน
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๗.	 การเตรียมความพร้อมก่อนประกาศ	
	 วาระแหง่ชาต	ิ“สทิธมินษุยชนร่วมขบัเคล่ือน		
	 THAILAND	๔.๐	เพือ่การพฒันาท่ียัง่ยืน”
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กระทรวงยตุธิรรมรวมพลังความ

รว่มมอืจากทกุภาคสว่นแสดงเจตนารมณเ์ดินหนา้ดำาเนนิงาน 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังเพื่อจะทำาให้สังคม

ไทยเป็นสังคมที่เกิดความสงบสุข	สันติสุข	มีการเคารพใน

สิทธิ	 หน้าที่และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นอันจะนำาพาประเทศ

ไปสู่ความมั่นคง	 มั่งค่ังและยั่งยืน	 ในด้านการเตรียมความ

พร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนร่วม

ขับเคลื่อน	 Thailand	๔.๐	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้

กลยุทธ์ถอดรหัสวาระแห่งชาติ	๔	+	๓	+	๒	+	๑	=	Goal	

กุญแจสู่สังคมสันติสุข	ประกอบด้วย

๔	:	สร้าง	ด้วยการ	(๑)	สร้างการตระหนัก	จิตสำานึก	สิทธิ	หน้าที่	และ

การเคารพสิทธิผู้อื่น	(๒)	สร้างระบบการติดตาม	เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ

ด้วยพลังเครือข่าย	 (๓)	 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนซึ่งกันและกัน	(๔)	สร้างเสริมการพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้

มีศักยภาพในการทำางานด้านสิทธิมนุษยชน

๓	:	ปรับ	ด้วยการ	(๑)	ปรับปรุงระบบฐาน

ขอ้มลูแสดงผลงานและสถานการณ์การละเมิด

สิทธิที่เป็นรูปธรรมครอบคลุมระดับพื้นที่	

จังหวัด	เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการละเมิด	(๒)	ปรับ

ทศันคตขิองเจา้หนา้ทีรั่ฐในเร่ืองสทิธมินษุยชน 

(๓)	ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

๒	 :	 ขับ	 ด้วยการ	 (๑)	 ขับเคลื่อนองค์กรหรือจังหวัด

ตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชน	(๒)	ขบัเคลือ่นแผนสิทธมินษุยชน 

แห่งชาติสู่การปฏิบัติในมิติเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

๑	:	ลด	ด้วยการ	ลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

แต่ละปีอย่างต่อเนื่อง
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๘.	 การเสริมสร้างประสทิธภิาพงานยุตธิรรม
	 เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัด
	 ชายแดนภาคใต้
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 กระทรวงยุติธรรมได้ดำาเนิน

กจิกรรมเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยตุธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	อาทิ	การพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ศูนย์ยุติธรรม

ชมุชนจงัหวดัชายแดนใต	้จำานวน	๑๐๖	ศนูย	์และเจา้หนา้ที ่

สำานกังานยตุธิรรมจงัหวัดในพืน้ที	่ใหม้คีวามรูด้า้นกฎหมาย

ความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน	 รู้จักช่องทางการให้บริการ

และขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ	 รวมถึงมี

สือ่และคูม่อืในการทำางาน	ตลอดจนจัดกจิกรรมชุมชนเชิงรกุ 

กับหน่วยงานความมั่งคง	 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นกระทรวง

ยุติธรรม	 การเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อ

กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมแกค่รโูรงเรยีนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในพื้นที่	การพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพ

การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทครอบครวัและมรดกตามบทบญัญตั ิ

แห่งศาสนาอิสลาม	 การจัดทำาหลักสูตรแก้ไขฟื้นฟูเด็ก 

และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

บนพืน้ฐานพหวุฒันธรรม	และการให้บรกิารระบบเยีย่มญาติ

ทางไกลผ่านจอภาพ(ระบบ	VDO	Conference)	 เป็นต้น	

โดยมีประชาชนในพื้นที่	 จำานวน	 ๒๗,๙๙๔	 คน	 เข้ามา 

มสีว่นรว่มในกจิกรรมของกระทรวงยตุธิรรม	โดยประชาชน

มีการรับรู้ข้อมูลและได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานบริการ

กระทรวงยุติธรรมด้านต่าง	 ๆ	 จำานวน	 ๙,๗๑๔	 คน 

ได้รับความชว่ยเหลือทางกฎหมายและบริการงานยุตธิรรม	

จำานวน	๑๗,๐๓๗	คน
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๙.	 การดำาเนินการเร่งรัด
	 ผลักดันทรัพย์สิน
 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	กระทรวง

ยุติธรรมได้นำานโยบาย	 ๔	 ร	 มาใช้

ดำาเนินการ	 ได้แก่	 เร่งรัดติดตาม 

คำาสัง่ศาลเรง่รดัประชุมคณะกรรมการ

กำาหนดราคาทรพัย	์เรง่รดัการประกาศ

ขายทอดตลาดและเร่งรัดการผลักดัน

ทรพัยส์นิมาใช้ในการผลกัดันทรพัยส์นิ

ของกรมบังคับคดี	 ตลอดจนการนำา

ระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สนับสนุนการ

ผลักดันทรัพย์สิน	 จัดขายทอดตลาด 

ในวันหยุดราชการ	 จัดมหกรรม

ขายทอดตลาดนอกสถานที่	 และ

เร่งรัดการจัดทำาบัญชีรับ-จ่าย	 ให้มี

ประสิทธิภาพ	 โดยในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๐	สามารถผลกัดนัทรพัยส์นิ	

จำานวน	๑๒๙,๐๔๓,๙๑๙,๕๖๐	บาท 

ซึ่งสูงที่สุดในรอบ	๗	ปี
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๑๐. การจัดตั้งหน่วยงานบริการในรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit (SDU) 
ผลการดําเนินงาน : กระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดี ได้จัดต้ังสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย 

เป็นหน่วยงานนําร่องเพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยงานบริการในรูปแบบพิเศษ Service Delivery Unit 
(SDU) ตามคําสั่งที่ 386/2560เรื่อง จัดต้ังสถาบันวิชาชีพบังคับคดีและล้มละลาย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
โดยมีภารกิจหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาในด้านการบังคับคดี อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และ
ประชาชนทั่วไป  ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน ศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหารจัดการด้านการบังคับคดี และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารงานสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย 
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แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

แผนงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน

แผนงานด้านสิทธิมนุษยชน

แผนงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสร้างความเป็นธรรมให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม

ผลสําเร็จการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการอํานวยความยุติธรรม

ร้อยละ

๑๐.	การจดัต้ังหน่วยงานบริการในรูปแบบพเิศษ	
	 Service	Delivery	Unit	(SDU)
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กระทรวงยติุธรรมโดยกรมบังคบัคดี 

ได้จัดตั้งสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย 

เปน็หน่วยงานนำารอ่งเพือ่เตรยีมความพรอ้มเปน็หนว่ยงาน

บริการในรูปแบบพิเศษ	 Service	 Delivery	Unit	 (SDU)	

ตามคำาสั่งที่	๓๘๖/๒๕๖๐เรื่อง	จัดตั้งสถาบันวิชาชีพบังคับ

คดีและล้มละลาย	 เมื่อวันที่	 ๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 โดยมี

ภารกิจหน้าท่ีเป็นสถาบันการศึกษาในด้านการบังคับคดี 

อบรมผูป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม	และประชาชน

ทั่วไป	 ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น	 ศึกษาวิจัย	

บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการ

บริหารจัดการด้านการบังคับคดี	 และปฏิบัติงานร่วมกับ

หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย	 โดยอยู่ภายใต้การกำากับดูแลและ

ดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิชาชีพ

บังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย

ผลสำาเร็จการดำาเนินงาน
ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ด้�นก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม
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การประเมนิผลสำาเร็จของการ
ดำาเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี	 ๓	
ดา้นการอำานวยความยุตธิรรม
	 กระทรวงยตุธิรรมมภีารกจิในการอำานวย

ความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความ

ยตุธิรรมและงานบรกิารดา้นนติวิทิยาศาสตรไ์ด้

งา่ย	สะดวก	รวดเรว็	ตลอดจนทำาใหก้ระบวนการ

ยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่นและไม่ถูกนำาไปเป็น

เงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต้	รวมถึงการเสริมสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กับผู้ลงทุนและเสริมสร้างการเติบโต 

ภาคเศรษฐกจิของประเทศ	โดยกระทรวงยุตธิรรม

ได้ดำาเนินภารกิจทั้งในมิติของการช่วยเหลือ 

ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมและพัฒนา

ระบบและเสรมิสร้างประสทิธิภาพงานยติุธรรม

เพื่อสร้างความเป็นธรรม	 โดยดำาเนินการเพิ่ม

ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป

ให้มีองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ทางเลอืก	ความรู้ดา้นการบงัคับคด	ีการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาท	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สำาคัญ	

รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 เพ่ือให้

ประชาชนมภีมูคุ้ิมกนัทางกฎหมายและสามารถ

นำาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ในการดำาเนนิชวีติและการประกอบธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน	 และได้จัดตั้งสถาบันวิชาชีพบังคับคดี

และลม้ละลายเป็นหน่วยงานนำารอ่งเพ่ือเตรยีม 

ความพรอ้มเปน็หน่วยงานบริการในรูปแบบพิเศษ	

Service	Delivery	(SDU)	ตลอดจนการนำาระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุนการดำาเนินงาน	

เชน่	การขายทอดตลาดผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส	์

(e-offering)	และเพิ่มการอำานวยความสะดวก

ในการค้นหาทรัพย์ผ่านทาง	Application	การ

ให้บริการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ	

(ระบบ	VDO	Conference)	เป็นต้น	ทำาให้การ

ดำาเนนิงานดา้นการอำานวยความยตุธิรรมบรรลุ

ผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รบัจากการดำาเนิน
งานด้านการอำานวยความยุติธรรม
	 การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นข้าราชการ	ผู้นำาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และอาสาสมัครศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนซึ่งเป็นผู้ท่ีทำางานใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด	 ทำาให้สามารถ

ปฏิบัติงานตามภารกิจทั้ง	 ๕	 ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่ออำานวย

ความยตุธิรรมใหก้บัประชาชนในพืน้ทีข่องตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ

และมีส่วนช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก

โดยใชก้ระบวนการไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาทในชมุชน	การชว่ยเหลอืดูแล 

ให้คำาแนะนำา	 และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ได้รับ

ความเดอืดรอ้นและผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการละเมดิสทิธเิสรีภาพ	หรือ

ผูท้ีต่อ้งการคำาแนะนำาเบือ้งตน้ดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	

ทำาให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้	 มีโอกาสในการรับรู้สิทธิท่ีตน 

พงึไดร้บัและเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่งเสมอภาคและเทา่เทียม
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เป้าหมายหลัก
	 ๑)	 ประชาชนมกีารรบัรูแ้ละใชก้ระบวนการยติุธรรม 

	 	 ทางเลือกมากขึ้น

	 ๒)	 กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานตามหลักสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้�นก�รพัฒน�กฎหม�ย
และกระบวนก�รยุติธรรม

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ผลการประเมินความสำาเร็จของเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

๑.	 แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
	 ของประเทศ

๑๔
(ร้อยละ	๙๓.๓๓)

๑
(ร้อยละ	๖.๖๗)

๒.	 แผนงานส่งเสริมบทบาทกระบวนการยุติธรรมไทย
	 สู่เวทีสากล

๗
(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

รวม	๒๒	โครงก�ร/ง�น/ผลผลิต/กิจกรรม ๒๑
(ร้อยละ	๙๕.๔๕)

๑
(ร้อยละ	๔.๕๕)
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๑.	 การทบทวนกฎหมายท่ีล้าสมัยและไมเ่ปน็ธรรม
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กระทรวงยุติธรรมมกีารปรบัปรงุ

แก้ไข	 ทบทวนกฎหมายที่มีความล้าสมัย	 ไม่สอดคล้องกับ

ความตกลงระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร

ราชการแผน่ดนิ	เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนากระบวนการยุตธิรรม

ของประเทศ	โดยในปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีกฎหมายที่

กระทรวงยตุธิรรมไดด้ำาเนนิการทบทวนและมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 

ดังนี้

ผลงานเด่น

ลำาดับ พระราชบัญญัติ มีผลบังคับใช้เมื่อ	(วัน/เดือน/ปี)

๑ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จำาเลยในคดีอาญา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙

๒๑	ต.ค.	๒๕๕๙

๒ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	๒๕๖๐ ๑๖	ม.ค.	๒๕๖๐

๓ พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและ
ครอบครัว	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๙

๒๕	ม.ค.	๒๕๖๐

๔ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ	พ.ศ.	๒๕๕๙ ๑	เม.ย.	๒๕๖๐

๕ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๖๐ ๑๙	พ.ค.	๒๕๖๐

๖ พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่	(ฉบบั
ที่	๓๐)	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ลักษณะ	๒	การบังคับคดีตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง)

๔	ก.ย.	๒๕๖๐
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๒.	 การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
	 เพือ่ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการ
	 ยุติธรรมทางอาญา
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 กระทรวงยุติธรรมได้ดำาเนิน

ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐาน	

และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา	โดยมีกิจกรรม

ด้านการศึกษาวิจัยและงานวิชาการที่สำาคัญ	ได้แก่

	 ๑)	 การศกึษาวจิยัเพือ่ยกระดบัการปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำาผดิ 

และส่งเสริมการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพ	 (Bangkok	

Rules)	เพือ่พัฒนาขอ้มลูองคค์วามรู้เกีย่วกบัผลกระทบของ 

การคมุขงัระหว่างพจิารณา	และใชเ้ปน็พืน้ฐานประกอบการ 

พฒันายทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปญัหาคนลน้คกุ	โดยมงีานวจิยั 

ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ	จำานวน	๔	เรื่อง	ดังนี้

  •	 การศกึษาเกีย่วกบัทีม่าและภมูหิลงัของผูต้อ้งขงั

หญิงและการอนวัุตขิอ้กำาหนดกรงุเทพในประเทศฟลิปิปนิส	์

(A	Study	on	Women	Prisoners	and	the	Implemen-

tation	of	the	Bangkok	Rules	in	the	Philippines)

  •	 การศึกษาวิจัยเรือ่ง	ท่ีมาและภูมิหลังผูก้ระทำา

ผดิหญิงและการอนวัุติขอ้กำาหนดกรงุเทพ	ในประเทศกมัพชูา

  •	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 เหตุปัจจัยในการ 

กระทำาความผิดของผู้ต้องขังหญิงไทยในกัมพูชาคดีการค้า 

ยาเสพติดข้ามชาติ	(ร่วมกับประเทศกัมพูชา)

  •	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 เหตุปัจจัยในการกระ

ทำาความผิดของผู้ต้องขังหญิงในกัมพูชาคดีฆาตกรรม 

(ร่วมกับประเทศกัมพูชา)

	 ๒)	 การเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง	 “การรับมือภัย

คุกคามและส่ิงทา้ทายทีเ่กดิขึน้ใหมจ่ากอาชญากรรมขา้มชาติ 

ที่กระทำาในลักษณะองค์กรจากมุมมองของประเทศไทย

ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน”	 โดยกระทรวงยุติธรรม

ได้ร่วมกับสำานักงานอัยการสูงสุดจัดการสัมมนาระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อความร่วมมือในการ

ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	(Southeast	Asia	Seminar	

for	Cooperation	to	combat	Transnational	Crime) 

เพือ่สรา้งเครือขา่ยความรว่มมือกบัหนว่ยงานทัง้ในประเทศ

และระหว่างประเทศ	ในประเด็นเรือ่งการปอ้งกันอาชญากรรม

ข้ามชาติเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่ระดับปฏิบัติ
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๓.	 การสง่เสริมบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก	
	 ด้านการเสริมสร้างหลักนิติธรรมและ
	 ยกระดบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา
	 ตามหลักสากลในฐานะสถาบนัสมทบของ
	 สหประชาชาติ
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กระทรวงยตุธิรรมร่วมขบัเคลือ่น

เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goals:	SDGs)	ของวาระการพฒันาท่ีย่ังยืนแหง่สหประชาชาติ

ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 (The	๒๐๓๐	 Agenda	 for	 Sustainable 

Development)ซึง่ถอืเปน็กรอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

ฉบบัล่าสุดท่ีมุ่งขจดัปญัหาความยากจนและครอบคลมุการ

พฒันาดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	เพือ่นำาไปสูก่าร

สรา้งสนัติภาพบนพื้นฐานของความยตุธิรรม	โดยกระทรวง

ยตุธิรรมรบัผดิชอบ	เปา้หมายที	่๑๖	“การสง่เสรมิสงัคมสงบสขุ 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ให้ทุกคนเข้าถึงความเป็นธรรม 

และสรา้งสถาบนัทีม่ปีระสทิธผิล	รบัผดิชอบและครอบคลมุ

ในทกุระดับ”	โดยมีความมุ่งหวังใหห้ลกันติธิรรมไมถ่กูจำากดั

ในการบริหารงานยุติธรรม	แต่สามารถเชื่อมโยงไปสู่บริบท

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศได้	 โดยเฉพาะ 

การเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยในปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ดำาเนนิการจดัการประชมุ

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(TIJ	Public	Forum	on	the	Rule	of	Law	and	Sustainable 

Development)	จำานวน	๓	ครั้ง	ภายใต้หัวข้อ	ดังนี้

	 ๑)	 “การส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือน 

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐”	 (“Integrated 

Approach	to	the	Rule	of	Law	for	 Implementing	

the	๒๐๓๐	Agenda	for	Sustainable	Development”)	

เพือ่เสรมิสร้างเครอืขา่ยความรว่มมอืในการขับเคลือ่นสงัคม

ดว้ยหลกันติธิรรมระหวา่งผูบ้รหิาร	และกลุม่ผู้นำาท่ีเก่ียวข้อง

ทั้งจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 โดยได้

รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา	 ทรงร่วมการประชุมและประทานพระดำารัส

ปาฐกถาพเิศษ	ในฐานะทูตสันถวไมตรดีา้นการสง่เสรมิหลกั

นิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา	สำาหรับภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ของสำานักงานป้องกันยาเสพติด

และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	(United	

Nations	Office	on	Drugs	and	Crime	-	UNODC)

	 ๒)	 “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ 

สทิธมินษุยชน	และการพฒันาชมุชน”	เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ย 

ความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้บริหารและกลุ่มผู้นำา 

ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ	 ทั้งจาก

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ตลอดจนภาคประชาสังคม	เพื่อนำาไป

สูก่ารขบัเคลือ่นสงัคมดว้ยหลกันติธิรรมผา่นกลไกประชารฐั

อย่างแทจ้ริง	โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานวางแผน

ท่ีเกีย่วข้องกบันโยบายด้านเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ

ประเทศ	และสถาบนัการศกึษา	รวมถงึกลุม่ผูบ้รหิารรุน่แรก

ทีเ่ข้ารว่มหลักสูตร	TIJ	Executive	Program	on	the	Rule	

of	Law	and	Development	(RoLD)	ได้แลกเปลี่ยนมุม

มองและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ผ่านการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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	 ๓)	 “หลกันติธิรรมกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

โดยศึกษาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙”	 (The	Rule	of	 Law	

and	 Sustainable	 Development:	 Under-

standing	the	Legacy	of	H.M.	King	Bhumibol	

Adulyadej)	ผา่นมมุมองของวทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ

และมีประสบการณ์ในการทำางานด้านการพัฒนา

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	และผ่านกรณี

ศึกษาของโครงการตามแนวทางพระราชดำาริและ

แนวทางการพัฒนาจากฐานรากที่สะท้อนแง่มุม

ของการบังคับใช้กฎหมายในบางบริบทที่มีปัจจัย

ของการพัฒนาและความเป็นธรรมในสังคมเข้ามา

เป็นองค์ประกอบ

ก�รส่งเสริมสังคมสงบสุข
เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

ให้ทุกคนเข้�ถึงคว�มเป็นธรรม
และสร้�งสถ�บันที่มีประสิทธิผล 

รับผิดชอบและครอบคลุม
ในทุกระดับ
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๔.	 การสง่เสริมการปฏบัิตท่ีิดี	
	 ต่อผู้ต้องขัง
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 กระทรวง

ยุติธรรมให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ	

เรือนจำาให้ได้มาตรฐานมาโดยตลอด 

โดยได้ดำาเนินการ	ดังนี้

	 ๑)	 การพฒันาเรือนจำาตน้แบบตาม

ข้อกำาหนดกรุงเทพ	(Bangkok	Rules) 

ซึง่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ไดข้ยาย

การพัฒนาเรือนจำาตน้แบบในพืน้ทีภ่าค

เหนือ	 โดยดำาเนินการคัดเลือกเรือนจำา

อยา่งเปน็ระบบตามความสมคัรใจ	รวมถึง

การจดัทำา	Regional	Workshop	ประจำา

ภูมิภาค	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับการดำาเนินงานตามข้อกำาหนด

กรงุเทพใหกั้บเรือนจำา/ทณัฑสถานในภมูภิาค 

โดยมีเรือนจำาสมัครเข้าร่วมโครงการ	 จำานวน	 ๕	 แห่ง	 ได้แก่	 เรือนจำากลาง

เชียงราย	 เรือนจำากลางตาก	 เรือนจำาอำาเภอฝาง	 เรือนจำาอำาเภอหล่มสัก 

และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก	 โดยได้ดำาเนินการประเมินผลและคัดเลือก 

เรอืนจำากลางเชยีงรายและเรอืนจำาอำาเภอฝาง	ซึง่มคีะแนนประเมนิอยูใ่นระดบั

ดีเยี่ยมตามมาตรฐานให้เป็นเรือนจำาต้นแบบ	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ๒)	 การนำาขอ้กำาหนดแมนเดลา	(Mandela	Rules)	ซึง่เปน็ขอ้กำาหนดขัน้ตำา่ 

ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ 

เปน็แหง่แรกในโลก	โดยเรอืนจำาพเิศษธนบรุเีปน็เรอืนจำานำารอ่ง	และตัง้เป้าหมาย 

ให้เปน็เรอืนจำาตน้แบบใน	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมาตรฐานการดแูลผูต้อ้งขงัดว้ยการ

เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียม
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๕.	 การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการ	
	 บงัคับคดแีพง่	:	การแลกเปล่ียนประสบการณ์	
	 เพื่อนำาไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กระทรวงยตุธิรรมได้จดัการประชมุ

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการบงัคบัคดแีพง่	:	การแลกเปลีย่น

ประสบการณเ์พือ่นำาไปสูแ่นวปฏบิตัทิีด่เีลศิ	(International	

Conference	on	Enforcement	of	Civil	 Judgment:	

Sharing	Experiences	towards	Best	Practices)	เพื่อ

เปน็การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ฎหมายและกระบวนการดำาเนนิงาน 

ตลอดจนแนวปฏบิตัทิีด่เีลิศระหวา่งกนัและพัฒนาปรบัปรงุ

ใหก้ระบวนการบงัคบัคดแีพง่	และลม้ละลาย	มปีระสทิธภิาพ

และสอดคลอ้งมาตรฐานสากลยิง่ข้ึน	โดยมผีูเ้ข้ารว่มประชมุ

ซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	

ราชอาณาจกัรเบลเยีย่ม	และสหพนัธรฐัรสัเซยี	รวมทัง้ผู้แทน

สภาเจา้พนกังานบังคบัคดีระหว่างประเทศ	และธนาคารโลก	

และผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย	ประกอบด้วย	 ผู้พิพากษา 

ผูแ้ทนสำานกังานอัยการสงูสดุ	กรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ

ผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม	 ผู้แทนจากสถานทูตของ

ประเทศที่เข้าร่วมการประชุม	ผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐ 

และภาคเอกชน	 ทนายความ	 ผู้แทนจากสถาบันการเงิน

และสภาวิชาชีพต่าง	 ๆ	 นักวิชาการ	 และสื่อมวลชน	 รวม

จำานวน	๔๐๐	คน



การประเมินผล Roadmap กระทรวงยุติธรรม
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม46

๖.	 ความยาก-งา่ย	Ease	Of	Doing	Business	
	 ตามตัวชี้วัดที่	๙	และ	๑๐
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	กระทรวงยตุธิรรมไดด้ำาเนนิการ

พฒันาขดีความสามารถในการประกอบธรุกจิ	โดยการประสาน

ความรว่มมือกบัธนาคารโลกในการประชมุหารอืรว่มกนัเพือ่

แสดงให้ธนาคารโลกได้ทราบถึงการดำาเนินการที่เกี่ยวข้อง

กับการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ	โดยผล

การจัดอนัดบัความยากง่ายในการประกอบธรุกจิ	ประจำาปี	

๒๕๖๑	(Ease	of	Doing	Business	๒๐๑๘)	ประเทศไทย

ได้รับการจัดลำาดับในลำาดับที่	๒๖	จาก	๑๙๐	ประเทศ	โดย

ในตัวชี้วัดที่	 ๙	 ด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามข้อตกลง	

(Enforcing	Contracts)	กระทรวงยุติธรรมโดยกรมบงัคบัคดี 

ได้ดำาเนินการร่วมกับสำานักงานศาลยุติธรรม	 ได้รับการจัด

อนัดบัที	่๓๔	จากอนัดบัที	่๕๑	(ดขีึน้	๑๗	อนัดบั)	ไดค้ะแนน	

DTF	ร้อยละ	๖๗.๙๑	คะแนน	ซึ่งคะแนนดีขึ้นจาก	๖๕.๕๑	

คะแนน	เมื่อปีที่แล้ว	(ดีขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ	๒.๔๐)	โดย

ได้รับการประเมินในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ลดลง	 และ

การชำาระค่าธรรมเนียมศาลและการบังคับคดีทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	และในตัวชี้วัดที่	๑๐	ด้านการแก้ไขปัญหา

การล้มละลาย	 (Resolving	 Insolvency)	 ประเทศไทย 

ได้รับการจัดอันดับที่	๒๖	ได้คะแนน	DTF	ร้อยละ	๗๕.๖๔	

คะแนน	ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในอาเซียน	โดยมีอัตราได้รับ

ชำาระหนี้คืนดีขึ้น
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การประเมินผลสำาเร็จของการ
ดำาเนินงานยุทธศาสตร์ที่	 ๔	
ด้านการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
	 กระทรวงยุติธรรมมีการปรับปรุงแก้ไขและทบทวน

กฎหมายที่มีความล้าสมัย	 ไม่สอดคล้องกับความตกลง

ระหว่างประเทศซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ

แผ่นดิน	 ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ของประเทศ	รวมถงึการพฒันากระบวนงานบงัคบัคดใีหเ้ปน็

ไปตามมาตรฐานสากล	สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ลดขัน้ตอนงาน	สะดวก	รวดเร็ว	และประหยัด	มกีารประสาน

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์

และแนวปฏบัิตทิีเ่ปน็เลศิ	และการดำาเนนิการท่ีเกีย่วขอ้งกบั

การเพิม่ขีดความสามารถในการประกอบธรุกจิซึง่มสีว่นชว่ย

ให้การจดัอนัดบัของประเทศประเทศไทยตามกรอบการจัด

ลำาดบัความยาก-งา่ยในการประกอบธรุกจิ	(Ease	of	Doing	

Business)	ของธนาคารโลกดีขึ้น	นอกจากนี้	ยังได้พัฒนา

ปรบัปรุงกระบวนการบริหารจดัการเรือนจำาใหไ้ดม้าตรฐาน

ตามข้อกำาหนดกรุงเทพ	(Bangkok	Rules)	และข้อกำาหนด

แมนเดลา	(Mandela	Rules)	และรว่มขบัเคลือ่นเปา้หมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	

SDGs)	ของวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนแหง่สหประชาชาต	ิค.ศ.	

๒๐๓๐	เปา้หมายที	่๑๖	“การสง่เสรมิสงัคมสงบสขุเพือ่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 ให้ทุกคนเข้าถึงความเป็นธรรม	 และสร้าง

สถาบันทีม่ปีระสทิธผิล	รบัผดิชอบและครอบคลมุในทุกระดบั” 

โดยการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อ

ทำาให้หลักนิติธรรมเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของ

สังคมไทย	 ทำาให้การดำาเนินงานด้านการพัฒนากฎหมาย

และกระบวนการยตุธิรรมบรรลผุลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การดำาเนนิงานดา้นการพฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
	 ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่มี 

ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัหลกัสากล	สง่ผลให้กฎหมาย

มีคุณค่ามากขึ้น	มีสภาพบังคับและมีความศักดิ์สิทธิ์ในการ

เป็นกลไกจัดระเบียบสังคมให้มีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ 

ประชาชนยังได้รับรู้กฎหมายและสิทธิพื้นฐานท่ีจำาเป็น 

ต่อการดำาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ผลสำาเร็จการดำาเนินงาน
ยุทธศ�สตร์ที่ ๔ ก�รพัฒน�กฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม
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การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรมมีการปรับปรุงแก้ไขและทบทวนกฎหมายท่ีมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับความตก
ลงระหว่างประเทศซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนงานบังคับ
คดีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ลดขั้นตอนงาน สะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจซึ่งมีส่วนช่วยให้การจัดอันดับของ
ประเทศประเทศไทยตามกรอบการจัดลําดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของ
ธนาคารโลกดีขึ้น นอกจากน้ี ยังได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเรือนจําให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) และข้อกําหนดแมนเดลา (Mandela Rules) และร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 
เป้าหมายที่ ๑๖ “การส่งเสริมสังคมสงบสุขเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความเป็นธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผดิชอบและครอบคลุมในทุกระดับ” โดยการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมเพ่ือทําให้หลักนิติธรรมเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย ทําให้การดําเนินงานด้านการ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสากล ส่งผลให้
กฎหมายมีคุณค่ามากขึ้น มีสภาพบังคับและมีความศักด์ิสิทธ์ิในการเป็นกลไกจัดระเบียบสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีประชาชนยังได้รับรู้กฎหมายและสิทธิพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคม  

 
 

 

95.45

100.00

แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

แผนงานส่งเสริมบทบาทกระบวนการยุติธรรมไทยสู่เวทีสากล

ผลสําเร็จการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

ร้อยละ
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เป้าหมายหลัก
	 ๑)	 ระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมด้านความมั่นคง 

	 	 ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

	 ๒)	 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้าน

	 	 ความมั่นคงด้วยงานนิติวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ด้�นก�รป้องกัน

และปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม
ด้�นคว�มมั่นคง

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง

ผลการประเมินความสำาเร็จของเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

๑.	 แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้านความมั่นคง ๓
(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

๒.	 แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง ๑
(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

๓.	 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
	 และปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง

๙
(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

รวม	๑๓	โครงก�ร/ง�น/ผลผลิต/กิจกรรม ๑๓
(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-
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๑.	 การป้องกันการกระทำาผิดที่มีลักษณะ
	 เป็นคดีพิเศษ
 ผลก�รดำ�เนินง�น	:	กระทรวงยุติธรรมได้จัดทำาฐาน

ข้อมูลอาชญากรรมในระดับพื้นที่จำานวน	 ๕	 ฐานข้อมูล	

ได้แก่	 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ	 ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	และจังหวัดชายแดนใต้

ซ่ึงเปน็การบรูณาการดา้นการข่าวรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	และได้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการป้องกัน

อาชญากรรมคดพีเิศษและเฝา้ระวงัแจง้เบาะแสอาชญากรรม

คดีพิเศษ	 รวมถึงการดำาเนินโครงการมาตรการเชิงรุก 

ด้านการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วยระบบแม่ข่าย

แผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	(DSI	MAP)	และผ่านระบบ

ดาวเทียม	GPS	 (DSI	MAP	Extended)	 เพื่อให้เครือข่าย

ยุติธรรมจังหวัดเครือข่ายภาคประชาชนและข้าราชการใน

จงัหวดัเป้าหมาย	ไดแ้ก	่ลำาพนู	ลำาปาง	รอ้ยเอ็ด	มหาสารคาม	

ชุมพร	นครสวรรค์	ชัยนาท	นครนายก	ชลบุรี	สามารถใช้

ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเขตพื้นที่ของ

รัฐและที่สงวนหวงห้ามต่างๆ	ได้

๒.	 การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
 ผลก�รดำ�เนนิง�น	:	สถติิคดพิีเศษทีด่ำาเนินการแลว้เสรจ็ 

จำานวน	๑๒๔	(เรือ่ง/คด)ี	จำาแนกตามลกัษณะความผดิ	ดงันี้

	 ๑)	 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา	 จำานวน	

๒๙	คดี

	 ๒)	 ความผดิเก่ียวกับระบบการเงินการธนาคารและ

การภาษีอากร	จำานวน	๒๔	คดี

	 ๓)	 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	จำานวน	๗	คดี

	 ๔)	 ความผิดเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและ 

การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	จำานวน	๑๗	คดี

	 ๕)	 ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน

ของรัฐและความผิดเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ	 จำานวน	

๑	คดี

	 ๖)	 ความผดิเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ	การสือ่สาร 

และระบบคอมพิวเตอร์	จำานวน	๖	คดี

	 ๗)	 ความผดิเกีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ	ความสงบ

เรยีบรอ้ยและศลีธรรมอันดีของประชาชนและอาชญากรรม

พิเศษอื่น	ๆ	จำานวน	๔๐	คดี

๓.	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
	 และปราบปรามอาชญากรรมด้าน
	 ความมั่นคง
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 กระทรวงยุติธรรมได้ดำาเนิน

การพัฒนาฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์	 ได้แก่	 การจัด

เก็บฐานข้อมูลสารพันธุกรรม	 จำานวน	 ๗,๒๒๗	 รูปแบบ 

จดัเก็บฐานขอ้มลูอาวธุปนื	ลกูกระสุนปนื	และปลอกกระสนุ

ปืน	จำานวน	๕๗	รายการ	และได้ดำาเนินการจัดการประชุม

เพื่อรับฟังความคิดเห็นและกำาหนดแนวทางการจัดทำา

ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	

อาทิ	 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 กรมการกงสุล 

กรมการปกครอง	กรมการจดัหางาน	สำานกังานตำารวจแหง่ชาต	ิ

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมสำานกัข่าวกรองแหง่ชาต ิ

เป็นต้น	 โดยได้ดำาเนินการกำาหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ 

ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเลือกระบบ

แบบผสมผสาน	 (Hybrid	 System)	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การสาธิตเพื่อแสดงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและ 

การออกแบบเพือ่พฒันาระบบฐานขอ้มูลกลางดา้นอตัลกัษณ์

บคุคลสำาหรบัใชเ้ปน็ฐานการอา้งองิทีเ่ปน็สากลและเชือ่มโยง

ข้อมูลของหน่วยงานที่ทำาหน้าที่พิสูจน์หลักฐานประกอบ

การสืบสวนดำาเนินคดีต่างๆ	ให้มีความทันสมัย	มีศักยภาพ

ในการวิเคราะห์วัตถุพยานและหลักฐานได้อย่างแม่นยำา 

มีฐานการอ้างอิงที่เป็นสากล

ผลงานเด่น
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การประเมินผลสำาเร็จ
ของการดำาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	ด้าน
การป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมดา้น
ความมั่นคง
	 กระทรวงยตุธิรรม	สามารถดำาเนนิภารกจิ

การปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ	

โดยมรีะบบสนับสนนุและมีมาตรฐานในการ

จัดการกับคดีพิเศษประเภทคดีต่างๆ	อย่าง

ครอบคลุม	และสามารถดำาเนินคดีพิเศษได้

บรรลุตามเป้าหมาย

ผลสำาเร็จการดำาเนินงาน
ยุทธศ�สตร์ที่ ๕ ก�รป้องกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมด้�นคว�มมั่นคง

  50 

 
 
การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ด้านความม่ันคง 

กระทรวงยุติธรรม สามารถดําเนินภารกิจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ โดยมีระบบ
สนับสนุนและมีมาตรฐานในการจัดการกับคดีพิเศษประเภทคดีต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และสามารถดําเนินคดี
พิเศษได้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 
 ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการบังคับใช้กฎหมายจากการปรามปรามอาชญากรรมที่มีความร้ายแรง 
ซับซ้อน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสร้างความเสียหายต่อสังคม เศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00

100.00

100.00

แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้านความม่ันคง

แผนงานปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง

ผลสําเร็จการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดา้นความมั่นคง

ร้อยละ

ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการดำาเนิน
งานด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความมั่นคง
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายจากการปราบปราม

อาชญากรรมที่มีความร้ายแรงซับซ้อน	ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน	และ

สร้างความเสียหายต่อสังคม	เศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศ
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เป้าหมายหลัก
	 ๑)	 มีศูนย์ประสานงานในการสร้างความปรองดอง 

	 	 สมานฉันท์

	 ๒)	 นำาหลกันติธิรรมและยตุธิรรมเชิงสมานฉนัทม์าใช้ 

	 	 ในการจัดการความขัดแย้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ก�รเสริมสร้�ง

ก�รปรองดองสม�นฉันท์

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์

ผลการประเมินความสำาเร็จของเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

๑.	 แผนงานการใช้หลกันติธิรรมและยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท	์ 
	 เพื่อจัดการความขัดแย้ง

- ๑
(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

๒.	 แผนงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานและข้อมูลผู้ได้รับ
	 ผลกระทบจากความขัดแย้ง

๑
(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

๓.	แผนงานสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ๒
(ร้อยละ	๑๐๐.๐๐)

-

รวม	๔	โครงก�ร/ง�น/ผลผลิต/กิจกรรม ๓
(ร้อยละ	๗๕.๐๐)

๑
(ร้อยละ	๒๕.๐๐)

๑.	 โครงการศกึษาสภาพปัญหาความขดัแยง้
ของแรงงานข้ามชาติ
 ผลก�รดำ�เนินง�น	 :	 กระทรวงยุติธรรมได้ดำาเนิน	

“โครงการศึกษาสภาพปญัหาความขดัแยง้ของแรงงานขา้มชาต ิ

ในประเทศ”	 โดยศึกษาและสำารวจประเด็นความขัดแย้ง 

จดัทำาแบบสอบถามความคดิเห็นของคนไทยในพืน้ทีท่ีม่กีาร

จ้างแรงงานต่างด้าว	 เรื่อง	 คุณคิดอย่างไรกับข้อเรียกร้อง 

ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย	เพือ่ใชส้ำารวจความคดิเหน็ 

ของคนไทยที่มีต่อแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำางานใน

ประเทศไทย	โดยมีประเด็นที่สำาคัญดังนี้

	 ๑)	 กลุ่ม	 NGOs	 ขอให้มีการปรับค่าแรงขั้นตำ่าของ

แรงงานต่างด้าววันละ	๓๐๐	บาท

	 ๒)	 กลุม่	NGOs	ขอใหม้บีตัรสชีมพเูพือ่ใชใ้นการเดินทาง 

ไปที่ใดก็ได้ในประเทศไทยโดยไม่ถูกจำากัดการเดินทาง

ผลงานเด่น
	 ๓)	 กลุ่ม	 NGOs	 ขอให้ทางการไทยดูแลบุตรหลาน

ของแรงงานพม่าให้ได้รับการศึกษาเทียบเท่าคนไทย

	 ๔)	 กลุ่ม	 NGOs	 ขอให้เทียบโอนการศึกษาเพ่ือมา

ศึกษาต่อในไทย

	 ๕)	 กลุ่ม	 NGOs	 ขอให้การใช้สิทธิของบัตรประกัน

สังคมเหมือนคนไทยพึงได้รับ

	 ๖)	 กลุ่ม	 NGOs	 ขอให้ทางการไทยดูแลบุตรหลาน 

แรงงานพม่าให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 

ได้เท่าเทียมกัน

	 และได้จัดประชุม	Focus	Group	โดยเชิญผู้แทนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กลุ่มผู้ใช้แรงงาน	 กลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ต่างด้าวกลุ่ม	NGOs	เข้าร่วมประชุม	และได้ลงพื้นที่สำารวจ

สภาพปัญหาและสำารวจความคิดเห็นของคนไทยท่ีอาศยัอยู่

รว่มกบัผูใ้ชแ้รงงานตา่งชาตใินพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครและ

จังหวัดสมุทรสงคราม	และในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

เพื่อนำาผลที่ได้ไปประยุกต์และใช้ในการกำาหนดแนวทาง

และบทบาทในการนำามาซ่ึงความสมานฉันท์และสันติวิธีที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป
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การประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนิน
งานยุทธศาสตร์ท่ี	๖	การเสริม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์
	 กระทรวงยติุธรรมไดด้ำาเนนิการศกึษาวจิยัและพฒันา

องค์ความรู้ทางด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ภายใตบ้รบิทความขดัแยง้ของสงัคมไทย	และการวจิยัเรือ่ง

การสือ่สารเพือ่การเสรมิสรา้งความสมานฉนัทข์องเยาวชน

ในสังคมไทย	 เพื่อสร้างต้นแบบโดยกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์	ยุติธรรมทางเลือก	ยุติธรรมชุมชนและสันติ

วัฒนธรรม	รวมถึงการผลิตสื่อสร้างสรรค์	และกิจกรรมใน

ด้านการปลูกฝังค่านิยมสันติวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ

ที่ได้ศึกษาไว้มาทดลองใช้กับเยาวชนในสถานศึกษา	 ใน

พื้นที่ภูมิภาคต่างๆ	ทั่วประเทศ	เพื่อเสริมสร้างสันติวิธีและ 

ความสมานฉันท์ในสังคมตามกรอบแนวทางการสร้างความสามัคคี 

ปรองดองของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม

กรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ	 และการสร้าง

ความสามัคคีปรองดอง	 (ปยป.)	 ทำาให้การดำาเนินงานด้าน

การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์บรรลุผลสำาเร็จ

ตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ดำาเนินงานด้านการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
	 เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและถ่ายทอดเรื่องราว	 ทัศนคติ	 มุมมอง 

ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์	 สามารถแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งโดยสันติวิธี	 เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	

และสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

๒.	 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้าง
	 ความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง	“พ่อแม่แห่งไทย”
 ผลก�รดำ�เนินง�น 

:	 กระทรวงยุติธรรมได้จัด

กิจกรรมสำาคัญเพื่อน้อม

เกลา้นอ้มกระหมอ่มรำาลกึถงึ 

พระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช	 และเทิด

พระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจา้สริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	

ด้วยการนำาบทเพลง“พ่อแม่

แห่งไทย”จากบทประพันธ์

เพลง	ของนายวเิชยีร	คำาเจรญิ 

(ครูลพ	 บุรีรัตน์)	 มาใช้เป็น

สื่อในการเสริมสร้างความ

สมานฉนัทใ์หก้บัเยาวชน	และ

ชุมชน	 ด้วยการจัดประกวด

ภาพยนตร์เพลง	ซึ่งโรงเรียน

ภูเวียงวิทยาคม	 จังหวัด

ขอนแก่น	 ได้รับรางวัลชนะเลิศและมียอดคนดูสุงสุดในเว็บไซต์ยูทูป	 นอกจากนั้นได้นำา

บทเพลงและภาพยนตร์เพลงดังกล่าวเผยแพร่ให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์	 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประโยชน์ทางการศึกษา	ค้นคว้าต่อไป
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ที่ปรึกษา

 นายโกมล  พรมเพ็ง

 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาและออกแบบรูปเล่ม

๑. นายศราวุธ  คงยืน

 นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�รพิเศษ
 รักษ�ก�รหัวหน้�กลุ่มติดต�มและประเมินผล
 สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ สำ�นักง�น

 ปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒. นางสาวพิชยา  อุดมจิรภาส

 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร

ผู้สนับสนุนข้อมูลและรวบรวมข้อมูล

๑. นางสาวสิรินพัชร  มณีโชต ิ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

๒. นางสาวเพ็ญไพลิน  บุญโพธิ์งาม นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

๓. นางสาวนิรมล  ชะโนวรรณะ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

๔. นายชาญณรงค์  แก้วคำา นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

๕. นางสาวกติกา  พรรณบัวตูม นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร

๖. นางสาวรติกร  กิตติศศิกุลธร นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร

๗. นางสาวลักษิกา  พ้นภัย นักบริห�รจัดก�รง�นยุติธรรม

๘. นายธนาคาร  เอนก นักบริห�รจัดก�รง�นยุติธรรม

๙. นางสาวยุกตะนันท์  สุวรรณเมือง นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

คณะผู้จัดทำ�
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หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูล

๑. สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒. สำานักงานกิจการยุติธรรม

๓. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๔. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๕. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๖. กรมบังคับคดี

๗. กรมคุมประพฤติ

๘. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๙. กรมราชทัณฑ์

๑๐. สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๑. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

๑๒. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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พิมพ์ที่ บริษัท อาทิตย์ เอ็นเตอร์ไวท์ จำากัด
 เลขที่ ๔ ซอยล�ดพร้�ว ๑๐๑ ซอย ๓๖ (ก�ญจนว�ศ)
 แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ กรุงเทพมห�นคร ๑๐๒๔๐
 โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๙ ๘๐๐๘  โทรส�ร ๐ ๒๗๖๙ ๘๑๐๐
 E-mail : artit_enterwine@hotmail.com

จำานวน ๓๐๐ เล่ม
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