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แผนการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ 
ของกระทรวงยุติธรรมในระยะ 6 เดือน 

(มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) 



“สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม 

การเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลทุกข์สุขของประชาชน 

การเสริมสร้างสภาพคล่องและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การลดความเส่ียง
ของประเทศ: การ
แก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ 

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ภาคภู มิใจและการ
ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ 

การปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ก า ร ผ ลั ก ดั น ป ร ะ เ ด็ น
เ ร่ ง ด่ ว น ต า ม ก ร อ บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

อ านวยความยุติธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล  า 

ส่งเสริมคนดีสู่
สังคม 

สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย
และเคารพสิทธิ 

ป้องกันและ
ปราบปราม

อาชญากรรมพิเศษ 

พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอย่างย่ังยืน 

 การแก้ไขปัญหา
หนี นอกระบบอย่าง

ย่ังยืน 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

กฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรม 

การป้องกันอาชญากรรม
และการจัดระเบียบสังคม 

การปรับปรุง
กฎหมาย 

การปรับระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ประเด็นการ
พั ฒ น า
ประเทศตาม
กรอบ สศช. 

ก ร อ บ ก า ร
ด า เนินการ
ของ ยธ. 

การ
ด าเนินการ
ตามกรอบ 
Justice 
Care 

การเพิ่มช่อง
ทางการ

ให้บริการท่ี
ประชาชนเข้าถึง

ง่าย 

การยกระดับ 
การท างาน
ไปสู่รูปแบบ

ดิจิทัล 

การผลักดัน
กรอบการ

ด าเนินงานแบบ
บูรณาการ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน
ระยะ 6 
เดือน 

สามารถผลักดันทรัพย์สินเพื่อ
เสริมสร้างสภาพคล่องและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 

 มีการเสริมสร้างองค์
ความรู้ทางด้าน
กระบวนการยุติธรรมและ
กฎหมายในทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

 มีการผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือของอาเซียนว่า
ด้วยการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 

การพัฒนา
ช่องทางการ
สร้างการ

รับรู้ 

การผลักดัน
ประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชน

ในกรอบ
อาเซียน  

สามารถแก้ไข
สถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทยให้
ปรับตัวดีขึ น 

การผลักดัน
กฎหมายให้
มีผลบังคับ

ใช้ 

 กฎหมายส าคัญผ่านการพิจารณาใน
กระบวนการนิติบัญญัติ จ านวน ๕ ฉบับ 

 ประชาชนได้รับความสะดวกจากระบบ
การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล  

 มี Big Data สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ รับบริการที่ สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและ
การปรับปรุงการให้บริการ 

 แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่ งชาติ  ฉบับที่  ๓ และแผนสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ได้รับความ
เห็นชอบ 

 ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันปลอดภัย
จากยาเสพติด 

 ผู้ค้ายาเสพติดลดลง 
 ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด

ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือทั งด้าน
สุขภาพและสังคม 

 มีข้อมูล Big Data ผู้ระท า
ผิด และกลไกการลดการ
จ านวนผู้กระท าผิดซ  า 

 ผู้ต้องขังมีรายได้จากการ
ฝึกอาชีพ และมีงาน
รองรับภายหลังพ้นโทษ 

 สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย 

 ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทด าเนินการ   
แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ 

 สามารถด าเนินคดีอาญาและใช้
มาตรการทางภาษีกับเจ้าหนี นอก
ระบบรายส าคัญได้แล้วเสร็จ ไม่
น้อยกว่า ๕ คดี 

 ผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร
ได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ราย 

การป้องกัน
ปัญหา

อาชญากรรม 

โครงการ/
กิจกรรม
ส าคัญ 

• การเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน (กบค.) 
• การเร่งรัดผลักดันส านวนคดีแพ่ง

ค้างด าเนินการเกิน 10 ปี (กบค.) 
• โครงการประชุมเพื่อสร้างความ

เข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การด าเนินการของกรมบังคับคด ี
ภายใต้กรอบการด าเนินการตาม
รายงานผลการจัดอันดับความยาก 
– ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease 
of Doing Business) (กบค.) 

• โครงการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (MOU) ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน (กบค.) 

• โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การค้ามนุษย์ 
(กสพ.) 

• การพัฒนาช่องทางการสร้างการ
รับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
(ทุกหน่วยงาน) 

• โครงการคาราวานคุ้มครองคน 
คุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่ง
ความเป็นธรรม (กคส.) 

• โครงการพัฒนาชุดความรู้ด้าน
กฎหมายส าหรับประชาชน(กคส.) 

• โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพ่ือ
ลดความเหล่ือมล  าในสังคม (กคส.) 

• โครงการ Campus Tous Season 
3 (กสพ.) 

• โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 
(กสพ.) 

• การด าเนินมาตรการทางอาญาและมาตรการทางภาษีกับนายทุนนอก
ระบบ (กสพ.) 
• การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการต่อสู้คดี (สป.ยธ. (กย./สยจ./

กสพ.) 
• การให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน (สป.ยธ./

สกธ./กสพ./กบค.) 
• การด าเนินการตามกรอบ Justice Care (สกธ./สป.ยธ.) 
• การเพิ่มช่องทางการให้บริการท่ีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย (ทุกหน่วยงาน) 
• การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร 

(สนว.) 
• การไกล่เกล่ียชั นบังคับคดี/มหกรรมไกล่เกล่ียชั นบังคับคดี (กบค.) 
• การด าเนินการตามค าส่ัง ๒๒/๕๘ (กพน.) 
• การด าเนินงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (ทุกหน่วยงาน) 

• การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (สป. /กบค. 
/ กคส.) 

• การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
เป็น Smart Office (ทุกหน่วยงาน) 

• การเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบ
ดิจิทัล (ทุกหน่วยงาน)  

• การพัฒนา Big Data เพื่อจัดท าโมเดล
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับบริการ (สป.) 

• แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ (สกธ.) 

• แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กคส.) 

• แผนปฏิบัติการความร่วมมือ
ไทย-สปป.ลาวเพ่ือการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
(2562-2565)  

• การสกัดกั นยาเสพติดตามแนว
ชายแดน 

• โครงการปราบปรามยาเสพติด 
• โครงการร้อยใจรักษ์ 
• โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือ

การแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

• การส่ือสารและสร้างทัศนคติ
การปฏิเสธไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

• โครงการบ าบัดโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  



แผนการขับเคลือ่นภารกิจส าคัญของกระทรวงยุตธิรรมในระยะ ๖ เดอืน (ม.ค.-มิ.ย. ๖๒) 

ประเด็น สศช. 
กรอบการ

ด าเนินการ ยธ. 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 

การเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน : การสร้าง
บรรยากาศที่เอือ้ตอ่
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั
ธุรกิจ 

การเสริมสร้าง
สภาพคล่องและ
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. แผนงานการเสริมสร้างสภาพคล่องและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี ้
หน่วยงาน : กบค. 

สามารถเสริมสร้าง
สภาพคล่องและการ
เติบโตทางเศรษฐกจิ 

๑.๑ การเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน        ผลักดันทรัพย์สินได้ไม่น้อยกว่า 
85,705 ล้านบาท 

๑.๒ การเร่งรัดผลักดันส านวนคดีแพ่งค้างด าเนินการเกิน 10 ปี        จ านวน 1,254 คดี 
๑.๓ โครงการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นการด าเนินการของกรมบังคับคดี (Ease of Doing 
Business) 

      1,410,100 จ านวนผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน 

๑.๔ โครงการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูล(MOU)ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน 

       มีการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(MOU) ที่มีการน าไปสู่การปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการดแูลทุกข์
สุขของประชาชน 
 
๒.๑ การแก้ไขปญัหา
หนี้นอกระบบอย่าง
ย่ังยืน 

อ านวยความ
ยุติธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า 
 

๒. แผนงานการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
หน่วยงาน : กบค. / กสพ. 

สามารถปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม เพื่อเป็น
การป้องกันปญัหาหนี้
นอกระบบอย่างย่ังยืน 

๒.๑ โครงการให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายค  าประกันจ านอง พรบ. 
หลักประกันทางธุรกิจและ พรบ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) 

      1,445,400 ให้ความรู้และความชว่ยเหลือ
ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 3,395 
ราย ๒.๒ โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน       928,400 

๒.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัว
คูณกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      7,829,910 

๒.๔ โครงการให้ความรู้เพ่ือป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน       ๔๐๐,๐๐๐ 
๓. แผนงานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของลกูหนี้ ประกอบด้วย ๗ กจิกรรม ดังนี ้

หน่วยงาน : กบค. / กสพ 
๓.๑ โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั นบังคับคดี       11,166,100 ผู้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทชั นบังคับคดีด าเนินการแล้ว
เสร็จ ร้อยละ 80 

๓.๒ โครงการมหกรรมการไกล่เกลี่ยชั นบังคับคดี       2,876,900 

๓.๓ โครงการศึกษาวิจัยสถานการณ์หนี สิน : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั นบังคับคดี 

      1,556,800 มีรายงานสถานการณ์หนี  1 ฉบับ 

๓.๔ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทและการความความเหลื่อมล  าในพื นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

      949,800 ให้ความรู้และความชว่ยเหลือ
ประชาชน จ านวน 430 คน 

๓.๕ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
กฎหมายด้านการบังคับคด ี

      485,800 จ านวน 5,000 เล่ม 

๓.๖ การด าเนินมาตรการทางอาญาและมาตรการทางภาษีกับนายทุน
นอกระบบ 

      ๓๐๐,๐๐๐ สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนและไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากนายทุนนอกระบบ ๓.๗ การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนใการต่อสู้คดี       ๒๐๐,๐๐๐ 
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ประเด็น สศช. 
กรอบการ

ด าเนินการ ยธ. 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการดแูลทุกข์
สุขของประชาชน 
 
๒.๒ การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับ
กฎหมายและการ
เข้าถึงความยุติธรรม 

อ านวยความ
ยุติธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า 
 

๔. แผนงานการเพิ่มช่องทางการให้ บริการทีป่ระชาชนเข้าถึงได้ง่าย ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ดังนี ้
หน่วยงาน : กคส. / กบค. / กพน. / กสพ. / สกธ. 

ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง 

๔.๑ โครงการสายด่วนยตุิธรรม       1,355,100 ให้บริการประชาชนผ่านช่องทางสาย
ด่วนคุ้มครองสทิธิ 1111 กด 77 
จ านวน 4,961 สาย 

๔.๒ โครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)        หน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีขอ
รับรองมาตรฐานการให้บริการ 
ประมาณ 80 หน่วยงาน 

๔.๓ คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น        ให้ค าปรึกษาด้านการเลี ยงดูบุตรแก่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง จ านวน 700 คน 

๔.๔ ญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ        มีการให้บริการญาติเยี่ยมทางไกล
จ านวน 200 คน/เดือน 

๔.๕ จัดท าระบบ Call center และระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ด้าน
หนี สินภาคประชาชน 

      400,000 
 

ประชาชนได้รับการให้ค าปรึกษา 
และยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์ ได้โดยงา่ย 
สะดวก และรวดเร็ว ๑,๐๐๐ คน 

๔.๖ การพัฒนาช่องทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 

      400,000 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลกฎหมาย ๕๐,๐๐๐ คน 

๔.๗ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที ่       11,240,000 มีการให้บริการประชาชนในภูมิภาค
เพ่ิมขึ นร้อยละ 100 

๕. แผนงานการสร้างการรับรู้และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบดว้ย ๖ กิจกรรม ดังนี ้
หน่วยงาน : กคส. / สกธ. / สนว. 

ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง 

๕.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทในชุมชน 

      1,204,900 ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค
ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ 

๕.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน       20,000,000 พยานได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย 
๕.๓ โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาให้
ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย 

      300,000,000 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยา 

๕.๔ โครงการยกระดับกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้ได้รับ
ความไม่เป็นธรรม “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” 

       ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหาได้ครบถ้วน 

๕.๕ การตรวจสารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา
ทางทะเบียนราษฎร (เป้าหมาย 800  ราย) 

      งบบูรณาการ คืนสถานะทางกฎหมายให้แก่คนไทย
ที่ตกหล่นทางเบียนราษฎร 

๕.๖ การสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจน์ศพนิรนาม
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 

      ปฎิรูปกฎหมาย 
7,030,000 

สามารถติดตามคนหาย พิสูจน์คน 
นิรนาม และศพนิรนาม 
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ประเด็น สศช. 
กรอบการ

ด าเนินการ ยธ. 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการดแูลทุกข์
สุขของประชาชน 
 
๒.๒ การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับ
กฎหมายและการ
เข้าถึงความยุติธรรม 

สร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและ
เคารพสิทธิ 
 
 

๖. แผนงานสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
หน่วยงาน : กคส. / กสพ. / สกธ. 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ มคีวามรู้ 
ความเข้าใจใน
กฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 
ไม่ตกเป็นเหย่ือ ไมถู่ก
เอารัดเอาเปรียบ และ
ไม่กระท าผดิกฎหมาย 

๖.๑ โครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวติแห่ง
ความเป็นธรรม 

      2,024,000 ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐรับรู้ 
เข้าใจกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และสิทธิเสรีภาพ จ านวน 426 ราย 

๖.๒ โครงการพัฒนาชุดความรูด้้านกฎหมายส าหรับประชาชน       ๖๔๕,๐๐๐ สื่อการเรียนรู้ จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด 
๖.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เพ่ือลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
      ๑,๕๕๐,๐๐๐ 

 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกไม่
น้อยกว่า ๑ ครั ง 

๖.๔ โครงการ Campus Tour Season 3       430,000 เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ 
ขั นตอนการขอรับบริการและ
ความก้าวหน้าในการด าเนินคดีพิเศษ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๖.๕ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (คู่มืออาชญากรรมประจ าบ้าน)       100,000 ประชาชน ได้รับความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับความรู้ด้านกฎหมายและ
ระบบงานยุติธรรม 

๖.๖ โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการ
รับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ปี 2 (รถให้ความรู้
กฎหมายเคลื่อนที่)  

      3,๐๐๐,๐๐๐ 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการดแูลทุกข์
สุขของประชาชน 
 
๒.๓ การปอ้งกนั
อาชญากรรมและการ
จัดระเบียบสังคม 

อ านวยความ
ยุติธรรม 

๗. การด าเนนิงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประกอบด้วย ๒ กจิกรรม ดังนี ้
หน่วยงาน : คป. /กคส. / กบค./ กพน./ สกธ. 

สามารถปอ้งกนั
อาชญากรรมและการ
จัดระเบียบสังคม 

๗.๑ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์        มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางดา้น
กระบวนการยุติธรรมและกฏหมาย
ในโรงเรียนแก่นักเรียน จ านวนไม่
น้อยกว่า ๓๑,๙๐๐ คน 

๗.๒ โครงการวิตามินสมอง        

๘. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถในทางและการควบคุม
สถานบริการตามค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 (กพน.) 

       ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ส าหรับการเฝ้าระวังการจ าหน่วยสุรา
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื นที่
โซนนิ่งใกล้เคียงสถานศึกษา 

๙. การน าเครื่องมือติดตามตวัอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระท า
ผิด (คป.) 

      74,560,000 มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 
กับผู้ถูกคุมความประพฤติ จ านวน 
8,000 ราย 

๑๐. แผนงานคืนคนดีสู่สังคม  
๑๐.๑ การคืนคนดีสู่สังคม        41,495,000 ผู้กระท าผิดและผู้พ้นโทษได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะดา้นการ๑๐.๒ การสร้างงานสร้างอาชีพ         
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ประเด็น สศช. 
กรอบการ

ด าเนินการ ยธ. 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
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ประกอบอาชีพ 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการดแูลทุกข์
สุขของประชาชน 
 
๒.๓ การปอ้งกนั
อาชญากรรมและการ
จัดระเบียบสังคม 

ส่งเสริมคนดสีู่
สังคม 
 

๑๐.๓ ขยายโอกาสด้านอาชีพ เชื่อมโยงสู่การจ้างงานเยาวชนภายหลังปล่อย        ๑๒,๑๐๒,๐๐๐ เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 
และการส่งเสริมอาชีพตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

ผู้กระท าผดิกลบัตัวเป็น
คนดี คืนสู่สังคมได้ 
และมีความรู้ สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได ้

๑๐.๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจ าแนก ดูแล และบ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนตามสภาพปัญหา 

      504,840 มีการจ าแนกและแยกเด็กและ
เยาวชนที่มีความเส่ียงในการใช้ความ
รุนแรงไปดูแลในพื นที่ที่ก าหนด (H-
M-L) จ านวน 4 แห่ง 

๑๐.๕ ขยายโอกาสด้านการศึกษาขั นพื นฐาน เช่ือมโยงสู่การศึกษาต่อ
ภายหลังปล่อย  

       เด็กและเยาวชนเข้ารับการศึกษาขั น
พื นฐาน 

๑๐.๖ ยกระดับการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรม (IRC)  

      875,000 ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนผ่านระบบ CARE Support 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

๑๐.๗ โครงการพัฒนาจิตใจและเตรียมผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม       29,759,200 มีการจ าแนกและแยกผู้ต้องขัง 
๑๐.๘ โครงการการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเพ่ือการมีงานท า       10,080,000 ผู้ต้องขังผลิตสินคา้ที่สามารถ

จ าหน่ายได้ในตลาด และมีตลาด
ออนไลน์รองรับ 

๑๑. การพัฒนา Big Data เพื่อใช้ในการคาดการณ์การกระท าผดิซ้ า ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี  
หน่วยงาน : สป. / คป./ รท. /กพน. สามารถคาดการณ์การ

กระท าผิดและก าหนด
แนวทางการป้องกัน
การกระท าผดิซ้ าดิ
อย่างมีประสิทธภิาพ 

๑๑.๑ การพัฒนาระบบ Big Data กระทรวงยตุิธรรม        มีระบบการคาดการณ์การกระท าผิด
ซ  า 1 ระบบ 

๑๑.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเช่ือมโยงในหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรม 

      45,062,400 พัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่
เช่ือมโยงกับหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม 1 ระบบ 

๑๒. การตรวจสารพันธุกรรมและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรม (สนว.) 

      20,100,000 จัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม 
(DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขงัใน
เรือนจ าทั่วประเทศ 

มีการน าจอ้มูลไปใช้ใน
การสืบสวน สอบสวน 
ป้องกัน ปราบปราม
อาชญากรรม และ
อาชญากรรมข้ามชาต ิ

๑๓. การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระท าความผิดเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม (สนว.) 

      4,072,500 จัดเก็บตัวอย่างเส้นผมเด็กและ
เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนทัว่ประเทศ และตรวจ

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจพิสูจน์หาสารเสพ
ติดในเด็กและเยาวชน 
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ประเด็น สศช. 
กรอบการ

ด าเนินการ ยธ. 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 

พิสูจน์หาสารเสพติด 

3. การลดความเสี่ยง
ของประเทศ: การ
แก้ไขปญัหาการค้า
มนุษย์ 

ป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรม
พิเศษ 
 

๑๔. โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กสพ.)       7,214,500 ด าเนินคดีการคา้มนุษย์ จ านวน 14 
เร่ือง/คด ี 
 

แก้ไขสถานการณ์
ปญัหาการค้ามนุษย์
ของประเทศไทยให้ดี
ขึ้น 

4. การสร้างความ
ภาคภูมิใจและการ
ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาต:ิ การ
สนับสนุนบทบาท
ประเทศไทยในฐานะ
ประธานอาเซียน 

สร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและ
เคารพสิทธิ 
 

๑๕. การผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน (กคส.)        มีการผลักดันเอกสารความร่วมมือ
ของอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
นโยบายด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

สร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและเคารพ
สิทธิให้เป็นที่ยอมรับ
จากนานาชาต ิ

5. การปรับระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
 
๕.๑ การปรับปรุง
กฎหมายที่ล้าสมัย ให้มี
ความทนัสมัย มี
มาตรฐาน และเป็น
ธรรม 

พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

๑๖. แผนการพัฒนากฎหมาย ประกอบด้วย ๖ กจิกรรม ดังนี้  
หน่วยงาน : กคส. / กบค. 

กฎหมายมีความ
ทันสมัย มีมาตรฐาน 
และเป็นธรรม 

๑๖.๑ ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4        หน่วยงานใช้แผนสิทธิมนษุยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานส าหรับการ
ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนให้แก่ประชาชนในประเทศ 

๑๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
หายสาปสูญโดยการบังคับ พ.ศ. ....   

      ๒,๔๗๔,๔๐๐ กฎหมายส าคัญผ่านการพิจารณาใน
กระบวนการนิติบัญญัติ จ านวน ๕ 
ฉบับ ๑๖.๓ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....        ๖๐๗,๙๕๐ 

๑๖.๔ ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชน       ๓,๙๗๓,๗๐๐ 
๑๖.๕ ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....        ๗๓๘,๓๒๐ 
๑๖.๖ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....         

5. การปรับระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
๕.๒ การปรับระบบ
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

๑๗. แผนการปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติให้เป็น Smart Office ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้  
หน่วยงาน : กบค. / สกธ. 

ระบบการท างานของ
หน่วยงานในกระทรวง
ยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพสอดรับ
การปรับระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน 

๑๗.๑ โครงการกรมบังคับคดีสู่องค์กรไร้กระดาษ (Paperless) เร่ิมเต็ม
รูแบบ 1 ต.ค. 62 

       สามารถลดการใช้กระดาษได้กว่า 
27,000 แผ่น  

๑๗.๒ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการใช้งานระบบ Back Office 
กรมบังคับคดี 
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ประเด็น สศช. 
กรอบการ

ด าเนินการ ยธ. 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 

๑๗.๓ การปรับปรุงกระบวนการปฏิติงานให้เป็น Smart Office        มีระบบ Back Office ให้บริการ 
ตอบสนองการใช้งานของ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ สกธ. เพ่ิมอีก 1 
ระบบ 

5. การปรับระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
๕.๒ การปรับระบบ
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

๑๘. การเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบดจิิทัล ประกอบด้วย ๗ กจิกรรม ดังนี้  
หน่วยงาน : กบค. / รท. / สกธ.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากระบบการ
ให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล  
 

๑๘.๑ โครงการจัดซื อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด       15,595,200 มีการใช้ระบบถ่ายทอดสดการขาย
ทอดตลาด 

๑๘.๒ การพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน 
Mobile App 

      4,07,400 มีการใช้ระบบการรับรองคิว ด้านการ
บังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App 

๑๘.๓ การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน         
๑๘.๔ โครงการ “การท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน”  
      1,473,300 มีสรุปรายงานผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 1 ฉบับ 
๑๘.๕ จัดตั งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี (LEPA)        มีผลการศึกษาแนวทางและรูปแบบ

การบริหารจัดการหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ (Service Delivery 
Unit : SDU) เพ่ือจัดตั งสถาบัน
พัฒนาการบังคับคดีให้เป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ (Service 
Delivery Unit : SDU) 

๑๘.๖ การพัฒนาระบบเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง โดยใช้ระบบเยี่ยมญาติ
ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference TeleVisit) ผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 

       เรือนจ า/ทัณฑสถาน 142 แห่ง     
มีระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video Conference 
TeleVisit) ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

๑๘.๗ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      ๒๗,๓๘๐,๕๐๐ มีการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ
ข้อมูล 1 ช่องทาง 

๑๙. การผลักดนักรอบการด าเนินงานแบบบูรณาการ  
หน่วยงาน : สกธ. 

อ านวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชน 

๑๙.๑ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพ่ือ
ความส าเร็จของการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 

      472,000 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕)  
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ประเด็น สศช. 
กรอบการ

ด าเนินการ ยธ. 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 

6. การผลักดันประเด็น
เร่งด่วนตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ: การ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง
เร่งด่วน  

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งน 

แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังน  
หน่วยงาน : ป.ป.ส. 

 

๒๐. แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย-สปป.ลาวเพ่ือการแก้ไขปัญหายา
เสพติดร่วมกัน (2562-2565)  

       ยกระดับและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมากยิ่งขึ น เพ่ือหยุดยั งยาเสพติดที่
จ ะ แพ ร่ ร ะ บา ด ใ น พื น ที่ ข อ ง  ๒ 
ประเทศ และประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ 

 

6. การผลักดันประเด็น
เร่งด่วนตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ: การ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง
เร่งด่วน  

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งน 

๒๑. การสกัดกั นยาเสพติดตามแนวชายแดน       14,920,280 สามารถสกัดกั นยาเสพติด สารตั งต้น
และเคมีภัณฑ์ ไม่ให้เข้าสู่พื นที่แหล่ง
ผลิต และไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย 
รวมทั ง ลดการใช้ประเทศไทยเป็น
ทางผ่านยาเสพติด 

ประชาชนมีภูมคิุ้มกัน
ปลอดภัยจากยาเสพ
ตดิ ผูค้้ายาเสพตดิ
ลดลง ผู้ใช้ ผู้เสพ ผูต้ิด
ได้รับการดแูล
ช่วยเหลือทั้งด้าน
สุขภาพและสังคม 
 

๒๒. โครงการปราบปรามยาเสพติด       24,480,000 สามารถท าลายโครงสร้างเครือข่าย
การค้ายาเสพติด ทุกระดับได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ  รวมทั งลดค วาม
เดื อด ร้ อน ข อง ปร ะ ชา ช นที่ รั บ
ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด 

๒๓. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 

      581,631,733 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื นที่ภาคเหนือ โดยการสกัด
กั นยาเสพติดทั งพื นที่ชายแดนและ
พื นที่ตอนใน เพ่ือไม่ให้ยาเสพติด
ล าเลียงเข้าสู่ในพื นที่ประเทศไทยทั ง
ภาคกลางและภาคอ่ืนๆ 

๒๔. การขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์       200,000 เกิดการขับเคลื่อนงานโครงการร้อย
ใจรักษ์ โดยการอ านวยการของ
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
ร้อยใจรักษ์ และคณะอนุกรรมการ
ระดับพื นที่ 

๒๕. โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน 

      120,000 เกิดแผนปฏิบัติการและข้อมูลด้านการ 
พัฒนาทางเลือกในพื นที่ ปปส.ภาค 1-
9/กทม. 
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ประเด็น สศช. 
กรอบการ

ด าเนินการ ยธ. 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 

๒๖. การส่ือสารและสร้างทัศนคติการปฏิเสธไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด             .                 

      3,679,150 อาสาชุมชนป้องกันยาเสพติดมี
เครื่องมือ ในการเผยแพร่/ให้ความรู้ 
ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด ในพื นที่หมู่บ้าน/
ชุมชน  

  ๒๗. โครงการบ าบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม        399,100  เกิดกระแสการรณรงค์ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยา
เสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
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