
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงยุติธรรม 

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals)

“สร้างสงัคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทยีม”  (Promoting a fair society based on equality )

1. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
3. อัตราการกระท้าผิดซ ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
4. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสม

1. ก้าหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
2. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท้าผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5. บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

เกิดความเป็นธรรมในสังคม/ สังคมมีความสงบสุข

ผลสัมฤทธิ์ (Result)

สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ
(To raise legal awareness and 

respect of rights )

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
(To sustainably prevent 
and solve drug problems)

2 5 643

พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(To develop laws and justice system )

1 4
1

1 6 1 3 4 6 1 3 4 6
6

1. กฎหมายมีความทันสมัย
2. กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกับหลักสากล

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

ประชาชนได้รับการอ้านวยความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว 
เป็นธรรม และทั่วถึง

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความเป็นธรรม
2. ปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และ
ประชาชน
3. ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ

เป้าหมาย

1.

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการ (Strategic Issues)

421 3 6

แนวทางการพัฒนา

อ านวยความยุติธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล  า 

(To facilitate justice and reduce inequality)

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
(To support the prevention and the 

suppression of special crimes)

ส่งเสริมคนดีสู่สังคม 
(To promote reintegration of 

law-abiding citizen into the society)

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

1. จ้านวนกฎหมายท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ระดับความส้าเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล
3. ร้อยละของการน้าผลงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไป
ใช้ประโยชน์

1. พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
2. ยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องตามหลักสากล 
3. พัฒนาองค์การสู่ขีดสมรรถนะสูง (HPO) 
4. น้ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม 
5. ผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการ
6. สร้างนวัตกรรมและน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม 

1. ประชาชนและเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ รับรู้  เ ข้าใจกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและกลไกในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ
หลักการสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และ
สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2. ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงเครื่องมือและกลไกการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และหลักการ
สิทธิมนุษยชน

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื นฐานและกฎหมาย
เฉพาะ ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน 
ด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายพื นฐานและกฎหมายเฉพาะ ด้านกระบวนการยุติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน

1. ระดับความส้าเร็จของการอ้านวยความยุติธรรมตาม
มาตรฐานท่ีก้าหนด
2. ระดับความส้าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

1. พัฒนาระบบการอ้านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
2. พัฒนาโครงสร้างและระบบการให้บริการงาน

ด้านยุติธรรมในภูมิภาค 

1. ร้อยละคดีพิเศษท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก้าหนด
2. ร้อยละคดีพิเศษท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จและพนักงานอัยการมี
ความเห็นพ้อง
3. ร้อยละความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการด้าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
4. มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ท่ีสามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์
ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน
5. ร้อยละของพยานหลักฐานการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
น้ามาใช้ประโยชน์ในการด้าเนินคดีพิเศษ

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั งภายในประเทศ
และนอกประเทศ 

1. ร้อยละการกระท้าผิดซ ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
2. ระดับความส้าเร็จการพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์
ผู้กระท้าความผิด
3. ระดับความส้าเร็จของการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม

1. พัฒนาระบบการแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
2. การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระท้าความผิด 
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม 

1. จ้านวนผู้เสพรายใหม่ลดลง
2. จ้านวนคดียาเสพติดลดลง
3. จ้านวนแหล่งผลิต แหล่งพักคอย และกระบวนการค้ายา
เสพติดข้ามชาติลดลง
4. ร้อยละผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ของผู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
5. ร้อยละของการกระท้าความผิดซ ้าเกี่ยวกับยาเสพติด
ลดลง

สถานะ : ณ วนัท่ี 5.8.62

1. ลดการกระท้าผิดซ ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสยั
2. ผู้กระท้าความผิดได้รับการแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟู ตาม
มาตรฐานสากล
3. ผู้กระท้าความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

1. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด
2. ผู้ค้ายาเสพติดลดลง
3. ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบ้าบัดรักษา และดูแลช่วยเหลือ
ให้กลับคืนสู่สังคม

1. การแสวงความร่วมมือเพื่อยุติพื นท่ีแหล่งผลิตภายนอก
ประเทศ
2. การสกัดกั นการน้าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
3. การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนว
ชายแดน
5. การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสมเป็นรูปธรรม
6. การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ท่ีเหมาะสม
7. การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการ
บ้าบัดรักษา และลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
4.1 พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
- โครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงยุติธรรม ให้ทันสมัย 

• กฎหมาย กฎและระเบียบด้านการบังคับคดีให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและอนุสัญญาระหว่างประเทศ (กบค.)

• การแก้ไขพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 (คป.)
• การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติ และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องกับ
กองทุนยุติธรรม (สป.กย) 

• ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรม พ.ศ. .... (สนว.)
• ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... (กคส.)
• ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... (กบค.)
• ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เอกชน) (กบค.)

• ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระท้าความผิดอาญา) (สกธ.)

• ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายระหว่าง
ประเทศ) (กบค.)

• ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (กคส.)
• ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (กคส.)
• ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระท้าให้บุคคลสูญ
หายพ.ศ. ....  (กคส.)

• โครงการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องกับ
กองทุนยุติธรรม (สป.กย.)

• ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษและอนุบัญญัติที่
เก่ียวข้อง (กสพ.)

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
4.1 แผนงานด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื นฐาน
และกฎหมายเฉพาะ กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนแก่
ประชาชน
- โครงการขับเคลื่อนการแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กคส.)
- โครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน (กคส.)
- โครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนชายแดนภาคใต้ 
(กคส.)
- โครงการขับเคลื่อนการด้าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (กคส.)
- โครงการขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  (กคส.) 
- โครงการ ให้ความรู้เก่ียวกับการบังคับคดีและกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับ
ประชาชน 
(กลุ่มเปราะบาง, SMEs, เกษตรกร) (กบค.)
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเคารพกฎหมาย (สกธ.)
- โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสิทธิเด็ก และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (กพน.)
- โครงการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้เก่ียวกับอาชญากรรมพิเศษ
ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค (กสพ.)
- โครงการสร้างการรับรู้งานด้านกระบวนการยุติธรรมและงานคุมประพฤติ 
(คป.) 

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
4.1 พัฒนาระบบการอ้านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
- โครงการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกฎหมายเชิงรุก (กคส.)
- โครงการคลินิกยุติธรรม (กคส.)
- โครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ้าเลยใน   
คดีอาญา (กคส.)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุ้มครองพยาน (กคส.)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการคุ้มครองพยาน (กคส.) 
- โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความม่ันคงใน
พื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กคส.)
- โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ (กบค.)
- โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (สนว.)
- โครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี และประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม (กสพ.)
- โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
- โครงการแผนงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
และขนาดกลางและขนาดเล็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน 
และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของประเทศ (กบค.)
- โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา (คป.)
- โครงการอ้านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบค./สป.ยผ./คป.) 

4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
4.1 แผนงานด้านการพฒันาประสทิธิภาพระบบปอ้งกนัและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

(กสพ.)
- โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กสพ.)
- โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวนและการบริหารจัดการคดีพิเศษ

ตามหลักธรรมาภิบาล(กสพ.)
- โครงการจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษเพื่อ

สนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)
4.2 แผนงานด้านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท้างานกับหน่วยงาน

บังคับใช้กฎหมายทั งในและต่างประเทศ (กสพ.)

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
4.1 แผนงานด้านการพฒันาระบบการแกไ้ข บ าบัด ฟื้นฟูผู้กระท าผิด
- โครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด (คป.)
- โครงการพัฒนาการแก้ไขผู้กระท้าผิดแบบไร้รอยต่อระหว่าง

สถานที่ควบคุมกับชุมชน (คป.)
- โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน 

(กพน.)
- โครงการจัดการศึกษาสายสามัญ การฝึกวิชาชีพ และการกีฬา 

(กพน.)
- โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ต้องขัง 

(รท.)
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม (รท.)
- โครงการต่อยอดการพัฒนาเรือนจ้าเศรษฐกิจพอเพียงตาม

โครงการก้าลังใจ 5 แห่ง (สป.ยธ/พธ.)
4.๒ แผนงานด้านการพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระท้า
ความผิด
- โครงการบ้านก่ึงวิถี (คป.)
- โครงการน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไข

ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด (โครงการก้าลังใจ) (คป.)
- โครงการคืนคนดีสู่สังคม (คป.)
- โครงการพัฒนาระบบสงเคราะห์และติดตามดูแลเด็กและเยาวชน

ภายหลังปล่อย (กพน.)
- โครงการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท้า CARE SUPPORT 

(รท./คป.)

4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
4.1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
- โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เชิงรุก (ป.ป.ส.)  
- โครงการตามแผนปฏิบัติการร่วมแม่น ้าโขงปลอดภัยเพื่อการ

ควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
: กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม (ป.ป.ส.)  

- โครงการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวชายแดน ไทย –
เมียนมา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ป.ป.ส.)

- โครงการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย - สปป.ลาว
เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน พ.ศ. 2562-2565
(ป.ป.ส.)

- การตรวจเส้นผมเพื่อสนับสนุนฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สนว.)
4.2 การพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและ
การพิสูจน์ทราบพื นที่เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- โครงการความร่วมมือทางการข่าว ไทย-เมียนมา, ไทย-สปป.

ลาว, ไทย-กัมพูชา, ไทย-มาเลเซีย (ป.ป.ส.) 



- การจัดท้าฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ (สนว.)
- โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และสร้างกระบวนการออกกฎหมายที่ดี (สกธ.)

• โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็น
ตัวชี วัด (สกธ.)

• โครงการประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายและติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย (สกธ.)
4.2 แผนงานยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องตามหลักสากล 
- โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรม

ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ (TIJ)
- โครงการพัฒนางานบังคับคดีเพื่อเอื อต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 

Business) (กบค.)
- โครงการพัฒนาข้อมูล และมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (สกธ)

• โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดท้ารายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศ (สกธ.)

• โครงการจัดท้านโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สกธ.)
• โครงการจัดท้านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (สกธ.)
• โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตามนโยบายและข้อปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
ข้อมูลเพื่อรับรองมาตรฐานสากลและมาตรฐาน ISO/IEC /๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ (สกธ.)

4.3 แผนงานด้านการพัฒนาองค์การสู่ขีดสมรรถนะสูง (HPO)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 กระทรวงยุติธรรม (สป.กพร.)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระทรวงยุติธรรม 

• การขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม (สป.ศปท.)
• การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนามและศพนิรนาม (สนว.)
• การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล (สนว.)
• การพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)
• การพัฒนาการศักยภาพบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท (กบค.)
• การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม (สกธ.)
• การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
(crime prevention) (สกธ.)

• การปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) จากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้ก้ากับดูแล 
(Regulator) (กบค.)

• การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และการป้องกันอาชญากรรม ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ (TIJ)

• โครงการ การจัดตั งหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและด้าเนินคดีอาญา (กบค.)
• โครงการพัฒนาบุคลากรในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (คป.)
• โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท้า
ผิด พ.ศ. 2561
(ที่ก้าหนดให้บุคลากรที่ท้าหน้าที่ต้องผ่านหลักสูตรตามที่ก้าหนด) (กพน)

• โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมพินิจในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (กพน)
4.4 แผนงานการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม

- โครงการแผนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั นบังคับคดีภายใต้กลยุทธ์ เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุมเป้าหมายการไกล่
เกลี่ยหนี ครัวเรือน หนี รายย่อย หนี เกษตรกร หนี  กยศ. และหนี  SMEs (กบค.)

- โครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (สป.ยธ.(สฉ.))
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (กคส.)
- โครงการพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการจ้าคุก (คป.)
- โครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม/มาตราการพิเศษแทนการด้าเนินคดี

อาญา (กพน)
4.5 แผนงานด้านการส่งเสริมงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั ง 

หลักนิติธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน (TIJ) 
- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั งในประเทศและ

ต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) องค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) (กบค.)

- โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการยุติธรรม (สกธ.)
• โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การน้าไปใช้ประโยชน์ (สกธ.)
• โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (สกธ.)
• โครงการส้ารวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน (สกธ.) 

- โครงการวิจัยการพัฒนาการท้างานบริการสังคมเป็นมาตรการลงโทษระดับกลาง (คป.) 
- โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ (กสพ.)
- โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)
- โครงการจัดประชุมเจรจาในต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการของ

ประเทศ (อนุญาโตฯ)
- โครงการวิจัยและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
- โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิการน้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท้าผิดในระบบงานคุมประพฤติ (คป.)
4.6 แผนงานสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- โครงการส่งเสริมและติดตามการใช้ประโยชน์จาก Big Data กระทรวงยุติธรรม (สป.ศท.) 
- โครงการขับเคลื่อนการปฎิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สกธ.)

• โครงการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน DXC (สกธ.)
• โครงการพัฒนาระบบกระบวนการดิจิทัลด้านการกระท้าผิดซ ้า (สกธ.)
• โครงการพัฒนาระบบกระบวนการดิจิทัลด้านติดตามสถานะคดี (สกธ.) 

- โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ เพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital service and office) (คป.)
- โครงการน้าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท้าผิด (คป.)
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นมาตรฐานในการสืบสวน
สอบสวนของประชาคมอาเซียน (กสพ.)
- โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science 
Service Center :FSSC) (สนว.)
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการฐานข้อมูลงานบริการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กคส.)
- โครงการการพัฒนาระบบ Applicantion นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (กพน)
- โครงการพัฒนาระบบงานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน เพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital service and office) 
(กพน)
- โครงการพัฒนาระบบการอ้านวยความยุติธรรมของส้านักงานยุติธรรมจังหวัด (สป.ยผ.สชจ.)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
- โครงการพัฒนาระบบให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สป.)

แผนงาน/โครงการ (ต่อ) แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

- โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
อนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท 
(ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) (อนุญาโตฯ)

- โครงการส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกับกองทุนยุติธรรม 
(สป.กย)

4.2 แผนพัฒนาการเข้าถึงกลไกการให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลัก
สิทธิมนุษยชน 
- โครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
• การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม (กคส.)
• โครงการประชาสัมพันธ์ในภารกิจด้านการบังคับ
คดีเชิงรุก (กบค.)
• โครงการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (สกธ.)
• โครงการจัดนโยบาย พัฒนากฎหมาย และ
ประสานงานในกระบวนการยุติธรรม (สกธ.)
• โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกัน
อาชญากรรมตามมติรัฐมนตรี (สกธ.)
• โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย
และงานยุติธรรม (สป.ยธ/กก.)

- โครงการการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการ
รับรู้แก่ประชาชน
• พัฒนาการใช้ Application Justice care เพื่อ
เข้าถึงการใช้บริการในกระบวนการยุติธรรม 
(สป.กย.)
• การพัฒนาระบบ Application นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชน 
(กบค.)
• การพัฒนา Mobile Application รู้หมด
กฎหมาย (สป.ยธ.กม.)
• การพัฒนา Mobile Application การให้ความรู้
ทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
• การพัฒนา Website ของกระทรวงยุติธรรม 
(สป.)

แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

- โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมใน
การป้องกันอาชญากรรมพิเศษและการ
เฝ้าระวังแจ้งเบาะแสอาชญากรรมพิเศษ 
(กสพ.)

- โครงการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ในเรื่องทางอาญา 
(กสพ.)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง
และบูรณาการฐานข้อมูลความม่ันคง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กสพ./
สนว./สป.ยธ.ยผ.)

แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

4.3 แผนงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ส่งเสริมคนดีสู่สังคม
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการแก้ไข 

ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด (คป.)
• โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุม
ประพฤติระดับต้าบล เพื่อเป็นกลไกการ
ให้บริการงานคุมประพฤติในพื นที่ (คป.)
• โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุม
ประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน 
(คป.)

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด 
• โครงการบูรณาการอาสาสมัครของทุก
หน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการผู้กระท้าผิด 
(คป.)
• โครงการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท้าผิดในชุมชน 
(คป.)
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการท้างานบริการสังคม (คป.)
• โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(สป.ยธ.)
• โครงการการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
ป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการ 
ยุติธรรม (กพน.)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
และชุมชนในการแก้ไขบ้าบัด การจัดการศึกษา 
ฝึกวิชาชีพ (กพน.)
• โครงการการน้าเครือข่ายภาคธุรกิจในการรับ
เยาวชนประกอบอาชีพภายหลังปล่อย (กพน.)
• การจัดงานเจรจาธุรกิจเพื่อการส่งเสริมคนดีสู่
สังคม (สป.ยธ.สมภพ.)
• โครงการพระด้าริสร้างงานสร้างอาชีพแก่
ผู้ต้องขัง (สป.ยธ.พธ.)

แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

- โครงการการข่าวเพื่อพิสูจน์ทราบแหล่งผลิตยาเสพติดนอกประเทศ ไทย-เมียนมา, ไทย-สปป.ลาว, ไทย-กัมพูชา, 
ไทย-มาเลเซีย  (ป.ป.ส.)       
4.3 แผนงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนคู่ขนานกับหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดนไทย              
- โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนคู่ขนานกับชายแดนไทย (ป.ป.ส.)       
4.4 แผนงานการอ านวยการขับเคลื่อนการแสวงความร่วมมือเพื่อยุติพื นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ
- โครงการอ้านวยการขับเคลื่อนการแสวงความร่วมมือ เพื่อยุติพื นที่แหลิงผลิตภายนอกประเทศ (ป.ป.ส.)       
4.5 แผนงานการบริหารจัดการสกัดกั นยาเสพติดพื นที่ชายแดน
- โครงการสกัดกั นยาเสพติดพื นที่ชายแดนทางบก (ป.ป.ส.)    
- โครงการสกัดกั นยาเสพติดพื นที่ชายแดนทางเรือ (ป.ป.ส.)       
- โครงการสกัดกั นยาเสพติดตามท่าอากาศยาน (ป.ป.ส.)       
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ้า (รท.)
- โครงการเรือนจ้าปลอดยาเสพติด ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล (รท.)
- โครงการเรือนจ้าปลอดยาเสพติด (รท.)
4.6 แผนงานการบริหารจัดการสกัดกั นยาเสพติดพื นที่พักคอย
- โครงการสกัดกั นยาเสพติดพื นที่พักคอย  (ป.ป.ส.)     
4.7 แผนงานการบริหารจัดการสกัดกั นยาเสพติดพื นที่ตอนใน
- โครงการสกัดกั นยาเสพติดพื นที่ตอนใน (ป.ป.ส.)       
- โครงการบ้าบัดและฟื้นฟูสมรรถนะภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (รท.)
4.8 แผนงานการอ านวยการขับเคลื่อนการสกัดกั นการน าเข้าส่งออกยาเสพติด
- โครงการอ้านวยการขับเคลื่อนการสกัดกั นการน้าเข้าส่งออกยาเสพติด (ป.ป.ส.)       
4.9 แผนงานการปราบปราม และสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
เครือข่ายข้ามชาติ
- โครงการปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่ส้าคัญและเครือข่ายข้ามชาติ (ป.ป.ส.)     
- โครงการปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอิทธิพลที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  (ป.ป.ส.)    
- โครงการปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื นที่แพร่ระบาด (ป.ป.ส.)       
4.10 แผนงานการพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านการข่าว (Big Data)
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลการข่าวยาเสพติด (ป.ป.ส.)       
4.11 แผนงานการสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติดทางเทคโนโลยี สืบสวนทางการเงินและสกุล เงินดิจิทัล
- โครงการพัฒนาระบบการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดสมัยใหม่  (ป.ป.ส.)       
4.12 แผนงานการอ านวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
- โครงการอ้านวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด (ป.ป.ส.)       
4.13 แผนงานการพัฒนาพื นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื นที่ตามแนวชายแดน
- โครงการอ้านวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด (ป.ป.ส.)    
- โครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนคู่ขนาน ไทย-เมียนมา (ป.ป.ส.)
- โครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนคู่ขนาน ไทย-สปป.ลาว (ป.ป.ส.)
- โครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนคู่ขนาน ไทย-กัมพูชา (ป.ป.ส.)
- โครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนคู่ขนาน ไทย-มาเลเซีย (ป.ป.ส.)
4.14 แผนงานการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)
- โครงการพัฒนาทางเลือกพื นที่ในประเทศ (ป.ป.ส.)
4.15 แผนงานการอ านวยการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดน
- โครงการอ้านวยการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน (ป.ป.ส.)
-โครงการการสร้างภูมิคุ้มและป้องกันยาเสพติดในสถานพินิจ (กพน.)
4.16 แผนงานการส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ และทักษะให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา (ป.ป.ส.)
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ป.ป.ส.)
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับกลุ่มเสี่ยงที่เคยเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ป.ป.ส.)
4.17 แผนงานการอ านวยการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่าง  เหมาะสมเป็น
รูปธรรม
- โครงการอ้านวยการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม (ป.ป.ส.)
4.18 แผนงานการสร้างระบบนิเวศสนับสนนุการป้องกันปัญหายาเสพติด
- โครงการสนับสนุนระบบนิเวศครอบครัว  (ป.ป.ส.)
- โครงการสนับสนุนระบบนิเวศโรงเรียน (ป.ป.ส.)
- โครงการสนับสนุนระบบนิเวศสถานประกอบการ (ป.ป.ส.)
- โครงการสนับสนุนระบบนิเวศชุมชน (ป.ป.ส.)
4.19 แผนงานการพัฒนากลไกต าบลเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการต้าบลม่ันคง ปลอดภัยจากยาเสพติด (ป.ป.ส.)
4.20 แผนงานการอ านวยการขับเคลื่อนการปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม
- โครงการอ้านวยการขับเคลื่อนการปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม (ป.ป.ส.)
4.21 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพ เพื่อดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จนครบ
กระบวนการ
- โครงการพัฒนาระบบการบ้าบัดรักษายาเสพติด (ป.ป.ส.)
- โครงการบ้าบัดรักษายาเสพติดด้านมาตรการทางเลือก (ป.ป.ส.)
4.22 แผนงานการให้การสนับสนนุทางด้านโอกาสของผู้ผ่านการบ าบัดรักษาอย่างเป็นระบบ และสร้างการ
ยอมรับ และการให้โอกาสทางสังคมอย่างเสมอภาค
- โครงการติดตามผู้ผ่านการบ้าบัดรักษายาเสพติด (ป.ป.ส.)
- โครงการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ้าบัดรักษายาเสพติด (ป.ป.ส.)
- โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด (คป.)
- โครงการเพิ่มสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (คป.)
- โครงการบ้าบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (กพน.)

4.2๓. แผนงานการอ านวยการขับเคลื่อนการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการ บ าบัดรักษา และการ
ลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด
- โครงการอ้านวยการขับเคลื่อนการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ้าบัดรักษาและการลดอันตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด
4.2๔. แผนงานการบริหารจัดการและพัฒนากฎหมาย   
- โครงการบริหารจัดการและพัฒนากฎหมาย (ป.ป.ส.)
4.2๕. แผนงานวิจัยและพัฒนา
- โครงการวิจัยและพัฒนา (ป.ป.ส.)
4.2๖. แผนงานติดตามและประเมินผล
- โครงการติดตามและประเมินผล (ป.ป.ส.)
4.2๗. แผนงานบริหารจัดการ
- โครงการบริหารจัดการ  (ป.ป.ส.)

แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

4.2 แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบการให้บริการงานด้านยุติธรรม
- โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงาน 

กพยจ. (สป.ยผ.)
- โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านน้าบริการรัฐ

สู่ประชาชน (สป.กก.)
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