
แผนระดับท่ี 3

แผนระดับท่ี 2

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม 

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals)

“สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม”  (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

แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

แผนปฏิรูปประเทศท่ีสอดคล้องกับกระทรวงยุติธรรม

ด้านการเมือง
ด้านบริหาร

ราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีสอดคล้องกับกระทรวงยุติธรรม

(21) การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(20) การบริการ
ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

(17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังค

(11) การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต
(1) ความม่ันคง

(22) กฎหมาย
และกระบวนการ

ยุติธรรม

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การสร้างความเป็นธรรมและ               
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ             
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แผนระดบัท่ี 1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 -2565)

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ                     
การมีส่วนร่วมด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท  
ทั งทางอาญาทางแพ่งและพาณิชย์ และทางปกครอง

การพัฒนากฎหมายและ
ระบบบริหารงานยุติธรรม

พัฒนาระบบการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท้าผิด

การขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยดิจิทัล

สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ
(To raise legal awareness and respect of rights )

2 5 643
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

(To develop laws and justice system )

1

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

2. กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกับหลักสากลและปฏิบัติได้
3. วิจัยและพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

1. ประชาชนได้รับการอ้านวยความยุติธรรมอย่าง
รวดเร็ว เป็นธรรม และท่ัวถึง

2. พัฒนาการบริการงานยุติธรรม เพื่อประชาชน
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เกิดความ
เช่ือมั่นและเป็นธรรม

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

1. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความเป็นธรรม

2. ปกป้องรักษา ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน
3. ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมพิเศษ

เป้าหมาย

.

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

เป้าหมาย

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการ (Strategic Issues)

ความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

แนวทางการพัฒนา

อ้านวยความยุติธรรมและ 
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)

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(To sustainably prevent 
and solve drug problems)

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

ร่างแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 4

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2563 - 2565)

ตัวชี วัด

แนวทางการพัฒนา

1. จ้านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ระดับความส้าเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล
3. ร้อยละของการวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม
4. ร้อยละของส่วนราชการท่ีสามารถด้าเนินการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความทันสมัยและ

สามารถน้าไปในการปฏิบัติงานได้
6. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความเช่ียวชาญและสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์การได้

1.พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป น้าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2. ยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องตามหลักสากล 
3. เสริมสร้างและพัฒนาองค์การสู่ขีดสมรรถนะสูง (HPO) 
4. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ เพื่อความเป็น

ธรรมให้กับประชาชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ

งานวิชาการมากขึ น
6. สร้างนวัตกรรมและน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงาน

ยุติธรรม 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ

1. สื่อท่ีใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มี
ความทันสมัย ครอบคลุม และเหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่าย

2. ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รับรู้ เข้าใจกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3. ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและกลไกในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลักการสิทธิ
มนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ กฎหมาย
ของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุกให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการ
น้าไปใช้

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื นฐานและกฎหมายเฉพาะ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน ด้วย
แนวทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคม 

3. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื นฐาน
และกฎหมายเฉพาะ ด้านกระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

1. ระดับความส้าเร็จของการอ้านวยความยุติธรรมตาม
มาตรฐานท่ีก้าหนด

2. ระดับความส้าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการประชาชน 

3. ร้อยละของการลดระยะเวลาและขั นตอนการ
ให้บริการประชาชนทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการต่อ
หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม

1.  พัฒนาระบบการอ้ านวยความยุ ติธรรมให้แก่
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. พัฒนาโครงสร้างและระบบการให้บริการงานด้าน
ยุติธรรมในภูมิภาคให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3. ส่งเสริมบทบาท ประสานความร่วมมือและเสริมสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน
ในทุกภาคส่วน

1. ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง 
2. ร้อยละคดีพิเศษท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐาน   

ท่ีก้าหนด
3. ร้อยละคดีพิเศษท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จและพนักงานอัยการมี

ความเห็นพ้อง
4. ร้อยละความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการด้าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5. มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ท่ีสามารถปกป้องรักษา 

ผลประโยชน์ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั งภายในประเทศ
และนอกประเทศ

1. ร้อยละการกระท้าผิดซ ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
2. ระดับความส้าเร็จการพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์

ผู้กระท้าความผิด
3. ระดับความส้าเร็จของการสร้างโอกาสให้กับผู้กระท้าความผิด

สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติ

ต่อผู้กระท้าผิด
5. ระดับความส้าเร็จของการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม

1. พัฒนาระบบการแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
2. การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระท้าความผิด
3. พัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดให้มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระท้าผิด
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม 
5. สร้างโอกาสให้ผู้กระท้าความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา 

มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

1. ความส้าเร็จในการควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
2. ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2. การปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย 
3. การป้องกันยาเสพติด 
4. การบ้าบัดรักษายาเสพติด 
5. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

สถานะ : ณ วนัท่ี 25.09.62

(10) การ
ปรับเปลี่ยนคา่นิยม

และวัฒนธรรม

แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

1. ร้อยละของสื่อท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกระทรวง
ยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ

2. ร้อยละของประชาชนและเครือข่ายท่ีเข้าร่วมรับรู้การเผยแพร่
บทบาท ภารกิจ กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุก

3. ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และ
สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

4. ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงเครื่องมือและกลไกการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และ
หลักการสิทธิมนุษยชน

1. การกระท้าผิดซ ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
2. ระบบการบ้าบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระท้าผิด 

มีมาตรฐานตามหลักสากล
3. ผู้กระท้าความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. ระบบการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดได้รับการ

พัฒนาให้มีประสทิธิภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระท้าผดิ
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งในการส่งเสริม

คนดีสู่สังคม

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562

2 3 4 5 6 1 3 5 1 2 4 5 1 2 6 1 2 3 4 6 1 2 5

เกิดความเป็นธรรมในสังคม/ สังคมมีความสงบสุข

1. ประชาชนมีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 80
2. ความส้าเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  ร้อยละ 80

ผลสัมฤทธิ์ (Result)

ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ (Indicators)

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่
ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผน โดยด าเนินการลดจ านวนผู้ค้า 
ผู้เสพ และสัดส่วนการกระท าผิดซ้ าในระดับพื้นท่ี


