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

สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ
(To raise legal awareness and 

respect of rights )

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To sustainably prevent 
and solve drug problems)

2 5 643

พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(To develop laws and justice system )

1 5

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์               
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

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)

42 13 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. จ้านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

2. ระดับความส้าเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล
3. ร้อยละของการวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปใช้

ประโยชน์  ในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม
4. ร้อยละของส่วนราชการท่ีสามารถด้าเนินการน้านวัตกรรมและ

เทคโนโลยี มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความทันสมัย

และสามารถน้าไปในการปฏิบัติงานได้
6. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความเชียวชาญและ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์การได้

1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป น้าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

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

ให้กับประชาชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและงาน

วิชาการมากขึ น
6. สร้างนวัตกรรมและน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ

1. สื่อท่ีใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
มีความทันสมัย ครอบคลุม และเหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่าย

2. ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รับรู้ เข้าใจกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3. ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและกลไกในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลักการ
สิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของสื่อท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกระทรวง
ยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ

2. ร้อยละของประชาชนและเครือข่ายท่ีเข้าร่วมรับรู้การเผยแพร่ 
บทบาท ภารกิจ กฎหมาย  ของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุก

3. ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน 

และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเอง   โดยไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น

4. ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงเครื่องมือและกลไกการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 

และหลักการสิทธิมนุษยชน

1. พัฒนาสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ 
กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุกให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของการน้าไปใช้

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื นฐานและกฎหมาย
เฉพาะ ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านสิทธิมนุษยชนแก่
ประชาชน ด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคม 

3. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายพื นฐานและกฎหมายเฉพาะ ด้านกระบวนการยุติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชน

1. ระดับความส้าเร็จของการอ้านวยความยุติธรรมตาม
มาตรฐานท่ีก้าหนด

2. ระดับความส้าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการประชาชน

3. ร้อยละของการลดระยะเวลาและขั นตอนการให้บริการ
ประชาชนทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการต่อหน่วย
งานของกระทรวงยุติธรรม

1. พัฒนาระบบการอ้านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. พัฒนาโครงสร้างและระบบการให้บริการงานด้าน
ยุติธรรมในภูมิภาค ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง

3. ส่งเสริมบทบาท ประสานความร่วมมือและเสริมสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนใน

ทุกภาคส่วน

1. ร้อยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง 
2. ร้อยละคดีพิเศษที่ด้าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก้าหนด
3. ร้อยละคดีพิเศษที่ด้าเนินการแล้วเสร็จและพนักงานอัยการมี

ความเห็นพ้อง
4. ร้อยละความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการด้าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5. มูลค่าทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ท่ีสามารถปกป้องรักษา ผลประโยชน์

ให้แก่รัฐ เอกชน และประชาชน

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ

1. ร้อยละการกระท้าผิดซ ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
2. ระดับความส้าเร็จการพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์

ผู้กระท้าความผิด
3. ระดับความส้าเร็จของการสร้างโอกาสให้กับผู้กระท้าความผิด

สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมและการ

ปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิด
5. ระดับความส้าเร็จของการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม

1. พัฒนาระบบการแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
2. การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระท้า
ความผิด 
3. พัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระท้าผิด
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม 
5. สร้างโอกาสให้ผู้กระท้าความผิดได้รับการพัฒนาให้มี
การศึกษา มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข

1. ความส้าเร็จในการควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
2. ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานะ : ณ วนัท่ี 26.9.62

1. การกระท้าผิดซ ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
2. ระบบการบ้าบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระท้าผิด มี

มาตรฐานตามหลักสากล
3. ผู้กระท้าความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. ระบบการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดได้รับการพัฒนา

ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระท้าผิด
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมคน

ดีสู่สังคม

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่
ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผน โดยด าเนินการลดจ านวนผู้ค้า 
ผู้เสพ และสัดส่วนการกระท าผิดซ้ าในระดับพื้นท่ี

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

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
(1) โครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงยุติธรรมให้ทันสมัย 

• กฎหมาย กฎและระเบียบด้านการบังคับคดีให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและอนุสัญญาระหว่างประเทศ (กบค.)

• การแก้ไขพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 (คป.)
• การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติ และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องกับกองทุน
ยุติธรรม (สป.กย) 

• ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรม พ.ศ. .... (สนว.)

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
1. แผนงานพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ 
กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุกให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการ
น าไปใช้
(1) โครงการประชาสัมพันธ์ในภารกิจด้านการบังคับคดีเชิงรุก (กบค.)
(2) โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและงานยุติธรรม (สป.กก.)
2. แผนงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื นฐานและกฎหมาย
เฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนด้วย
แนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
1. พัฒนาระบบการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(1) โครงการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกฎหมายเชิงรุก (กคส.)
(2) โครงการคลินิกยุติธรรม (กคส.)
(3) โครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ้าเลยใน

คดีอาญา (กคส.)
(4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุ้มครองพยาน (กคส.)
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการคุ้มครองพยาน 

(กคส.) 
(6) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความม่ันคง

ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กคส.)
(7) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ (กบค.)
(8) โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (สนว.)
(9) โครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี และประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม (กสพ.)
(10) โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม 

(สป.กย.)

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(1) การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

(กสพ.)
(2) โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กสพ.)
(3) โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวนและการบริหารจัดการคดีพิเศษตาม

หลักธรรมาภิบาล (กสพ.)
(4) โครงการจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษเพื่อ

สนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)
2. แผนงานบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ
(1) โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการท้างานกับหน่วยงานบังคับ

ใช้กฎหมายทั งในและต่างประเทศ (กสพ.)
(2) โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิด

อาชญากรรมพิเศษ (กสพ.)

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
1. แผนงานพัฒนาระบบการแกไ้ข บ าบัด ฟื้นฟูผู้กระท าผิด
(1) โครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด (คป.)
(2) โครงการพัฒนาการแก้ไขผู้กระท้าผิดแบบไร้รอยต่อระหว่างสถานที่

ควบคุมกับชุมชน (คป.)
(3) โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บ้าบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน (กพน.)
(4) โครงการจัดการศึกษาสายสามัญ การฝึกวิชาชีพ และการกีฬา (กพน.)
(5) โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ต้องขัง (รท.)

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
1. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
(1) โครงการการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก  
(2) โครงการการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอาเซียน
(3) โครงการการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอกภาคพื น

อาเซียน
(4) โครงการการอ้านวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเชิงรุก
2. แผนงานการสกัดกั นยาเสพติด สารตั งต้น และเคมีภัณฑ์
(1) โครงการการสกัดกั นยาเสพติด สารตั งต้นและเคมีภัณฑ์ 
(2) โครงการการอ้านวยการขับเคลื่อนการสกัดกั นยาเสพติด 

สารตั งต้นและเคมีภัณฑ์
3. แผนงานการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
(1) โครงการการปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่าย

การค้า ผู้มีอิทธิพลที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและเครือข่าย
ข้ามชาติ

(2) โครงการการพัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูล
สนับสนุน

(3) โครงการการด้าเนินการตามมาตรการต่อทรัพย์สินในคดี
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

(4) โครงการการอ้านวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่ม
การค้ายาเสพติด

4. แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก

(1) โครงการการพัฒนาพื นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือกพื นที่
ในประเทศ

35 5 1 2 1 2 6 21 3 4 6 1 2 54

1. ประชาชนมีความเชื่อม่ันต่อกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 80
2. ความส้าเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  ร้อยละ 80

ผลสัมฤทธิ์ (Result)

ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ (Indicators)



• ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... (กคส.)
• ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... (กบค.)
• ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) (กบค.)
• ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็ก

กระท้าความผิดอาญา) (สกธ.)
• ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายระหว่างประเทศ) (กบค.)
• ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (กคส.)
• ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (กคส.)
• ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระท้าให้บุคคลสูญหายพ.ศ. ....  (กคส.)
• โครงการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องกับกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
• ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษและอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง (กสพ.)

(2) โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และสร้างกระบวนการออกกฎหมายที่ดี (สกธ.)
• โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็น
ตัวชี วัด (สกธ.)

• โครงการประเมินผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายและติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย (สกธ.)
2. แผนงานยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องตามหลักสากล 
(1) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการป้องกัน

อาชญากรรมตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ (TIJ)
(2) โครงการพัฒนางานบังคับคดีเพื่อเอื อต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 

Business) (กบค.)
3. แผนงานเสริมสร้างและพัฒนาองค์การสู่ขีดสมรรถนะสูง (HPO)
(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 กระทรวงยุติธรรม (สป.กพร.)
(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระทรวงยุติธรรม 

• โครงการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อต่อต้านการทุจริต และส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม (สป.ศปท.)
• 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 ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ที่กระท้าผิด พ.ศ. 2561 (ที่ก้าหนดให้บุคลากรที่ท้าหน้าที่ต้องผ่านหลักสูตรตามที่ก้าหนด) (กพน.)

• โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมพินิจในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (กพน)
4. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ เพื่อความเป็นธรรมให้กับประชาชน

(1) โครงการแผนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั นบังคับคดีภายใต้กลยุทธ์ เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุมเป้าหมาย
การไกล่เกลี่ยหนี ครัวเรือน หนี รายย่อย หนี เกษตรกร หนี  กยศ. และหนี  SMEs (กบค.)

(2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (กคส.)
(3) โครงการพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการจ้าคุก (คป.)
(4) โครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม/มาตรการพิเศษแทนการด้าเนิน

คดีอาญา (กพน.)
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนนุให้มีงานวิจัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและงานวิชาการมากขึ น
(1) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

รวมทั ง หลักนิติธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน (TIJ) 
(2) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั งในประเทศและ

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

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

(4) โครงการวิจัยการพัฒนาการท้างานบริการสังคมเป็นมาตรการลงโทษระดับกลาง (คป.) 
(5) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ (กสพ.)
(6) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)
(7) โครงการจัดประชุมเจรจาในต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ

ของประเทศ (อนุญาโตฯ)
(8) โครงการวิจัยและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
(9) โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิการน้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท้าผิดในระบบงานคุมประพฤติ (คป.)
6. แผนงานสร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม
(1) โครงการส่งเสริมและติดตามการใช้ประโยชน์จาก Big Data กระทรวงยุติธรรม (สป.ศท.) 
(2) โครงการขับเคลื่อนการปฎิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สกธ.)

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

(3) โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ เพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital service and office) (คป.)
(4) โครงการน้าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท้าผิด (คป.)
(5) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)
(6) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science 
Service Center :FSSC) (สนว.)
(7) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการฐานข้อมูลงานบริการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(กคส.)
(8) โครงการการพัฒนาระบบ Application  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (กพน.)
(9) โครงการพัฒนาระบบงานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน เพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital service and office) 
(กพน.)

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

(1) โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กคส.)

(2) โครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชน (กคส.)

(3) โครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนชายแดนภาคใต้ (กคส.)

(4) โครงการขับเคลื่อนการด้าเนินงานให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(กคส.)

(5) โครงการขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน  (กคส.) 

(6) โครงการ ให้ความรู้เก่ียวกับการบังคับคดีและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับประชาชน (กลุ่ม
เปราะบาง, SMEs, เกษตรกร) (กบค.)

(7) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเคารพกฎหมาย 
(สกธ.)

(8) โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสิทธิเด็ก และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชน (กพน.)

(9) โครงการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้
เก่ียวกับอาชญากรรมพิเศษให้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค (กสพ.)

(10) โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
อนุญาโตตุลาการและการประนีประนอมข้อพิพาท 
(ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) (อนุญาโตฯ)

(11) โครงการส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกับกองทุนยุติธรรม 
(สป.กย.)

(12) โครงการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (สกธ.)

3. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมายพื นฐานและกฎหมาย
เฉพาะ ด้านกระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน
(1) โครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
• การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม (กคส.)
• โครงการจัดนโยบาย พัฒนากฎหมาย และ
ประสานงานในกระบวนการยุติธรรม (สกธ.)
• โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกัน
อาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (สกธ.)
• โครงการการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง
การรับรู้แก่ประชาชน
• พัฒนาการใช้ Application Justice care เพื่อ
เข้าถึงการใช้บริการในกระบวนการยุติธรรม 
(สป.กย.)
• การพัฒนา Mobile Application รู้หมด
กฎหมาย (สป.กม.)
• การพัฒนา Mobile Application การให้ความรู้
ทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
• การพัฒนา Website ของกระทรวงยุติธรรม 
(สป.)

แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

(3) โครงการปฏิบัติหน้าที่และด้าเนินการตาม
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในเรื่องทางอาญา (กสพ.)

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและ
บูรณาการฐานข้อมูลความม่ันคงพื นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กสพ./สนว./สป.ยธ.ยผ.)

แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

(6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม (รท.)
(7) โครงการต่อยอดการพัฒนาเรือนจ้าเศรษฐกิจพอเพียงตาม

โครงการก้าลังใจ 5 แห่ง (สป.ยธ/พธ.)
2. แผนงานการพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระท า
ความผิด 
(1) โครงการบ้านก่ึงวิถี (คป.)
(2) โครงการน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไข

ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด (โครงการก้าลังใจ) (คป.)
(3) โครงการคืนคนดีสู่สังคม (คป.)
(4) โครงการพัฒนาระบบสงเคราะห์และติดตามดูแลเด็กและเยาวชน

ภายหลังปล่อย (กพน.)
(5) โครงการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท้า CARE 

SUPPORT (รท./คป.)
3. แผนงานพัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระท าผิด
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด 

(คป.)
• โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับต้าบล 
เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื นที่ (คป.)
•  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคมุประพฤตเิพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท้าผิดในชุมชน (คป.)

4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม 
(1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการแก้ไข 

ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด 
• โครงการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้กระท้าผิดในชุมชน (คป.)
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท้างาน
บริการสังคม (คป.)
• โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (สป.ยธ.)
• โครงการการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันเด็กและ
เยาวชนเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม (กพน.)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชนในการ
แก้ไขบ้าบัด การจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ (กพน.)
• โครงการการน้าเครือข่ายภาคธุรกิจในการรับเยาวชนประกอบ
อาชีพภายหลังปล่อย (กพน.)
• การจัดงานเจรจาธุรกิจเพื่อการส่งเสริมคนดี
สู่สังคม (สป.ยธ.สมภพ.)
• โครงการพระด้าริสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง (สป.ยธ.พธ.)

5. แผนงานสร้างโอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้รับการพัฒนาให้มี
การศึกษา มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
(1) โครงการศึกษาแนวทางให้ภาคเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าท้างาน 

(กิจกรรมจ้างที่ปรึกษา) (พธ.)

แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

(2) โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนว
ชายแดน
(3) โครงการการอ้านวยการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก
5. แผนงานการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
เป็นรูปธรรม
(1) โครงการการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มทั่วไป
(2) โครงการการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ
(3) โครงการการอ้านวยการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม
(4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ้า 

(รท.)
(5) โครงการเรือนจ้าปลอดยาเสพติด ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการ

ควบคุม ดูแล (รท.)
(6) โครงการเรือนจ้าปลอดยาเสพติด (รท.)
(7) โครงการการสร้างภูมิคุ้มและป้องกันยาเสพติดในสถานพินิจ (กพน.)
6. แผนงานการปรับระบบนิเวศที่เหมาะสม
(1) โครงการการเสริมสร้างระบบนิเวศเชิงบวก
(2) โครงการการควบคุมระบบนิเวศเชิงลบ
(3) โครงการการอ้านวยการขับเคลื่อนการปรับระบบนิเวศที่เหมาะสม
7. แผนงานการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการ
บ าบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด
(1) โครงการการพัฒนาระบบการบ้าบัดรักษา
(2) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษายาเสพติด
(3) โครงการการบ้าบัดผู้เสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช)
(4) โครงการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)  
(5) โครงการการอ้านวยการขับเคลื่อนการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 

ให้เข้าถึงการบ้าบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยา
เสพติด

(6) การตรวจเส้นผมเพื่อสนับสนุนฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สนว.)
(7) โครงการบ้าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (รท.)
(8) โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด (คป.)
(9) โครงการเพิ่มสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ

ควบคุมตัว (คป.)
(10) โครงการบ้าบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (กพน.)
8. แผนงานกิจการพิเศษ
(1) โครงการการควบคุมพืชเสพติด
(2) โครงการการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด
(3) โครงการการพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่
(4) โครงการการขับเคลื่อนแผนพื นที่พิเศษ
9. แผนงานการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
(1) โครงการการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติดอย่างเป็นระบบและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ (ต่อ)

(11) โครงการแผนงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดกลางและขนาด
เล็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน และการสร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของประเทศ (กบค.)

(12) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คป.)

(13) โครงการอ้านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กบค./สป.ยผ./คป.) 

(14) การพัฒนาระบบ Application นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชน 
(กบค.)

2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบการให้บริการ
งานด้านยุติธรรมในภูมิภาค ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
(1) โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงาน กพยจ. 

(สป.ยผ.)
(2) โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านน้าบริการรัฐสู่ประชาชน 

(สป.กก.)
3. ส่งเสริมบทบาท ประสานความร่วมมือและ

เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม 

ให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน 

(1) โครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (สป.สฉ.)

(2 )  โครงการบูรณาการการ ให้ความช่ วย เหลือ

ประชาชนตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การ

อ้านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าสร้าง

สังคมเท่าเทียม (กย.)

(3)  โครงการ บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือการ

ด้าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์ของรัฐบาล (ศบร.)

(4) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านความ

ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและสถานศึกษาเพื่อ

ปลูกฝังสันติวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (สฉ.)

1 2 3 4 5 6

(10) โครงการพัฒนาระบบการอ้านวยความยุติธรรมของส้านักงานยุติธรรมจังหวัด (สป.ยผ.สชจ.)
(11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
(12) โครงการพัฒนาระบบให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สป.)
7. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(1) การจัดท้าฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ (สนว.)
(2) โครงการพัฒนาข้อมูล และมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (สกธ)

• โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดท้ารายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ (สกธ.)

• โครงการจัดท้านโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สกธ.)
• โครงการจัดท้านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (สกธ.)
• โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตามนโยบายและข้อปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยข้อมูลเพื่อรับรองมาตรฐานสากลและมาตรฐาน ISO/IEC /๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ (สกธ.)


