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คํานํา 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่เปน
ศูนยกลางการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรม  แปลงนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงไปสู 
การปฏิบัติ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ บริหารราชการทั่วไปของกระทรวงยุติธรรม เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกับสถานการณและแนวโนมดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ตลอดจนสอดรับกับเจตนารมณและนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ย่ีสิบป (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕79) ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ ย่ีสิบป          
(พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕79) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) ของกระทรวงยุติธรรม 
รวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมิติของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบทิศทางหรือกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ตอบสนองตอนโยบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมไปสูการปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด รวมทั้งใชเปนกรอบแนวทางในการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

แผนปฏิบัติราชการฉบับดังกลาวน้ีไดจัดทําข้ึน โดยยึดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป 
(พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม เปนกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหสอดรับกับบทบาท ภารกิจ หนาที่ที่สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีสวนเกี่ยวของ และมีเปาหมาย/ตัวช้ีวัด/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับ นอกจากน้ี ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอมูลจากสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใหมีความสมบูรณ ครบถวน สามารถนําไป
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนตอภารกิจของกระทรวงยุติธรรมตอไป 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณหนวยงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จนแลวเสร็จ            
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับดังกลาวน้ีจะเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาบุคลากร องคการ  และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อใหสามารถสนับสนุน การอํานวยความเปนธรรมและ
เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมตอไปอยางย่ังยืน  
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บทสรุปผูบริหาร 

สวนที่ ๑ 

 

 



 ๒ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

บทสรุปผูบริหาร 

1. ท่ีมา 
ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเขาสูยุคแหงการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง

ตามบริบทของสังคมในดาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ตลอดจน
เทคโนโลยีล้ําสมัยและความทาทายจากนโยบายของผูนําทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติและระดับหนวยงาน 
จําตองใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เพื่อเปนกรอบทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในการตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวง
ยุติธรรมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งใชเปนกรอบแนวทางในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน    
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวอยาง                   
มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหเปนกรอบการดําเนินงานระยะ ๓ ป ระหวางป พ.ศ. 2563 – 2565         
เพื่อรองรับสภาวการณที่เกิดข้ึน 

แผนปฏิบัติราชการฉบับดังกลาวน้ีไดจัดทําข้ึน โดยยึดโยงกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการทั้ง 6 ดาน เปนกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมุมมองจากผูมีสวนไดเสียทั้งจากสวนกลาง คือ บุคลากรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด   
กระทรวงยุติธรรม และสวนภูมิภาค คือ ผูแทนจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง ๑๘ จังหวัด นอกจากน้ี   
ยังไดรับการสนับสนุนในทางวิชาการจากคณะอาจารยที่ปรึกษาจากภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร     
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม     
มีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน แผนฉบับน้ีมีจุดเนน 3 ดาน คือ 1) การพัฒนาองคการ 2) การพัฒนาบริการและ
อํานวยความยุติธรรม และ 3) การบูรณาการการทํางาน  ใหความสําคัญกับความรวมมือและการประสานงาน
ที่มีความเปนหน่ึงเดียว ของหนวยงานในองคการใหมีความเขาใจรวมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน       
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย    
ที่กําหนดไวตอไป 

2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สนับสนุนการกําหนดเคาโครงและความสัมพันธกับนโยบายและยุทธศาสตร   
ตาง ๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอทิศทางและเน้ือหาของแผนปฏิบัติราชการ ฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม โดยกรอบแนวคิดประกอบดวยแผนระดับชาติที่เกี่ยวของและนโยบายสาธารณะสําคัญ ดังน้ี 

(1) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  
สรุปสาระสําคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังน้ี  
มาตรา 68 ในการที่รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว 
และไมเสียคาใชจายสูง  

 
 
 



 ๓ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

มาตรา 77 จัดใหมีกฎหมายเทาที่จําเปน ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปน
หรือไมสอดคลองกับสภาวการณ 2 1(regulatory guillotine) รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 

ตลอดจนประเมิน วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (regulatory impact assessment) อยางรอบดานและ

เปนระบบ  
มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผลน้ัน ตองทําแผน  

ใหชัดเจน ซึ่งมีความสอดคลองกับสํานักงานปลัดกกระทรวงยุติธรรมใน ๓ ดาน คือ  

    ดานที่ 1 ดานการบริหารราชการแผนดิน โดยไดนําเทคโนโลยีที่ เหมาะสม          
มาประยุกตใช มีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน มีการปรับปรุง       
และพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความทาทายใหม ๆ มีการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถ
อยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถ และผลสัมฤทธ์ิ
ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  

 ดานที่ ๒ ดานกฎหมายกําหนดใหมีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐ
โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจเน้ือหาสาระของ
กฎหมายไดงาย    

 และดานที่ ๓ ดานกระบวนการยุติธรรม ไดกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน รวมตลอดทั้งการสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมาย           
อยางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในสังคม อีกทั้งยังไดเสริมสรางและพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรขององคกรตาง ๆ ที่ เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม ใหมุงอํานวยความยุติธรรม                 
แกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว  

(2) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป กําหนดวิสัยทัศนใหประเทศมีความมั่นคง มั่ง ค่ัง ย่ังยืน          

เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy) โดยมี
ประเด็นการพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวของใน ๓ ยุทธศาสตร คือ              
๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคาม    
จากภายนอก การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน      
สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม  ในการเรงกระจายโอกาสการพัฒนาใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสงัคมที่เสมอภาพและเปนธรรม  
และ ๓) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล   

(3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว                  

ในยุทธศาสตรชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแมบท ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามน้ัน ทั้งน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับแผนแมบทภายใต



 ๔ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตรชาติใน 6 ประเด็นของแผนแมบทฯ ดังน้ี 1) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง  2) ประเด็นที่ 11                  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 3) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม                      
4) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 5) ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ 6) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

(4) แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

ประกอบดวยประเด็นการสงเสริมใหประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข 
เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งน้ี การปฏิรูปประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนงานสําคัญในการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวยดานการเมือง ดานบริหารราชการ
แผนดินการ ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม และดานสังคม 

(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดเปาหมายและแนวทางสําคัญ 

ออกเปน 10 ยุทธศาสตร โดยในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน  และยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ               
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ เปนกรอบในการดําเนินการปองกัน 

แจงเตือน แกไข หรือระงับยับย้ังภัยคุกคามเพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ ตามที่สภาความมั่นคงแหงชาติ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนและประสานบูรณาการการดําเนินงานดานความ
มั่นคง ใหเกิดความเช่ือมโยงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในอันที่จะสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ 
ทั้งน้ี ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความเกี่ยวของใน 4 นโยบายฯ ดังน้ี ๑. นโยบายความ
มั่นคงแหงชาติที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง      
และความสมานฉันทในชาติ 3. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบ       
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และ 4. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต 

(7) (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3  
 รางแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ใชสําหรับเปนกรอบแนวทางการประสาน

ความรวมมือในการบริหารงานยุติธรรมให เปนไปอยางสอดคลองและมีการพัฒนาอยางเปนระบบ                
มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของสังคม ซึ่ งมี  5 ยุทธศาสตร  ดัง น้ี ยุทธศาสตรที่  ๑             
การเสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตรที่ ๒       
การสงเสริมและพัฒนากระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้งทางอาญาทางแพงและพาณิชย และทาง



 ๕ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ปกครอง ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิด และยุทธศาสตรที่ ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยดิจิทัล 

(8) นโยบาย Thailand 4.0 
นโยบายไทยแลนด 4.0 คือ การเสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน (strength from within)  

และเช่ือมโยงกับภายนอก หรือประชาคมโลก (connecting the world) ในรูปแบบพันธกรณีระหวางประเทศ
และมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยเกี่ยวของ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวของในทั้งสองมิติ              
ในดานการพัฒนาภายในประเทศน้ันสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดพัฒนาใหบุคลากรมีขีดความสามารถ
เพิ่มข้ึน สรางนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและงาน
บริการ รวมทั้งการทํางานในรูปแบบเครือขายความรวมมือ (collaborative network)  

(9) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 4ที่ไดแถลงตอรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 

กรกฎาคม 2562 ซึ่งกําหนดใหมีการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม สํานักงาน
ปลัด   กระทรวงยุติธรรมจึงไดมีการเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย                  
ไมเปนธรรม ไมสอดคลองตอความตกลงระหวางประเทศหรือหลักสากล และที่เปนอุปสรรคตอการบริหาร
ราชการแผนดิน อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมาย                
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนและปรับปรุง
ระบบการชวยเหลือทางกฎหมาย ใหประชาชนเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็วและประหยัด สงเสริมงาน
กองทุนยุติธรรมเพื่อคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ          
และเยียวยาผูบริสุทธ์ิหรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม 

(10) นโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม  
นโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม มีจุดเนน 3 เรื่องหลักที่ เกี่ยวของกับสํานักงานปลัด    

กระทรวงยุติธรรม คือ 1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย ถูกตองตามหลัก          
นิติธรรมและเปนไปตามหลักสากล เรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน
ภาครัฐใหมีความเช่ือมโยงกันอยางไรรอยตอ สรางความรับรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหกับประชาชน  2. ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เปนการลดชองวางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม                 
โดยสรางโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง เสมอภาคและเปนธรรม อาทิ พัฒนางานกองทุน
ยุติธรรม และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และ 3. คืนคนดีสูสังคม การลดจํานวนผูกระทําผิดซ้ํา                  
โดยดําเนินการสนับสนุนการแกไขฟนฟูกลุมผูกระทําผิดดวยการสนับสนุนการฝกทักษะเพื่อประกอบอาชีพ            
การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของกลุมผูกระทําผิด เปนตน  

(11) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม 
แผนปฏิบั ติราชการ ระยะ 3 ป  (พ .ศ. 2563 - 25๖5) ของกระทรวงยุ ติธรรม             

เปนแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน       
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการ 6 ดานน้ัน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ในดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สรางการรับรูดานกฎหมาย
และเคารพสิทธิ อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมคนดีสูสังคม    

 



 ๖ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

4. องคประกอบ 
 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. 256๓ – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม             
มีองคประกอบ ดังน้ี 

(1) วิสัยทัศน (Vision) 
         “สรางเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม”  
        (Building unity to mobilize Justice) 

(2) คานิยมรวม (Core Value) 
   สุจริต จิตบริการ สานงานยุติธรรม 

   (Honesty , service – mind , coordination) 
 (3) พันธกิจ (Mission) 

 ๑) กําหนด นโยบายและ แผนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 
 ๒) อํานวยความยุติธรรมและสรางการรับรูใหแกประชาชนในระดับพื้นที่   
 ๓) พัฒนาระบบงาน บุคลากร องคความรู และกฎหมาย ที่เกี่ยวของ    
 ๔) สนับสนุนและประสานความรวมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคสวน 
(4) เปาหมาย (Goals)  

 ๑) ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
 ๒) ประชาชนไดรับบริการงานยุติธรรมอยางเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม  
 ๓) หนวยงานในกระทรวงยุติธรรมไดรับการสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔) เกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในการรวมกันขับเคลื่อนงานยุติธรรม 
(5) ผลสัมฤทธิ์ (Result) 
 “เปนองคการสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม” 
(6) แผนปฏิบัติราชการ (Strategic Issues) 

 6.1 แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ 
  มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี  

  1) เสริมสรางสมรรถนะในการบรหิารองคการดวยระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  2) เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่กาํหนด 
  3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
  โครงการสําคัญ อาท ิ
  1) โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรสูระบบราชการ 4.0 
  2) โครงการขับเคลือ่นงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม 
  3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย    

      “Regulatory Impact Assessment : RIA” 
 6.2 เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือประชาชน 
  มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี  

  1) สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแกประชาชน  
  2) เสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพใหกบั         
     ประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ อยางครอบคลุมและทั่วถึง 



 ๗ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  โครงการสําคัญ อาท ิ
  1) โครงการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัด 
  2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานบริการของกองทุนยุติธรรม 
  3) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธกองทุนยุติธรรม 
 6.3 บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย 
  มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี  

  1) พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็ง และสามารถขับเคลื่อนภารกิจได 
  2) สงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจ        

           งานยุติธรรมเพิ่มข้ึน 
  โครงการสําคัญ อาท ิ
  1) โครงการขับเคลื่อนพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของ ศยช. และการจัดโครงการ

           หรือกิจกรรมภายใตกรอบภารกิจ ๕ ดาน 
  2) โครงการบรูณาการความรวมมือเพื่อใหความชวยเหลอืประชาชนใหเขาถึงงานบริการ

      ของรัฐ ๘ กระทรวง  
  3) โครงการบรูณาการการใหความชวยเหลือประชาชนตามบันทึกความรวมมือ (MOU) 

      การอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสรางสังคมเทาเทียม 

5. แนวทางการติดตามประเมินผล 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป          

(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรม ดังน้ี  
๑) ผานระบบติดตามประเมินผลทางเล็กทรอนิกส เรียกวา “ระบบ PMS (performance monitoring 

system)” โดยผูรับผิดชอบระบบดังกลาว คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ทั้งในสวนผลการปฏิบัติงาน (performance) และงบประมาณ (budget) ซึ่งทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมจะตองรายงายทุกวันจันทรของทุกสัปดาห  

๒) ติดตามและประเมินผลผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR (Electronic 

Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) ซึ่งเปนระบบในการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดใหแตละหนวยงานจะตอง

เปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายละเอยีดขอมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ

แผนปฏิรูปประเทศ 

๓) ติดตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมทุกไตรมาส เพื่อนําผลรายงานมาทบทวนประมวล 
ปรับปรุงใหบรรลุตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่กําหนดไว 

๔) พิจารณาจากขอมูลตาง ปญหา อุปสรรค จากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองผลการ
ประเมินองคการตามเกณฑ PMQA ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียเรื่องรองเรียน จากชองทาง
ตาง ๆ เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลในจัดกลไกเสริมแรงระดับบุคคล และนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อทบทวน   
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใหเหมาะสมตอไป ทั้งน้ี  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมีการ
สรุปผลการดําเนินงานเปนประจําทุกปงบประมาณ 

 



 ๘ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๕) เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณในแตละป มีการสรุปวิเคราะหและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายป 
และนําผลสรปุการประเมินฯ ดังกลาว มาปรับใชในการประชุม ทบทวนและปรบัปรงุแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหา
ใหทันตอเหตุการณ โดยกําหนดดําเนินการในทุกปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดข้ึน  

 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงกับแผน ๓ ระดับ 
สวนที่ ๒ 

 

 



 ๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

1. ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง 
๑) เปาหมาย 
 1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
 1.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

1.๓ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพรอมในการ 
      ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

 1.๔ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ช่ืนชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวาง 
                  ประเทศ 
 1.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
 2.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 2.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
 2.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ 

  2.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ 
 2.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร   
 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการสนับสนุนในการปองกันและแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง โดยการชวยเหลือแกไขปญหาเดิมที่มีอยู และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวมในการสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบและสันติสุขอยางย่ังยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและ
ทรัพยสิน อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีการบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงอยางย่ังยืน  
 
2. ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๑) เปาหมาย 
 1.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลือ่มล้ําในทุกมิติ 
 1.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาส ใหทุกภาคสวนเขามาเปน 
             กําลังของการพฒันาประเทศในทุกระดับ 
 1.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
                  เพื่อสรางสังคมคุณภาพ 
๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
 2.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
 2.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 2.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 
 2.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 
 
 
 



 ๑๑ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 
 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สงเสริม สนับสนุนในการลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมเปนธรรม 
ในทุกมิติ โดยการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง สรางหลักประกันในการ
เขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียม พัฒนากลไกชวยเหลือผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสในการตอสูคดีที่มี
คุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การใหหลักประกันสิทธิของผูเสียหายและผูถูกกลาวหาในการไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน มีการกําหนดกรอบเวลาและข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรม 
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงการบริการตาง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม และพัฒนา
ระบบการชวยเหลือผูพนโทษในการกลับเขาสูสังคม 
 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง สราง
ภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน โดยการสรางการเรยีนรูของชุมชน ใหสามารถกาวทันการเปลีย่นแปลง พัฒนา
เทคโนโลยีและสงเสรมิโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรูตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางองคความรู
เกี่ยวกับดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
3. ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑) เปาหมาย  

1.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวมตอบสนอง 
                ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

1.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
1.๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบรกิารอยางสะดวก รวดเร็ว  
      โปรงใส 
2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุก 
       ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน และทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ                   

         พัฒนาประเทศ 
 2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงมั่น      
       และเปนมืออาชีพ 

2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 

2.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร  
 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มกีารปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ   
มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค  
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สรางประโยชนแกประชาชน มีการเช่ือมโยงการใหบริการ
สาธารณะของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกตใช เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย และตรวจสอบได 



 ๑๒ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 พัฒนาองคการใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล  
มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ พัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองตอความตองการในการปฏิบัติงาน         
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ รองรับบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ใหบุคลากรปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานเชิงรุกและ  
มองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม 
 สงเสริมในการรวมตอตานการทุจริตภาครัฐ สรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคล         
และประโยชนสวนรวม สรางจิตสํานึกและคานิยมใหต่ืนตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
รวมทั้งการจัดใหมีมาตรการและกลไกเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีระบบการรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ใหมีความทันสมัย              
มีความสากล ตามหลักนิติธรรม โปรงใส ลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม       
การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเปนไปอยางเสมอภาค สรางเอกภาพในการบริหารงานยุติธรรม   
ใหมีความรวมมือที่ดี บูรณาการและเช่ือมโยงการทํางานระหวางกัน  
 สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน              
ในกระบวนการยุติธรรม การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม พัฒนารูปแบบของการมีสวนรวม            
ในกระบวนการยุติธรรมใหมีความหลากหลาย การสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหกับประชาชน  
 
๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
๑. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 1 ความมั่นคง 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
 1.1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 1.2 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
 แผนยอยท่ี 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย มุงใชเทคโนโลยี

และการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร ปญหา    
ความรุนแรงในสังคม 

2. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. พัฒนาการเมือง มุงพัฒนานักการเมืองใหมีความรูความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม 
ปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตองตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
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4. สรางความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุงใหความสําคัญกับการที่ประชาชน       
และหนวยงาน/องคกรทุกภาคสวน ไดรวมกันดําเนินกิจกรรม เพื่อสรางความรักสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอํานาจหนาที่ เพื่อบูรณาการการแกไขปญหา       
ใหมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม 

5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
เปาหมายของแผนยอย 
1. ประชาชนมีความ มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มข้ึน 
2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลกัของชาติ สถาบันศาสนา

เปนที่เคารพยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 
3. การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงข้ึน 

  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดสงเสริม สนับสนุนในการดําเนินการรักษาความสงบ
เรียบรอยและสันติสุขภายในประเทศ  เสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ประชาชนอยูดีมีสุขมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี
ปรองดอง ตลอดจนรวมแกไขปญหาดวยสันติวิธี  ประเทศชาติมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลดวยการสราง
ความตระหนักรูดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพข้ึนพื้นฐานของประชาชน    

 แผนยอยท่ี 2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
   แนวทางการพัฒนา 
   สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
   9.  ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   เปาหมายของแผนยอย 
   2. ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 
   การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  มุงจัดการกับเงื่อนไขปญหาที่มีอยูเดิมทั้งปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวัง 
มิใหเกิดเงื่อนไขใหมข้ึน พรอมนําความสงบสันติสุขอยางย่ังยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
รวมทั้งสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชนทั้งประเทศและนานาชาติตอไป โดยมีการดําเนินการที่สําคัญในการ
อํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 แผนยอยท่ี 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
  แนวทางการพัฒนา 

1. บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
2. บูรณาการขอมูลดานความมั่นคง 
3. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
เปาหมายของแผนยอย 

  กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
    
 
 



 ๑๔ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

   การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   
   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีสวนรวมในการบูรณาการมีสวนรวมในกลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองครวม ในการรวมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงใหบังเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในระดับตาง ๆ 
 
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

1.1.คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญา     
 และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรูอยาง
 ตอเน่ืองตลอดชีวิต 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
แผนยอยท่ี 4  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

  แนวทางการพัฒนา 
  5. สงเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสรางศักยภาพใหผูที่เคยกระทําผิดสามารถ

ประกอบอาชีพเปนกําลังในการพัฒนาประเทศและอยู  ในสังคมอยางสงบสุข 
 เปาหมายของแผนยอย 
 1. แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตมีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเอง
  ใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ เรียนรูสิง่ใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ และความ 
  ตองการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

2. มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเช่ียวชาญตางประเทศเขามาทําวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   

 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการสงเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสรางศักยภาพ  
ใหผูที่เคยกระทําผิด สามารถประกอบอาชีพ เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และอยูในสังคมอยางสงบสุข    
โดยการพัฒนาฝมือแรงงานของผูกระทําความผิดที่อยูในเรือนจํา/ทัณฑสถาน อันเปนการฝกวิชาชีพตามความถนัด
ของแตละบุคคล 

 
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
 1.1 คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
 แผนยอยท่ี 1  การคุมครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ขยายฐานความคุมครองทางสงัคม 
2.  สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรบัแรงงาน 
3.  ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุมครองผูบริโภค 
เปาหมายของแผนยอย 

  คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุม เปราะบางไดรับการคุมครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มข้ึน 



 ๑๕ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
  สํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรมไดคํานึงการพัฒนามาตรการและกลไกสนับสนุนชวยเหลือประชาชน
ในกลุมเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวตํ่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและใหเกิด
ประสิทธิภาพในการแกปญหาใหตรงจดุและตรงกับความตองการของแตละกลุมอยางแทจริงและเหมาะสม  อีกทั้งยัง
คํานึงถึงสุขภาวะและจิตใจของกลุมเปราะบางและดอยโอกาสทั้งที่เปนเด็ก เยาวชน และผูใหญ ที่อยูในสถานที่
ควบคุมของกระทรวงยุติธรรม โดยมีการดําเนินการตอยอดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบ
การใหบริการดานสุขภาพความเปนอยูในสถานที่ควบคุม 
 

 4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
 1.1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 
 1.2 ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดวยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใช 
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 

แผนยอยท่ี 1 การพัฒนาบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน 
2.  พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
3.  ปรับวิธีการทํางาน 
เปาหมายของแผนยอย 
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   
การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางน้ัน สํ านักงานปลัด          

กระทรวงยุติธรรมไดมีการพัฒนาระบบและสรางนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการและ        
การใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส และประหยัด  ซึ่งตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่  
มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพใหการบริหารราชการแผนดิน ทั้งราชการสวนกลาง       
สวนภูมิภาคและทองถ่ิน มีความเขมแข็ง ไมซ้ําซอน ชัดเจน ทั้งยกระดับใหหนวยงานในสังกัดมีความพรอม     
ตอการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางประโยชนสุขแก
ประชาชนอยางย่ังยืน 
 แผนยอยท่ี 2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
   แนวทางการพัฒนา 

 3. จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
5. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธ์ิ
ของแผนงาน/โครงการ 

   เปาหมายของแผนยอย 
   หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

 
 
 
 



 ๑๖ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   
   สํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรมไดมีการพฒันาระบบการเงินการคลัง การบริหารจัดการการคลัง 
จัดซื้อจัดจางใหมีความโปรงใส เปนธรรม ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง บริหารและจัดการการเงิน
การคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ 
เหมาะสมและโปรงใส สามารถตรวจสอบการใชจายของภาครัฐไดทุกข้ันตอน   
 แผนยอยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามสีวนรวมในการดําเนินการบรกิารสาธารณะ และกิจกรรม 
             สาธารณะอยางเหมาะสม 
  2. สงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เปาหมายของแผนยอย 
  1. เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ  มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ

อยางเหมาะสม 
  2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสมรรถนะและสรางความทันสมัยในการจัดบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะใหกับประชาชน 
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดมีการปรับสมดุล ใหหนวยงานในสังกัดมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ทั้งในสวนกลางสวนภูมิภาคและทองถ่ิน ใหชัดเจนไมซ้ําซอนพัฒนา     
สรางทางเลือกในการสงมอบบริการใหกับประชาชน หลายรูปแบบ อกีทั้งยังเสริมสรางบทบาทของภาคสวนอื่น     
ในสังคม เพื่อใหประชาชนมีชองทางในการเขาถึงบริการของหนวยงานในสังกัดที่สอดคลองกับความตองการ
เฉพาะของบุคคลหรือกลุมคนไดงาย รวดเร็ว เปนธรรม เทาเทียม เสมอภาค และประหยัด   

 แผนยอยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวางเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” 
   2. กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ 
   3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหม          
             ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย 
   เปาหมายของแผนยอย 
   ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล และมีความคลองตัว 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   
  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการดําเนินการในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการในองคการที่เปนระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง มีความรวดเร็ว 
ถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนเลิศ ดวยการสรางนวัตกรรมการบริการและนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานตางๆ เพื่อสรางความ
พรอมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐ           
มุงผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุงหมายใหประชาชนไดรับความพึงพอใจและมีความเช่ือมั่นตอการปฏิบัติราชการ        
การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย 
  



 ๑๗ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 แผนยอยท่ี 5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ปรับปรุงกลไกในการกาํหนดเปาหมาย และนโยบายกําลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐานและ
       เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม
    อยางแทจริง 
   3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูงมีทักษะการคิดวิเคราะห
       และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
   4. สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครฐัทุกระดับอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 
   เปาหมายของแผนยอย 
   บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม             
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   
   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการเสริมสรางและพัฒนาใหบุคลากรในสังกัด            
ทั้งสวนกลางและภูมิภาค มีความพรอมทั้งความรู ความสามารถ ทักษะ กรอบความคิดและทัศนคติในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดในทุกมิติอยางมืออาชีพ สรางใหบุคลากรเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม            
มีจิตสํานึก จิตอาสา มีความสามารถสูง  มีภาวะผูนํา  มีจิตบริการ และมีความทันสมัยสามารถปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ         
 
5. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
 1.1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
 แผนยอยท่ี 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง และหลอม
วัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ 

2. สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต 

3. พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี    
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม 

4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 
5. ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน    

ของเจาหนาที่ 
   เปาหมายของแผนยอย 
   1.  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
   2.  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 
 



 ๑๘ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

   การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ   
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนงานการดําเนินการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรในทุกระดับ สงเสริมการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร
เครื่องมือและกลไกเพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรมพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ มุงเนน
การปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุมในสังคม โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน เนนการปลูกฝง และหลอหลอม  
ใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต  อีกทั้งยังสนับสนุนและสรางใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
เปนเครือขายเฝาระวัง สอดสอง และแจงเบาะแสการทุจริตเพิ่มมากข้ึน 

 แผนยอยท่ี 2 การปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางการพัฒนา 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
2.  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3.  พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต 
เปาหมายของแผนยอย 

    การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ 
   การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนงานการดําเนินการปองกันการทุจริต  มุงเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการกลไกและเครื่องมือ ที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต     
ทั้งทางวินัยและอาญาใหมีความรวดเร็วโปรงใส เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
กฎหมายและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงบูรณาการ
และพัฒนาเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงาน ที่สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
 
6. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
 1.1 กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียม     
และเปนธรรม 
 1.2 การอํานวยความยุติธรรม เปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ 
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
 แผนยอยท่ี 1 การพัฒนากฎหมาย 
   แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบทและ 
เอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

2. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม 
3. พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย 
4. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 

   เปาหมายของแผนยอย 
1. กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ภาครัฐ และภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมาย   

ที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 



 ๑๙ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. การปฏิบัติตาม และการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจทั่วถึงไมเลือกปฏิบัติ  
และเปนธรรม 

3. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย 
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
     สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมุงประสงคใหกฎหมายมีความเปนสากลโดยมีพลวัต          

ที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ของสังคมไทย มีการทบทวน แกไข ปรังปรุง พัฒนากฎหมาย          
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อใหทนัตอสภาวการณปจจบุัน โดยการสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย เพื่อมุงใหการขับเคลื่อนการใชกฎหมายใหเปนเครื่องมือในการสนับสนุน   
การพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคที่นําไปสู 
ความเหลื่อมล้ําดานตาง ๆ ของสังคมไทย   

แผนยอยท่ี 2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
   แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมใหเคารพ    
และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

2. กําหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมาย  
และยุทธศาสตรรวมกัน 

3. เสริมสรางพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการดานกระบวนการยุติธรรมดวยการ                   
มีสวนรวมของประชาชน และการสรางความเสมอภาคในการอํานวยความยุติธรรม     
ดวยการคุมครองผูดอยโอกาส 

4. สงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสองใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
5. กําหนดใหการรวบรวมและการพสิูจนพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมตองเปนไปตาม  

มาตรฐานสากล มีการใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร และศาสตรอืน่ ๆ  
6. ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม 
7. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

   เปาหมายของแผนยอย 
    การอํานวยความยุติธรรมมีความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคทั่วถึง เปนธรรม         
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมุงสรางมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรงใส  เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึง
ความยุติธรรม สรางความสมดุลระหวางสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับประโยชนสาธารณะ สูการ
เสริมสรางสงัคมนิติธรรมดวยกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อใหทุกภาคสวนไดรับความเปนธรรม
อยางเสมอภาค มีความเปนกลาง นาเช่ือถือ โปรงใส ตรวจสอบได  ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ดวยการทบทวน 
แกไข ปรังปรุง พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชน  เสริมสรางใหเจาหนาที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมมีจริยธรรมและความเปนธรรม ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพไมเลือกปฏิบัติ  อีกทั้งยังมีการบูรณาการ  
และเช่ือมโยงการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงความ
เปนไดอยางทั่วถึง 

 



 ๒๐ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

1. ดานการเมือง 
1.๑ ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานใหแกประชาชน 

3) เปาหมายกิจกรรม  ไมนอยกวารอยละ 60 
1.2 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย 
 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 

  กิจกรรมที่ ๑ ใหมีกลไกในการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีโดยควรใหมี
        สวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และอาจใหมีวิธีการดําเนินงานในลักษณะ       
        ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีความยืดหยุน และมีความเหมาะสมกับ  
        สถานการณและบริบทของแตละพื้นที่ ทั้งน้ี ควรมีกลไกทั้งในระดับชาติ และ     
        ในระดับพื้นที่ 
  กิจกรรมที่ 2 ใหมีการเฝาระวังสถานการณ ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา หรือ

        ปะทะรุนแรงระหวางฝายประชาชนกับประชาชน หรือกับฝายเจาหนาที ่      
        ดานความมั่นคง และเมื่อเกิดสัญญาณความขัดแยงในทางการเมืองใหมีมาตรการ       
        ปองกันอยางเปนระบบ 

 3) เปาหมายกิจกรรม 
   (กิจกรรมที่ 1 , 2 ไมมีการกําหนดคาเปาหมายไวในแผนของ สศช.) 
 

2. ดานบริหารราชการแผนดิน 
2.๑ ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน  

กลยุทธที่ 3 ยกระดับการใหขอมูลและใหคําปรึกษาจากหนวยงานของรัฐ 
แผนงานที่ 2 จัดใหมีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัล และศูนยบริการรวม 

 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 
          กิจกรรมที่ ๑ จัดใหมีศูนยบริการรวมในระดับกระทรวง และจังหวัดที่รองรับการขอรับริการตาง ๆ  
    ของหนวยงานในสังกัด ไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
                    กิจกรรมที่ ๔ ยกระดับศูนยบริการรวมตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันใหรองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 กิจกรรมที่ ๕  สนับสนุนใหเกิดการใชงาน เชน การประชาสัมพันธการสรางแรงจูงใจ (Incentives)  
         ใหประชาชนขอรับบริการภาครัฐผานชองทางออนไลนมากข้ึน การสรางความมั่นคง
         ปลอดภัยของการใหบริการใหประชาชนเพื่อใหเกิดความเช่ือมั่น เปนตน 
 
 
 
 



 ๒๑ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3) เปาหมายกิจกรรม  
 เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการขอแตละ
          กระทรวง 
 เปาหมายกิจกรรมที่ 4 (ไมมีกําหนดไวในแผน สศช.) 
 เปาหมายกิจกรรมที่ 5 ประชาชนไดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใช
          บริการในระดับสูงข้ึน 

2.2 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  2) กิจกรรม 
           กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา หรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
           กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน  
           เชน งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร 

3) เปาหมายกิจกรรม 
  เปาหมายกิจกรรมที่ 1 และ 2 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยาง
        มีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 

2.3 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงและพฒันาโครงสรางและระบบบรหิารงานของรฐัและลด/ละลายความเปนนิติบุคคล

   ของกรม 
แผนงานที่ 1 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 

 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน  
 2) กิจกรรม 
   กิจกรรมที่ ๑ การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการของทุกสวนราชการ 

3) เปาหมายกิจกรรม 
        เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ทุกสวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน  

 ๕ ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 
 

3. ดานกฎหมาย 

3.1 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 พัฒนากระบวนการจัดทําและตรวจพิจารณารางกฎหมายใหรวดเร็ว รอบคอบ    
      และสอดคลองกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการจัดทํารางกฎหมายของหนวยงานของรัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                 
  รางกฎหมายที่หนวยงานของรัฐจัดทําข้ึนมีความสมบูรณ มีการรับฟงความคิดเห็นของ       
  ผูมีสวนเกี่ยวของ และมีคําอธิบายและขอมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถวน ชัดเจน     
  และเขาใจไดงาย 
  
 
 



 ๒๒ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ กําหนดใหมีหรือปรับปรุงองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ “คณะกรรมการ
 ตรวจรางกฎหมายประจํากระทรวง” ซึ่งจะตองประกอบดวยนักวิชาการหรือ
 ตัวแทนจากภาคสวนที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย เพื่อทําหนาที่ 
 ในการกลั่นกรองรางกฎหมายของกระทรวง กํากับดูแลการปฏิรูปของกระทรวง
 ในสวนที่ตองมีกฎหมายรองรบั ตลอดจนพิจารณาปรับปรงุ หรือยกเลิกกฎหมาย
 ที่ลาสมัย หรือสรางภาระแกประชาชน และประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย    
 ที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง 
กิจกรรมที่ 2 จัดใหมีหรือพัฒนาหลักสูตรอบรมดานการรางกฎหมายเปนการเฉพาะโดยให

 หนวยงานของรัฐคัดเลือกเจ าหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทํ า           
 ราง กฎหมายเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว 

กิจกรรมที่ 3 จัดทําหรือปรับปรุงคูมือการรางกฎหมายใหมีความครบถวน โดยคูมือดังกลาว
 จะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความรูพื้นฐานในการยกรางกฎหมายแบบการ    
 ราง กฎหมายตลอดจนความรูพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนตอการ
 จัดทํารางกฎหมาย 
กิจกรรมที่ 4 จัดทําหรือปรับปรุงคูมือหรือแนวปฏิบัติในการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี  

 ซึ่งตองประกอบดวย สาระสําคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑและข้ันตอนการเสนอเรื่อง 
 (แนวปฏิบัติ) ที่เปนปจจุบันและสอดคลองกับการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
 แหงราชอาณาจักรไทยและมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวของแบบหนังสือและเอกสาร
 ที่ตองใชประกอบการเสนอ เรื่อง ขอมูลที่ตองแนบพรอมรางกฎหมายเพื่อใช 
 ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตองมีการระบุกรอบ
 ระยะเวลาที่ใชในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
  กิจกรรมที่ 5 กําหนดใหมีการจัดทําคําอธิบายประกอบรางกฎหมาย ซึ่งจะตองมีการอธิบาย
   สาระสําคัญเกี่ยวกับที่มาของ สภาพปญหา และวัตถุประสงคหรือ ความเปนมา
   ของการเสนอรางกฎหมาย โครงสรางและกลไกการดําเนินการตามรางกฎหมาย 
   ตลอดจน คําอธิบายรางกฎหมาย โดยใชถอยคําที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย 

 3) เปาหมายกิจกรรม 
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหการจัดทํารางกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม                                   

                        สภาพความตองการของสังคมและสอดคลองกับหลักการเปนกฎหมาย     
                     ที่ดีตามรัฐธรรมนูญ 

เปาหมายกิจกรรมที่ 2 เพื่อพัฒนาองคความรูดานการรางกฎหมายใหแกบุคลากรภาครัฐ 
เปาหมายกิจกรรมที่ 3 เพื่อใชเปนคูมือสําหรับจัดทํารางกฎหมาย 
เปาหมายกิจกรรมที่ 4 เพื่อใชเปนคูมือสําหรับการเสนอรางกฎหมาย 
เปาหมายกิจกรรมที่ 5 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารางกฎหมาย และใชสําหรับ   
 เปนเอกสารสรางการรับรูและประชาสัมพันธ 

 



 ๒๓ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.2 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 มีกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําและเสนอรางกฎหมายท่ีมี    
      ความสําคัญและจัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย รวมท้ังการให  
      ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
 แผนงานที่ 5 มีกลไกการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ พิจารณาผลักดันกลไกกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือในการยุติ  
  ขอพิพาท และใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในระดับชุมชนให
  เกิดผล อยางเปนรูปธรรม โดยอาจพิจารณาผลักดันกฎหมายวาดวยยุติธรรม
  ชุมชน เพื่อใหเกิดผลและสภาพบังคับในทางกฎหมายในการดําเนินการที่ชัดเจน 

 กิจกรรมที่ 2 จัดใหมีการฝกอบรมอาสาสมัครนักกฎหมายประจําทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่ให
  ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนประจําในระดับพื้นที่โดยเฉพาะใน
  ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนากลไกในการอบรมและให ความรูทางกฎหมายแกผูนําชุมชนและประชาชน   
 ในพื้นที่ ในการใหความรูพื้นฐานทางกฎหมายและการใหขอมูล เพื่อใหทราบถึง
 ชองทางหรือกลไกการขอรับความชวยเหลอืทางกฎหมาย หรือการติดตอราชการ
 ในเรื่องตาง ๆ ออนไลนมากข้ึน การสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใหบริการ
 ใหประชาชนเพื่อใหเกิดความเช่ือมั่น เปนตน 

3) เปาหมายกิจกรรม 
 เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหมีกลไกให ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในระดับ
         ชุมชน หรือทองถ่ิน 
 เปาหมายกิจกรรมที่ 2 มีกลไกสําหรับทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนําหรือ ชวยเหลือทาง 
                             กฎหมายแกประชาชนในทองถ่ิน 
 เปาหมายกิจกรรมที่ 3 เพื่อใหมีกลไกในการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

3.3 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 7 มีกลไกใหประชาชนเขาถึงกฎหมายโดยสะดวกและเขาใจกฎหมายไดงาย  
      รวมท้ังพัฒนาระบบฐานขอมูลของกฎหมาย คําพิพากษา คําวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให 
      ประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก 
 1. แผนงานที ่4 จัดทําคําแปลกฎหมายและคําอธิบายกฎหมายเปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางของอาเซียน 

 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  2) กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ ๑ ใหมีการเรงรัดการจัดทําคําแปลกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
    เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม    
    ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3) เปาหมายกิจกรรม 
          เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยสะดวก 

 2. แผนงานที่ 5  ใหมีการเผยแพรใหความรูทางกฎหมายใหแกประชาชนโดยใชสื่อประชาสัมพันธ        
                         ทุกชองทางรวมถึงจัดใหมีการอบรมวิธีการเขาถึงระบบฐานขอมูลทางกฎหมายของรัฐ
                   ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 



 ๒๔ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๒) กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 2 ใหหนวยงานของรัฐที่เปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือผูบังคับใชกฎหมายมีหนาที่  
         ในการใหความรูทางกฎหมายในสวนที่ตนรับผิดชอบใหแกประชาชน 
 ๓) เปาหมายกิจกรรม 

      เปาหมายกิจกรรมที่ 2 เผยแพรความรูทางกฎหมายใหแกประชาชนโดยใชสื่อประชาสัมพันธ 
                                      ทุกชองทาง 

4. ดานกระบวนการยุติธรรม 
4.๑ ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจน 
      เพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา 
 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 
    กิจกรรมที่ 1 บัญญัติกฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม      
                            กําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอน 

กิจกรรมที่ 2 กําหนดใหหนวยงานสรางระบบการตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาให                
       ประชาชนตรวจสอบวาเรื่องที่ใชบริการหรือเกี่ยวของดําเนินงานไปถึงข้ันตอนใด  
       (Tracking and / or notification system) 

 3) เปาหมายกิจกรรม 
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 มีกฎหมายที่กําหนดใหหนวยงานฯ กําหนด ระยะเวลาดําเนินงาน 
                            ในทุกข้ันตอน 
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีระบบใหประชาชน 
                            ตรวจสอบและหรือแจงความคืบหนาใหประชาชนทราบ 

4.2 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึง   
      กระบวนการยุติธรรม 
      แผนงานที่ 1 จัดใหมี/พัฒนามาตรการเพื่อคุมครอง ผูเสียหาย ผูตองหา และจําเลยเพื่อใหเขาถึงกระบวนการ    
                        ยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการปฏิบัติตอผูเสียหายและพยานที่เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 
          กิจกรรมที่ ๑ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีระบบการแจงสิทธิตามกฎหมาย
   สําหรับผูเสียหาย พยาน ผูตองหา และจําเลยในทุกข้ันตอน ตลอดจนมีระบบ     
   การรายงานความคืบหนาทางคดีที่มีประสิทธิภาพใหแกผู เสียหาย พยาน       
                         ผูตองหา และจําเลย 
          กิจกรรมที่ ๒ จัดใหมีมาตรการเพื่อคุมครองและปฏิบัติตอผูเสียหายและพยานใหเหมาะสม 
   ครอบคลมุ และรวดเร็ว   
          กิจกรรมที่ ๓ จัดใหมีมาตรการเพื่อคุมครองผูตองหาและจําเลยใหเหมาะสม ครอบคลุมและ 

 รวดเร็ว 
 กิจกรรมที่ ๔ จัดใหมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสิทธิภาพใหแกผูเสียหาย  

       ผูตองหา และจําเลย 
  



 ๒๕ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  3) เปาหมายกิจกรรม 
   เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 4 ไมมีระบุไวในแผนของ สศช. 
4.3 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึง  
      กระบวนการยุติธรรม 
 แผนงานที่ 3 พัฒนามาตรการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยอุปสรรคทางภาษาและการสื่อสาร 
 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีลามอยางเพียงพอและ 
 มีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนที่มาติดตอขอใชบริการ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดใหมีระบบประสานงานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแบงปน.  
 บุคลากรที่ทําหนาที่ลาม 
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ระบบการประชุมทางจอภาพเพื่อชวย..        
       ใหบริการลามอยางทั่วถึง 
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบผูเช่ียวชาญและระบบประสานงานระหวางหนวยงานในกระบวนการ
 ยุติธรรมในสวนของการแปลเอกสาร 

 3) เปาหมายกิจกรรม  
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 4 มีการพัฒนามาตรการ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม           
           โดยลดอุปสรรค ทางภาษาและการสื่อสาร 

4.4 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึง     
      กระบวนการยุติธรรม 

แผนงานที่ 4 พัฒนาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ 
 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๒ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีที่ต้ังที่งายตอการเขาถึง ใหมีแผนผัง 
                 ภายในหนวยงาน โดยใชรูปแบบและภาษาที่เขาใจงายและจัดใหมีบริการ 
                 ชวยเหลือผูมาติดตอในเบื้องตน 
กิจกรรมที่ ๓ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
                 ใหแกคนพิการ 
กิจกรรมที่ ๔ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมกําหนดเวลาดําเนินงานใหเหมาะสมกับ 
                 เวลาและระยะเวลาที่ประชาชนเขาใชบริการ 
กิจกรรมที่ ๕ จัดใหมีสถานที่และระบบการประสานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ 
                ประชาชนสามารถติดตอไดงายและเช่ือมโยงกัน 
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสและแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มชองทางในการเขา 
                ถึงกระบวนการยุติธรรม 

 3) เปาหมายกิจกรรม 
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 ถึง 6 มีการพัฒนาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

 



 ๒๖ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

4.5 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
แผนงานที่ 1 พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผูกระทําความผิดอาญา (Non-Custodial Measures) 

 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ ๑ ปฏิรูปการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา 
  กิจกรรมที่ ๓ พัฒนามาตรการการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวใหมีประสิทธิภาพ 
 3) เปาหมายกิจกรรม 
  เปาหมายกิจกรรมที่ 1 และ 3 มีการพัฒนามาตรการแทนการควบคุมผูกระทําความผิดอาญา 

4.6 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสรางความปลอดภัยและ 
     ความเปนธรรมในสังคม 

แผนงานที่ 2 กําหนดใหการลดการกระทําผิดซ้ําเปนเปาหมายการดําเนินงานของทุกหนวยงาน            
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาตัวช้ีวัดดานการลดการกระทําผิดซ้ํา ระบบและเครื่องมือการประเมิน                 
         ความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํา เพื่อใหทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม                 
        นําไปใชอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน 
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิธีการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดทั้งในและ                   
       นอกเรือนจํา ระบบเลื่อนช้ันนักโทษ ลดวันตองโทษพักการลงโทษและอภัยโทษ 
                 กลุมใหสอดคลองกับเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาข้ึน 
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาและแกไขกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของผูพนจาก                
       การคุมประพฤติและผูพนโทษที่มีความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํานอย เชน                 
       กฎหมายที่จํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพกฎหมายเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม   
       เปนตน 
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบสงเคราะหผูกระทําผิดหลังปลอยตัว รวมถึงมาตรการจูงใจให                
       ภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน 

 3) เปาหมายกิจกรรม 
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 3 และ 7 ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีเปาหมาย 
                                          การดําเนินงานในการลดการกระทําผิดซ้ํา 

4.7 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสรางความปลอดภัยและ    
      ความเปนธรรมในสังคม 

1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการ                
 ยุติธรรม เพื่อใหมีขอมูลที่เกี่ยวของกบัผูตองหาหรือจําเลยอยางมีประสิทธิภาพ
 มากย่ิงข้ึน 

  
 



 ๒๗ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 3) เปาหมายกิจกรรม 
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการ 
           ยุติธรรมไดรับการบูรณาการ เพื่อใหมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูตองหา    
                            หรือจําเลยอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

4.8 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสรางความปลอดภัย    
      และความเปนธรรมในสังคม 

แผนงานที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม สําหรับเด็กและเยาวชน  
1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2) กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ ๑ จัดต้ังหนวยงานประสานและขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็ก  
                  และเยาวชน 
 กิจกรรมที่ ๒ ใหความสําคัญกับการใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน การสังคมสงเคราะห
         และการคุมครองเด็กที่ยังไมเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพื่อปองกันการกระทําผิด 
 กิจกรรมที่ ๓ กําหนดนโยบายดานเด็กและเยาวชนตลอดจนมาตรการบําบัดฟนฟูบนพื้นฐาน
          ของหลักฐานเชิงประจักษ (evidence- based policy) ใชในการประเมินความเสี่ยง 
        เพื่อกําหนดมาตรการดูแล 

   กิจกรรมที่  ๔ พัฒนาประสิทธิภาพและแกไขขอขัดของในการใชมาตรการพิ เศษแทนการ                  
              ดําเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน 
 3) เปาหมายกิจกรรม 

  เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 4 มีมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการยุติธรรมสาํหรับเด็ก       
                                            และเยาวชน 

4.9 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 9 การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ       
      ในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
       แผนงานที่ 2 เสริมสรางและพัฒนาระบบงานเพื่อ สนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 

1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๓ สงเสริมการใชการจดัการความรูในการพัฒนาระบบการทํางานในกระบวนการ
         ยุติธรรมและใหความรูที่จําเปนแกประชาชน  
กิจกรรมที่ ๔ สงเสริมการใชขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการบริหารราชการ                             

  กิจกรรมที่ ๕ มีกิจกรรมประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะถึงผลการดําเนินงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 การบริการ และเรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมเปนระยะ ในรูปแบบและ
 ภาษาที่เขาใจงายเปาหมายกิจกรรม 

 3) เปาหมายกิจกรรม  
   เปาหมายกิจกรรมที ่3 ถึง 5 มีมาตรการเสรมิสรางและพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนใหเกิด     
                                          การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร 

 
 
 



 ๒๘ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

4.10 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ                
แขงขันของประเทศ 

1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2) กิจกรรม 
     กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการ 

อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในระดับภูมิภาค 
 3) เปาหมายกิจกรรม 
      เปาหมายกิจกรรมที่ 4 สถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
                              การอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในระดับภูมิภาค 

5. ดานสังคม 
5.1 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 การจัดการขอมูลและองคความรูดานสังคม 
 1) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2) กิจกรรม 
    กิจกรรมที่ 2 จัดลําดับความสําคัญการเปดเผยขอมูลที่ประชาชนตองการทราบและสรางการรับรู 
 3) เปาหมายกิจกรรม 

    เปาหมายกิจกรรมที่ 2 ประชาชนสามารถเขาถึงบริการขอมูลของภาครัฐที่ตรงกับความตองการ 
 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

๑) วัตถุประสงค 
 1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ ดี           
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 ๒. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร   
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได 
 3. คนไทยไดรับการศึกษาที่มี คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง          
อยางตอเน่ืองเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 4. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
 5. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา 
การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
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๒) เปาหมายรวม 
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบรูณ 
๒. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสรางภาพลักษณดี และเพิ่มความเช่ือมั่น  
 ของนานาชาติตอประเทศไทย 
5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได กระจายอํานาจและ        
    มีสวนรวมจากประชาชน 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

1.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
1.1.1  คนไทยสวนใหญมทีัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิม่ข้ึน 
1.1.2  คนในสังคมไทยทกุชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน 
1.1.3  คนไทยไดรับการศึกษาทีม่ีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ สามารถเรียนรูดวย 
           ตนเองอยางตอเน่ือง 
1.1.4  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
1.1.5 สถาบันทางสงัคมมีความเขมแข็งและมสีวนรวมในการพฒันาประเทศเพิม่ข้ึน    
           โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถาบันทางศาสนา ชุมชน  
           สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

1.2 แนวทางการพฒันา 
1.2.1  ปรบัเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จติสาธารณะ และพฤติกรรม      
  ที่พึงประสงค 
1.2.2  พัฒนาศักยภาพคนใหมีทกัษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
1.2.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.2.4  ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
1.2.5  พัฒนาระบบการดูแล และสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกบัสังคมสงูวัย 
1.2.6 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
2.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

2.1.1  เพิ่มโอกาสการเขาถึงบรกิารพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
2.2 แนวทางการพฒันา 

 2.2.1  เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตํ่าสุดใหสามารถ   
          เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  

  2.2.2  กระจายการใหบรกิารภาครัฐทั้งดานการศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการ 
          ที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง 
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3. ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน  
๓.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

 ๓.1.1  สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันได 
          อยางสันติประชาชนมสีวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง  
๓.1.2 ประชาชนในจงัหวัด ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาสใน 
         การศึกษาและการประกอบอาชีพทีส่รางรายไดเพิม่ข้ึน  

๓.2 แนวทางการพฒันา 
๓.2.1  การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

 ๓.2.2 การบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง 
     แผนงานทีเ่กี่ยวของกบัความมั่นคงกบัแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใตการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน  
  ๔. ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
                             ในสังคมไทย  

๔.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร  
  ๔.1.1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการ 
   ใหบรกิารของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกจิของประเทศ 
 ๔.1.2 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด  

4.๒ แนวทางการพฒันา 
 4.๒.1 ปรับปรงุโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกจิ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหม ี
   ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 
 4.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
 4.๒.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 4.2.4 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง 
   กับขอบงัคับสากลหรอืขอตกลงระหวางประเทศ  

 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
๑. นโยบายท่ี 1  เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
    1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย  

2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตมีสวนรวม และมีความพรอมเผชิญ    
      ปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง 

         3) ตัวช้ีวัด 
 3.๑ ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ 

๓.2 ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความมั่นคง 
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๔) กลยุทธ 
๔.๑ สงเสริมใหคนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา        

อยางย่ังยืนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยผนึกกําลังทุกภาคสวนต้ังแตระดับ
ชุมชน ตําบล หมูบาน จังหวัด ภาค และ ประเทศชาติ ใหเปนเครือขายสนับสนุนงาน  
ดานความมั่นคงและใหตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผลประโยชนส วนรวม           
ของประเทศชาติ 

 ๔.2 สงเสริมใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยปกติและสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
๔.๓ พัฒนาและเสริมสร าง ศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่  เพื่อ ใหมี ภูมิ คุ มกันและ                 

มีขีดความสามารถในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคง 
โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงและความทาทายใหมๆ ในอนาคต รวมทั้ งเสริมสรางความพรอม           
ของประเทศที่จะเผชิญสถานการณตาง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

๔.๔ พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะเสริมสรางองคความรูดานความมั่นคงใหแกผูบริหาร
และผูที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ใหรับรูถึงความสําคัญของมิติความมั่นคง
ที่ตองประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอยางเปนเอกภาพ 

๔.๕ สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยปลูกฝงวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินคานิยม      
ที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบ
และนอกระบบสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในดานความมั่นคง 

๔.๖ สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องคกร ภาคประชาสังคม      
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ไดเขามา         
มีบทบาท และสวนรวมในการสนับสนุนโครงการความรวมมือตาง ๆ และกิจกรรม     
ดานความมั่นคง ในการขจัดหรือลดปญหาดานความมั่นคง เพื่อสงเสริมการขยายตัว       
ทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม     
และการกระจายรายไดที่ทั่วถึง เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโต       
ทางเศรษฐกิจ ไปพรอมกันอย างทั่ว ถึง  เปนธรรม และ ย่ัง ยืน ( Inclusive and 
Sustainable Growth) 

๒. นโยบายท่ี 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
 1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  

1.1 การสรางความสามัคคีปรองดอง  
 ๒) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

๒.๑ คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวช้ีวัด 
   3.๑ ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย 
 3.๒ ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
 ๓.3 ระดับความสําเร็จของการชวยเหลือประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
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 4) กลยุทธ 
4.1 กําหนดองคกร/กลไกบริหารจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการภายใตแนวทางสันติวิธี 

โดยเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่ทุกภาคสวน มีความเช่ือมั่นและมีหลักประกันความ
ปลอดภัยตอการแสดงความคิดเห็น รวมถึงสงเสริมการเผยแพรแนวทางสันติวิธี         
การบริหารจัดการความขัดแยงบนหลักนิติธรรมและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย
การเคารพความเห็นตาง สิทธิ และเสรีภาพ 

4.2 สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเนนสรางความรู         
ความเขาใจในการดําเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของ       
ภาคประชาชนในการรวมกําหนดแนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง 

4.3 สงเสริมการเผยแพรความรูและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนทุกระดับอยาง       
เทาเทียม โดยเฉพาะความรูดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ตลอดจนพัฒนากระบวนการทํางานดานยุติธรรมใหมีความโปรงใส และรวดเร็ว 

4.4 มุงขจัดปญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย สงเสริมการสรางงาน 
การกระจายรายได การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพื่อใหรายไดตอหัวของประชาชน
มากข้ึน รวมถึงปฏิรูปกลไก การบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสราง ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุงสรางความเปนธรรมนําไปสู    
การกระจายอํานาจและจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรมและทั่วถึง ตลอดจนการเยียวยา
อยางเหมาะสมและเสมอภาค 

4.5 สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข         
มีความรักภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง                   
โดยมีแนวทางหรือการดําเนินการ ที่สงเสริมคานิยมที่ดีของสังคมไทย การสืบสาน
วัฒนธรรม การเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค   
และการยอมรับความคิดความเช่ือ อัตลักษณ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี      
ที่แตกตางกัน 

4.6 มุงเนนการบริหารและการดําเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความเขมแข็ง
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชนทองถ่ินใหมีอิสระและมีสวนรวม ในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนทองถ่ิน         
และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานการจัดการความขัดแยง 

3. นโยบายท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด      
    ชายแดนภาคใต  
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

2.1 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินและอยูรวมกนั
       อยางสันติสุข 

 3) ตัวช้ีวัด 
3.1 จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต 
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 4) กลยุทธ 
4.1 พัฒนางานดานการอํานวยความยุติธรรม ฟนฟูความเช่ือมั่นและลดความหวาดระแวง

ระหวางประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเปนธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรม สนับสนุนและเคารพหลกัสทิธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน รวมทั้ง ใหความชวยเหลือเยียวยาเจาหนาที่ ประชาชนและผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

4. นโยบายท่ี 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
 1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  

1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
 2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

2.1 หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉยตอการ   
      ทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

 3) ตัวช้ีวัด 
3.1 คาดัชนีช้ีวัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ 
       ประเทศไทย 

 3.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต 
 4) กลยุทธ 

4.๑ นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
4.๒ ผลักดันการแกไขกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการทุจริต  
      และใหบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 
4.๓ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการของภาครัฐ 
4.๔. รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธ 
       การทุจริต 

2.2.5 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  ท่ีแถลงตอรัฐสภา 
 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังตอไปน้ี 
๒.2.5.1 นโยบายหลกั 12 เร่ือง 
 ๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

๑.๑ สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชนในวงกวาง รวมทั้งเผยแพรศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางย่ังยืน 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพองคการในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดี 



 ๓๔ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๑.๒ ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดําริ ใหเปนแบบอยางการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
แกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้ง
ของหนวยงานในพระองค หนวยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพองคการในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดี 
๑.๓ สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง

และเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริยทุกพระองค เพื่อกอใหเกิดการมสีวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพองคการในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดี  
 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
  ๒.๒ ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี
สวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดอง และความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกตอง 
สรางคานิยม“ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
สอดคลองกับ 
  แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน   
  แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ เสริมสรางการรับรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิ
เสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ อยางครอบคลุมและทั่วถึง  
 ๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๓.๒ ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย  
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองที่ดี 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน   
  แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ เสริมสรางการรับรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิ
เสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ อยางครอบคลุมและทั่วถึง 

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑๑.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม  

โดยพัฒนาใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัว 
และเหมาะสมกับบรบิทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากําลังเจาหนาทีข่องรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงาน
และภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการ



 ๓๕ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แผนดินใหเกิดความเช่ือมโยงสอดคลองกันต้ังแตข้ันวางแผนการนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การ
ปรับปรุงการทํางานใหมีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดี 
 ๑๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินที่มีระบบการวิเคราะห และ

แบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได เพื่อใหเกิดการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในระบบบริการ
ประชาชนที่เปนไปตามความตองการเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ 
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๒  เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 
      ที่กําหนด 

  ๑๑.๔ เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ  
โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและเช่ือมโยงขอมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวาง 

หนวยงานของรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน เพื่อใหทุกภาคสวนมีความเขาใจถึง
สถานการณและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศที่มีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทํางาน 
เชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกันของทุกภาคสวนอยางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสราง
นวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณ วิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนไวลวงหนา 
เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดี 
๑๑.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยสรางความเช่ือมั่น ศรัทธา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และ

เจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของ
ชาติและเนนประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและ
ความรูความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยูตลอดจนสราง
ขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางาน 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ 
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดี 
   
 
 



 ๓๖ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  ๑๑.๖ พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ โดยการสรางความเขาใจถึงหลักการบริหารราชการข้ันพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแกไข
ปญหาอุปสรรคและลดขอจํากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องคกร
ภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเขามาดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนและมีบทบาทในการพัฒนา
บริการสาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งมีสวนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาหนาที่
ภาครัฐในทุก ๆ ดาน 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน   
  แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแกประชาชน 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  เสริมสรางการรับรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพใหกับ
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ 

๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน 
๑๑.๗.๑ ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก 

ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ ใหสามารถสนับสนุนและเอื้อตอการประกอบ
ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ
ต้ังแตจัดต้ังธุรกิจจนถึงการปดกิจการพรอมทั้งกํากับและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครดัยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม ถูกตองตามหลักนิติธรรม และเปนไปตามปฏิญญาสากล 
ตลอดจนเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐใหมีความเช่ือมโยงกัน 
อยางไรรอยตอ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอราชการไดโดยสะดวก รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ 
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดี 
 12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
                 12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติ
มิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติ     
มิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสาํนึกของคนในสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง 
ชอบธรรม  และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ   
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดี 
  12.2 ปฏิรปูกระบวนการยุติธรรม  
  โดยสงเสริมใหมีรูปแบบการลงโทษอื่น ที่ไมใชโทษอาญาตามหลักสากล มุงเนนยกระดับ      
การพัฒนาระบบ แกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําผิด สงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการสืบสวนสอบสวน ดานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กําหนดมาตรการ คุมครอง
เจาหนาที่ของรัฐ ในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด 
ๆ พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมใหดําเนินงานสอดประสานกันอยาง



 ๓๗ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เปนองคาพยพ เพื่อใหสามารถจัดการกับขอขัดแยงและกรณีพิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนน
การทํางานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยาง
เปนธรรม เสมอภาค โปรงใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได และสรางสังคมที่พัฒนาอยางเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เกิดความเสมอภาคและเทาเทียม   
พรอมทั้งผลักดันใหเกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
กฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม รวมทั้งใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือ
ผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวกและรวดเร็ว  
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
     กิจการบานเมืองที่ดี 

๒.2.5.2 นโยบายเรงดวน 12 เร่ือง 
 ๗. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑  
 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริม
การเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ต้ังแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษา
สูสาธารณะ เช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสรางนักวิจัยใหมและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล             
สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย 
อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง       
การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ 
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

     กิจการบานเมืองที่ดี 
 ๘. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา  
 โดยเรงรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผูกระทําผิด
อยางเครงครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด 
และเรงรัดดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเมือ่พบผูกระทําผดิอยางเครงครัด เพื่อใหภาครัฐปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดพรอมทั้งใหภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร

     กิจการบานเมืองที่ดี 
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 9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต  
 โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประเทศ ทุกภูมิภาค 
ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพ
ผานกระบวนการทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของสังคมสําหรับผูที่ผานการ
ฟนฟู และเรงสรางความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ทั้งในดาน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที ่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ เรงรัดการใหความ
ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาํหรบัเจาหนาที่ของรัฐ
ในพื้นที่ โดยใหเปนการแกไขปญหาภายในของประเทศดวยกฎหมายไทยและหลักการสากล 
สอดคลองกับ 

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒  เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน  
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแกประชาชน 

 ๑๐. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน  
 โดยมุงสูความเปนรัฐบาลดิจิทัลที่โปรงใสตรวจสอบได พัฒนาระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของ
ภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สําคัญใหเปนระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติ
บุคคล เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ ลดภาระคาใชจายของประชาชน ลดข้ันตอนที่ยุงยากเกินความ
จําเปนลดขอจํากัดดานกฎหมายที่เปนปญหาอุปสรรคตอการทําธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน แกไข
กฎหมายที่ไมเปนธรรม ลาสมัย และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ผานการทดลองใชมาตรการดาน
กฎระเบียบตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและขับเคลื่อนการใหบริการในทิศทางที่ตรงกับความตองการของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ 
สอดคลองกับ 
  แผนปฏิบัติราชการดานที่ 1   พัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการองคการ 
  แนวทางการพัฒนา ที่  1.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบั ติงาน                
           ใหมีประสิทธิภาพ 
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ดานการเมือง ดานบริหารราชการแผนดนิ ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานสังคม แผนปฏิรูปประเทศ 

ความมัน่คง การสรางโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม 
 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 
  

แผนระดับ ๑ 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ 
 

๑ ๔ ๖ 

แผนแมบท 

ภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
ความมัน่คง    การพัฒนาศกัยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

ความเสมอภาคและ

หลักประกนัทางสังคม 

การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

    การตอตานการทุจริต     

     และประพฤติมิชอบ 

    กฎหมาย 

   และกระบวนการ

  ๑๑  ๑๗  ๒๐  ๒๒  ๒๑ ๑ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาต ิ

   การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและย่ังยืน 
      การสรางความเปนธรรม 

       และลดความเหลื่อมล้ําใน

 

การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
   การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพ 

 

    ๑ ๒ ๕ ๖ 

นโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความมั่นคงแหงชาต ิ

เสรมิสรางความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาต ิ

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   สรางความเปนธรรม ความปรองดอง 

   และความสมานฉันทในชาต ิ
เสรมิสรางความมั่นคงของชาต ิ

จากภัยการทุจรติ 

     ปองกันและแกไขการกอความไมสงบ 
      ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

    ๑ ๒ ๓ 

การเสรมิสรางความรูความ

เขาใจและการมีสวนรวมดาน

กฎหมาย 

การสงเสรมิและพัฒนากระบวน 

การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้งทางอาญาทาง

แพง และพาณิชย และทางปกครอง 

การพัฒนากฎหมายและระบบ

บรหิารงานยุติธรรม 
พัฒนาระบบ 

การปฏิบัติตอผูกระทําผิด 
การขับเคลือ่นกระบวนการ

ยุติธรรมดวยดิจิทลั 

แผนแมบท 

การบรหิารงานยุติธรรมแหงชาต ิ

ฉบับที่ 3 

สรางการรับรู 
ดานกฎหมาย 

และเคารพสทิธิ 

ปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมพิเศษ 
สงเสรมิคนดี 

สูสังคม 
ปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 
อํานวยความยุติธรรมและ 

ลดความเหลือ่มล้ํา 

พัฒนากฎหมาย 

และ 

กระบวนการยุติธรรม 

แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 3 ป  

พ.ศ. 2563 – 2565 

ของกระทรวงยุติธรรม 

เสรมิสรางการอํานวยความยุติธรรม 
เพือ่ประชาชน 

บูรณาการและประสานความรวมมอื 

กับภาคีเครือขาย 
พัฒนาศกัยภาพการบรหิารจัดการองคการ 

แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 3 ป  

พ.ศ. 2563 – 2565 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แผนระดับ ๓ 

 
นโยบายรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

ที่แถลงตอรัฐสภา 
นโยบายหลกั  ๑๒  เร่ือง    นโยบายเรงดวน  ๑๒  เร่ือง 

แผนระดับ ๒ 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
สวนที่ ๓ 
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โครงสร้างกระทรวงยติุธรรม 

 



๔๖ 

โครงสร้าง สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม 

(Structure of the Office of the Permanent Secretary of Justice)  

กลุ่มพฒันาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม 

ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

(Regional  administration)  

กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง ราชการบริหารส่วนกลาง 

(Central administration)  

กลุ่มขบัเคลือ่นปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามคัคีปรองดอง 

  

กองกลาง กองกฎหมาย กองการต่างประเทศ กองบริหารการคลงั กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานกังานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภณัฑเ์พ่ือการพฒันาพฤตินิสัย สํานกัผูต้รวจราชการกระทรวง

 

สํานกังานกองทุนยุติธรรม สถาบนัพฒันาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สํานกังานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัท์

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองพฒันานวตักรรมการยุติธรรม กองออกแบบและก่อสร้าง ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั 18 จงัหวดั 
สํานกังานยุติธรรมจงัหวดั 58 จงัหวดั  

ท่ีมอบหมาย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคุมประพฤติ

จงัหวดัเป็นยุติธรรมจงัหวดั หน่วยงานภายใน สป.ยธ. 
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วิสัยทัศน (Vision) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

 

 

 

 

 

 

“สรางเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยตุิธรรม” 

Building unity to mobilize Justice (2019 -2022)   

 
 

เอกภาพ (unity)  หมายความถึง  ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (being one)  มีความสัมพันธ 
      เช่ือมโยง (intertwined) ประกอบกันจนอยูในลักษณะหลอมรวมกัน  
         (merge) เปนกลุมกอนทั้งดานรูปลักษณะและดานเน้ือหาเรือ่งราว0

1   
  เฮนรี่  ฟาโยล1 2  ไดกลาวถึงความมีเอกภาพไวสองประเด็น คือ     

• เอกภาพในการสั่งการ (unity of command)  เปนการบัญชาการเด่ียว
แบบเบ็ดเสรจ็ (single command)   เพื่อใหบรรลจุุดมุงหมายเดียวกัน           
มีลักษณะ คือ มีผูนําคนเดียวและรายงานตอคนคนเดียว   (only one leader 
and report to one person)  หรือมีความสัมพันธแบบหน่ึงเดียว (one 
subordinate - one superior relationship)  

- การมีเอกภาพในการสัง่การจะสงผลให 
 สรางความมีเอกภาพทางความคิด  (one common ideology) 
 ลดความสับสนในการปฏิบัติงาน (reduce confusion) 
 สงเสริมความมรีะเบียบ (build discipline) 

• เอกภาพในการปฏิบัติงาน  (unity of directions)   มุงทําใหเกิดการ
บรหิารงานที่มปีระสิทธิภาพเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมลีักษณะสําคัญ
คือมีแผนงานและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
- การมีเอกภาพในปฏิบัติงานจะสงผลให 
 ปองกันมิใหการปฏิบัติหนาที่กาวกายหรอืซ้ําซอนกัน (prevent 

redundancy) 
 ลดการใชทรัพยากรและคาใชจายที่ไมจําเปน (cost-effective use 

of resources and budget) 

 จาก สอ เสถบุตร ๒๕๓๑ : ๘๑๙  
2 (Henri Fayol)  นักทฤษฎีดานการบริหารจัดการชาวฝร่ังเศส เปนวิศวกรเหมืองแร ของบริษัท  Commentry-Fourchamboult-Decazeville  

ของฝร่ังเศส   ไดกลาวถงึ ความมีเอกภาพในหนังสือ “หลักการบริหาร ประการ ๑๔  (The 14 principles of management)”    

(https://www.academia.edu/25315912/4 Principles of Management by Henri Fayol)   

 

คําอธิบายวิสัยทัศน  

๓.๑ ภาพรวม 
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 สามารถแกปญหาไดทันทวงทีและถูกตองตรงประเด็น   
(problems solving skills) 

 มีการประสานงานกันอยางมรีะบบ และสรางการทํางานเปนทีม 
(systematic team work) 

 รูปแบบที่มุงสูความมีเอกภาพ  คือ การบรูณาการ  (integrate)   
   ความรวมมือ  (cooperate) หรือ หลอมรวม  (merge)  และสอดคลอง 
   กลมกลืน  (intertwined)  

ขับเคลื่อน  (mobilize/drive)  หมายถึงการปฏิบัติงาน การผลักดันใหสามารถปฏิบัติงานตางๆ ได     
        เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคองคการ 
งานยุติธรรม (justice)   หมายความถึงภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (core  

     functions) และภารกิจอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล หรือตามแผนงาน 
     อ่ืนๆ  (อาทิ ยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม  แผนปฏิรูป    
     แผนพัฒนา ฉบับท่ี ๑๒ แผนแมบทกระบวนการยุติธรรม  ฯลฯ) 

การสรางเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม หมายถึง  องคการมกีารปฏิบัติงานรวมกัน เปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน และมรีะบบ เพื่อประชาชนและสังคม 
 

 

 
 
 
 
 
 

ผังอธิบายวิสัยทศัน 

 

 
 

- ความร่วมมือกบัภาคส่วนต่าง ๆ หมายความรวมถึง กบัหน่วยในสังกดักระทรวงยุติธรรม 

   และหน่วยงานภายนอก ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ 

- งานช่วยเหลือ / สนบัสนุนทางกฎหมาย 

- งานบงัคบัใชก้ฎหมาย / งานดา้นคาํพิพากษา 

หมายเหตุ : 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  

ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

 
“สรางเอกภาพในการขบัเคล่ือนงานยตุธิรรม” 

Building unity to mobilize justice 
วิสัยทัศน 

 ๑. กําหนด นโยบาย และแผนใหสอดคลองกับความ เปลี่ยนแปลง 
๒. อํานวยความยุติธรรมและสรางการรับรูใหแกประชาชนในระดับพ้ืนท่ี   

  ๓. พัฒนาระบบงาน บุคลากร องคความรู และกฎหมายท่ีเก่ียวของ    
  ๔. สนับสนุนและประสานความรวมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคสวน  

พันธกิจ  

 
  ๑. ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
  ๒. ประชาชนไดรับบริการงานยุติธรรมอยางเทาเทียม ท่ัวถึงและเปนธรรม 
  ๓. หนวยงานในกระทรวงยุติธรรมไดรับการสนับสนุนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  
  ๔. เกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในการรวมกันขับเคลื่อนงานยุติธรรม   

เปาหมาย 

 
แผนปฏิบัติราชการดานท่ี ๑  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ 

               กพร./กค./ตน./ศปท./บค./กม./พบ./ยผ./สผต./ศท./กย./กส. 

แผนปฏิบัติราชการดานท่ี ๒  เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน    

                กก./กย./พธ./ศบร./ยผ.(สชจ.)(นค.)/สฉ./สมภพ. 

แผนปฏิบัติราชการดานท่ี ๓  บูรณาการและประสานความรวมมือกบัภาคีเครือขาย  

              พธ./กต./ยผ.(สชจ.)(นค.)(นย.)/กย./สฉ.  

  

แผนปฏิบัติราชการ 
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ค่านิยมรว่ม : สจุริต จิตบริการ สานงานยติุธรรม 

 7  ลกัษณะของวฒันธรรมสํานกังานปลดักระทรวงยติุธรรม 

  
Justify 
J ยึดถือความถูกตองและซื่อสัตยสุจริต 

  

Unity  
U มีความเปนหนึ่งเดียวกัน สามัคคี มุงม่ัน อดทน และอุทิศตน 

  
Service-mind  

S มีจิตบริการ 

  

Trust  
T ยอมรับนับถือและไววางใจซึ่งกันและกัน 

  
Innovation 

I สรางนวัตกรรมในการพัฒนางานใหกาวหนา 

  
Challenge & change  

C ไมกลัวความทาทาย พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  

Encourage  E สงเสริม สนับสนุนใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  

 

สุจริต 

หมายถึง ปฏิบัติหนาท่ี  

ดวยความถูกตองรวดเร็ว 

โปรงใสพรอมใหการ
ตรวจสอบ 

 

หมายถึง มีความสุภาพ  
นอบนอม กระตือรือรน 

ในการใหบริการและ 

ใหความชวยเหลือทันที 

โดยไมตองรอรองขอ 

จิตบริการ 

 

 

สานงานยุติธรรม 

 

หมายถึง กํากับเรงรัด 
ติดตาม ประเมินผล 
สนับสนุนและประสาน 
การปฏิบัติราชการ  
ของหนวยงาน ในสังกัด
กระทรงยุติธรรม 

 

(honesty) (service-mind) (coordination) 
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หลักการ : 

การพัฒนาองคการบริหารจัดการองคการ (Organizational management development)  เปนการ

เสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐในดานตางๆ ใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 

ตลอดจนเพ่ือรองรับกับสภาวะในอนาคต องคการมีโครงสรางที่ยึดหยุน และสามารถตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล         

และผูบริหารไดอยางรวดเร็ว (organizational agility)  มุงเนนการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการองคการ ควบคุม

สภาพแวดลอมตาง ๆ เพ่ือใหการขับเคล่ือนภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตรเปนไปอยางเปนมีระบบและชัดเจน      

(Top-down) มีการวางระบบขั้นตอนการดําเนินงานในสวนตาง ๆ รวมทั้ง  พัฒนาองคความรู งานวิจัย กฎหมาย  พัฒนา

และเสริมสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (multitask) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการองคการ เพ่ือการใหบริการและการอํานวยความยุติธรรมมีความรวดเร็ว ประหยัดและทั่วถึง  

พัฒนาระบบการเงินการคลัง  การจัดสรรงบประมาณ ที่ดินและส่ิงปลูกสรางของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนยกระดับ

คุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจองคการได 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตัริาชการดานที ่1 
พัฒนาศกัยภาพการบรหิารจัดการองคการ 

 

กพร./กค./ตน./
ศปท./บค./กม./พบ./
ยผ./สผต./ศท./กย./

กส. 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ประโยชนท่ีหนวยงาน/บุคลากรจะไดรับ 
 - สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีโครงสรางและระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ และระบบเทคโนโลยี 

  ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
- หนวยงานสามารถกาํหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพือ่ปรับปรุงองคกรใหสมบูรณมากข้ึน   

  ตอไป   

- หนวยงานมีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีภาพลักษณทีด่ ีไดรับความนิยมชมชอบจากผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย    

  สามารถเปนแบบอยางแกสวนราชการอื่นๆ นําไปประยุกตใชใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน 

- การปรับปรุงการบรหิารจัดการดานงบประมาณ การเงินการคลงัมีแผนงานที่ชัดเจน เปนไปอยางคุมคา ประหยัด   

  ตลอดจนเสริมสรางความโปรงใสในการปฏบิัติราชการ 

- องคการสามารถการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ไดอยางมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏบิตัิหนาที่ไดอยางรวดเร็ว  

  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติหนาที่ มีความกาวหนาในสายอาชีพ และคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน  

- บุคลากรมีการพัฒนาทักษะและองคความรูในดานงานยุติธรรม 

- บุคลากรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดผลประโยชนสุขประชาชนเปนสําคัญ 

- ประชาชนไดรับการบริการของกระทรวงยุติธรรมดวยความ 

  เปนธรรม ประหยัด รวดเร็ว และทั่วถึง 

- ประชาชนไดรับการบริการหรือการใหคําปรึกษาจากหนวยงาน 

  ในสังกัดเพิ่มมากข้ึนและเปนไปตามกฎหมาย 

- สังคมดาํเนินไปตามหลกันิติธรรม (rule of laws) สังคมมีความ 

  สงบสุข และมีการพัฒนาอยางย่ังยืนที่มีการบริหารจัดการองคการ  

  ความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ  

- ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภารกิจ    

  ของสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

ประโยชนท่ีประชาชน/สังคมจะไดรับ 
 

 

 ๑ 
 ๒ 
 ๓ 

เปนองคการที่มีศักยภาพ 
ในการบรหิารจัดการ 

   ยกระดับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

ตามระบบราชการ ๔.๐ 
 

   มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใชในการปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพ 

 

 

 ๑ 
 ๒ 
 ๓ 

    ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 
การบริหารจัดการองคการที่ดี 

      รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐาน 

รอยละของหนวยงานท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตวัช้ีวดั 

 

 ๑ 

 ๒ 

เสริมสรางสมรรถนะในการ

บริหารองคการดวยระบบ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

เสริมสรางและสนับสนุนให
การปฏิบัติงานเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด 

 แนวทางการพฒันา เป้าหมาย 

 

 ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
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๒. ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามระบบราชการ ๔.๐ 

 
 

2.  รอยละความสํ า เ ร็ จของการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

 
- โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรสูระบบราชการ ๔.๐ (กพร.) 
- โครงการจัดทําระบบมาตรฐานการบรหิารการคลังของ สป.ยธ. (กค.) 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน (ตน.)  
- โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม (ศปท.) 
- โครงการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม (ศปท.) 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบคุคล (บค.)  
- การพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย“Regulatory Impact    
   Assessment : RIA”(กม.)  
- โครงการพัฒนาบคุลากรตามสมรรถนะ ทักษะ และความรูท่ีจําเปนในงาน (พบ.)  
- โครงการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานดานกองทุนยุติธรรม (กย.) 
- โครงการเสริมสรางแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.) 
- โครงการประเมนิแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.) 
- โครงการติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (สผต.) 
- จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศท.)  
- โครงการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติและอนุบญัญัติท่ีเก่ียวของกับกองทุนยุติธรรม (กย.) 
- พัฒนาปรับปรุง จัดทํากฎหมายและระเบยีบขอบังคับในการแกไข เยียวยา และฟนฟูผูไดรบัผลกระทบ  
  (กม./ยผ.(นค.)) 
  

 

 
๑. ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการองคการท่ีดี 

 
แผนปฏิบัติราชการดานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ 

    

เปาหมาย 
 ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ท่ีสําคัญ  

 
 ๑. เปนองคการท่ีมีศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการ 

 ๑.  เสริมสรางสมรรถนะในการ

บริหารองค ก ารด วยระบบการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 2. เสริมสรางและสนับสนุนให

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป น ไ ป ต า ม

มาตรฐานท่ีกําหนด 

 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 

 
3.  ร อยล ะขอ งหน ว ยง า น ท่ีนํ า

เทค โน โ ล ยี ส า รส น เทศมา เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๓.  พั ฒ น า ระบบ เ ทค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพ 

 - โครงการหองสมุดกฎหมาย : สรางสรรคอนาคตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงการเรียนรู (กม.) 
- การเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรแทนการใช 
  สําเนาบัตรประชาชน (กม.) 
- โครงการพัฒนางานบริหารทรพัยากรบคุคลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บค.)  
- โครงการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุน 
  การกําหนดนโยบาย วางแผน และวิเคราะหงบประมาณ (ยผ.) 

 - โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ (Big Data) กลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย 
  กระทรวงยุติธรรม (ศท.) 
- โครงการพัฒนาและจัดหาซอฟแวรในการสนับสนนุการปฏิบัติงาน E-document (ศท.)  
- โครงการจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร กระทรวงยุติธรรม (ศท.) 
- โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (กย.) 
- โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานสําคัญกระทรวงยุติธรรม (Performance  
  Monitoring System : PMS) (ยผ.(ตผ.)) 
- โครงการเสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการดานคลังและพัสดุ (กค.)   48
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แผนปฏิบตัิราชการดานที่ 1 พัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการองคการ 
 

 แผนงานและโครงการสาํคัญ (Flagship Projects)สงขอมูลเบื้องตนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ policy 

1. แผนงานดานการเสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 หลักการ : เปนองคการที่มีแผนงานรองรับกับสภาวะตาง ๆ อยางชัดเจน มีการจัดสรรทรัพยากรมนุษย  

และสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจ

บรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเย่ียม เปนที่ยอมรับ   

และเกิดความย่ังยืนในการทํางานในระยะยาว มีเครื่องมือหรือเทคนิคที่นํามาใชหลายเทคนิค  เพื่อเปนแนวทาง

ในการยกระดับและพัฒนาองคการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรสูระบบราชการ ๔.๐ (กพร.) 
 2. โครงการจัดทําระบบมาตรฐานการบริหารการคลังของ สป.ยธ. (กค.) 
 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน (ตน.)  
 4. โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม (ศปท.) 

5. โครงการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม (ศปท.) 
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)  

 7. การพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย“Regulatory  
      Impact  Assessment : RIA”(กม.)  

 8. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ทักษะ และความรูที่จําเปนในงาน (พบ.)  
 9. โครงการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานดานกองทุนยุติธรรม (กย.) 
 10. โครงการเสรมิสรางแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.) 
 11. โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.) 
 12. โครงการติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (สผต.) 
 13. จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทลักระทรวงยุติธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศท.)  
 14. โครงการปรับปรงุ แกไข เพิ่มเติม พระราชบญัญัติและอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับกองทุนยุติธรรม 

        (กย.) 
 15. พัฒนาปรับปรงุ จัดทํากฎหมายและระเบียบขอบังคับในการแกไข เยียวยา และฟนฟูผูไดรับ 

        ผลกระทบ (กม./ยผ.(นค.)) 
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2. แผนงานดานการเสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 หลักการ : หนวยงานมีมาตรฐาน คูมือและแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนระบบ บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดอยางถูกตองมีความนาเช่ือถือ เปนธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนด  

ทั้งน้ี เพื่อเปนเครื่องมือที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรล ุ     

ตามวัตถุประสงคหรือผลสัมฤทธ์ิที่ต้ังไว เปนตน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญดังน้ี 

  1. โครงการหองสมุดกฎหมาย : สรางสรรคอนาคตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงการเรียนรู (กม.) 

  2. การเช่ือมโยงฐานขอมลูทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรแทนการใช 

        สําเนาบัตรประชาชน (กม.) 

  3. โครงการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บค.)  

  4. โครงการพัฒนาระบบขอมลูและสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุน 

        การกําหนดนโยบาย วางแผน และวิเคราะหงบประมาณ (ยผ.)  

3. แผนงานดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
 หลักการ : ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนาองคการที่จะประสบผลสําเร็จได ตองทํา

ความเขาใจ ถึงปจจัยดานองคการและการจัดการ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทํางาน และการใหบริการประชาชน  รวมทั้งการพัฒนาความรูความสามารถแก

ผูปฏิบัติงาน ใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถลดตนทุนใน

บางสวนลงได เชน ลดปริมาณการใชกระดาษ ลดเวลาในการทํางาน  ลดการทํางานที่ซ้ําซอน เปนตน โดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญดังน้ี 

  1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ (Big Data) กลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย 

        กระทรวงยุติธรรม (ศท.) 

  2. โครงการพัฒนาและจัดหาซอฟแวรในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน E-document (ศท.)  

  3. โครงการจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร กระทรวงยุติธรรม (ศท.) 

  4. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (กย.) 

  5. โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานสําคัญกระทรวงยุติธรรม (Performance  

       Monitoring System : PMS) (ยผ.(ตผ.)) 
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หลักการ : 

มุงเนนการอํานวยความยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชนเขาถึงความเปนธรรมอยางรวดเร็ว ประหยดัและทั่วถึง  รวมทั้งเรงรัดการสราง

ความรูความเขาใจแกประชาชน ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพ 

โดยดําเนินการผานกลไกของกระทรวงยุติธรรมในทุกรูปแบบ ทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค เชน สํานักงานกองทุนยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด เครือขายยุติธรรม

ชุมชน และเครือขายตาง ๆ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในทุกขั้นตอนให

ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา 

 

 

 

  6. โครงการเสรมิสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการดานคลังและพสัดุ (กค.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตัริาชการดานที ่2 
เสริมสรางการอํานวยความยตุิธรรมเพื่อประชาชน 

 

กก./กย./พธ./ศบร./ยผ.

(สชจ.)(นค.)/สฉ./สมภพ  

 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

- บุคลากรไดรับการสงเสริมบทบาทในการเปนผูประสาน    
  ประโยชนใหประชาชน  
- หนวยงานและบุคลากรไดรับความไววางใจ 
  และความเชื่อมั่นจากประชาชน 

 

ประโยชนท่ีหนวยงาน/บุคลากรจะไดรับ 
 

ประโยชนท่ีประชาชน/สังคมจะไดรับ 
 - ประชาชนไดรับการบริการตาง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม 

  ในหลากหลายชองทาง 
- ประชาชนไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
  อยางเทาเทียมเสมอภาค 
- ประชาชนอยูดีมีสุขเพราะสังคมสงบสุข  
- ความเหล่ือมลํ้าในสังคมสังคมลดลง ดวยสังคมไดรับการแกไขปญหา    
  หรือขอพิพาทอยางสันติวิธี เปนการ ประหยัดงบประมาณและ  
  เวลา ลดคดีเขาสูกระบวนการยุตธิรรมกระแสหลัก (main stream  
  justice) 
 

 

 ๑ 

 ๒ 

เป้าหมาย 

 
ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล 

ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีความรูและเขาใจกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ  

โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

 

 

 ๑
ตวัช้ีวดั 

รอยละของประชาชนที่ไดรับ 
การอํานวยความยุติธรรมตามมาตรฐานที่กําหนด 

 ๒ รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มารับการบริการงานยุติธรรม 

 ๓ รอยละของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่มีความรู
ทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ 
และสามารถปกปองสิทธิเสรีภาพของตัวเอง โดยไม

ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  

 ๑ 
 ๒ 

สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
แกประชาชน 

เสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม  
และสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ  

อยางครอบคลุมและทั่วถึง 

แนวทางการพฒันา  
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เปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ท่ีสําคัญ 

 

 

๑. ประชาชนได รับการอํานวย
ความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

 ๒. ประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ
มี ควา ม รู แล ะ เข า ใ จกฎ หมา ย 
กระบวนการยุติธรรม และสิทธิ
เสรีภาพ โดยไมละเมิดสิทธิของ
ผูอื่น 

 

 

๑. รอยละของประชาชนท่ีไดรับ 
การอํานวยความยุติธรรมตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

 2.  รอยละความพึ งพอใจของ
ประชาชนท่ีมารับการบริการงาน
ยุติธรรม 

 

 

3.  รอยละของประชาชนและ

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีความรูทาง

กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 

และสิทธิเสรีภาพ และสามารถ

ปกปองสิทธิเสรีภาพของตัวเอง 

โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

 

 

๑.  ส ง เ ส ริมการอํ านวยความ
ยุ ติ ธ รรม ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภา พแก
ประชาชน 

 ๒. เสริมสรางความรูทางกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม และสิทธิ
เส รีภาพใหกั บประชาชนและ
เจาหนาท่ีของรัฐ อยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 

    - โครงการสงเสริมการอํานวยความยุติธรรมโดยศูนยยุติธรรมชุมชน (ยผ.(นค. สชจ.)) 
    - โครงการชวยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุตธิรรม (กย.) 
    - โครงการพัฒนาระบบการทํางานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชน (กย.) 
    - โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการพัฒนาระบบงานบริการของกองทุนยุตธิรรม (กย.)  

- โครงการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาจังหวดัชายแดนภาคใตของกระทรวง 
  ยุติธรรม (ยผ.(นค.)) 
- โครงการประมวลผลขอมูลขาวสารดานงานยุตธิรรมจากส่ือส่ิงพิมพผานระบบออนไลน (กก.)  

 

 - โครงการผลิตส่ือและเผยแพรประชาสัมพนัธเสริมสรางการรับรูดานกฎหมายและงานยุตธิรรม (กก.)  
- โครงการยุติธรรมสูหมูบาน นาํบริการรัฐสูประชาชน (กก.) 
- โครงการสรางการรับรู การใช Application Justice Care เพื่อเขาถึงการใชบริการในกระบวนการ    
  ยุติธรรม (ยผ.(สชจ.)) 
- โครงการส่ือสารประชาสัมพันธกองทุนยุตธิรรม (กย.) 
- โครงการศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรมเคล่ือนท่ี (สยจ./ศบร.)  
- โครงการแกไขปญหาในพื้นท่ีจังหวัด (ยผ.(สชจ.)) 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงยุติธรรมลงสูภูมิภาค (ยผ.(สชจ.)) 
- โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนษุยชนแก
ประชาชน (พธ.) 
- โครงการสรางความเช่ือม่ันในหลักนิตธิรรมและการบังคับใชกฎหมาย (สฉ.) 
- โครงการขับเคล่ือนการจดัตั้งศนูยประสานงานการสรางความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท (สฉ.) 
- โครงการสรางการรับรูเพื่อสงเสริมการคืนคนดีสูสังคมของผูพนโทษ “สมภพเสวนา” (สมภพ)  
- โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ (กก.) 
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แผนปฏิบตัิราชการดานที่ 2  เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพือ่ประชาชน 
 

 แผนงานและโครงการสาํคัญ (Flagship Projects)สงขอมูลเบื้อ 

๑. แผนงานดานการสงเสริมการอํานวยความยุติธรรมท่ีมปีระสิทธิภาพแกประชาชน  
   หลักการ : หนวยงานรัฐตองพัฒนาแนวทางการใหบริการประชาชนที่มีมาตรฐานตามขอกําหนดของ

ภาครัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   โดยการพัฒนาปรับปรงุระบบการบริการใหทันสมัย เพื่อใหประชาชน
เขาถึงความเปนธรรมอยางรวดเร็ว ประหยัดและทั่วถึง โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี  

      1. โครงการสงเสรมิการอํานวยความยุติธรรมโดยศูนยยุติธรรมชุมชน (ยผ.(นค. สชจ.)) 
      2. โครงการชวยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม (กย.) 
      3. โครงการพัฒนาระบบการทํางานรวมกบัศูนยยุติธรรมชุมชน (กย.) 
      4. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการพฒันาระบบงานบริการของกองทุนยุติธรรม (กย.)  
  5.โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาจงัหวัดชายแดนภาคใตของกระทรวงยุติธรรม 
                (ยผ.(นค.)) 
  6. โครงการประมวลผลขอมลูขาวสารดานงานยุติธรรมจากสื่อสิง่พิมพผานระบบออนไลน (กก.)  

๒. แผนงานดานการเสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและ
เจาหนาท่ีของรัฐ อยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

 หลักการ : ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ มีความรูความเขาใจดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
และสิทธิเสรีภาพของตน ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพผูอื่น โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี 

  1. โครงการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสมัพันธเสริมสรางการรบัรูดานกฎหมายและงานยุติธรรม (กก.)  
  2. โครงการยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสูประชาชน (กก.)  
  3. โครงการแกไขปญหาในพื้นทีจ่ังหวัด (ยผ.(สชจ.)) 
  4. โครงการสรางการรบัรู การใช Application Justice Care เพื่อเขาถึงการใชบริการ 
                     ในกระบวนการยุติธรรม (ยผ.(สชจ.))  
  5. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธกองทุนยุติธรรม (กย.) 
  6. โครงการศูนยบรกิารรวมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่ (สยจ./ศบร.)  
  7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมลงสูภูมิภาค (ยผ.(สชจ.)) 
  8. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนแกประชาชน (พธ.) 
  9. โครงการสรางความเช่ือมั่นในหลักนิติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย (สฉ.) 
  10. โครงการขับเคลื่อนการจัดต้ังศูนยประสานงานการสรางความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท (สฉ.) 
  11. โครงการสรางการรบัรูเพื่อสงเสริมการคืนคนดีสูสังคมของผูพนโทษ “สมภพเสวนา” (สมภพ)  
  12. โครงการโรงเรียนยุติธรรมอปุถัมภ (กก.) 
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หลักการ : 

การอํานวยความยุติธรรม เปาหมายมุงลดความเหลื่อมล้ํา สรางความ
เปนธรรม และความสงบสุขในสังคม จําเปนอยางย่ิงจะตองไดรับความรวมมือ
จากเครือขายทุกภาคสวน มารวมกันเสริมสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนใน
สังคม ผานกลไกทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยรวม
กําหนดนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชนรวมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พธ./กต./กย./สฉ./ 

ยผ.(สชจ.)(นย.)(นค.)  

 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

แผนปฏบิตัริาชการดานที ่3 
บูรณาการและประสานความรวมมือกบัภาคีเครือขาย 

 

 
ประโยชนท่ีหนวยงาน/บุคลากรจะไดรับ 

  

- ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพ ของสินคาหรือผลิตภัณฑของกระทรวงยุติธรรม  

  ตอยอดใหเกิดอาชีพที่สุจริตของผูกระทําความผิดทั้งเด็ก เยาวชน และผูใหญ    

- บุคลากรไดรับองคความรูเชิงวิชาการในระดับประเทศและระดับสากลเพ่ือนํามาใช 

  ในการขับเคล่ือนงานยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  

- หนวยงานสามารถกําหนดแผนการดําเนินงานเหมาะสมตอสภาวการณ รวดเร็ว   

  ถูกตอง แมนยํา มีคุณภาพ และทาํใหงานประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผล 

- ภาคีและเครือขายมคีวามสมัครสมานสามัคคีในการประสานงานรวมกันดวยความ 

  เขาใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียว  กอใหเกิดความรวมมือกันของภาคีและเครือขายในการ 

  แกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและถูกตอง  

- เพ่ิมบทบาทและการยอมรับขององคการและประเทศในเวทีนานาชาติ    

 

- ประชาชนมีความปรองดอง กลมเกลียว สงัคมไทยมีความสงบสุข  

- นานาชาติใหการยกยองและมีความเช่ือม่ันในกระทรวงยุติธรรม 

  และกระบวนการยุติธรรมของไทย 

- มาตรการและกฎหมายทีป่รับปรุงหรือยกรางใหมสามารถบงัคับใช 

  ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาวการณปจจบุัน 

ประโยชนท่ีประชาชน/สังคมจะไดรับ 
 

 

 ๑ 
 ๒ 

เครือขายยุติธรรมมีความเขมแข็ง สามารถขับเคล่ือนภารกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการขับเคล่ือนภารกิจงานยุติธรรม
เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 

 

 

 ๑ 
 ๒ 

พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็ง  
และสามารถขับเคล่ือนภารกิจได 

สงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวม 
ในการขับเคล่ือนภารกิจงานยุติธรรมเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพฒันา  

 

 

๑ 
 ๒ 

รอยละของเครือขายยุติธรรมสามารถขับเคล่ือนภารกิจได
ตามที่กําหนด 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของภาคีเครือขายที่มีสวนรวม 
และสามารถขับเคล่ือนภารกิจงานยุติธรรม 

ตวัช้ีวดั 
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1. รอยละของเครือขายยุติธรรม

สามารถขับเคลื่อนภารกิจไดตามท่ี

กําหนด 

 
แผนปฏิบัติราชการดานท่ี 3 บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย 

    
เปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ท่ีสําคัญ 

 
๑. เครือขายยุติธรรมมีความเขมแข็ง 

สามารถขับเคลื่อนภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 
๒. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ

ขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของภาคีเครือขาย
ท่ีมีสวนรวมและสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจงานยุติธรรม 

 - โครงการขับเคล่ือนพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของ ศยช. และการจัดโครงการหรือกิจกรรมภายใต   

  กรอบภารกจิ ๕ ดาน (ยผ.(สชจ.))  
- โครงการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต 

  ของกระทรวงยุติธรรม (ยผ.(นค.)) 
- โครงการสรางและพัฒนาเครือขายดานความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและสถานศึกษาเพือ่ปลูกฝง 

  สันติวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง (สฉ.) 
- โครงการเสริมสรางเครือขายและพัฒนาองคความรูดานการตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ 

(กต.)  
 

 

 
๑ .  พั ฒ น า ศั ก ยภ า พ เ ค รื อ ข า ย
ยุติธรรมใหมีความเขมแข็ง และ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจได 

 
๒. สงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขาย
ใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน
ภารกิจงานยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

 

 

  - โครงการบูรณาการความรวมมือเพือ่ใหความชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงงานบริการของรัฐ ๘กระทรวง    

     (ยผ.(นย.)) 
   - โครงการบูรณาการการใหความชวยเหลือประชาชนตามบันทึกความรวมมือ (MOU) การอาํนวยความ     

     ยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าสรางสังคมเทาเทียม (กย.) 
   - โครงการศึกษาแนวทางใหภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน (พธ.) 
   - โครงการพัฒนารูปแบบโครงการกําลังใจไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานแหงใหม (พธ.) 
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แผนปฏิบตัิราชการดานที่ 3 บรูณาการและประสานความรวมมือกบัภาคเีครือขาย 
 

 แผนงานและโครงการสาํคัญ (Flagship Projects)สงขอมูลเบื้องต 

๑. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็ง และสามารถขับเคลื่อนภารกิจได 
  หลักการ : ความรวมมือในดานงานยุติธรรมน้ันมีกลไกหรือวิธีการที่หลากหลาย  หนวยงานมีกลไก

หรือวิธีการที่เหมาะสมกับภารกิจของตนอยูแลว ซึ่งจําตองพัฒนาใหตอบสนองตอสถานการณปจจุบันเพื่อ 

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี  

 1. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของ ศยช. และการจัดโครงการหรือกิจกรรม    
              ภายใตกรอบภารกิจ ๕ ดาน (ยผ.(สชจ.))  
 2. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
              ของกระทรวงยุติธรรม (ยผ.(นค.)) 
 3. โครงการสรางและพัฒนาเครือขายดานความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและสถานศึกษา 
             เพื่อปลูกฝงสันติวัฒนธรรมที่เขมแข็ง (สฉ.) 
 4. โครงการเสริมสรางเครือขายและพัฒนาองคความรูดานการตางประเทศ และองคการระหวาง   
     ประเทศ (กต.)  

2. แผนงานดานการสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม
เพ่ิมขึ้น 

  หลักการ : บทบาทการมีสวนรวมของภาคีเครือขายมีบทบาทสําคัญอยางย่ิง ในการสนับสนุนงาน

บริการงานยุติธรรมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานงาน และรวมมือ เพื่อสนับสนุน

ภารกิจดานยุติธรรมชุมชน ใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม โดยมีโครงการ/

กิจกรรมที่สําคัญ  ดังน้ี 

  1. โครงการบูรณาการความรวมมือเพื่อใหความชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงงานบริการของรัฐ           

      ๘ กระทรวง (ยผ.(นย.)) 

    2. โครงการบูรณาการการใหความชวยเหลือประชาชนตามบันทึกความรวมมือ (MOU) การอํานวย  

                ความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสรางสังคมเทาเทียม (กย.) 

    3. โครงการศึกษาแนวทางใหภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน (พธ.) 

     4. โครงการพัฒนารูปแบบโครงการกําลังใจไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานแหงใหม (พธ.) 
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การนําแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

สว่นที ่๔ 
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การนําแผนปฏิบตัิราชการ ฯ ไปสูการปฏิบตัแิละการตดิตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน มีความเช่ือมโยง        

และสอดคลองกับแผนในระดับตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตามประเมนิผล

ไดอย างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤท ธ์ิตามภารกิจของสํ า นักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม                    

ไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนการแปลงแผนปฏิบัติราชการ ฯ ไปสูการปฏิบัติ ยอมตองมีข้ันตอนการ

ดําเนินงานที่มีความสําคัญ ในการนําแผนไปสูการปฏิบั ติและการติดตามประเมินผลน้ัน สํานักงานปลัด       

กระทรวงยุติธรรมมีคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑    

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๓๖๖/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ฯ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ฯ และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะตอปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนระยะ  โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  

 ๑..การสรางความรูความเขาใจใหหนวยงานทกุภาคสวนที่เกีย่วของใหตระหนักถึงความสําคัญ

ของกระบวนการยุติธรรม งานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และงานในระดับ

พื้นที่  โดยจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในภารกิจของหนวยงานใหสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป   

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 ๒. ข้ันตอนระดับนโยบาย โดยผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและกําหนดนโยบาย        

เพื่อเปนกรอบแนวทาง ทิศทางของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  ๓. ข้ันตอนการปฏิบัติ คือ มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีผูแทนจากทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเขารวม    

ใหความเห็น และขอเสนอแนะ  

  ๔. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติ      

ในหลากหลายวิธีการ ดังน้ี   

   ๔.๑ การสรางสภาพแวดลอมและการจัดการความรูใหเอื้อตอการขับเคลื่อนโดยการ

จัดทําฐานขอมูลในรูปแบบ KM   

   ๔.๒ การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อใหสามารถใช

ประโยชนจาก ICT ในการพัฒนาตามแผนปฏิบั ติราชการของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ               

และมีประสิทธิผลสูงสุด 

 ๔.๓ การอาศัยเทคนิคตาง ๆ  ในการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับหนวยงานในสังกัด   

และบุคลากรอยางหลากหลายที่สําคัญ ไดแก  

 • การประชาสัมพันธสรางความเขาใจผาน website กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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• การถายทอดผานเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน ระบบวีดีทัศนทางไกล (Video 

Conference System)  

• การถายทอดโดยตรงระหวางบุคคล เชน การพบปะพูดคุย การประชุม       

การสัมมนา เปนตน  

• การประชาสัมพันธ ผานหนังสือเวียน แผนพับ วารสารกระทรวงยุติธรรม                    

สื่อสิ่งพิมพเว็บไซต  เปนตน 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติ 

ราชการ ระยะ ๓ ป ดังน้ี  

๑) ผานระบบติดตามประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส เรียกวา “ระบบ PMS(performance 

monitoring system)” โดยผูรับผิดชอบระบบดังกลาว คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัด      

กระทรวงยุติธรรม  ทั้งในสวนผลการปฏิบัติงาน (performance) และงบประมาณ (budget) ซึ่งทุกหนวยงาน

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะตองรายงานทุกวันจันทรของทุกสัปดาห แตหากเปนการรายงาน

เกี่ยวกับการกอสรางจะตองรายงานทุกวันศุกรของทุกสัปดาห 

๒) ติดตามและประเมินผลผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR 

(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform)       

ซึ่งเปนระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดให      

แตละหนวยงานจะตองเปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

๓) ติดตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมทุกไตรมาส เพื่อนําผลรายงานมาทบทวน
ประมวล ปรับปรุงใหบรรลุตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่กําหนดไว 

๔) พิจารณาจากขอมูลตาง ๆ  ปญหา และอุปสรรคจากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

ผลการประเมินองคการตามเกณฑ PMQA ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียเรื่องรองเรียน        

จากชองทางตาง ๆ  เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลในจัดกลไกเสริมแรงระดับบุคคล และนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อทบทวน 

และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใหเหมาะสมตอไป ทั้งน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมีการ

สรุปผลการดําเนินงานเปนประจําทุกปงบประมาณ 

๕) การประชุม ทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

และแกไขปญหา ใหทันตอเหตุการณโดยในทุกปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดข้ึน   
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 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1  
                (พ.ศ. 2562 - 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๑ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ๑ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๑ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๑ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๒ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๖๒  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๒ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๖๒  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๒ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๖๒  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 

หนวยงาน รวม ขาราชการ
(ตําแหนง) 

ลูกจาง
ประจํา 
(อัตรา) 

พนักงาน
ราชการ 
(อัตรา) 

ลูกจางช่ัวคราว 
เงิน

งบประมาณ 
(อัตรา) 

เงินนอก
งบประมาณ 

(อัตรา) 
ไมสังกัดกอง/สํานัก (ผูบริหารระดับสงู) 19 19     
กองกลาง 69 29 - 17 - 23 
กองกฎหมาย 47 31 - 14 - 2 
กองการตางประเทศ  28 15 - 5 - 8 
กองบริหารการคลัง 82 35 15 17 - 15 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 79 36 - 33 - 10 
กองพฒันานวัตกรรมการยุติธรรม 23 7 - 6 - 10 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 104 50 - 20 - 34 
กองออกแบบและกอสราง 34 15 - 13 - 6 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 52 35  6  11 
สถาบันพฒันาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 41 20  10  11 
สํานักงานกองทุนยุติธรรม 21 21    - 
สํานักงานผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 34 15  14  5 
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 539 85  33  421 
สํานักงานบงัคับคดีอาญาและบังคับใช
กฎหมาย 

2 2     

สํานักงานคณะกรรมการเสริมสรางความ
สมานฉันทแหงชาติ 

10     10 

กลุมพฒันาระบบบริหาร 17 6 - 8 - 3 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 12 10  2   
ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม 16 2  5  9 
ศูนยชวยเหลือลูกหน้ีและประชาชนที่ไมได
รับความเปนธรรม 

18     18 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทจุริต 18 8  2  8 
สํานักงานสงเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ
เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย 

- - - - - - 

กลุมงานบริหารงานยุติธรรม - - - - - - 
กลุมงานอํานวยความยุติธรรม - - - - - - 
กลุมงานพัฒนาพฤตินิสัย - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 1,265 441 15 205 - 604 
 

 

ภาคผนวก ๓ 

กรอบอัตรากาํลงับคุลากรสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม  
 

ขอมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๔  
คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบตัริาชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  

 

 

 

 

73 

 



 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๔  
คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบตัริาชการสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) คร้ังท่ี 1/2562 

วันท่ี 18 มกราคม 2562  
ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ช้ัน 8  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาคผนวก ๕  
ภาพการประชมุคณะกรรมการ / การประชมุเชิงปฏิบัติการ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)  

ระหวางวันท่ี 23 - 24 มกราคม 2562  
ณ หองจูปเตอร 12 อาคารชาเลนเจอร 

ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ๕  
ภาพการประชมุคณะกรรมการ / การประชมุเชิงปฏิบัติการ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) คร้ังท่ี ๒/2562 

วันท่ี ๑๔ มีนาคม 2562  
ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑  ช้ัน  ๙ 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๕  
ภาพการประชมุคณะกรรมการ / การประชมุเชิงปฏิบัติการ 

77 

 



 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) คร้ังท่ี ๓/2562 

วันท่ี ๒ กรกฎาคม  2562  
ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ช้ัน ๙  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๕  
ภาพการประชมุคณะกรรมการ / การประชมุเชิงปฏิบัติการ 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

 

 
หนังสืออนุมัติประกาศใชแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565)  

ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ๖  

การอนมุตัิแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
ของสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ๖  

การอนมุตัิแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
ของสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  
ภาคผนวก ๖  

การอนมุตัิแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
ของสาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม 
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กลุ่มงานนโยบายและยทุธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
 
  

 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
 
 
  

 
 

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 
 
  

 
 
 

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ  
 
 
 
  

 
 
 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
 
 
 
  

 
 

โทรศัพท์ 0-2141-5335 อีเมล์ policy.moj@moj.go.th  
 
 
  


