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-กการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “กลไกการนำยุทธศาสตรสูการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม”
โดย ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖2
ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดกลาวบรรยาย เรื่อง
“กลไกการนำยุทธศาสตรสูการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม” เมื่อเวลา 10.30 น. ดังนี้
การขั บ เคลื ่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร เมื ่ อ ตั ้ ง เป า หมายสิ ่ ง ใดไว สิ ่ ง ที ่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด
คือ การขับเคลื่อนใหไปยังเปาหมายหรือยุทธศาสตรนั้น บางครั้งดวยสถานการณหรือสิ่งที่มีจากการประเมิน
สถานการณจะพบวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการตั้งเปาหมายนั้นได ซึ่งไมใชเรื่องที่เรียกวาเหตุบังเอิญ แต
มี บ างสิ ่ ง บางอย า งที ่ ส ามารถอธิ บ ายได ว  า ถ า ต อ งการจะไปถึ ง จุ ด ใดจุ ด หนึ ่ ง ในหลายครั ้ ง สามารถไปได
แมวาจะมีความรูสึกวาจุดหมายปลายทางนั้น อาจดูมีความยากลำบาก
สิ่งที่สำคัญของการที่จะขับเคลื่อนเปาหมาย ทุกคนทราบวามีแผน แตสิ่งที่สำคัญสามารถ
ดำเนินการไดตามแผนหรือไม ซึ่งจะพบวาแผนกับสิ่งที่ทำอาจจะไมใชสิ่งเดียวกัน ถือวาเปนจุดออนสำคัญ
ประการหนึ่ง เนื่องจากไมสามารถนำเอาแผนมาปฏิบัติและยึดโยงกับการปฏิบัติได การที่จะกำจัดจุดออนนี้ได
อาจเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬา กลาวคือ มีคนเกงจำนวนมาก แตจะพบวากีฬาที่เกง ๆ นั้น มักเปนกีฬาบุคคล
เนื่องจากสามารถควบคุมทุกอยางที่อยูในการทำงานได แตพออธิบายวาตองทำงานเปนทีม มีการแบงหนาที่
ที่มีความชัดเจนมากขึ้น จะพบวามีความสลับซับซอน กีฬาหลายประเภท มักจะพบวาการเลนกีฬาตองมี
แผนการเลน ขึ้นอยูกับความสามารถเฉพาะตัววาเลนในตำแหนงใดและถาไมมีการพัฒนาปรับปรุงแกในจุ ดนี้
จะทำใหการชี้เปาหมายและทุกคนสามารถเดินไปยังเปาหมายนั้นอยางมีทิศทางมีนัยสำคัญจะเกิดขึ้นไดนอยมาก
เพราะทุกคนจะไปตามศักยภาพของตนเองที่มีอยู ซึ่งถามองภาพเชนนี้จะไมสามารถทำใหเปาหมายที่ตั้งเอาไว
เกิดผลได จะเห็นไดวากีฬามีหลายประเภทซึ่งกีฬาในระดับที่เลนเปนทีม กีฬาทีต่ องใชคนมากที่สุดในทีมจะเปน

-- ข กีฬาที่เห็นคนอยูในสนามไมมากก็ได และทำหนาที่แตกตางกันมากที่สุด เชน อเมริกันฟุตบอล เพราะวาในทีมที่
มีผูเลน คือ ทีมหนึ่งจะเลนเปนทีมบุก ทำหนาที่บุกอยางเดียวไมตองทำหนาที่รับ เมื่อชุดทีมบุกเลนเสร็จอาจทำให
ไดแตมหรือเสียการครองบอล อีกฝายหนึ่งก็จะตองสงทีมรับเขาไปเลน เมื่อเวลามีกระบวนการพิเศษจะตองมี
ทีมพิเศษที่จะลงไปเลนในสนาม เพราะฉะนั้นผูเลนในทีมอเมริกันฟุตบอลจะมีมากกวาหนึ่งรอยคน อีกตัวอยาง
ผูเลนที่ดูเหมือนมีนอยแตในความเปนจริงมีผูเกี่ยวของมาก คือ การแขงขันรถสูตรหนึ่ง ไมไดหมายความวา
มีคนขับรถอยูคนเดียวที่สามารถขับแลวชนะ แตเมื่อเวลาสงทีมลงไปสนามแขง ทีมมีจำนวนมากถึง 100 คน
กลาวคือ มีทีมที่วางแผนการขับ ทีมที่ดูฝงตรงขาม ทีมที่ดูสภาพรถยนต ทีมที่เปลี่ยนลอ นั่นคือ จุดที่สำคัญของ
ตัวอยางที่กลาวมา คือ เวลามีคนจำนวนมากที่เขามาอยูในกระบวนการทำบางสิ่งบางอยางดวยกันแล ว มี
วัตถุประสงคเหมือนกัน คือ ตองการนำเปาหมายสูชัยชนะ จะพบวามีเปาหมาย ไมเหมือนกันทั้ง ๆ ที่เปาหมาย
ที่เปน Out come ของทีม คือ การชนะ กลาวคือ ๑) เปาหมายของฝายทีมบุก คือ บุกดินแดนไปทำคะแนนใหได
2) เปาหมายของฝายทีมรับ คือ ไมใชทำคะแนน แตเปนการยับยั้งการบุก หรือทำใหเขาตองเสียการครองบอล
และ 3) เปาหมายของทีมพิเศษ คือ การทำใหทีมอยูในสถานะที่อยูในจุดที่ไดเปรียบหรือไมเสียเปรียบจนเกินไป
ถามองภาพแบบนี้จะพบวา การที่จะทำใหคนจำนวนมากที่ทำหนาที่ตางกัน จะตองทำใหรูปรัชญาของทีม ถือ
เปนสิ่งที่สำคัญมาก ทุกอยางจะตองถูกแปลงจากชัยชนะของทีมในการประเมินวาจะตองแขงกับใครมาเปน
แผนการเลน แผนการเลนเมื่อถอดออกมาแลวจะตองสามารถทำใหแผนการเลนนั้นเขาไปในความคิดของผูเลน
ทุกคน เพื่อที่จะรูวาใครจะตองอยูตรงไหน เพราะฉะนั้น แผนใหญจะถูกถอดออกมาเปนแผนยอยและในที่สุดทีม
จะชนะหรือแพขึ้นอยูกับวาสามารถทำใหเกิดแผนการเลนที่ไดผล ถาตองการขับเคลื่อนอะไรสักอยางหนึ่งทำให
คนจำนวนมากเขาใจจะตองทำใหคนเขาใจแผนการเลนและประกอบไปเปนแผนของทีม คือ “จุดสำคัญ”
ถาเขาใจตรงนี้จะพบวานี่คือความสำคัญของแผนและนโยบายดานยุทธศาสตร เมื่อใดก็ตามที่แผนไมไดเขามาอยู
ในหัวใจของพวกเรา เชน มีความคิดวาอยูทีมนี้ ตำแหนงนี้ ดูเฉพาะเรื่องของตำแหนงตนไมไดสนใจวาจะตองไป
เชื่อมโยงกับคนอื่นอยางไรก็ไมมีประโยชน และไมสามารถพาตัวเองขับเคลื่อนไปได เพราะการขับเคลื่อนคน
จำนวนมาก นี ่ คื อจุ ด สำคั ญที ่ ต  องการขั บ เคลื ่ อนแผนยุ ทธศาสตร การเปลี ่ ย นแผนและการขั บ เคลื ่ อนที ่ดี
คือการปรับเปลี่ยนสิ่งที่คนยึดเหนี่ยวอยู เพราะฉะนั้น ถาตองการเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางก็เปลี่ยนที่แผน
ทุกคนตองเขาใจวาการเปลี่ยนนั้นคือการเปลี่ยนจากเปาหมายหนึ่งมาเปนอีกเปาหมายหนึ่ง ทุกคนก็จะเปลี่ยน
สิ่งที่ยึดเหนี่ยวตามโดยไมตองอธิบายกันมากนัก
เวลาที่ตองการขับเคลื่ อนอะไรสักอยางหนึ่ง บอยครั้งในเรื่องการดู แผนการทำอะไรมัก
ไมคอยเห็นชัด แผนฯ นี้เปนฟนเฟองที่สำคัญ มีการกำหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง ยึดโยงกับแผนตาง ๆ
และถายทอดลงมาสูผูบริหารในระดับกลาง วิธีการขับเคลื่อนโดยใชแผนเปนหลักในการบูรณาการ ไมงายนักใน
การใชแผนเปนหลัก สังเกตไดวาการทำงานของกระทรวงยุติธรรม ในหวงเวลาประมาณ 1 - 2 ปที่ผานมา
มีการทำงานที่จับตองได ทำจริง กระทรวงยุติธรรมมีหนาที่ที่จะตองตอบสนองขอสั่งการ ขอสั่งการในเรื่องแผน
ลำดับแรก คือ ตองทำใหแผนอยูในใจผูปฏิบัติทุกคน และเขาใจระบบเรื่องแผน ประการตอมา พบวาเวลาไป
ชี้แจงงบประมาณ ถูกถามวาแผนของกระทรวงยุ ติธรรม ไมเหมือนแผน 1 แผน แตเหมือนแผน 10 แผน
มาปะกัน ทุกคนมองเปากรมตัวเองเปนหลัก เอาสิ่งที่กรมแตละกรมทำมาปะกัน เชนนี้ ไมไดเรียกวาแผนเดียว
แตเรียกวารวมแผนเพราะไมมีเปาประสงคหลัก มีหนาที่ในการบูรณาการทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เวลามองเขาไป

-คแล ว เห็ น ภาพกระทรวงยุ ต ิ ธ รรมก อ นที ่ จ ะเห็ น กรมต า ง ๆ ไม ใ ช ม องแล ว เห็ น ว า นี ่ ค ื อ หางที ่ ม าจากช า ง
ขาซายที่มาจากสิงโต จมูกที่มาจากฮิบโป จะเปนสัตวประหลาดไป เวลาที่มองไมตองการอยางนั้น อเมริกันฟุตบอล
ไมไดมองวาทีมบุกทีมรับ แตมองวาเปนทีมอเมริกันฟุตบอล นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทานสังเกตดูวิสัยทัศน และพันธกิจ
ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ไมมีการบงบอกชื่อของกรมหรืองานเฉพาะดาน เปาหมายรวมคือเปาหมายหลัก
ถอดออกมาเปนเปาหมายรอง เปาหมายยอย นี่คือจุดสำคัญตัวแรกที่คิดวาเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแผน เวลามอง
จะไมเห็นกรมเพราะวาเปนแผนกระทรวง แตถามองลึกลงไปเห็นปาเห็นตนไม บางครั้งอยูปลายน้ำ กลางน้ำ
หลายเรื่องเปนเรื่องที่ตองไปทำตนน้ำอยางที่ทานรัฐมนตรีไดชี้แจงไปเบื้องตน คนกระทำความผิดไมวาจะเปน
เด็กหรือผูใหญ ถาตองการปองกันผูกระทำผิดตองไปทำกับตนน้ำ เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดเรื่องการปองกัน
อาชญากรรม จึงไมใชงานเฉพาะของหนวยงานใดพิเ ศษ ตองมีเนื้องานที่ มาจากกรมพัฒนาพฤตินิสัย ด ว ย
ซึ่งจะตองทำหนาที่ในการที่จะตองลงไปดูแลเด็ก
จะทำใหแผนเติมต็มไดอยางไร ขึ้นอยูกับเนื้อหาเจาะลงไปในรายละเอียด สิ่งที่จะตองเปน
ในพื้นที่ที่ รั บผิ ดชอบ (Area Base) บางสิ่งบางอย างหรื อแมแต แผนรวม แผนจะตองพร อมเปลี่ ยนแปลง
ไดเสมอเหมือนกับแผนการเลนของอเมริกันฟุตบอล จะตองมีการเขียนแผนใหมทุก ๆ เดือน เพราะถาไมเขียน
แผนการเลนใหม ๆ การเลนของทีมก็จำได นี่คือจุดสำคัญ ถามองดูวา ตองการใหสามารถที่จะทำใหแผนนี้มีความ
สมบูรณและเดินไปไดในกรอบที่สามารถทำได และสามารถที่จะเปลี่ยนได แตกุญแจสำคัญอยูตรงที่วา การขับ
เคลื่อนที่สำคัญที่สุดตอใหมีแผนที่เขียนดวยกัน ในที่สุดความสำคัญของแผน ไมไดอยูที่วิสัยทัศนที่ทุกคนจำได
ไมไดอยูที่พันธกิจ และไมไดอยูที่สามารถบูรณาการแผนได นั่นเปนเพียงกรอบที่ทำใหรูวาจะเดินไปทางไหน
แตความสำคัญของแผนอยูที่เปาประสงคที่จะตองไปใหได ผลสัมฤทธิ์ (Out Come) ก็คือ เกิดความเปนธรรมใน
สั ง คม/สั ง คมมี ค วามสงบสุ ข แต ต  อ งถอดเป า หมายของสั ง คมสงบสุ ข ออกมาเป น เป า ประสงค ใ นงาน
ที่ จ ะต อ งทำ เพราะฉะนั ้ น เป า ประสงค ห รื อ เป า หมายของแต ล ะเรื ่ อ งจึ ง เป นเป าหมายที ่ มี ความสำคั ญ
และเปาหมายนี้จะตองถูกแปลงออกมาเปนสิ่งที่วัดได ไมใชบอกวาสังคมสงบสุข แตไมสามารถวัดได ตองมาถอด
วาจะวัดอยางไร ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ถาประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เชื่อมั่นวา
อยูในสังคมนี้จะมีความสงบสุข นั่นคือ การแปลงสังคมสงบสุขมาเปนความรูสึกของคนในสังคม
การขับเคลื่อน คือ การเปลี่ยนแปลง ถาไมสามารถเปลี่ยนแปลงจาก x ไปเปน y และ
ไมสามารถเปลี่ยนออกมาใหเปนสิ่งที่วัดไดจะไมมีประโยชน คำกลาวที่วา “ If you can’t measure it, you can’t
manage it, If you can’t manage it, you can’t change it.” เปนหลักทั่วไปธรรมดา นี่คือบางสิ่งบางอยาง
ที่จะตองที่จะตองแปลงในการเขียนแผน ในหวงเวลา 1 – 2 ปนี้ กอนที่จะมีแผนตองมีการสรางเปาหมาย
นำเปาหมายมากำหนดไว ซึ่งทุกกรมจะตองมีเปาหมายบางสิ่งบางอยางไวเชนกัน จะตองเริ่มทำตามเปาหมายนี้
ซึ่งถายังไมมีแผนที่ชัดเจนที่บอกถึงผลลัพธวาทำตามเปาหมายนี้แลวจะไดอะไร พอกำหนดตัวชี้วัดใหดำเนินการ
สวนใหญคิดวาทำไปกอน แตผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจเรื่องเปาหมาย ทำใหไมเกิดผลสัมฤทธิ์
ในทางปฏิบัติ การนำเปาประสงคและแปลงเปนตัวเลขอยูในแผนจะทำใหทุกคนสามารถเขาใจไดและตอบใน
เรื่องนี้ไดวาจะขับเคลื่อนในทิศทางใด การถอดเปาประสงคออกมาเปนผลสัมฤทธิ์ วัดประสิทธิภาพ ซึ่งไมใช
ประสิทธิผล สองเรื่องนี้ไมเหมือนกัน ซึ่งจะตองแปลงออกมา

-ฆส ว นใหญ 3 กรมหลั ก ที ่ ม าในวั น นี้ คื อ กรมพิ น ิ จ และคุ  ม ครองเด็ ก และเยาวชน
กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ มีเปาหมายเดียวที่ชัดเจน คือ การคืนคนดีสูสังคม ผลลัพธ (Out come)
จะใหเกิดผลเปนรูปธรรม คือ การลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ การวัดอัตราการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งอัตราการ
กระทำความผิดซ้ำ 3 ป ของกรมราชทัณฑอยูที่ประมาณ รอยละ 35 ของคาเฉลี่ย กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนอยูที่รอยละ 45 ของคาเฉลี่ย ถาตองการจะลดการกระทำผิดซ้ำลง สามารถกำหนดตัวชี้ว ั ด ได
เวลาเขียนแผน เปาประสงคจะตองบอกวาลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำ ตองวิเคราะหในกรอบวาจะมีแผนงานใน
การพัฒนาพฤตินิสัยเรื่องอะไรบาง ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระทำความผิดเกิดจากอะไร ในเรื่องของเด็กและ
เยาวชน จะตองลงไปในเรื่องของการศึกษา คำถามก็คือ จะแปลงจากอะไร ถาจะลดปจจัยเสี่ยงเรื่องการศึกษาของ
เด็กมากขึ้น จะตองตั้งเปาหมายใหม คือ เด็กที่เขามาอยูจะตองไดรับการศึกษาที่ดีรอยละเทาใด อาจจะตองมีวิธี
การศึกษาที่ ดี กวาข างนอก ไมใชวาศึกษาแล วเหมื อนขางนอกแตต องดี กวาขางนอก ตองคิดใหมากกว านั้ น
เพราะฉะนั้นการแปลงคาจากเรื่องการศึกษามาเปนตัวชี้วัด จะตองเปนเรื่องของจำนวน ปริมาณเรื่องของเด็กและ
เยาวชนที่สามารถจะผานการศึกษาภายใตระบบการศึกษาที่พัฒนามาแลวใหเหมาะสม เด็กจะไดรับการศึกษา
อยางนอย 90 กวาเปอรเซ็นต หรือ 100 เปอรเซ็นต แตจริง ๆ คนที่มาตองราชทัณฑไมไดหมายความวา เมื่อ
เขามาแลวฝกอาชีพทุกคน เพราะบางคนมีอาชีพอยูแลว บางคนเปนหมอ เปนขาราชการ บางคนมีความรูดี
กลุมนี้อาจจะไมตองฝกอาชีพ แตมีบางคนที่ตองการฝกอาชีพ เปาหมาย คือ ไมใชลดการกระทำความผิดซ้ำ แต
เปาหมายเมื่อออกไปแลวมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความทาทายกวาจะตองสามารถฝกอาชีพทีน่ ำไปประกอบอาชีพได กรม
ราชทัณฑ ซึ่งไมไดวัดอะไรมากมายในเรื่องของการฝกอาชีพ ถากรมราชทัณฑจะเอางานไปใหผูตองขังทำงานนั้น
ตองมีรายไดมากพอสมควร แตเนื่องจากไมมีตัวชี้วัดบงชี้มากอนจึงใหวัดจำนวนเงินที่เกิดจากรายไดที่ผูตองขังใช
ในการฝกอาชีพ ซึ่งจะมีคำถามวาเรือนจำไกล ๆ ไมมีอะไร จะทำไดอยางไร บางเรือนจำเปนเรือนจำเล็ กมี
ผูตองขังนอย ก็แพเรือนจำใหญ วิธีคิดงาย ๆ เวลาตั้งตัวชี้วัด จะวัดในเรือนจำขนาดเดียวกัน เพราะฉะนั้น จะ
แปลงตัวชี้วัดออกมาไมไดวัดรายไดรวม แตดูรายไดเฉลี่ยจากผูตองขังเด็ดขาด
ที่อยูในเรือนจำหารออกมาเปนหัวและจัด Ranking ของเรือนจำที่ควรจะตองอยูดวยกัน เรือนจำใหญก็แขงกับ
เรือนจำขนาดใหญ พบวา พอรายไดมากแสดงวาผูบริหารเรือนจำเขาใจหลักการ งานนั้นตองสรางรายไดแต
ไมใชทั้งหมด มีแนวคิดหลายคนไปเปดนวัตกรรมใหม ๆ เปนอาชีพเชิงบริการ เชน เรือนจำจังหวัดเชียงใหมเรื่อง
การนวด ปจจุบันนี้ตัวเลขของราชทัณฑที่ดีที่สุดในเรื่องของรายไดอยูที่ประมาณ 500 – 600 บาท/คน/เดือน
น อ ยที่ ส ุ ด อยู  ท ี ่ ป ระมาณ 20 – 30 บาท เพราะฉะนั ้ น ความยากลำบากของการขั บ เคลื ่ อ นแผน
คือ ตองเขียนแผนใหไดและดี การกำหนดตัวชี้วัดในแตละเรื่อง จึงตองเปนการกำหนดตัวชี้วัดที่ฝายบริหาร
อาจจะคิดขึ้นมาและสื่อสารออกไป ฝายปฏิบัติก็จะเสนอตัวชี้วัดบางสิ่งบางอยาง ซึ่งจะมีทั้งตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ถากระทรวงจะกำหนดตัวชี้วัด แผน เปาประสงคตองชัดเจน ถัดมาเปนเปาหมายหรือแผนงาน/
โครงการ จะต องทราบ ว ามีกี ่เ รื่ อง และจะทำอย างไรให บรรลุ เป าหมายหลั ก โครงการนั ้น ตองทำอะไรบาง
ในการขับเคลื่อนกระทรวงก็จะปรับตัวชี้วัดเพื่อถายทอดไปยังกรม ถาแปลงตัวชี้วัด แปลงเปาประสงค เปาหมาย
ออกมาเปนแผนงานโครงการ มีตัวชี้วัดอยู 2 ระดับ คือ ตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการ เมื่อวัดไดแลว กรมตอง
กำหนดตัวชี้วัดของหนวยงานตัวเอง ไมใชบอกวากระทรวงกำหนดมา 7 ตัว กรมก็ตองมี 7 ตัว หลักการคือ กรม
จะตองรูรายละเอียดของงาน โดยถอดแผนของกระทรวงฯ ออกไปเพื่อจะทำทุกสิ่งทุกอยางใหสอดคลองกับ

-งเปาประสงค ทุกกรมจะตองยึ ดโยงอยู กับ แกนซึ่งเปนระบบ ผลลัพธออกมาจะสามารถตอบภาพรวมของ
กระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุป การขับเคลื่อนแผนที่ดีและมีประสิทธิภาพ “ตองมีความเปนผูนำ” จึงจะสามารถ
กำหนดทิศทางได เชื่อวาถากำหนดแผน กำหนดตัวชี้วัด ทุกคนจะทำไดมากหรือนอยเปนสิ่งที่ตองชวยกัน
ผลักดันใหมีการขับเคลื่อนตอไป แตไมสามารถจะทิ้งใครไวขางหลังได เพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อน คือ การขับเคลื่อนติดตามดูวาแผนสำเร็จหรือไม ถาแผนสำเร็จ หลักการที่ดีที่สุด คือ ใครเปนผูที่ทำ
ให เ กิ ด ความสำเร็ จตามที ่ ต ั้ งเป าหมายไว ผู  น ั ้ น ก็ ควรได รั บ การมองว าเป น อนาคตของกระทรวงยุต ิธรรม
ทั้งนี้ ไมวาแผนจะดีสักเพียงใด หากไมปฏิบัติตามแผนก็จะไมเกิดผลสัมฤทธิ์ ความสำคัญของการขับเคลื่อนแผน
จึงเปนสิ่งที่มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง



สวนที่ 1
บทสรุปผูบริหาร

กระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
ของกระทรวงยุตธิ รรม
สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
1. ที่มา
ภายใตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตาง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนมตอเนื่องไปสูทศวรรษหนาและเปนบริบทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดานความมั่นคง
ซึ่งมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจสําคัญในการเปนศูนยกลาง
ในการพั ฒ นาระบบงานยุ ต ิ ธ รรมและกฎหมายอย า งมี เ อกภาพ ทั น ต อ สภาวการณ ป  จ จุ บ ั น ขั บ เคลื ่ อ น
ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม และเปนองคการหลักของกระบวนการ
ยุติธรรม ในการอํานวยความยุติธรรม คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ปองกันและควบคุมอาชญากรรม บําบัด
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด รวมทั้ง โดยยึดหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
สําคัญดังกลาว กระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 25๖5) เพื่อกําหนดทิศทาง
และเปาหมายในการดําเนินงาน ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคลากรในการปฏิบัติราชการใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีเอกภาพ เพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดรวมกัน
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 25๖5) ของกระทรวงยุติธรรม เปนแผนปฏิบัติ
ราชการที่จัดทำขึ้น เพื่อใชเปนกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม และเสริมสรางการบูรณาการการดำเนินงานระหวางสวนราชการของกระทรวงยุติธรรม และหนวยงาน
ภาคี ประกอบด ว ยแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ 6 เรื ่ อ ง ดั ง นี ้ 1. พั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
2. สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ 3. อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 4. ปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 5. สงเสริมคนดีสูสังคม และ 6. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกอใหเกิด
ความสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม สังคมมีความสงบสุข และ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรมฉบับนี้ ยังสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนปฏิรูปประเทศ (ราง) แผน
บริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) และบริบทอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับมิติของกระทรวง
ยุติธรรม
2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวง
ยุติธรรม จะชวยกำหนดเคาโครงและความสัมพันธกับนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ทิศทางและเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการ ฯ ของกระทรวงยุติธรรม โดยกรอบแนวคิด ประกอบดวยแผนระดับชาติ
ที่เกี่ยวของและนโยบายสาธารณะสำคัญ ดังนี้

๑

กระทรวงยุติธรรม
(1) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวของกับกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
1) รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจาย
สูงเกินสมควร รวมทั้งรัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาส
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให (มาตรา ๖๘)
2) รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจําเปน
หรือไมสอดคลองกับสภาวการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ และใหประชาชนเขาถึง
ตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวก และสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
นอกจากนี้ กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว
รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม กับบริบทตาง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป (มาตรา 77)
3) มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตรกระทรวง
ยุติธรรม มีดังนี้
1) ดานการบริหารราชการแผนดิน
(๑) ใหมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดิน และ
ใหบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในการบริหารราชการและเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
(๒) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อใหเปน
ระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน
(๓) ใหมีการปรับ ปรุงและพัฒ นาโครงสรางและระบบการบริ หารงานของรัฐ และแผน
กําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหมๆ โดยตองดําเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่แตกตางกัน
(๔) ให มี การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการบริ หารงานบุ คคลภาครั ฐ เพื ่ อจู งใจให ผู มี ความรู
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง โดยคิดถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อให การ
ปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองป องกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา
2) ดานกฎหมาย
(๑) มีกลไกใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ที่ใชบังคับอยู
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล
โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเทาที่จําเปน เพื่อใหการทํางาน
เกิ ด ความคล อ งตั ว โดยมี ผ ู  ร ั บ ผิ ด ชอบที ่ ช ั ด เจน และไม ส ร า งภาระแก ป ระชาชน เกิ น ความจํ า เป น เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒

กระทรวงยุติธรรม
(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีต าง ๆ เพื่อใหประชาชน
เขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย
(๔) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย
3) ดานกระบวนการยุติธรรม
(๑) ใหมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน
เพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชนผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมได รวมตลอดทั้งการสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำและความไมเปนธรรมในสังคม
(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย ใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน
และพนั ก งานอั ย การในการสอบสวนคดี อ าญา รวมทั ้ ง กํ า หนดให ก ารสอบสวนต อ งใช ป ระโยชน จ าก
นิติวิทยาศาสตร และจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรมากกวาหนึ่งหนวยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก
(๓) เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการ
ยุติธรรม ใหมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(๔) ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
หนาที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันวาขาราชการตํารวจจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
ไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง และโยกยาย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม
ที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายตองคํานึงถึงอาวุโสและความรูความสามารถประกอบกัน เพื่อให
ข าราชการตํ ารวจสามารถปฏิ บ ั ติ ห น าที ่ได อย างมี อิ ส ระ ไม ต กอยู  ใต อาณั ต ิ ของบุ คคลใด มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน
(2) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ยุ ทธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป กำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น ให ป ระเทศมี ความมั ่ น คง มั ่ งคั ่ ง ยั ่ ง ยื น
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง จากการวิเคราะหสภาพปญหา
อุปสรรคดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ซึ่งปรากฏในยุทธศาสตรชาติ พบวา
1) การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายยั ง ขาดประสิ ท ธิ ผ ลและกฎระเบี ย บต า ง ๆ ล า สมั ย ไม ท ั น กั บ
การเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชน
2) กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้น เชน สิทธิมนุษยชน เปนตน
ซึ่งจะกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวใหสอดรับขอกำหนดของสังคมโลก
จากสภาพปญหาดังกลาว ไดกำหนดอนาคตประเทศไทยป พ.ศ. 2580 คือ สังคมไทยเปน
สังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ำนอย มีการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง ไมคอรรัปชั่น โดย
แนวทางการดำเนินงาน ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรดานการ
สร า งความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ 3) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพคน
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 5) ดานการสรางการเติบโตบน
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คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับยุทธศาสตรชาติ ใน 5 ยุทธศาสตร
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
กำหนดเปาหมายในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย โดยมีกรอบ
แนวทางสำคัญ อาทิ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข งขัน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางสำคัญ อาทิ การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา
ทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) สูสากล
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
พัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีทักษะการคิด วิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณภาพ จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
โดยมีกรอบแนวทางที่สำคัญ คือ การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และการ
สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
เรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคม
ที่เสมอภาพและเปนธรรม โดยมีกรอบแนวทางที่สำคัญ คือ การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล โดยมีกรอบแนวทางสำคัญ
คือ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล และการพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแม บ ทภายใต ย ุ ท ธศาสตร ช าติ เป น แผนแม บ ทเพื ่ อ บรรลุ เ ป า หมายตามที ่ ก ำหนดไว ใ น
ยุทธศาสตรชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแมบท ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจายประจำปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซึ่ งจะ
นำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของ
คนไทยทุกคน ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ใน 8 ประเด็นของแผนแมบทฯ โดยมีประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนประเด็นหลัก
ที่สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะตองปฏิบัติ พอสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หลัก) มี 2 แผนยอย ไดแก 1. การพัฒนา
กฎหมาย และ 2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
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2) ประเด็ น ที ่ 1 ความมั ่ น คง (รองลำดั บ ที ่ 1) มี 2 แผนย อย ได แก 1. การรั กษาความสงบ
ภายในประเทศ และ 2. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
3) ประเด็นที่ 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม มี 1 แผนยอย ไดแก
4. การสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจผูประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม
4) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มี 1 แผนยอย ไดแก 1. การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี
5) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตมี 2 แผนยอย ไดแก 1. การพัฒนาชวงวัย
เรียน/วัยรุน และ 2. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
6) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม มี 3 แผนยอย ไดแก 1. การคุมครอง
ทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 4. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
และ 5. การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
7) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มี 1 แผนยอย ไดแก 1. การพัฒนา
บริการประชาชน
8) ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี 1 แผนยอย ไดแก1. การปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) การปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนงานสำคัญในการปฏิรูปประเทศ
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย
1) การปฏิรูปกิจการตำรวจ
2) การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใชการประเมินเปนตัวชี้วัด
3) การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน
4) การปฏิรูประบบการคุมครองผูไดรับผลกระทบการทำความผิดทางอาญา (ผูเสียหายหรือ
เหยื่ออาชญากรรม)
5) โครงการปรับบทบาทและรูปแบบการใหบริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดี จาก
ผูปฏิบัติงาน (Operator) เปนผูกำกับดูแล (Regulator)
6) การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน
(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
รัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป โดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
เปนกลไกขับเคลื่อน เพื่อใหประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนด
เปาหมายและแนวทางสำคัญ ออกเปน 10 ยุทธศาสตร โดยในสวนของกระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ 6 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
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มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจและมี
สวนรวมจากประชาชน โดยเพิ่มระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง อันดับความยากงายในการ
ดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น โดยมีแนวทางสำคัญ อาทิ 1) การปรับโครงสรางอำนาจสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
ส ว นท องถิ ่ น และแกไขกฎหมายว าด ว ยการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น 2) การปฏิ ร ู ป การพั ฒ นาข าราชการ
3) การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่ 4) การพัฒนาระบบยุติธรรม
ชุมชนและการใหความชวยเหลือประชาชน 5) การปฏิรูปองคกรในกระบวนการยุติธรรม 6) การสงเสริม
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการของภาครัฐ
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมี
แผนงานที่รับผิดชอบ คือ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการใหความชวยเหลือประชาชน และมีแผนงาน
สำคัญรับผิดชอบรวมกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ประกอบดวย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน
อัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดแก แผนงานการปฏิรูปองคกรในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้
การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการใหความชวยเหลือประชาชน จะสงผลกระทบตอการเพิ่มโอกาสการ
เขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ โดยเฉพาะการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรที่มี
ฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
(6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ เปนกรอบในการดำเนินการปองกันแจงเตือน
แกไข หรือระงั บยับ ยั ้งภัย คุกคามเพื่ อธำรงไวซึ่ งความมั ่น คงแห งชาติ หนวยงานที่ เกี่ ยวข องจะได ก ำหนด
ยุทธศาสตรหรือแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ว  า ด ว ยความมั ่ น คงแห ง ชาติ ต ามที ่ ส ภาความมั ่ น คงแห ง ชาติ ก ำหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนและประสานบูรณาการการดำเนินงานใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกันในอันที่จะสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเปน
หนวยติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในสวนของกระทรวงยุติธรรมมีความเกี่ยวของใน 5 นโยบายฯ ดังนี้
๑. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
3. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
4. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกั นและ
แกไขปญหาขามพรมแดน
5. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 5 สรางเสริมศักยภาพการปองกัน และแก ไขปญหาภั ย
คุกคามขามชาติ
(7) (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3
รางแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ใชสำหรับเปนกรอบแนวทางการประสานความ
รวมมือในการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปอยางสอดคลองและมีการพัฒนาอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของสังคม ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมและพัฒนา กระบวนการไกลเกลี่ยระงับ ขอพิพาททั้งทางอาญาทางแพง
และพาณิชย และทางปกครอง
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
ยุทธศาสตรที่ ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยดิจิทัล
(8) รางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4
รางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 ที่เกี่ยวของกับกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
1. ดานการเมืองการปกครอง
2. ดานกระบวนการยุติธรรม
1) ยาเสพติด
2) ประชาชนไมรูกฎหมายเบื้องตน
3) การเขาถึงขอมูลขาวสารและการรับรูดานสิทธิของประชาชนการคามนุษย
4) ขาดแคลนลามและผูเชี่ยวชาญในการคุมครองสิทธิผูเขามาเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม
5) การมีขอ กฎหมายที่อาจขัดหลักสิทธิมนุษยชน
3. แผนสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุมเปราะบาง ประกอบดวย 4 กลุม ดังนี้
3.1 แผนสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุมผูปวย (กลุมผูเสพยา)
3.2 แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูพนโทษ
3.3 แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูเสียหาย/ผูตกเปนเหยื่อ (เหยื่ออาชญากรรม เหยื่อคามนุษย)
3.4 แผนสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุมเด็กและเยาวชน
(9) รางแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565)
ที่มุงเนนการแกปญหาในเชิงพื้นที่ (Area based approach) โดยกำหนดเปาหมาย และแนวทาง
การดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ มีทิศทางการควบคุมความรุนแรงของสถานการณป ญหา
ยาเสพติด เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสังคมโดยมุงลดอัตราเสี่ยงตอยาเสพติดของกลุมผูมีโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด ลดผูเสพรายใหม ผูกระทำความผิดรายใหม สรางกระบวนการมีสวนรวมในปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจากทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง และความยั่งยืนในระยะยาว ประกอบดวย
7 แนวทาง ไดแก
แนวทางที่ ๑ การแสวงความรวมมือเพื่อยุติพื้นที่แหลงผลิตภายนอกประเทศ
แนวทางที่ ๒ การสกัดกั้นการนำเขาสงออกยาเสพติด
แนวทางที่ ๓ การปราบปรามกลุมการคายาเสพติด
แนวทางที่ ๔ การเสริมสรางความเขมแข็งของ ม./ช. ตามแนวชายแดน
แนวทางที่ ๕ การปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม
แนวทางที่ ๖ การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม) ที่เหมาะสม
แนวทางที่ ๗ การดูแลผูใชผูเสพ ผูติดยาเสพติดใหเขาถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือ
ผลกระทบจากยาเสพติด
(10) นโยบาย Thailand 4.0
นโยบายไทยแลนด 4.0 คือ การเสริ มสร างความเข มแข็ งจากภายใน และเชื่ อมโยงกั บภายนอก
(ประชาคมโลก) ในรูปแบบพันธกรณีร ะหวางประเทศและมาตรฐานสากล ที่ประเทศไทยเข าไปเกี่ยวข อง
โดยการเสริ มสร างความเข มแข็ งภายใน (Strength from Within) คื อ การพั ฒ นาภายในประเทศ 4 มิ ติ
คือ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย หรือ การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) สรางสังคมที่อยูดีมีสุข
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การรักษาสิ่งแวดลอม และการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยการใหบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital
Service) ที่ประยุกตขอมูลขาวสาร (Information) กับเทคโนโลยี (Technology) เพื่อยกระดับการใหบริการ
ตอประชาชน การสรางนวัตกรรม เพื่อสรางความแตกตางเพื่อพัฒนาการใหบริการ (Innovation) รวมทั้ง
การทำงานในรูปแบบเครือขายความรวมมือ (Collaborative Network) ที่เปดโอกาสใหองคภาครัฐ เอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนเขามามีส วนรว ม แลกเปลี่ยนขอมูล ข าวสาร คนหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมกันในบริบทเชิงเครือขาย
ส ว นการเชื ่ อมโยงกั บ ภายนอก (Connecting the World) คื อ การดำเนิ น การสร างสั มพั น ธ
ระหวางประเทศในดานตาง ๆ ทั้ง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับภูมิภาคอาเซียน และในระดับนานาชาติ
รวมถึ งการนำพั น ธกรณี ร ะหว างประเทศและมาตรฐานสากลมาเพิ ่ มศั กยภาพและมู ลค าในการให บ ริ การ
ประชาชน
(11) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา กำหนดการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม กำหนดกฎหมายเหลานั้นตองสอดคลองกับความเปนจริง และความตองการ
ของประชาชน เปนธรรม คุมครองสิทธิมนุษยชน ทั้งตองมีกระบวนการยุติธรรมที่เขาถึงไดงาย มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล ทันสมัยและเปนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม
ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจ
หรือไมเอื้อตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ
๒) เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทำกฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชน ไดตามหลักเกณฑที่จะเปด
กวางขึ้น
๓) จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๔) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัด การดำเนินคดี
ทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกัน
๕) ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชน ที่ไมไดรับความเปนธรรม
โดยให เ ข าถึงความเป น ธรรมได งาย รวดเร็ ว ส งเสริ มกองทุ น ยุ ต ิ ธ รรม เพื ่ อคุ  มครองช ว ยเหลื อคนจนและ
ผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม
(12) นโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม
นโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม มีจุดเนน 3 เรื่องหลัก ประกอบดวย
1. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย หนวยงานภาครัฐสามารถ
ปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม ถูกตองตามหลักนิติธรรม และ
เปนไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ
ใหมีความเชื่อมโยงกันอยางไรรอยตอ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอราชการไดโดยสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
และตรวจสอบได รวมถึงสรางความรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหกับประชาชน
ซึ่งมีที่มาจากปญหาประชาชนไมรูกฎหมาย ทำใหไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือไมทราบ วาสิ่งที่กำลังกระทำเปน
สิ่งที่ผิดกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ รวมถึงการไมรูสิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได ไมเคารพสิทธิของผูอื่น จากปญหาดังกลาว
กระทรวงยุติธรรมจึงกำหนดนโยบายสรางความรับรูดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อแกไขปญหา
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ดังกลาว อันเปนสวนหนึ่งที่เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีแนวทางการสรางการรับรูดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมผานชุดความรูความเขาใจที่ประชาชนเขาใจไดงาย รวมถึงการจัดทำสื่อเผยแพรความรูตาง ๆ
และการลงพื้นที่เพื่อสรางการรับรูแกประชาชน เปนตน ทำใหประชาชนรับรู เขาใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้น ลดจำนวนผูกระทำผิดเหตุเพราะไมรูกฎหมาย นอกจากนี้ประชาชนสามารถไดรับความชวยเหลือทาง
กฎหมายและเขาถึงสิทธิเพิ่มขึ้น ขอพิพาทและการกระทำผิดตาง ๆ ลดลง รวมถึงเกิดการเคารพสิทธิของผูอื่น
โดยผลลัพธจะตอบโจทยนโยบายไทยแลนด 4.0 ในการยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย ผานการสราง
นวัตกรรมการสรางการรับรู และสังคมที่อยูดีมีสุข กลาวคือ เมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจกฎหมาย ก็จะไม
กระทำความผิด มีการเคารพสิทธิของผูอื่น สังคมก็จะเกิดความสงบสุข
2. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เปนการลดชองวางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสราง
โอกาสในการเข าถึ ง กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมอย างทั ่ ว ถึ ง เสมอภาคและเป น ธรรม เพื ่ อ ลดความเหลื ่ อ มล้ ำ
ของประชาชน อาทิ งานกองทุนยุติธรรม ที่ใหความชวยเหลือประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมใน
ดานตาง ๆ งานคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนแกจำเลยในคดีอาญา ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
คาฟนฟูสมรรถภาพ คาขาดรายได คาใชจายที่จำเปน รวมถึงคาทดแทนการถูกจำคุก และคลินิคยุติธรรม
ที่ใหคำปรึกษาทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน ซึ่งประจำอยูที่สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงงานการบริการของกระทรวงยุติธรรมดานตาง ๆ เปนตน
3. การคืนคนดีสูสังคม การลดจำนวนผูกระทำผิดซ้ำ โดยดำเนินการแกไขฟนฟูกลุมผูกระทำผิด
ซึ่งแยกเปน 3 กลุม คือ กลุมเด็กและเยาวชน กลุม ผูตองขัง และกลุมผูกระทำผิดที่ถูกคุมความประพฤติ สำหรับ
กลุมเด็กและเยาวชน มีการบำบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบตอเนื่อง (IRC) ขณะที่กลุมผูตองขัง
เนนการฝกทักษะเพื่อประกอบอาชีพผานเรือนจำเฉพาะทางและการฝกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
ภายนอก ซึ่งเปนการรวมมือกับภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาชองทางการจัดจำหนายสินคาและผลิตภัณฑของ
กลุมผูกระทำผิดผาน ระบบ e-commerce เพื่อสรางอาชีพใหกระทำผิดสามารถใชชีวิตหลังพนโทษ ทำให
สังคมยอมรับ และกลุมผูตองขังที่พนโทษมั่นใจในศักยภาพตัวเองมากขึ้น การพัฒนา ทักษะ และผลิตภัณฑของ
ผูตองขัง สวนการปฏิบัติตอผูกระทำผิดที่ถูกคุมความประพฤติเปนการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic
Monitoring: EM) เขามาใชในการควบคุมตัวผูกระทำผิดทั้งในชวงการคุมประพฤติ การพัก/ลดโทษ เพื่อเปน
การเตรียมความพรอม กอนปลอยและติดตามแนวโนมการกระทำผิดซ้ำ สรางแนวทางในการใชชีวิตในสังคม
หลังพนโทษ
3. วัตถุประสงค (Objective)
3.1 เพื ่ อเป น กรอบนโยบายและทิ ศทางการบริ ห ารจั ด การงานยุ ต ิ ธ รรมของกระทรวงยุ ต ิ ธ รรมในช ว ง
ระยะเวลา ๓ ปขางหนา
3.๒ เพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานในระยะ ๓ ป และสามารถนำไปขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป เปนไปอยาง
เหมาะสมเปนเชิงรุก และมีประสิทธิภาพ
3.๓ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงสามารถรองรับและเทาทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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4. องคประกอบ
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม มีองคประกอบดังนี้
(1) วิสัยทัศน (Vision)
สรางสังคมแหงความเปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียม
“Promoting a fair society based on equality”
(2) พันธกิจ (Mission)
๑) กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
๒) ใหบริการงานยุติธรรมเพื่อใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม
๓) พัฒนาพฤตินิสัยผูกระทำผิดใหเปนคนดี และอยูรวมในสังคมไดอยางปกติสุข
๔) สนับสนุนการปองกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
๕) บูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบเพื่อใหสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
(3) เปาประสงค (Goals)
๑) นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
๒) ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ทั่วถึง เทาเทียม
และเปนธรรม
3) อัตราการกระทำผิดซ้ำของผูผานการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
๔) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปองกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
๕) การแพรระบาดของยาเสพติดลดลง ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเหมาะสม
(4) ผลสัมฤทธิ์ (Result)
เกิดความเปนธรรมในสังคม / สังคมมีความสงบสุข
Fairness / Harmonious Society
(5) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Indicators)
1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรม รอยละ ๘๐
2) ความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมคี วามทันสมัย รอยละ ๘๐
(6) แผนปฏิบัติราชการ
๖.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหสอดคลองและตอบสนองตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป นำไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
๒) ยกระดับกระบวนการยุติธรรมใหสอดคลองตามหลักสากล
๓) เสริมสรางและพัฒนาองคการสูขีดสมรรถนะสูง (HPO)
๔) พัฒนาและสงเสริ มกระบวนการยุติธ รรมทางเลื อกมาใช เพื่อความเปนธรรมให กับ
ประชาชน
๕) สงเสริมและสนับสนุนใหมีงานวิจัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและงานวิชาการมากขึ้น
๖) สรางนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม
๗) พัฒนาระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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โครงการสำคัญ อาทิ
๑) โครงการพัฒนา ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงยุติธรรมใหทันสมัย
๒) โครงการพัฒนาขอมูล และมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลในกระบวนการ
ยุติธรรม
๓) โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 กระทรวงยุติธรรม
๔) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระทรวงยุติธรรม
๕) โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) พัฒนาสื่อที่ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ บทบาท ภารกิจ กฎหมายของกระทรวง
ยุติธรรมเชิงรุกใหมีความเหมาะสมกับบริบทของการนำไปใช
๒) เสริ ม สร า งความรู  ค วามเข า ใจด า นกฎหมายพื ้ น ฐานและกฎหมายเฉพาะด า น
กระบวนการยุติธรรม และดานสิทธิมนุษยชนแกประชาชนดวยแนวทางที่สอดคลองกับ
บริบทของสังคม
๓) พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายพื้นฐานและ
กฎหมายเฉพาะดานกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โครงการสำคัญ อาทิ
๑) โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๒) โครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
๓) โครงการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนชายแดนภาคใต
๔) โครงการสรางการรับรูและความเขาใจในอนุญาโตตุลาการและการประนีประนอมขอพิพาท
๕) โครงการการพัฒนาสื่อสังคมออนไลนเพื่อสรางการรับรูแกประชาชน
6.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) พั ฒ นาระบบการอำนวยความยุ ต ิ ธ รรมให แ ก ป ระชาชนให ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
๒) พัฒนาโครงสรางและระบบการใหบริการงานดานยุติธรรมในภูมิภาคใหครอบคลุมและ
ทั่วถึง
๓) สงเสริมบทบาท ประสานความร วมมื อ และเสริมสรางความเข าใจในกระบวนการ
ยุติธรรมใหกับประชาชนทุกภาคสวน
โครงการสำคัญ อาทิ
๑) โครงการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา
๒) โครงการชวยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม
๓) โครงการยุติธรรมสูหมูบา นนำบริการรัฐสูประชาชน
๔) โครงการใหความชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม
๕) โครงการอำนวยความยุ ต ิ ธ รรมที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ชี ว ิ ต ของประชาชนในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต
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6.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒) บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
โครงการสำคัญ อาทิ
๑) การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
๒) โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
๓) โครงการจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณพิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวน
และสอบสวนคดีพิเศษ
๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
๕) โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในการปองกัน
อาชญากรรมพิเศษและการเฝาระวังแจงเบาะแสอาชญากรรมพิเศษ
6.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สงเสริมคนดีสูสังคม
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) พัฒนาระบบการแกไข บำบัด ฟนฟูผูกระทำผิด
๒) การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะหผูกระทำความผิด
๓) พัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติตอผูกระทำผิดใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับพฤติกรรมการกระทำผิด
๔) เสริมสรางการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสงเสริมคนดี
สูสังคม
๕) สรางโอกาสใหผูกระทำความผิดไดรับการพัฒนาใหมีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
โครงการสำคัญ อาทิ
๑) โครงการพัฒนาการแกไขผูกระทำผิดแบบไรรอยตอระหวางสถานที่ควบคุมกับชุมชน
๒) โครงการบานกึ่งวิถี
๓) โครงการศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทำ CARE SUPPORT
๔) โครงการคืนคนดีสูสังคม
๕) โครงการพัฒนาระบบการแกไข บำบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชน
6.6 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) ความรวมมือระหวางประเทศ
๒) การปราบปรามและการบังคับใชกฎหมาย
๓) การปองกันยาเสพติด
๔) การบำบัดรักษายาเสพติด
๕) การบริหารจัดการอยางบูรณาการ
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โครงการสำคัญ อาทิ
๑) โครงการการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก
๒) โครงการการปราบปรามและสลายโครงสรางเครือขายการคา ผูมีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดและเครือขายขามชาติ
๓) โครงการการอำนวยการขับ เคลื่ อนการดู แลผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ใหเขาถึ งการ
บำบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด
๔) โครงการบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติด และผูตองขังติดยาเสพติด
๕) โครงการเพิ่มสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
5. การถายทอดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรมทุกระดับ
และการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานและ
การติดตามประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการให
เกิดความเปนธรรมในสังคม/ สังคมมีความสงบสุข ไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
จึงนับเปนขั้นตอนที่มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง โดยการสรางความรูความเขาใจใหหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ใหตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม งานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม และงานใน
ระดับพื้นที่ โดยจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในภารกิจของหนวยงานใหสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรม มีแนวทางการนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
ระดับนโยบาย แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีผูแทนทุกสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมเปน
กรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหการดำเนินการตามแผนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนฯ ดังกลาวอยางตอเนื่องเกิดผลสัมฤทธิ์
และบรรลุเจตนารมณของการจัดทำแผนฯ
ระดับปฏิบัติ การดำเนินงานของหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งการบูรณาการความ
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ/ภาคีเครือขาย และประชาชนในระดับพื้นที่ และ กพยจ. ที่เปนกลไกการ
อำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ รวมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับ
บริการงานยุ ติธ รรมอย างรวดเร็ว ทั่วถึง เปนธรรม อันเปนการลดความเหลื ่ อมล้ ำในสั งคม ตลอดจนเป น
หนวยงานในการประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวของในพื้นที่ กำหนดแนวทางในการสงเสริม
สนับสนุนในสวนราชการหนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสริมสรางใหประชาชนในจังหวัดเขาถึง
การบริการในกระบวนยุติธรรม รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการใน
กระบวนการยุติธรรม
ในเบื้องตนกระทรวงยุติธรรมจะจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการถายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรมทุกระดับและมอบนโยบายจากผูบริหารกระทรวง
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ยุติธรรมในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมถึงการลงพื้นที่ถายทอดแผนในระดับภาคและระดับจั งหวั ด
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
6. แนวทางการติดตามประเมินผล
กระทรวงยุ ต ิ ธรรมมี แนวทางในการติ ดตามและประเมิ นผลตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ราชการ ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรมดังนี้
๑) ผ านระบบติ ดตามประเมิ นผลทางเล็ กทรอนิ กส เรี ยกว า “ระบบ PMS (performance monitoring
system)” โดยผูรับผิดชอบระบบดังกลาว คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ทั้งในสวนผลการปฏิบัติงาน (performance) และงบประมาณ (budget) ซึ่งทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมจะตองรายงายทุกวันจันทรของทุกสัปดาห
๒) พิจารณาจากขอมูลตาง ปญหา อุปสรรค จากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองผลการ
ประเมินองคการตามเกณฑ PMQA ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียเรื่องรองเรียน จากชองทาง
ตาง ๆ เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลในจัดกลไกเสริมแรงระดับบุคคล และนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อทบทวน และ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใหเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะมีการสรุปผลการดําเนินงาน
เปนประจําทุกปงบประมาณ
๓) เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณในแตละป มีการสรุปวิเคราะหและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายป
และนำผลสรุปการประเมินฯ ดังกลาว มาปรับใชในการประชุม ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรมเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาใหทันตอ
เหตุการณ โดยกำหนดดำเนินการในทุกปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น
------------------------------------------------------------------------
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ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะ
ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

กระทรวงยุติธรรม
สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก)
(๑) เปาหมาย
2.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที ่มุ งผลสั มฤทธิ์ และผลประโยชนสวนรวมตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
2.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
2.๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพือ่ ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส
4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุงมั่น
และเปนมืออาชีพ
4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน
4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
กระทรวงยุติธรรม มีการสงเสริมสรางวัฒนธรรมความเชื่อมั่น ศรัทธา ใหขาราชการ บุคลากร และ
เจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด โดยคำนึงถึงผลประโยชนของชาติและ
เนนประชาชนเปนศูนยกลาง การใหบริการของบุคลากรกระทรวงยุติธรรมเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส และมี
คุณธรรม ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาบริหารจัดการงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวย
ความยุติธรรมแกประชาชน โดยประชาชนตองไดรับความยุติธรรมอยางเปนธรรมและทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติ มีการ
ดำเนิ นการพั ฒนาโครงสร างและการให บริ การงานด านยุ ติ ธรรมในส วนภู มิ ภาคที ่ มีสำนั กงานยุ ต ิ ธรรมจั งหวั ด
และศูนยย ุ ต ิ ธ รรมชุ มชน รวมถึ งเครื อข ายที ่มี ป ระสิ ทธิ ภาพในภูมิ ภาคเปน ผู  ด ูแลพื้นที ่ อยางทั ่ว ถึง เพื ่ อลด
ความเหลื่อมล้ำใหแกประชาชน ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
การพัฒนากฎหมายมีความสอดคลองและตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง มีการทบทวน
ความจำเปนและความเหมาะสมของกฎหมาย การแกไข ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมาย
ใหมีผลบังคับใช กระบวนการยุติธรรมมีการดำเนินการใหสอดคลองตามหลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
เทียบเทาระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปรงใส ลดความเหลื่อมล้ำ และสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึ ง
ความยุติธรรมไดงายขึ้น รวมถึงสรางความสมดุลระหวางสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชนสาธารณะ
รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบสนองต อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกระบวนการยุติ ธ รรม
ทั้งภายในและภายนอก การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบตาง ๆ
ผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ตลอดจน
การบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล
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2) ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง (รอง)
(๑) เปาหมาย
2.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
2.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
4.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม ให ค วามสำคั ญ กั บ การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ ด ว ยการพั ฒ นา
ประสิ ทธิ ภ าพระบบการป องกั น และปราบปรามอาชญากรรมพิ เ ศษ ปราบปรามการค ามนุ ษย บู ร ณาการ
ความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและ
บูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทำใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยและความ
เชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม
การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด มี ก ารประสานสร า งความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ
ในการควบคุมแหลงผลิตภายนอกประเทศ สกัดกั้นสารตั้งตนและเคมีภัณฑไมใหเขาสูประเทศไทย ดำเนินการ
กั บ ผู  กระทำความผิ ด และอาชญากรรมข ามชาติ อย างจริ งจั ง ลดผลกระทบของป ญหายาเสพติ ด ต อสั ง คม
หมูบานและชุมชน การบำบัดฟนฟูยาเสพติดมีมาตรฐาน ลดอัตราการกลับไปเสพซ้ำ สรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ใหกับคนทุกชวงวัย การนำแนวพระราชดำริ ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการแกปญหายาเสพติด
บูรณาการและบริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อใหประเทศไทย
มั่นคง ปลอดภัยจากปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน

๑๖

กระทรวงยุติธรรม
3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๑) เปาหมาย
2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
2.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
4.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
กระทรวงยุติธรรม ใหความสำคัญกับการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย โดยเฉพาะกับกลุม
ที่อยูในการควบคุมของกระทรวงยุติธรรม (เด็กและเยาวชน ผูตองหา จำเลย ผูถูกคุมความประพฤติ ผูตองขัง
ผูเขารับการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และผูที่ไดรับการปลอยตัวจากสถานที่ควบคุม)
ใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ ดวยการพัฒนาระบบการแกไข บำบัด ฟนฟู
ผู  กระทำผิ ด ปรั บ เปลี ่ ยนคานิ ย มและพฤติกรรมด วยการจำแนกความเสี ่ย งและสภาพป ญหาความจำเปน
และความตองการของผูถูกควบคุม รวมถึงพัฒนาระบบการดูแลผูตองขังระหวางอยูในการควบคุม การสราง
กระบวนการทำงานแบบไรรอยตอแกผูเขารับการพัฒนาพฤตินิสัย พัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห
ผูกระทำความผิด โดยการประสานงานและสงเสริมการมีงานทำของผูกระทำผิดภายหลังปลอย รวมถึงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสงเสริมคนดีสูสังคม ดวยการเปลี่ยน
ความคิด ลดปจจัยอุปสรรคลงเพื่อที่จะทำใหสังคมยอมรับและใหคนกลุมนี้สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
ไมกระทำผิดซ้ำ พรอมรับกับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒1 ไดอยางยั่งยืน

๑๗

กระทรวงยุติธรรม
4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) เปาหมาย
2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรม สงเสริม สนับสนุนในการลดความเหลื่อมล้ำ สรางสังคมเปนธรรมในทุกมิติ
โดยสรางโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง เสมอภาคและเปนธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ของประชาชน พั ฒ นากลไกช ว ยเหลื อผู  มี ร ายได น  อย ผู  ด  อยโอกาสในการต อสู  ค ดี ที ่ มี คุ ณภาพมาตรฐาน
และเพียงพอ การใหหลักประกันสิทธิของผูเสียหายและผูถูกกลาวหาในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐอยาง
เสมอภาคและเท าเที ย มกัน กำหนดกรอบเวลาและขั ้น ตอนในกระบวนการยุ ต ิธ รรมอยางมี ประสิทธิภาพ
ตลอดจนเพิ ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการเข าถึ งการบริ การต าง ๆ ของกระทรวงยุ ต ิ ธ รรม และพั ฒ นาระบบการ
ชวยเหลือผูพนโทษในการกลับเขาสูสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมโอกาสเขาถึงข อมูล
ขาวสารและองคความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางองคความรูเกี่ยวกับดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

๑๘

กระทรวงยุติธรรม
5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๑) เปาหมาย
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
4.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
กระทรวงยุติธรรม มีการยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของผูประกอบการใหมีความสามารถในการแขงขัน ดวยการใหความชวยเหลือผูประกอบการราย
ยอยและขนาดกลางและขนาดเล็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน ในการสรางองคความรูดานกฎหมายและ
การเงิน เพื่อเพิม่ ศักยภาพการผลิตของประเทศ สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ และสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนหรือผูรับบริการในกระบวนการยุติธรรมทางแพงที่เกี่ยวกับ การบังคับคดีแพง บังคับคดีลมละลาย
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การไกลเกลี่ยขอพิพาท ที่เปนการดำเนินการตามคำพิพากษาหรือ
คำสั่งของศาล เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการ

๑๙

กระทรวงยุติธรรม
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เป าหมายที ่ 1 กฎหมายเป น เครื ่ องมื อให ทุ กภาคส ว นได ป ระโยชน จ ากการพั ฒ นา
ประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม
 เปาหมายที่ 2 การอำนวยความยุติธรรม เปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
 การบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯ
ดำเนินการในการพัฒนากฎหมาย ใหมีความสอดคลองและตอบสนองตอสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง มีการทบทวนความจำเป นและความเหมาะสมของกฎหมาย การแกไข ปรับปรุงกฎหมาย
ใหทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมายใหมีผลบังคับใช กระบวนการยุติธรรมมีการดำเนิ นการใหสอดคล อง
ตามหลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเทาระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปรงใส ลดความ
เหลื่อมล้ำ และสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรมไดงายขึ้น รวมถึงสรางความสมดุลระหวางสิทธิและ
เสรี ภ าพของประชาชนกั บ ประโยชน ส าธารณะ รวมถึ ง มี ก ารนำเทคโนโลยี ม าใช เ พื ่ อ ตอบสนองต อ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกระบวนการยุต ิธรรมทั้งภายในและภายนอก การนำกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใชในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบตาง ๆ ผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล
การอำนวยความยุติธรรม ประชาชนตองไดรับความยุติธรรมอยางเปนธรรมและทั่วถึง
ไมเลือกปฏิ บัต ิ มีการดำเนิน การพัฒนาโครงสรางและการให บริ การงานด านยุติธ รรมในสวนภูมิภาค ที่ มี
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนยยุติธรรมชุมชน รวมถึงเครือขายที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคเปนผูดูแลพื้นที่
อยางทัว่ ถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใหแกประชาชน ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยไมเลือกปฏิบัติ
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 1. การพัฒนากฎหมาย
 แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบท
และเอื้อตอการพัฒนาประเทศ
3. พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย
4. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย
 เปาหมายของแผนยอย
1. กฎหมายไม เ ป น อุ ป สรรคต อการพั ฒ นา ภาครั ฐ และภาคเอกชนอยู  ภ ายใต กรอบ
กฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
2. การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจทั่วถึงไมเลื อก
ปฏิบัติและเปนธรรม

๒๐

กระทรวงยุติธรรม
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ดำเนินการพัฒนากฎหมาย ดวยการทบทวนความจำเปน ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม
กฎหมาย กฎและระเบีย บที ่เ กี ่ยวข องกับ กระทรวงยุต ิธรรม ใหมีความทั นสมั ย ของทุ กหนว ยงานในสั ง กัด
เชน การบังคับคดี กฎหมายลมละลาย เจาพนักงานบังคับคดี การคุมประพฤติ กองทุนยุติธรรม ขอมูลสาร
พันธุกรรม การคุมครองผูไดรับความเสียหายในคดีอาญา ประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเกณฑอายุเด็กในกรณีที่เด็ก
กระทำความผิดอาญา รางพระราชบัญญัติคูชีวิต การคุมครองพยานในคดีอาญา การปองกันและปราบปราม
การทรมานและกระทำให บ ุ ค คลสู ญ หาย การสอบสวนคดี พ ิ เ ศษและที ่ เ กี ่ ย วข อ ง การจั ด ทำฐานข อ มู ล
นิ ต ิ ว ิ ท ยาศาสตร ข องประเทศ การเสริ ม สร า งความรู  แ ละพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายที ่ ล  า สมั ย และสร า ง
กระบวนการออกกฎหมายที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนเปาหมายการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาโดยใชการประเมินเปนตัวชี้วัดและการประเมินผลกระทบการบังคับใชกฎหมายและติดตามผลการ
บังคับใชกฎหมาย เปนตน การนำงานวิจัยและงานวิชาการดานกฎหมายไปสูการปฏิบัติ การใชผลการประเมิน
เปนขอมูลยอนกลับในการพัฒนากฎหมายใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สรางนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใชในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนากฎหมาย ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล
3) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
 แนวทางการพัฒนา
1. ปรับวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติเจาหนาที่ของรัฐ ในกระบวนการยุติธรรมให
เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
2. กำหนดให หนวยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรมทั้ งทางแพ ง อาญาและปกครองมี
เปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน
3. เสริมสรางพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการดานกระบวนการยุติธรรมดวยการมี
สวนรวมของประชาชน และการสรางความเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรม
ดวยการคุมครองผูดอยโอกาส
5. กำหนดใหการรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมตอง
เปนไปตามมาตรฐานสากล มีการใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร และศาสตรอื่น ๆ
 เปาหมายของแผนยอย
1. การอำนวยความยุติธรรมมีความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคทั่วถึง เปนธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ดำเนินการยกระดับกระบวนการยุติธรรม ดวยการอำนวยความยุติธรรมใหมีมาตรฐาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปรงใส ลดความ
เหลื่อมล้ำ และประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรมไดโดยงาย มีนำเทคโนโลยีและกลยุทธในการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลที่อยูในกระบวนการยุติธรรม นำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในกระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบ
ตาง ๆ การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม การผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการดานกระบวนการ
ยุติธรรมไปสูการปฏิบัติ เพื่อแกปญหาการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม และนำเทคโนโลยีมาใชในการ
ปฏิบัติงานและอำนวยความยุติธรรมใหกับประชาชน

๒๑

กระทรวงยุติธรรม
(2) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึน้
 เปาหมายที่ 2 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
ดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง โดยใหความสำคัญ
กับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดลอมดานความมั่นคงใหประเทศมีความสงบเรียบรอย
และสันติสุข โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเ ศษ ปราบปราม
การคามนุษย ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอการดำเนินงานปองกัน และ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ รวมถึงบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอก
ประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดวยการสรางความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุมแหลงผลิตภายนอก
ประเทศ สกัดกั้นสารตั้งตนและเคมีภัณฑในการผลิตยาเสพติด ดำเนินการกับผูกระทำความผิดและอาชญากรรม
ขามชาติอยางจริงจัง ลดผลกระทบของปญหายาเสพติดตอสังคม หมูบาน/ชุมชน บำบัดฟนฟูยาเสพติดอยางมี
มาตรฐาน ลดอัตราการกลับไปเสพซ้ำ สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหคนทุกชวงวัย นำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดวยการนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการและบริหารจัดการใหเกิดการมี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากปญหายาเสพติดอยาง
ยั่งยืน ดวยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคม และความรวมมือระหวางประเทศ
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
1. เสริ มสรางความปลอดภั ยในชีวิ ตและทรัพย สิน และความมั่ นคงของมนุษย มุ  งใช
เทคโนโลยีและการบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร
ปญหาความรุนแรงในสังคม
 เปาหมายของแผนยอย
1. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ดำเนินการเสริมสรางความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมในการเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใหตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชน
เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย มีการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
การพัฒนาระบบศูนยขอมูลกลางการใหบริการและตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร ทั้งนีเ้ พื่อใหสังคมเกิดความ
สงบเรียบรอยและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

๒๒

กระทรวงยุติธรรม
3) แผนยอยของแผนแม บทฯ แผนยอย 2. การปองกันและแกไขปญหาที่ มีผลกระทบต อ
ความมั่นคง
 แนวทางการพัฒนา
สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
1. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
3. ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
7. ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
9. ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
 เปาหมายของแผนยอย
1. ปญหาความมั่ นคงที่ มี อยู  ในป จจุ บั น (เชน ปญหายาเสพติ ด ความมั ่นคงทางไซเบอร
การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ
2. ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ดำเนินการในการแกไขปญหายาเสพติด ดวยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด พัฒนา
ขี ดความสามารถในการใช เทคโนโลยี และบุ คลากรในการป องกั นเส นทางการนำเข า - ส งออก สารตั ้ ง ต น
และเคมีภัณฑในการผลิตสารเสพติดตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบาน ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขาย
ผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ลดจำนวนผูคาและเสริมสรางภูมิคุมกัน
ในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหผูเสพรายใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมทั้งฟนฟู
ดูแล บำบัดรักษาผูเสพผานกระบวนการทางสาธารณสุข การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดวยการปราบปราม
และดำเนินงานทางคดีกับผูกระทำผิดและผูที่เกี่ยวของกับการคามนุษยอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ การปองกัน
และแกไขปญหาอาชญากรรมข ามชาติ ดวยการพัฒนาความรวมมื อในการบังคับใชกฎหมาย และการข าวกับ
หนวยงานบังคับใชกฎหมายตางประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมประชาคมอาเซียน +๖ และการปองกัน
และแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการใชระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหาร
จัดการฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงอำนวยความ
ยุติธรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งหมดนี้เปนการสงผลใหการแกไขปญหา
ความมั่นคงในปจจุบันดีขึ้น สรางความเชื่อถือและเชื่อมั่นตอการบริหารและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

๒๓

กระทรวงยุติธรรม
(3) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน
รางกาย สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
ดำเนินการพัฒนาศักยภาพคนใหกับกลุมเด็กและเยาวชน ผูถูกคุมความประพฤติ ผูตองขัง
รวมถึงผูที่ไดรับการปลอยตัวจากสถานที่ควบคุมของกระทรวงยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหมีคุณภาพและมีคุณคามากขึ้น ทั้งทางดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม
ใหเปนผูที่มีความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยจัดใหมีการฝกอบรมปรับเปลี่ยนคานิยม
และพฤติกรรม การจัดศึกษาและสวัสดิการตาง ๆ การจัดหางาน จางงาน เพื่อเปนการสราง
โอกาส สรางอาชีพ รายได เกิดการยอมรับของสังคมและอยูรวมกับสังคมไดปกติสุข
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 3. การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
 แนวทางการพัฒนา
1. จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิด
สรางสรรคการทำงานรวมกับผูอื่น
2. จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3. จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ
ที่ เชื่อมตอกับโลกการทำงาน
4. จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะ
การเป น นั กคิด นั กนวั ต กร และการเป น ผู ป ระกอบการใหม รวมทั ้ งทักษะชีวิต
ที่สามารถอยูรวมและทำงานภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
 เปาหมายของแผนยอย
1. วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห
รักการเรียนรู มี สำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
พั ฒ นาทั กษะในด านต าง ๆ ของเด็ กและเยาวชนที ่ อ ยู  ในความดู แลของกระทรวง
ยุติธรรม ดวยระบบหรือโปรแกรมการแกไข บำบัด ฟนฟู ที่มีความเหมาะสมสอดคลอง
กั บ พฤติ กรรม การจั ด ให มี การเรี ย นการศึ กษาสายสามั ญ การฝ กอบรมอาชี พและ
สงเสริมการกีฬา ซึ่งภายหลังปลอยแลว เด็กและเยาวชน จะสามารถนำทักษะเหลานี้ไป
ศึกษาตอหรือนำไปเปนความรูเพื่อประกอบอาชีพได
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3) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
 แนวทางการพัฒนา
5. สงเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสรางศักยภาพใหผูที่เคยกระทำผิด
สามารถประกอบอาชี พเป น กำลั งในการพั ฒ นาประเทศและอยู  ใ นสั ง คมอย า ง
สงบสุข
 เปาหมายของแผนยอย
1. แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตมีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จ ะ
พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ เรียนรูสิ่งใหมตามพลวั ตของ
โครงสรางอาชีพ และความตองการของ ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
พัฒนาศักยภาพในกลุมผูตองขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน ดวยการฝกอาชีพในดานตาง ๆ
รวมถึงยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อใหผูตองขังไดรับการทักษะฝมือในวิชาชีพที่
ถนัด และเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน สามารถกลับไปมีอาชีพภายหลัง
พนโทษ โดยพึ่งพาตนเองไดและอยู ในสั งคมได อย างปกติสุ ข รวมถึงไมหวนกลั บ มา
กระทำผิดซ้ำอีก
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(4) ประเด็นที่ 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมายที่ 1 ผูประกอบการในทุกระดับเปน ผูประกอบการยุคใหมที่มี บทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สนั บ สนุ น ผู  ป ระกอบการและสร า งโอกาสเข า ถึ ง ตลาด ด ว ยการให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการรายยอยและขนาดกลางและขนาดเล็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน และ
การสรางองคความรูดานกฎหมายและการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศ
2) แผนยอยของแผนแม บทฯ แผนยอย 4.การสรางระบบนิเวศที่เ อื้ อต อการดำเนินธุ ร กิ จ
ผูประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดยอมยุคใหม
 แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลในการสรางโอกาสใหภาคธุรกิจ
 เปาหมายของแผนยอย
1. อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจและผูประกอบการ ดานการ สนับสนุนและ
ความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ให ค วามช ว ยเหลื อ ผู  ป ระกอบการรายย อ ยและขนาดกลางและขนาดเล็ ก (Micro)
เกษตรกร ประชาชน และการสร างองค ความรู  ด  านกฎหมายและการเงิ น เพื ่ อเพิ่ ม
ศักยภาพการผลิตของประเทศ โดยการจัดทำแนวปฏิบัติและคูมือของแผนฟนฟูกิจการ
สำเร็ จ รู ป พรอมใชงาน การให ความรู  เ กี่ ย วกั บกฎหมาย ค้ ำประกั น จำนอง พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจ และ พ.ร.บ.ลมละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟนฟูกิจการ
ของลู กหนี ้ ) ส งผลให ผ ู ป ระกอบการรายยอยและขนาดกลางและขนาดเล็ ก (Micro)
สามารถนำความรูเกี่ยวกับการฟนฟูกิจกรรมของลูกหนี้ได และนำไปสูการจัดอันดับนโยบาย
ของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจและผูประกอบการดีขึ้น
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(5) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเปนไทยมากขึ ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งมาใชในการดำรงชี วิ ต
สังคมไทยมีความสุขและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
ดำเนินการกับเด็กและเยาวชน ผูถูกคุมความประพฤติ ผูตองขัง ดวยการพัฒนาทางดาน
จิตใจ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
เพื่อใหบุคคลกลุมนี้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการใชชีวิตอยูรวมกับสังคมได
อยางปกติสุข ไมกระทำผิดซ้ำ และเปนบุคคลที่สังคมยอมรับ
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 1. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
การเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองทีด่ ี
 แนวทางการพัฒนา
1. ปลูกฝงค านิยมและวัฒ นธรรมผานการเลี ้ยงดู ในครอบครั ว ปลู กฝงคานิ ยมและ
บรรทัด ฐานวัฒนธรรมที่ดีผานสถาบันครอบครัว
2. บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา
 เปาหมายของแผนยอย
คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและ สมดุลทั้งดาน
สติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
กระทรวงยุติธรรม มีการดำเนินการกับเด็กและเยาวชน ผูถูกคุมความประพฤติ ผูตองขัง
ด วยการพั ฒนาทางด านจิ ตใจ ส งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และนำหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช เพื่อใหบุคคลกลุมนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะการใช
ชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข ไมกระทำผิดซ้ำ และเปนบุคคลที่สังคมยอมรับ
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(6) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
ดำเนินการขยายความคุมครองกับกลุมเด็กและเยาวชน ผูถูกคุมความประพฤติ ผูตองขัง
รวมถึงผูพนโทษ ใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม ดวยการจัดสวัสดิการตาง ๆ ทั้ง
ดานการศึกษา ดานสุขภาพ ดานแรงงาน ทั้งที่อยูในการควบคุมและภายหลังปล อย
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข ไมกระทำผิด ซ้ำ
และเปนที่ยอมรับของสังคม
2) แผนย อ ยของแผนแม บ ทฯ แผนย อ ย 1. การคุ  ม ครองทางสั ง คมขั ้ น พื ้ น ฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
 แนวทางการพัฒนา
1. ขยายฐานความคุมครองทางสังคม
 เปาหมายของแผนยอย
คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุม เปราะบางไดรับการคุมครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิม่ ขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
พัฒนามาตรการและกลไกสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในกลุมเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง
และมีความสามารถในการปรับตัวต่ำ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและใหเกิดประสิทธิภาพใน
การแก ป  ญหาให ต รงจุ ด และตรงกั บ ความต อ งการของแต ล ะกลุ  ม อย างแท จ ริ ง และ
เหมาะสม อีกทั้งยังคำนึงถึงสุขภาวะและจิตใจของกลุมเปราะบางและดอยโอกาสทั้งที่
เปนเด็ก เยาวชน และผูใหญ ที่อยูในสถานที่ควบคุมของกระทรวงยุติธรรม โดยมีการ
ดำเนินการตอยอดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการใหบริการดาน
สุขภาพความเปนอยูใ นสถานที่ควบคุม
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(7) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
 เปาหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดวยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
มาประยุกตใช
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
ดำเนิ นการพั ฒนาระบบการอำนวยความยุ ต ิ ธรรมแก ประชาชน โดยมี เ ป า หมายให
ประชาชนในทุกระดับชั้นไดรับความยุติธรรมอยางเปนธรรม เทาเทียมและทั่วถึงโดย
งานกระบวนการยุติธรรมตองใชระยะเวลานอยลง ใชตนทุนนอยลง ดานการใหบริการ
งานยุติธรรม ระยะเวลาที่ลดลงตองไมเสียมาตรฐานการใหบริการ พัฒนาใหการบริการ
ของหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพดวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในกระบวนการเพิ ่ มขึ ้ น รวมถึ งพั ฒ นาโครงสร างและระบบการให บ ริ การงานดาน
ยุติธรรมในภูมิภาค โดยมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนยยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการ
สรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคเปนผูดูแลพื้นที่อยางทั่วถึง เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำใหแกประชาชน
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 1. การพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน
2. พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
3. ปรับวิธีการทำงาน
 เปาหมายของแผนยอย
1. งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ดำเนิ น การเพื ่ อปรั บ โครงสร างกระบวนการจั ด การ เทคโนโลยี และกลยุ ทธ ในการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่อยูในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสริมสราง
ใหเกิดการเรียนรูและวัฒนธรรม ที่นำไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคขององคการ พัฒนา
ใหการบริการของหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมมีการนำดิจิทัลมาใชในกระบวนการ
เพิ ่ ม ขึ ้ น เช น พั ฒ นาระบบศู น ย ข  อ มู ล กลางการให บ ริ ก ารและตรวจพิ ส ู จ น ท าง
นิติวิทยาศาสตร (Forensic Science Service Center :FSSC) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดการฐานขอมูลงานบริการดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ การพัฒนา
ระบบ Application นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการประชาชน
พัฒนาระบบงานพิ นิจ และคุ มครองเด็ กเยาวชน เพื่อใหบริ การแบบดิ จิทัล (Digital
service and office) พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรม
จังหวัด พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนยุตธิ รรม
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3) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 4. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวางเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง”
3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหาร งานใหม
ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย
 เปาหมายของแผนยอย
1. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล และมีความคลองตัว
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ดำเนินการในการพัฒนาขีดสมรรถนะสูงของหนวยงานงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ให เ ที ย บเท ามาตรฐานสากล เช น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารราชการ 4.0 กระทรวง
ยุติธรรม การพัฒนามาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรสูระดับสากล การพัฒนาสถาบัน
การสอบสวนคดีพิเศษ การจัดตั้งหนวยงานสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญา เปนตน
เพื่อใหเปนหนวยงานที่สามารถดำเนินการชวยเหลือและตอบสนองตอการอำนวยความ
ยุติธรรมและความตองการของประชาชน
4) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 5. การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 แนวทางการพัฒนา
1. ปรั บ ปรุ ง กลไกในการกำหนดเป า หมาย และนโยบายกำลั ง คนในภาครั ฐ ให มี
มาตรฐาน และเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาบุ คลากรภาครัฐทุ กประเภทใหมี ความรู ความสามารถสู งมี ทักษะการคิด
วิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
 เปาหมายของแผนยอย
1. บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ดำเนินการในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม อาทิ
การขับเคลื่อนงานจิตอาสา การพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานคนหายคนนิรนามและ
ศพนิรนาม พัฒนาการศักยภาพบุคลากรดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท การฝกอบรม
หลั กสู ต รการบริห ารงานยุต ิ ธรรม การฝ กอบรม ด านการป องกั น และแก ไขป ญหา
อาชญากรรม (crime prevention) การปรั บ บทบาทและรู ป แบบการให บ ริ ก าร
(Business Model) จากผูปฏิบัติงาน (Operator) เปนผูกำกับดูแล (Regulator) การ
สร า งเครื อ ข า ยและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรด า นการส ง เสริ ม หลั ก นิ ต ิ ธ รรม
กระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาและการป องกั น อาชญากรรม ตามมาตรฐานและ
บรรทัดฐานสหประชาชาติ (TIJ) พัฒนาบุคลากรในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารการแกไข บำบัด ฟนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 เปนตน
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(8) ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 เปาหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
มุ  งเน น การพั ฒ นาคนและการพั ฒนาระบบ การพั ฒ นาคนให ความสำคั ญกั บการมี
จิ ต สำนึ ก และพฤติ ก รรมที่ ย ึ ด มั ่ น ในความซื ่ อ สั ต ย ส ุ จ ริ ต โปร ง ใส และมี ค ุ ณ ธรรม
การพัฒนาระบบบริ หารให ความสำคั ญกั บการส งเสริ มการสรางธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงาน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือและกลไกเพื่อตอตานการทุจริตและ
สงเสริมคุมครองจริยธรรม รวมถึงประเมินผลดวยการใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความพึงพอใจตอการใหบริการของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ แผนยอย 1. การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา
1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง และ
หลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัยทุกระดับ
 เปาหมายของแผนยอย
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ดำเนินการสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางที่ทุจริต โดยการพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอตานการ
ทุจริต และสงเสริม คุมครองจริยธรรม และมีการประเมินผลดวยการใหประชาชนมี
สวนรวมในการแสดงความพึงพอใจตอการใหบริการของบุคลากรกระทรวงยุติธรรมที่
เปนไปดวยความสุจริต โปรงใส และมีคุณธรรม การใหบริการของบุคลากรกระทรวง
ยุติธรรมมีความเปดเผย ถูกตองสามารถตรวจสอบได
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
1. ดานการเมือง
1.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และเสริมสรางสำนึก ทักษะ และหนาที่ของพลเมือง
1.1.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใหแกประชาชน
1.1.3 เปาหมายกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ 60
2.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย
2.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
กลไกและมาตรการปองกันการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
2.1.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ใหมีกลไกในการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีโดยควรใหมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และอาจใหมีวิธีการดำเนินงานในลักษณะประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ มีความยืดหยุน และมีความเหมาะสมกับสถานการณและบริบท
ของแตละพื้นที่ ทั้งนี้ ควรมีกลไกทั้งในระดับชาติ และในระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 ใหมีการเฝาระวังสถานการณ ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาหรือปะทะ
รุนแรงระหวางฝายประชาชนกับประชาชน หรือกับฝายเจาหนาที่ดานความมั่นคง
และเมื่อเกิดสัญญาณความขัดแยงในทางการเมืองใหมีมาตรการปองกันอยางเปน
ระบบ
2.1.3 เปาหมายกิจกรรม
(กิจกรรมที่ 1 , 2 ไมมีการกำหนดคาเปาหมายไวในแผนของ สศช.)
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2. ดานบริหารราชการแผนดิน
2.๑ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน
2.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดใหมีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัล และศูนยบริการรวม
2.1.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดใหมีศูนยบริการรวมในระดับกระทรวง และจังหวัดที่รองรับการขอรับบริการตาง ๆ
ของหนวยงานในสังกัด ไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
กิจกรรมที่ ๔ ยกระดับศูนยบริการรวมตาง.ๆ ที่มีอยูในปจจุบันใหรองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนใหเกิดการใชงาน เชน การประชาสัมพันธการสรางแรงจูงใจ (Incentives)
ใหประชาชนขอรับบริการภาครัฐผานชองทางออนไลนมากขึ้น การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของการใหบริการใหประชาชนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เปนตน
2.1.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการของแตละกระทรวง
เปาหมายกิจกรรมที่ 4 (ไมมีกำหนดไวในแผน สศช.)
เปาหมายกิจกรรมที่ 5 ประชาชนไดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ในระดับสูงขึ้น
2.2 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
2.๒.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
2.2.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา หรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน เชน งานสารบรรณงาน
แผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร
2.2.3 เปาหมายกิจกรรม
เป าหมายกิ จ กรรมที ่ 1 และ 2 เพื ่ อให ห น ว ยงานภาครั ฐ สามารถดำเนิ น งานตามภารกิ จ ได
อยางมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน
2.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
2.3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ
2.๓.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการของทุกสวนราชการ
2.3.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ทุกสวนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน ๔ ดาน
ไดแก 1) โครงสราง 2) กระบวนงาน 3) บุคลากร และ4) กฎหมาย
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3. ดานกฎหมาย
3.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทำและตรวจพิจารณารางกฎหมายใหรวดเร็ว รอบคอบ
และสอดคลองกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ปรับปรุงกระบวนการจัดทำรางกฎหมายของหนวยงานของรัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพราง
กฎหมายที่หนวยงานของรัฐจัดทำขึ้นมีความสมบูรณ มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของ และมีคำอธิบายและขอมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถวน ชัดเจน และเขาใจไดงาย
3.1.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดใหมีหรือปรับปรุงองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ “คณะกรรมการ
ตรวจรางกฎหมายประจำกระทรวง” ซึ่งจะตองประกอบดวยนักวิชาการหรือ
ตัวแทนจากภาคสวนที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย เพื่อทำหนาที่
ในการกลั่นกรองรางกฎหมายของกระทรวง กำกับดูแลการปฏิรูปของกระทรวง
ในสวนที่ตองมีกฎหมายรองรับ ตลอดจนพิจารณาปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย
ที่ลาสมัย หรือสรางภาระแกประชาชน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวง
กิจกรรมที่ 2 จัดใหมีหรือพัฒนาหลักสูตรอบรมดานการรางกฎหมายเปนการเฉพาะโดยให
หนวยงานของรัฐคัดเลือกเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำรางกฎหมาย
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว
กิจกรรมที่ 3 จัดทำหรือปรับปรุงคูมือการรางกฎหมายใหมีความครบถวน โดยคูมือดังกลาว
จะตองมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความรูพื้นฐานในการยกรางกฎหมายแบบการราง
กฎหมายตลอดจนความรูพื้นฐานตาง ๆ ที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำ
รางกฎหมาย
กิจกรรมที่ 4 จัดทำหรือปรับปรุงคูมือหรือแนวปฏิบัติในการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งตองประกอบดวย สาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอเรื่ อง
(แนวปฏิบัติ) ที่เปนปจจุบันและสอดคลองกับการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของแบบหนังสือและเอกสารที่
ต องใช ป ระกอบการเสนอ เรื ่ อง ข อมู ล ที ่ ต องแนบพรอมรางกฎหมายเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตองมีการระบุกรอบระยะเวลา
ที่ใชในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ 5 กำหนดใหมีการจัดทำคำอธิบายประกอบรางกฎหมาย ซึ่งจะตองมีการอธิบาย
สาระสำคัญเกี่ยวกับที่มาของสภาพปญหา และวัตถุประสงค หรือความเปนมา
ของการเสนอรางกฎหมาย โครงสรางและกลไกการดำเนินการตามรางกฎหมาย
ตลอดจนคำอธิบายรางกฎหมาย โดยใชถอยคำที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย
3.1.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหการจัดทำรางกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
สภาพความตองการของสังคมและสอดคลองกับหลักการเปนกฎหมาย
ที่ดีตามรัฐธรรมนูญ
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 เพื่อพัฒนาองคความรูดานการรางกฎหมายใหแกบุคลากรภาครัฐ
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เปาหมายกิจกรรมที่ 3 เพื่อใชเปนคูมือสำหรับจัดทำรางกฎหมาย
เปาหมายกิจกรรมที่ 4 เพื่อใชเปนคูมือสำหรับการเสนอรางกฎหมาย
เปาหมายกิจกรรมที่ 5 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารางกฎหมาย และใชสำหรับเปน
เอกสารสรางการรับรูและประชาสัมพันธ
3.2 ประเด็ น การปฏิ ร ู ป ที่ 6 มี กลไกให ป ระชาชนมี ส  ว นร ว มในการจั ด ทำและเสนอร างกฎหมายที ่ มี
ความสำคัญและจัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอรางกฎหมาย รวมทั้งการให
ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
3.2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
มีกลไกการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
3.2.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พิจารณาผลักดันกลไกกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือในการยุติ
ขอพิพาท และใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในระดับชุมชนให
เกิดผล อยางเปนรูปธรรม โดยอาจพิจารณาผลักดันกฎหมายวาดวยยุติธรรม
ชุมชน เพื่อใหเกิดผลและสภาพบังคับในทางกฎหมายในการดำเนินการที่ชัดเจน
กิจกรรมที่ 2 จัดใหมีการฝกอบรมอาสาสมัครนักกฎหมายประจำทองถิ่น เพื่อทำหนาที่ใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนประจำในระดับพื้นที่โดยเฉพาะในระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมที่ 3 พัฒนากลไกในการอบรมและให ความรูทางกฎหมายแกผูนำชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ ในการใหความรูพื้นฐานทางกฎหมายและการใหขอมูล เพื่อใหทราบถึง
ชองทางหรือกลไกการขอรับความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือการติดตอราชการใน
เรื่องตาง ๆ ออนไลนมากขึ้น การสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใหบริการให
ประชาชนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เปนตน
3.2.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหมีกลไกให ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในระดับ
ชุมชน หรือทองถิ่น
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 มีกลไกสำหรับทำหนาที่ในการใหคำปรึกษา แนะนำหรือ ชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชนในทองถิ่น
เปาหมายกิจกรรมที่ 3 เพื่อใหมีกลไกในการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน
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3.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 มีกลไกใหประชาชนเขาถึงกฎหมายโดยสะดวกและเขาใจกฎหมายไดงาย
รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข อมูล ของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให
ประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก
3.3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 จัดทำคำแปลกฎหมายและคำอธิบายกฎหมายเปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางของอาเซียน
 ใหมีการเผยแพรใหความรูทางกฎหมายใหแกประชาชนโดยใชสื่อประชาสัมพันธทุกชองทาง
รวมถึงจัดใหมีการอบรมวิธีการเขาถึงระบบฐานขอมูลทางกฎหมายของรัฐใหแกประชาชน
อยางทั่วถึง
3.3.2 กิจกรรม
กิ จ กรรมที ่ ๑ ให ม ี ก ารเร ง รั ด การจั ด ทำคำแปลกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายระดั บ
พระราชบัญญัติ เพื่อใหเปนไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ 2 ใหหนวยงานของรัฐที่เปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือผูบังคับใชกฎหมายมี
หนาที่ในการใหความรูทางกฎหมายในสวนที่ตนรับผิดชอบใหแกประชาชน
3.3.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยสะดวก
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 เผยแพรความรูทางกฎหมายใหแกประชาชนโดยสืบประชาสัมพันธทุก
ชองทาง
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4. ดานกระบวนการยุติธรรม
4.๑ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา
4.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 บัญญัติกฎหมายกำหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมกำหนด
ระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอน
 กำหนดให ห น ว ยงานสร างระบบการตรวจสอบและ/หรื อแจ งความคื บ หนาให
ประชาชนตรวจสอบวาเรื่องที่ใชบริการหรือเกี่ยวของดำเนินงานไปถึงขั้นตอนใด
(Tracking and / or notification system)
4.1.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กำหนดใหแตละหนวยงานรวบรวมขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลา
การดำเนิ น งานในแต ล ะขั ้ น ตอนตามที ่ กฎหมายกำหนดหรื อตามแนว
ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 2 กำหนดใหแตละหนวยงานประกาศขอมูลในขอ ๑.๑ แกสาธารณะโดยใช
รูปแบบ และภาษาที่เขาใจงาย
กิจกรรมที่ 3 กำหนดใหแตละหนวยงานวัดผลการดำเนินงานเทียบกับขั้นตอนการ
ดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงานในแตละขั้นตอนในขอ ๑.๑
กิจกรรมที่ 4 กำหนดใหแตละหนวยงานเผยแพรผลการดำเนินงานเทียบกับขั้นตอนการ
ดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนิ นงานในแตล ะขั้ นตอนในข อ ๑.๑
โดยใชรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย
กิจกรรมที่ ๕ กำหนดใหแตละหนวยงานสรางกระบวนการที่เปดเผยและมีขั้นตอน
ชัดเจนในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไมเปนไปตาม
ขั ้ น ตอนการดำเนิ น งานและระยะเวลาดำเนิ น งานในแต ล ะขั ้ น ตอน
ในขอ ๑.๑ การติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามขอรองเรียน
กิ จ กรรมที ่ ๖ จั ด ให ม ี ร ะบบการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ระยะเวลาตามที ่ ป ระกาศ
เปนระยะ โดยกระบวนการที่เปนกลางและนาเชื่อถื อ เชน การจัดตั้ง
คณะกรรมการกลาง เปนตน
กิ จ กรรมที ่ ๗ กำหนดให แ ต ล ะหน ว ยงานสร า งกระบวนการประเมิ น ป ญ หา
ความตองการ และความพึงพอใจของผูใชบริการเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของหนวยงานเรื่องขั้นตอน การดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงาน
ในแตละขั้นตอน
กิจกรรมที่ ๘ กำหนดแนวทางกรณีหนวยงานไมปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานและ
ระยะเวลาดำเนินงานในแตละขั้นตอน

๓๗

กระทรวงยุติธรรม
4.1.3 เปาหมายกิจกรรม
มีกฎหมายที่กำหนดใหหนวยงานฯ กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีระบบใหประชาชนตรวจสอบและหรือ
แจงความคืบหนาใหประชาชนทราบ
4.2 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
4.2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดใหมี/พั ฒนามาตรการเพื่ อคุ มครอง ผูเสียหาย ผูตองหา และจำเลยเพื่ อให เข าถึง
กระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการปฏิบัติตอผูเสียหายและ
พยานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
4.2.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีระบบการแจงสิทธิตาม
กฎหมายสำหรั บ ผู  เ สี ย หายพยาน ผู  ต  องหาและจำเลยในทุก ขั ้ น ตอน
ตลอดจนมีระบบการรายงานความคืบหนาทางคดีที่มีประสิทธิภาพใหแก
ผูเสียหายพยาน ผูตองหาและจำเลย
กิจกรรมที่ ๒ จัดใหมีมาตรการเพื่ อคุ มครองและปฏิบ ัติ ต อผู เสียหายและพยานให
เหมาะสม ครอบคลุมและรวดเร็ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดใหมีมาตรการเพื่อคุมครองผูตองหาและจำเลยใหเหมาะสมครอบคลุม
และรวดเร็ว
กิ จ กรรมที ่ ๔ จั ด ให ม ี ท นายความหรื อ ที ่ ป รึ ก ษากฎหมายที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให แก
ผูเสียหาย ผูตองหาและจำเลย
4.2.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 4 ไมมีระบุไวในแผนของ สศช.
4.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
4.3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
พัฒนามาตรการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยอุปสรรคทางภาษาและการสื่อสาร
4.๓.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กำหนดใหหนวยงานที่ เกี่ยวข องในกระบวนการยุติธรรมมีลามอย าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนที่มาติดตอขอใช
บริการ
กิจกรรมที่ ๒ จัดใหมีระบบประสานงานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแบงปน
บุคลากรที่ทำหนาที่ลาม
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ระบบการประชุมทางจอภาพ เพื่อชวย
ใหบริการลามอยางทั่วถึง
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญและระบบประสานงานระหวางหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมในสวนของการแปลเอกสาร
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4.3.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 4 มีการพัฒนามาตรการการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
โดยลดอุปสรรคทางภาษาและการสื่อสาร
4.4 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
4.4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
พัฒนาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ
4.4.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีที่ตั้งที่งายตอการเขาถึงให มี
แผนผังภายในหนวยงาน โดยใชรูปแบบและภาษาที่เขาใจงายและจัดใหมี
บริการชวยเหลือผูมาติดตอในเบื้องตน
กิจกรรมที่ ๓ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดสถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกใหแกคนพิการ
กิจกรรมที่ ๔ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดเวลาดำเนินงานใหเหมาะสม
กับเวลาและระยะเวลาที่ประชาชนเขาใชบริการ
กิจกรรมที่ ๕ จัดใหมีสถานที่และระบบการประสานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ที่ประชาชนสามารถติดตอไดงายและเชื่อมโยงกัน
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสและแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มชองทางในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรม
4.4.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 ถึง 6 มีการพัฒนาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ
4.5 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ
4.5.1 ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผูกระทำความผิดอาญา (Non-Custodial Measures)
4.5.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญา
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนามาตรการการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวใหมีประสิทธิภาพ
4.5.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 และ 3 มีการพัฒนามาตรการแทนการควบคุมผูกระทำความผิดอาญา
4.6 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพื่ อสรางความ
ปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม
4.6.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
กำหนดใหการลดการกระทำผิดซ้ำเปนเปาหมายการดำเนินงานของทุกหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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4.6.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาตัวชี้วัดดานการลดการกระทำผิดซ้ำ ระบบและเครื่องมื อการ
ประเมิ น ความเสี ่ ย งในการกระทำผิ ด ซ้ ำ เพื ่ อ ให ท ุ ก หน ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมนำไปใชอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิธีการแกไขฟนฟูผูกระทำผิดทั้งใน
และนอกเรือนจำ ระบบเลื่อนชั้นนักโทษ ลดวันตองโทษ พักการลงโทษ
และอภั ย โทษกลุ  ม ให ส อดคล อ งกั บ เครื ่ อ งมื อ ประเมิ น ความเสี ่ ย งที่
พัฒนาขึ้น
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาและแกไขกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของผูพน
จากการคุมประพฤติและผูพนโทษที่มีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำนอย
เชน กฎหมายที่จำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพกฎหมายเกี่ยวกับประวัติ
อาชญากรรม เปนตน
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบสงเคราะหผูกระทำผิดหลังปลอยตัว รวมถึงมาตรการจูงใจให
ภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทำงาน
4.6.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 3 และ 7 ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีเปาหมาย
การดำเนินงานในการลดการกระทำผิดซ้ำ
4.7 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสรางความปลอดภัย
และความเปนธรรมในสังคม
4.7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
บูรณาการฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อใหมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูตองหาหรือ จำเลยอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.7.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม
4.7.3 เปาหมายกิจกรรม
เป า หมายกิ จ กรรมที ่ 1 ฐานข อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศระหว า งหน ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมไดรับการบูรณาการ เพื่อใหมีขอมูลที่
เกี ่ ย วข อ งกั บ ผู  ต  อ งหาหรื อ จำเลยอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น
4.8 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริห ารงานยุ ติธรรมเพื่ อสรางความ
ปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม
4.8.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
4.8.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งหนวยงานประสานและขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน
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กิ จ กรรมที ่ ๒ ให ค วามสำคั ญ กั บ การให ก ารศึ ก ษาแก เ ด็ ก และเยาวชน การสั ง คม
สงเคราะห และการคุ  มครองเด็ กที ่ ย ั งไม เ ข าสู  กระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
เพื่อปองกันการกระทำผิด
กิจกรรมที ่ ๓ กำหนดนโยบายดานเด็ กและเยาวชนตลอดจนมาตรการบำบั ด ฟ  น ฟู
บนพื ้ น ฐานของหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ (evidence- based policy)
ใชในการประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการดูแล
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพและแกไขขอขัดของในการใชมาตรการพิเศษแทน
การดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน
4.8.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 4 มีมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสำหรับ
เด็กและเยาวชน
4.9 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบ ัติ
หนาที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
4.9.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ความเชื่อมั่นในการสอบสวน
4.9.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตามกฎ ระเบียบ
คำสั่ง เกี่ยวกับการสอบสวน
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดใหมีกฎเกณฑหรือระเบียบกำหนดหนาที่ของพนักงานสอบสวน
ให ต  อ งแจ ง ขั ้ น ตอนดำเนิ น การและกรอบระยะเวลาสิ ้ น สุ ด ในการ
ดำเนินการในชั้นสอบสวน และสิทธิหรือหนาที่ของผูเสียหายและผูตองหา
รวมทั้งอายุความสำหรับคดีแตละประเภท ใหผูเสียหายและผูตองหา
ทราบตั้งแตโอกาสแรก ตลอดจนใหคำแนะนำการรองทุกขความผิดตอ
สวนตัวแกผูเสียหายและใหมีสภาพบังคับอยางจริงจัง กรณีที่ไมปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ ๖ ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบ วาดวยคาตอบแทนของพนักงานสอบสวน
ใหมีคาตอบแทน มีสิทธิประโยชน และสวัสดิการที่มากพอที่จะใหปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี เมื่อเทียบเคียงกับหนวยงานอื ่นใน
กระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมที่ ๗ จัดอัตรากำลังพนักงานสอบสวนใหสามารถปฏิบัติงานสอบสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณงานของแตละสถานี
กิจกรรมที่ ๘ ปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเขามาดำรงตำแหนงพนักงานสอบสวน
และระบบการประเมินผลเพื่อเลื่อนตำแหนงสูงขึ้นของพนักงานสอบสวน
ให พ ิ จ ารณาตามความรู  ความสามารถ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง ระบบ
การฝกอบรมเพื่อใหพนักงานสอบสวนมีความรู ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการสอบสวนและทักษะอื่นที่เกี่ยวของ
4.9.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1, 2, 6, 7 และ 8 มีมาตรการสรางความเชื่อมั่นในการสอบสวน
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4.10 ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตรเพื่อความถูกตองสมบูรณของขอเท็จจริง
แหงคดี
4.10.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ปรับปรุงพัฒนาระบบนิติเวช
4.10.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ใหมีหนวยงานหลั กในกระทรวงสาธารณสุขที่ ทำหน าที ่สนั บ สนุ น
การทำงานของแพทย ป ฏิ บ ั ต ิ ง านด า นนิ ต ิ เ วช และจั ด ให ม ี ร ะบบ
งบประมาณรายการเฉพาะที่เพียงพอ
กิจกรรมที่ ๒ จัดใหมีแพทยผูปฏิบัติงานนิติเวชทั่วถึงตามโรงพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานตำรวจแหงชาติ และหนวยงานที ่เ กี่ ยวข อ ง
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
กิจกรรมที่ ๓ ออกกฎหมายกำหนดใหโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีหนาที่รับผิดชอบชัดเจนในการชันสูตรพลิกศพ การเก็บหลักฐาน
จากศพและการตรวจร า งกายผู  เ สี ย หาย พยานและผู  ต  อ งหาใน
คดีอาญาทั่วประเทศ
4.10.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 3 ระบบนิติเวชไดรับการปรับปรุงพัฒนา
4.11 ประเด็ น การปฏิ ร ู ป ที ่ 9 การเสริ มสร างและพั ฒนาวั ฒนธรรมองค กรขององค กรต าง ๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุงอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและ
รวดเร็ว
4.11.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
เสริมสรางและพัฒนาระบบงานเพื่อ สนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคกร
4.11.2 กิจกรรม
กิ จ กรรมที ่ ๓ ส งเสริ มการใช การจั ด การความรู ในการพั ฒ นาระบบการทำงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและใหความรูที่จำเปนแกประชาชน
กิจกรรมที่ ๔ สงเสริมการใชขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการ
บริหารราชการ
กิจกรรมที ่ ๕ มีกิจกรรมประชาสั มพันธผ านสื ่ อสาธารณะถึงผลการดำเนิ น งาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ การบริการ และเรื่องที่อยูในความสนใจของ
สังคมเปนระยะ ในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย
4.11.3 เปาหมายกิจกรรม
เป าหมายกิ จ กรรมที ่ 3 ถึ ง 5 มี มาตรการเสริ มสร างและพั ฒ นาระบบงานเพื่ อ
สนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร
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4.12 ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศ
4.12.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.12.2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
การอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในระดับภูมิภาค
4.12.3 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 4 สถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยเปนศูนย กลาง
การอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในระดับภูมิภาค
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5. ดานเศรษฐกิจ
5.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 17 การเพิ่มระดับการแขงขันทางธุรกิจ – ความยากงายในการทำธุรกิจ (สนับสนุน)
5.1.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน
มาตรการพัฒนาการอบรมและการศึกษาดานกฎหมาย
5.1.๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการศึกษาทางดานกฎหมายในประเทศไทยเพื่อสงเสริมศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการบัญญัติกฎหมาย
5.1.4 เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพิ่มความงายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
๑) วัตถุประสงค
1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคน
เกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
1.๒ เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
1.5 คนไทยได ร ั บ การศึ กษาที ่ มี คุ ณภาพสู งตามมาตรฐานสากล และสามารถเรี ย นรู  ด ว ยตนเอง
อยางตอเนื่องเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
1.7 เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
๒) เปาหมายรวม
2.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ
2.1 ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง
2.5 มีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได กระจายอำนาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ สามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
เปาหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
เปาหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน
สื่อมวลชน และภาคเอกชน
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค
3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
3.6 พัฒนาระบบการดูแล และสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
3.7 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุดใหสามารถ เขาถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุ ณภาพ
ใหครอบคลุมและทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2. เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
3. แนวทางการพัฒนา
3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
2. เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เป าหมายที ่ 2 สั งคมมี ความสมานฉั น ท ผู  เ ห็ น ต างทางความคิ ด ของคนในชาติ ส ามารถ
อยูรวมกันไดอยางสันติประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง
เปาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัด ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.5 การบริหารจัดการความ มั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใตการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2. เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
เปาหมายที่ 4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรมและสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
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๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
๑. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแหงชาติการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีสวนรวมและมีความพรอมเผชิญปญหา
และรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง
3) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
(2) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความมั่นคง
4) กลยุทธ
(2) สงเสริมใหประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยปกติและสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
๒. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การสรางความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ ๒ : สรางความเปนธรรมความปรองดอง
และความสมานฉันทในชาติ
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี
3) ตัวชี้วดั
(๑) ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย
(๒) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ
(3) ระดับความสำเร็จของการชวยเหลือประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
4) กลยุทธ
(1) กำหนดองคกร/กลไกบริหารจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการภายใตแนวทางสันติวิธี โดย
เสริมสรางสภาวะแวดลอมที่ทุกภาคสวน มีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความปลอดภัยตอ
การแสดงความคิดเห็น รวมถึงสงเสริมการเผยแพรแนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความ
ขัดแยงบนหลักนิติธรรมและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยการเคารพความเห็นตาง
สิทธิและเสรีภาพ
(3) สงเสริมการเผยแพรความรูและอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนทุกระดับอยางเทาเทียม
โดยเฉพาะความรูดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหนาที่ของประชาชนภายใต
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย  เ ป น ประมุ ข ตลอดจนพั ฒ นา
กระบวนการทางานดานยุติธรรมใหมีความโปรงใส และรวดเร็ว
(5) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก
ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง โดยมีแนวทางหรือ
การดำเนินการ ที่สงเสริมคานิยมที่ดีของสังคมไทย การสืบสานวัฒนธรรม การเคารพใน
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กระทรวงยุติธรรม
ศั กดิ ์ ศรี ความเป น มนุ ษย สิ ทธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาค และการยอมรั บ ความคิ ด
ความเชื่อ อัตลักษณ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกตางกัน
3. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รองรับนโยบายที่ 3 : ปองกัน
และแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ประชาชนในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต มี ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พย ส ิ น และอยู  ร  ว มกัน
อยางสันติสุข
3) ตัวชี้วัด
จำนวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต
4) กลยุทธ
(3) พัฒนางานดานการอำนวยความยุติธรรม ฟนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหวาง
ประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเปนธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
สนั บ สนุ น และเคารพหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนพั ฒ นาระบบกลไกคุ  ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชน รวมทั้ง ใหความชวยเหลือเยียวยาเจาหนาที่ ประชาชน และผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบอยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๔) สงเสริมสภาวะแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดมั่น แนวทางสันติวิธีและ
สรางความเขาใจใหภาคสวนตางๆ ภายในประเทศเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
(๕) สร า งความเข า ใจที่ ถ ู ก ต อ ง ทั ้ ง ในและต า งประเทศ องค ก รระหว า งประเทศเกี่ ย วกั บ
สถานการณที่เกิดขึ้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๖) ส งเสริ มความต อเนื่ องของกระบวนการพู ด คุ ย เพื่อสั น ติ ส ุ ขจั งหวั ดชายแดนภาคใต เพื่อ
แสวงหาทางออกจากความขัดแยงและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผูที่
เห็นตางจากรัฐทั้งพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ตางประเทศ ในการเสริมสรางสภาวะแวดลอม
ที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพื่อสันติสุข และมีหลักประกันของความตอเนื่อง
และความเชื่อมั่นของทุกกลุมในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
4. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาขามพรมแดน
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน รองรับนโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดน
เพื่อปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน
3) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันการลักลอบ
เขาเมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ

๔๙

กระทรวงยุติธรรม
4) กลยุทธ
(๒) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศ รอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรมที่จะ
เขาสูประเทศไทย ผานชองทางชายแดน
5. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 5 สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกัน
และแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน
ความมั่นคงภายใน
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(1) ประชาชนกลุมเปาหมาย ปลอดภัยจากการคามนุษย และแรงงานตางดาว/บุคคลซึ่งไม มี
สัญชาติไทยเขาสูระบบการจางแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายไดสิทธิประโยชนตามที่กฎหมาย
กำหนด
3) ตัวชี้วัด
(1) ระดับการปกปองและคุมครองกลุมเปาหมาย ไดแก สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานตาง
ดาวจากขบวนการคามนุษย
(2) จำนวนแรงงานตางดาว/บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยทางานถูกตองตามกฎหมาย
4) กลยุทธ
(2) พัฒนาและสงเสริมเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ระดับประเทศในประเด็นการคามนุษย
(3) เรงรัดการดำเนินคดีกับผูกระทำผิดฐานคามนุษย
(4) เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในการดำเนินคดีการคามนุษย รวมถึงในการชวยเหลือ ปกปอง
และคุมครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานตางดาวจากขบวนการคามนุษย
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การปองกัน และแก ไขป ญหาภัย คุ กคามขามชาติ รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศัก ยภาพ
การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(1) ประเทศไทยมีศักยภาพดานการตอบสนองและฟนฟูที่เขมแข็ง มีขีดความสามารถในการ
รับมือภัยจากการกอการราย และอาชญากรรมขามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการตกเปน
เปาโจมตีหรือเปนที่กอเหตุ หรือเปนเสนทางของการกออาชญากรรมขามชาติ
3) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อปองกันและแกไขภัยคุกคามขามชาติ
และการกอการราย
(๒) ระดับความรวมมือของทุกภาคสวนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมขามชาติ และการกอการราย

๕๐

กระทรวงยุติธรรม
4) กลยุทธ
(3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวของ
ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติเพื่อนำมาประยุกตใช รวมถึงสงเสริม
การวิจัย/พัฒนาการผลิตเทคโนโลยีดังกลาวภายในประเทศ
(5) ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบ โดยใหความสำคัญกับการลด
ป จ จั ย และเงื ่อนไขที่ เ กื้ อกู ลตอการกอการร าย การป องกั น มิ ให กลุ  มก อการราย บุ คคล
หรือกลุมบุคคล ที่สนับสนุนการกอการรายทุกรูปแบบใชพื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเปน
พื้นที่พักพิง พื้นที่แสวงหาปจจัยเพื่อสนับสนุนการกอการราย ตลอดจนเปนพื้นที่กอความ
รุนแรงหรือกระทำการกอการราย โดยมุงเนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกัน
และแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน
ความมั่นคงภายใน
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(1) การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
3) ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๒) กลไกความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและปราบปรามการคายาเสพติด
4) กลยุทธ
(๑) ปราบปรามผูผลิต ผูคา และเครือขายยาเสพติดโดยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
(๒) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษของยาเสพติด
เพื่อปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
(๓) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่โดยใชกลไกประชารัฐ
(๔) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศในการป อ งกั น และปราบปรามการค า ยาเสพติด
โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งตนและการลักลอบนำเขายาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิรูป
นโยบายยาเสพติ ด ในเชิ งสาธารณสุ ข และการผลั ก ดั น การดำเนิ น งานตามแนวปฏิ บ ั ติ
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือก
(๕) ผลักดันความรวมมือแผนการขับเคลื่อนเครือขายเฝาระวังปญหายาเสพติดอาเซียน
6. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 7 จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง รองรับนโยบายที่ 7 : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหา
ผูหลบหนีเขาเมือง
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(๑) การบู ร ณาการและการบริ ห ารจั ด การผู  ห ลบหนี เ ข าเมื องมี เ อกภาพ และประสิ ทธิ ภ าพ
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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3) ตัวชี้วัด
(๑) ระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองและผูหลบหนีเขาเมืองที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
(๒) ชองทาง/กลไกความรวมมือกับประเทศตนทาง รวมถึงองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และสงกลับผูหลบหนีเขาเมืองอยางเปนระบบ
4) กลยุทธ
(๒) พัฒนาและสงเสริมเครือขายความรวมมือกับประเทศตนทาง รวมถึงองคกรระหวาง ประเทศ
ที่เกี่ยวของ ในการปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
(๓) พัฒนากลไกการบริห ารจัด การผูหลบหนีเขาเมื องในเชิงนโยบายและการปฏิบั ติ โดยให
ความสำคัญกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ผูหลบหนีเขาเมืองอยางประสานสอดคลองกัน
7. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
(1) หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ของหนวยงานภาครัฐ
3) ตัวชี้วัด
(1) คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
(2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
4) กลยุทธ
(๑) นำหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
(๒) ผลักดันการแกไขกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการทุจริต และให
บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
(๓) ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของภาครัฐ
(๔) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธการทุจริต
8. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 10 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความมั ่ น คงทางไซเบอร ร องรั บ นโยบายที ่ ๑๐ : เสริ ม สร า ง
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
3) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความพรอมของไทยในการปองกันความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร ที่สอดคลอง
กับหลักสากล
(๒) ระบบปองกันทางไซเบอรที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกปองขอมูลอิเล็กทรอนิกส ของรัฐบาล
ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานสำคัญดานไซเบอร
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4) กลยุทธ
(๕) พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบตางๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับงานสืบสวนและปองกันอาชญากรรมไซเบอร
9. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 11 รักษา ความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปน รากฐานการพัฒนาอยางสมดุล
และยั่งยืน
3) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนรากฐาน
การพัฒนาอยางสมดุล
(๒) ระดั บ ความสำเร็ จ ในการจั ด การสิ ่ ง แวดล อ มให ม ี ค ุ ณภาพและสามารถป องกั น หรื อ ลด
ผลกระทบตอชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย
4) กลยุทธ
(๓) เสริ มสร างประสิ ทธิ ภ าพการจั ด การสิ ่ งแวดล อมควบคู  ก ั บ การปกป องสิ ทธิ ช ุ มชน และ
แกปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยใชกลไกการมีสวนรวมของภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร นโยบายการคลัง และการ
บังคับใชกฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม
(๕) สงเสริมการผลิต การบริโภค การวิจัยและพัฒนาองคความรู การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
เพื่อใหมีการรักษา คุมครองและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เพื่อให
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถเจริญเติบโตควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม
10. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 12 เสริมสรางความมั่นคง ดานอาหารและน้ำ
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
การรั กษาความมั ่ น คงด านอาหารและน้ ำ รองรั บ นโยบายที ่ ๑๒ : เสริ มสร างความมั ่ นคง
ดานอาหารและน้ำ
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในดานอาหารและน้ำ มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
อยางเพียงพอและยั่งยืน
3) ตัวชี้วัด
(๑) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ำกรณีฉุกเฉิน
4) กลยุทธ
(๑) เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและน้ำอยางยั่งยืน ดวยการมีกลไก กฎหมายและแผน
บริหารจัดการดานอาหารและน้ำเพื่อความมั่นคงอยางบูรณาการที่ครอบคลุมการมีคลัง

๕๓

กระทรวงยุติธรรม
อาหารและน้ ำ สำรองกรณี ฉุ กเฉิ น ตลอดจนเสริ มสรางการเข าถึ งแหล งอาหารและน้ำ
ของประชาชนตามความตองการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
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2.2.5 นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 กรกฎาคม 2562 โดยเนนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง โดยมีนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ดาน
๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๑ สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มาเปนหลักสำคัญ
๑.๒ ตอยอดการดำเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
๑.๓ สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริ ง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริยทุกพระองค
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๒.๒ ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำ
ประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน
2.4 สรางความสงบและความปลอดภัยตั้งแตระดับชุมชน
2.5 แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังทั้งระบบ
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒ ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย
มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองที่ดี
๔. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
๔.๔ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานความมั่นคง
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
๕.๙.๒ เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในภาคการผลิตและบริการให
สามารถแขงขันได
๗. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
๗.๒ สรางความเขมแข็งของชุมชน
๗.๓ สงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการชวยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
๘.๖ สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๘.๖.๕ สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๙.๔ สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำ ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุม
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๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
๑๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน
๑๑.๔ เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ
๑๑.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๖ พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทำธุรกิจและการใชชีวิตประจำวัน
๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอำนวยความสะดวก ตนทุนคาใชจาย
กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ
๑๑.๗.๓ สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรม
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ดังนี้
๗. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑
๘. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจำ
9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
๑๐. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
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2.2.6 (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563 - 2565)
รางแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ใชสำหรับเปนกรอบแนวทางการประสานความรวมมือ
ในการบริ ห ารงานยุ ต ิ ธ รรมให เ ป น ไปอย า งสอดคล อ งและมี ก ารพั ฒ นาอย า งเป น ระบบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และตอบสนองความตองการของสังคม ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสว นรวมดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
แนวทางการพัฒนา :
๑) เสริมสรางองคความรูดานสิทธิเสรีภาพ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การปองกันตนเอง
๒) ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมในการยอมรับ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแกประชาชน ชุมชน
และสังคม
๓) สงเสริมใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมและพัฒนา กระบวนการไกลเกลี่ยระงับ ขอพิพาททั้งทางอาญา ทางแพง และ
พาณิชย และทางปกครอง
แนวทางการพัฒนา :
๑) สรางความเขาใจ และยอมรับผลดีของการนํากระบวนการ ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมาใช
ทั้งทางอาญา ทางแพงและพาณิชย และทางปกครอง
๒) พัฒนากฎหมายเพื่อสงเสริมการนํากระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมาใชทั้งทางอาญา
ทางแพงและพาณิชย และทางปกครอง
๓) พัฒนาการเขาถึงและการใหบริการที่ทันสมัยและทั่วถึง
๔) สรางมาตรฐานผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม
แนวทางการพัฒนา :
1) แกไขปรับปรุงกฎหมาย
2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
3) พัฒนากลไกการชวยเหลือและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
4) พัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของประเทศ
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสรางหลักธรรมองคกร
6) สนับสนุนการศึกษาวิจัย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
แนวทางการพัฒนา :
1) พัฒนาระบบการจําแนกการควบคุมตัว และการบําบัดฟนฟูผูกระทําความผิด
ในแตละประเภทใหเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานสากล
2) พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผูกระทําความผิดอาญา (Non-Custodial Measures)
3) สรางระบบเตรียมความพรอมกอนปลอยและจัดทําระบบติดตาม สําหรับผูพนโทษ
และเด็กเยาวชนที่กําลังจะครบระยะเวลาการฝกอบรม
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ยุทธศาสตรที่ ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา :
๑) พั ฒ นาระบบดิ จ ิ ท ั ล มาใช ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านและการบริ ห ารราชการเพื ่ อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
๒) บูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และจัดใหมีศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
๓) พัฒนามาตรการระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูล
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2.2.7 รางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4
รางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 ที่เกี่ยวของกับกระทรวงยุติธรรม มีดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานการเมืองการปกครอง
สภาพปญหา :
1) การขาดความรู ความเขาใจดานกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและการเขาถึงกระบวนยุติธรรม
2) ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อหามการเลือกปฏิบัติ
แนวทางแกไข :
1) สงเสริมความรูความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของ
ใหแก ประชาชน เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันการถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งสรางความ
ตระหนักแกเจาหนาที่ภาครัฐ
2) สงเสริมการบูรณาการการทำงานภายในหนวยงานของรัฐ และระหวางภาครัฐและภาค
ประชาสังคมเพื่อใหการออกกฎหมายและการดำเนินนโยบายเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และตอบสนองตอความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง
ประเด็นที่ 2 ดานกระบวนการยุติธรรม
สภาพปญหา :
1) ยาเสพติด
2) ประชาชนไมรูกฎหมายเบื้องตน
3) การเขาถึงขอมูลขาวสารและการรับรูดานสิทธิของประชาชนการคามนุษย
4) ขาดแคลนลามและผูเชี่ยวชาญในการคุมครองสิทธิผูเขามาเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม
5) การมีขอกฎหมายที่อาจขัดหลักสิทธิมนุษยชน
แนวทางแกไข :
1) การอบรมให ค วามรู แ ก เ จ าหน า ที ่ ก ระบวนการยุ ต ิ ธ รรมเพื ่ อ ให ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
เจาหนาที่มีการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงสิทธิขนั้ พื้นฐานของผูที่เกี่ยวของ
2) มีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) อบรมพัฒนาความรูดานกฎหมาย จริยธรรมใหกับลามในกระบวนการยุติธรรม ผานการ
ทดสอบดานภาษา จริยธรรม และออกใบอนุญาตกอนปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีองคกร
วิชาชีพลามเพื่อรับรอง
4) การจัดการอบรมใหความรูแกประชาชนในขั้นตอนตาง ๆ ดานกระบวนการยุติธรรมการ
ใหประชาชนไดรับรูสิทธิในแตละขั้นตอน
5) รัฐตองสรางหลักประกันและใหการคุมครองกลุมเปราะบางของดานกระบวนการยุติธรรม
เชน กลุมของผู  พ นโทษที ่มีป ญหาว างงาน หนวยงานรัฐต องมี การกำหนดเงื่ อนไขให สถาน
ประกอบการรับผูพนโทษเขาทำงาน
6) กวดขันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในงานปราบปรามยาเสพติดใหมีกระบวนการตาม
หลั ก กฎหมาย
7) พิจารณาทบทวนการบังคับใชกฎหมาย แกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรมที่ขัดกับหลักสิทธิ
มนุษยชน เชน พิจารณาปรับแกไข ฐานความผิดที่กำหนดโทษประหารชีวิตบางฐาน
ความผิด ยกเลิกการใชกฎหมายที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
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ประเด็นที่ 3 แผนสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุม เปราะบาง ประกอบดวย 4 กลุม ดังนี้
3.1 แผนสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุมผูปวย (กลุมผูเสพยา)
สภาพปญหา : การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติในการจางงาน
และการขาดการติดตามการบำบัดฟนฟูอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ของผูพนโทษในคดียาเสพติดสงผลใหเปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิตและ
การมีอาชีพ
แนวทางแกไข : รัฐควรสรางระบบการติดตามและสงเคราะหหลังปลอยที่มีประสิทธิภาพ
โดยสอดส องติ ด ตาม ให ความช ว ยเหลื อและให คำปรึ กษา สร างความ
รวมมือในการสนับสนุนกลุมธุรกิจเพื่อสิทธิมนุษยชน
3.2 แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูพนโทษ
สภาพปญหา : การเขาถึงการสรางงานสรางอาชีพ
แนวทางแกไข:
1) การเตรียมความพรอมกอนปลอยใหผูพนโทษเพื่อสามารถกลับคืนสูสังคมไดโดยสราง
อาชี พให ผ ู  พ น โทษ ต องจั ด ให มี ที ่ ป รึ กษาด านอาชี พเพื ่ อตรวจวั ด ความสามารถของ
ผูพนโทษ
2) การนำรูปแบบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาพัฒนาระบบการชวยเหลือผูพนโทษ
3.3 แผนสิทธิมนุษยชนกลุมผูเสียหาย/ผูตกเปนเหยื่อ (เหยื่ออาชญากรรม เหยื่อคามนุษย
เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน)
สภาพปญหา :
1) กลุมผูตกเปนเหยื่อหรือผูเสียหายถูกละเลยไมไดคมุ ครอง
2) การเปนเหยื่อแพะหรือจำเลยบริสุทธิ์
3) เหยื่อคามนุษย
แนวทางแกไข :
1) การประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนทราบขอมูลขาวสารการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
2) พั ฒ นากลไกการช ว ยเหลื อเหยื ่ อ อาชญากรรมหรื อผู  เ สี ย หาย โดยใช wrap around
approach ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมมือกันชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
3.4 แผนสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุมเด็กและเยาวชน
สภาพปญหา :
1) ความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงทรัพยากรที่จำเปนของเด็กและเยาวชน
๒) เด็กและเยาวชนผูกระทำความผิดยังคงเผชิญกับตราบาปทางสังคมเมื่อพนโทษ
แนวทางแกไข : ปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกประวัติเด็กและเยาวชนผูกระทำความผิด ซึ่งพน
โทษแลว ใหสอดคลองกับหลักสากลที่ถือวาการลงโทษ เด็กและ เยาวชนตั้งอยูบนหลักการ
แกไข เพื่อประโยชนของเด็กและเยาวชน
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2.2.8 แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565)
มุงเนนการแกปญหาในเชิงพื้นที่ (Area based approach) โดยกำหนดเปาหมาย และแนวทางการ
ดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ มีทิศทางการควบคุมความรุนแรงของสถานการณปญหา
ยาเสพติดเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสังคมโดยมุงลดอัตราเสี่ยงตอยาเสพติดของกลุมผูมีโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด ลดผูเสพรายใหม ผูกระทำความผิดรายใหม สรางกระบวนการมีสวนรวมในปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจากทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง และความยั่งยืนในระยะยาว ประกอบดวย
7 แนวทาง ไดแก
แนวทางที่ ๑ การแสวงความรวมมือเพื่อยุติพื้นที่แหลงผลิตภายนอกประเทศ
แนวทางที่ ๒ การสกัดกั้นการนำเขาสงออกยาเสพติด
แนวทางที่ ๓ การปราบปรามกลุมการคายาเสพติด
แนวทางที่ ๔ การเสริมสรางความเขมแข็งของ ม./ช. ตามแนวชายแดน
แนวทางที่ ๕ การปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม
แนวทางที่ ๖ การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม) ที่เหมาะสม
แนวทางที่ ๗ การดูแลผูใชผูเสพ ผูติดยาเสพติดใหเขาถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือ
ผลกระทบจากยาเสพติด
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2.2.9 แผนบูรณาการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต
แผนงานที่เกี่ยวของกับกระทรวงยุติธรรม
การแกไขปญหา
1. งานเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- โครงการขาวกรองเชิงรุก
- โครงการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5. งานสงเสริมและเผยแพรความจริงที่ถูกตองเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและการแกไขฟนฟูผูตองขัง รวมทั้งผูเคยกระทำผิดในคดี
ความมั่นคง
การปองกันปญหา
4. งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
- โครงการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
- โครงการเผยแพรและอบรมหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของกระทรวงยุติธรรม
3.๑ ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน (Vision)
สรางสังคมแหงความเปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียม
“Promoting a fair society based on equality”
นิยามวิสัยทัศน
สรางสังคมแหงความเปนธรรม

สังคมที่  ไมมีความเหลื่อมล้ำ

 เกิดความเปนธรรม
 มีความสงบสุข
บนรากฐานของความเทาเทียม

 ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการใหบริการงานยุติธรรม
อยางรวดเร็ว ทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรม

 ประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางเสมอภาคโดยไมมีขอยกเวน
หรือขอจำกัด
สรุปไดวา กระทรวงยุติธรรมมีความมุงหมายในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยดำเนินการ
ขับเคลื่อนเพื่อใหประชาชนไดรับความเปนธรรมจากการไดรับบริการงานยุติธรรมทั่วทุกคนอยางเสมอภาค
โดยไมเลือกปฏิบัติเพื่อผลประโยชน/เปาหมายสุดทาย คือ ความเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนในสังคม และ
สังคมมีความสงบสุข
3.1.๒ พันธกิจ (Mission)
๑. กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
To formulate policies and plans, direction for development and integration of justice services
๒. ใหบริการงานยุติธรรมเพื่อใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม
To provide services to ensure access to justice for all
๓. พัฒนาพฤตินิสัยผูกระทำผิดใหเปนคนดี และอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข
To provide rehabilitation for offenders in order to ensure successful reintegration
into the society
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๔. สนับสนุนการปองกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
To support the prevention of crimes and the suppression of special crimes
๕. บูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบเพื่อใหสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
To systematically integrate solutions to drug problem for the creation
of drug – free society
3.1.๓ เปาประสงค (Goals)
๑. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
Modernized and adaptive policies and plans for justice administration
๒. ประชาชนได ร ั บการช วยเหลื อจากการให บริ ก ารงานยุ ต ิ ธ รรมอยา งรวดเร็ ว ทั ่ วถึ ง เท า เที ยม
และเปนธรรม
Justice services that are prompt, accessible, equitable and fair
๓. อัตราการกระทำผิดซ้ำของผูผานการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
Reduction in recidivism of rehabilitated offenders
๔. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปองกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
Public’s confidence in the prevention of crimes and the suppression of special.crimes
๕. การแพรระบาดของยาเสพติดลดลง ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเหมาะสม
Reduction of drug problems All drug users and drug addicts are treated inclusively
and appropriately
3.1.๔ ผลสัมฤทธิ์ (Result)
เกิดความเปนธรรมในสังคม / สังคมมีความสงบสุข
Fairness / Harmonious Society
๓.๑.๕ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator)
๑. ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรม รอยละ ๘๐
๒. ความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย รอยละ ๘๐
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ
๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ทิ ศ ทางการขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมภายใต ย ุ ท ธศาสตร ช าติ
กำหนดให กฎหมายเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายหลักใหกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมเปนไป เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อเปนกลไกสำคัญตอบสนองตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดวยการมุงเน นให
กฎหมายมีความเปนพลวัตที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเปนไปตามความตองการ
ของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค มีความ
เปนกลาง นาเชื่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได สงผลใหเปาหมายการพัฒนายุทธศาสตรชาติในทุกดานบรรลุ
ความสำเร็ จ ในการสรางสังคมไทยให เ ป น สังคมที ่ เ ปน ธรรม ลดความเหลื ่ อมล้ ำ ในทุ กมิ ต ิ และเป น ไปเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น กฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกในการขับเคลื่อนและสรางการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ มุงเนนการทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนใหเกิดความโปรงใสและพลวัตใหกับการ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนในสังคมมีโอกาสไดรับประโยชน
จากการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียม เปนธรรม และทั่วถึง ประกอบดวย ๒ แผนยอย ไดแก
การพั ฒ นากฎหมาย โดยเน น การดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ยกเลิ ก กฎหมายให ม ี เ ท า ที ่ จ ำเป น
และสอดคล อ งบริ บ ทและไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาประเทศ จากนำเทคโนโลยี ด ิ จิ ทั ล นวั ต กรรม
ทางกฎหมายมาประยุกตใช และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจังและเปนรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื ่ อ มโยงกฎหมายทุ ก ระดั บ ชั ้ น ให เ ชื ่ อ มโยงกั น อย า งเป น เอกภาพ ไม ข ั ด กั น มี ก ารนำกฎหมาย
ไปใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามโปร ง ใสซึ ่ ง เป น กลไกสำคั ญ ที ่ จ ะนำกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมปราศจาก
ความเหลื่อมล้ำและความไมเทาเทียม
การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการอำนวยความยุติธรรมเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ ในการบริหาร กระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงตองมุงสูการเสริมสรางสังคมนิติธรรมดวย
กระบวนการยุติธรรม ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อใหทุกภาคสวนไดรับความเปนธรรมอยางเสมอภาค ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสรางความโปรงใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมทั้ง การมีสวนรวมของประชาชนใหองคประกอบตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหาร
จัดการหนวยงาน ในกระบวนการยุติธรรมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ ภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทไดอยางเปนธรรม ทั้งนี้ในแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเนน ใหกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค มีความเปนกลาง นาเชื่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกลาหาญทาง
จริ ย ธรรม เป น มื ออาชี พ มี ความเป น ธรรม และไม เ ลื อกปฏิ บั ต ิ ประชาชนเข าถึงกระบวนการยุ ติ ธรรมได
โดยสะดวก มุงใหเกิดการสราง มาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล
ตามหลักนิติธรรม โปรงใส ลดความเหลื่อมล้ำ และสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุล
ระหวางสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับประโยชนสาธารณะ การอำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและ
เปนไปอยางเสมอภาค หนวยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีความรวมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทำงาน
ระหวางกัน
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นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินปญหาอุปสรรคและสถานการณกระบวนการยุติธรรมปจจุบัน
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงการศึกษาแบบอยางการดำเนินงานกระบวนการ
ยุติธรรมที่ประสบความสำเร็จ (best Practices) ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนำมาประยุกตใช ในบริบทของ
ประเทศไทย และการบริหารจั ด การกระบวนการยุ ติธรรมให มี ประสิ ทธิภ าพมากขึ้น ดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็จะสามารถตอบสนองตอเปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะตองดำเนินการควบคู
กันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) เปาหมาย
1.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบมีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคลองกับหลักสากลและปฏิบัติได
1.3 วิจัยและพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม
๒) ตัวชี้วัด
2.1 จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง ทบทวน แกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล
2.3 รอยละของการวิ จั ยดานกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรมไปใช ประโยชน ในการพั ฒ นา
ระบบงานยุติธรรม
2.4 ร อ ยละของส ว นราชการที ่ ส ามารถดำเนิ น การนำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช ใ นการ
ขับเคลื่อนภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 รอยละของฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมที่มีความทันสมัยและสามารถนำไปในการ
ปฏิบัติงานได
2.6 รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญและสามารถถายทอดองคความรู
ใหกบั องคการได
๓) แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรมใหสอดคล องและตอบสนองต อสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ทบทวนความจำเปนและความเหมาะสม
ของกฎหมาย แกไข ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมาย นโยบายหรือแผน
ใหมีผลบังคับใช
๓.๒ ยกระดับกระบวนการยุติธรรมใหสอดคลองตามหลักสากล มุงใหเกิดการสรางมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรงใส
ลดความเหลื่อมล้ำ และสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุลระหวางสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนกับประโยชนสาธารณะ
๓.๓ เสริ ม สร า งและพั ฒ นาองค ก ารสู  ข ี ด สมรรถนะสู ง (HPO) ปรั บ โครงสร า ง ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจั ด การ นำเทคโนโลยีและกลยุ ทธ ในการตอบสนองต อการเปลี่ย นแปลงของ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งภายในและภายนอก มาใชในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลที่อยูในกระบวนการยุ ติธรรม ใหเกิดการเรียนรูและมีวัฒ นธรรมที่เขมแข็ง นำไปสู
พฤติกรรมที่พึงประสงคขององคการในที่สุด
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3.4 พั ฒ นาและส ง เสริ ม กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมทางเลื อ กมาใช เพื ่ อ ความเป น ธรรมให กั บ
ประชาชน ส งเสริมกระบวนการยุ ติ ธรรมทางเลื อกในรูป แบบตาง ๆ การไกล เ กลี ่ ยระงับ
ขอพิพาทหันเหคดี กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม
การพัฒนารูปแบบของการมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหมีความหลากหลาย
3.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีงานวิจัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และงานวิชาการมากขึ้น
เพื่อแกปญหาการบริ หารจัด การกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม โดยปรับวิธีการหรื อ
กระบวนงานให มี ประสิ ทธิภ าพ หรือใชผลการประเมิน เปน ข อมูล ย อนกลั บ ในการพั ฒ นา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3.6 สรางนวัตกรรมและนำเทคโนโลยี มาใชในการขั บเคลื ่อนระบบงานยุต ิธรรม สนับสนุน
การสร างนวั ตกรรมและนำเทคโนโลยี มาใช ในการปฏิ บ ั ต ิ งาน และพั ฒนากฎหมายรวมทั้ ง
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปตาม
หลักสากล
3.7 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ศึกษาระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมและวิเคราะหความตองการของผูใชขอมูล
ทุกระดับ และนำมาวิเคราะหเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล ตลอดจนบำรุงรักษา
เพื่อปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
๔.๑ แผนงานพั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมให ส อดคล อ งและตอบสนองต อ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นำไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
(๑) โครงการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก ไข เพิ ่ มเติ มกฎหมาย กฎ และระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข องกั บ
กระทรวงยุติธรรมใหทันสมัย
 กฎหมาย กฎและระเบียบดานการบังคับคดีใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลและอนุสัญญาระหวางประเทศ (กบค.)
 การแกไขพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 (คป.)
 การปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับกองทุนยุติธรรม
(สป.กย.)
 รางพระราชบัญญัติขอมูลสารพันธุกรรม พ.ศ. .... (สนว.)
 รางพระราชบัญญัติคุมครองผูไดรับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... (กคส.)
 รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... (กบค.)
 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน) (กบค.)
 ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที ่ ..) พ.ศ. ....
(เพิ่มเกณฑอายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) (สกธ.)
 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สวนการลมละลายระหวางประเทศ) (กบค.)
 รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... (กคส.)
 รางพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (กคส.)
 รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและกระทำใหบุคคลสูญหาย
พ.ศ. .... (กคส.)
 โครงการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับกองทุน
ยุติธรรม (สป.กย.)
 ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข เพิ ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสอบสวนคดี พ ิ เ ศษและอนุ บ ั ญ ญั ติ
ที่เกี่ยวของ (กสพ.)
(2) โครงการเสริมสรางความรูและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย และสรางกระบวนการ
ออกกฎหมายที่ดี (สกธ.)
 โครงการขับเคลื่อนเปาหมายการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยใชการประเมินเปนตัวชี้วัด (สกธ.)
 โครงการประเมินผลกระทบการบังคับใชกฎหมายและติดตามผลการบังคับใชกฎหมาย
(สกธ.)

๖๘

กระทรวงยุติธรรม
4.2 แผนงานยกระดับกระบวนการยุติธรรมใหสอดคลองตามหลักสากล
(๑) โครงการเผยแพรองคความรูเพื่อสงเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และการปองกันอาชญากรรมตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ (TIJ)
(๒) โครงการพัฒนางานบังคับคดีเพื่อเอื้อตอการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) (กบค.)
4.3 แผนงานเสริมสรางและพัฒนาองคการสูขีดสมรรถนะสูง (HPO)
(๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 กระทรวงยุติธรรม (สป.กพร.)
(๒) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระทรวงยุติธรรม
 โครงการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริย ธรรม
(สป.ศปท.)
 การขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม (สป.ศปท.)
 การพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานคนหายคนนิรนามและศพนิรนาม (สนว.)
 การพัฒนามาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรสูระดับสากล (สนว.)
 การพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)
 การพัฒนาการศักยภาพบุคลากรดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท (กบค.)
 การฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม (สกธ.)
 การฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ดานการปองกันและ
แกไขปญหาอาชญากรรม (crime prevention) (สกธ.)
 การปรั บ บทบาทและรู ป แบบการให บ ริ ก าร (Business Model) จากผู  ป ฏิ บ ั ติ งาน
(Operator) เปนผูกำกับดูแล (Regulator) (กบค.)
 การสรางเครือข ายและพัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรด านการส งเสริมหลั กนิติ ธ รรม
กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมทางอาญาและการป องกั น อาชญากรรม ตามมาตรฐานและ
บรรทัดฐานสหประชาชาติ (TIJ)
 โครงการ การจัดตั้งหนวยงานสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญา (กบค.)
 โครงการพัฒนาบุคลากรในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (คป.)
 โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารการแกไข บำบัด ฟนฟู
เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 (ที่กำหนดใหบุคลากรที่ทำหนาที่ตองผ าน
หลักสูตรตามที่กำหนด) (กพน.)
 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมพินิจในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ (กพน.)
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4.4 แผนงานพัฒนาและสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช เพื่อความเปนธรรมใหกับ
ประชาชน
(๑) โครงการแผนงานไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดีภายใตกลยุทธ เชิงรุก เชิงลึก และ
ครอบคลุมเปาหมายการไกลเกลี่ยหนี้ครัวเรือน หนี้รายยอย หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. และ
หนี้ SMEs (กบค.)
(2) โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารไกล เ กลี ่ ย ข อ พิ พาท
พ.ศ. ๒๕๖๒ (กคส.)
(3) โครงการพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการจำคุก (คป.)
(4) โครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสรางความสมานฉันทในสังคม/มาตรการ
พิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา (กพน.)
4.5 แผนงานส งเสริ มและสนั บสนุ น ให มีงานวิ จ ั ยกฎหมาย กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมและงาน
วิชาการมากขึ้น
(๑) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา รวมทั้ง หลักนิติธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน (TIJ)
(๒) โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และใหความรวมมือกับธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุน
ระหว า งประเทศ (IFC) องค ก รระหว า งประเทศต า ง ๆ และคณะกรรมาธิ ก าร
สหประชาชาติวาดวยการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL) (กบค.)
(๓) โครงการเสริมสรางความรูและพัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการยุติธรรม (สกธ.)
 โครงการขั บ เคลื ่ อนและส งเสริ มงานวิ จ ั ยด านกฎหมายและกระบวนการยุต ิ ธ รรมสู
การนำไปใชประโยชน (สกธ.)
 โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (สกธ.)
 โครงการสำรวจขอมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน (สกธ.)
(๔) โครงการวิจัยการพัฒนาการทำงานบริการสังคมเปนมาตรการลงโทษระดับกลาง (คป.)
(๕) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดี
พิเศษ (กสพ.)
(๖) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร (สนว.)
(๗) โครงการจัดประชุมเจรจาในตางประเทศเพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนา
ระบบอนุญาโตตุลาการของประเทศ (อนุญาโตฯ)
(๘) โครงการวิจัยและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
(๙) โครงการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ ์ ก ารนำอุ ป กรณ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ม าใช ก ั บ ผู  ก ระทำผิ ด
ในระบบงานคุมประพฤติ (คป.)
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4.6 แผนงานสรางนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม
(๑) โครงการสงเสริมและติดตามการใชประโยชนจาก Big Data กระทรวงยุติธรรม (สป.ศท.)
(๒) โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สกธ.)
 โครงการพัฒนาเชื่อมโยงขอมูลหนวยงาน DXC (สกธ.)
 โครงการพัฒนาระบบกระบวนการดิจิทัลดานการกระทำผิดซ้ำ (สกธ.)
 โครงการพัฒนาระบบกระบวนการดิจิทัลดานติดตามสถานะคดี (สกธ.)
(๓) โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ เพื่อใหบริการแบบดิจิทัล (Digital service and office)
(คป.)
(๔) โครงการนำอุปกรณติดตามตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทำผิด (คป.)
(๕) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)
(๖) โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลกลางการใหบริการและตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร
(Forensic Science Service Center : FSSC) (สนว.)
(๗) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการฐานขอมูลงานบริการดานคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ (กคส.)
(๘) โครงการการพัฒ นาระบบ Application นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
ใหบริการประชาชน (กพน.)
(๙) โครงการพัฒนาระบบงานพินิจและคุมครองเด็กเยาวชน เพื่อใหบริการแบบดิจิทัล (Digital
service and office) (กพน.)
(๑๐) โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สป.สชจ.)
(๑๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
(๑๒) โครงการพัฒนาระบบใหบริการดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สป.)
4.7 แผนงานพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ด า นกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมให ม ี ค วามทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ
(1) การจัดทำฐานขอมูลนิติวิทยาศาสตรของประเทศ (สนว.)
(2) โครงการพัฒนาขอมูล และมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลในกระบวนการ
ยุติธรรม (สกธ.)
 โครงการพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำรายงานสถานการณอาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ (สกธ.)
 โครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (สกธ.)
 โครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย (สกธ.)
 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตามนโยบายและขอปฏิบัติด านการบริ ห าร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยขอมูลเพื่อรับรองมาตรฐานสากลและมาตรฐาน ISO/IEC/
๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ (สกธ.)
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2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ
ดวย (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ซึ่งใชเปน
กรอบแนวทางการประสานความรวมมือในการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปอยางสอดคลองและมีการพัฒนา
อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของสังคม กำหนดใหการเสริมสรางความรู ความ
เขาใจและการมีสวนรวมดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่สำคัญ โดยมีแนว
ทางการพัฒนาประกอบดวย ๑) เสริมสรางองคความรูดานสิทธิ เสรีภาพ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ
การปองกันตนเองมิใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ๒) ปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมในการยอมรับ เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายแกประชาชน ชุมชน และสังคม และ๓.สงเสริมใหประชาชนและชุมชน มีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการเผยแพร
กฎหมายเพื่อสรางการรับรูใหแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐตามมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน
กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติเสนอ ซึ่งมอบหมายใหสำนักงานกิจการยุติธรรม เปนศูนย
ขอมูลการเผยแพรกฎหมายโดยมีหนาที่ ดำเนินการเผยแพรกฎหมาย กำกับดูแล และประสานงานกับหนวยงาน
สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการเผยแพรกฎหมาย
ดังนั้น การสรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิจึงเปนแผนปฏิบัติราชการที่สำคัญเพื่อให
ประชาชนมี ความรู  ความเข าใจกฎหมาย สามารถดู แลตนเองไม ให ต กเป น เหยื ่ อ รวมถึ งไม ไปรั งแกผู  อื่น
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะกำหนดเปาหมายวาประชาชนมีความจำเปนที่จะตองเขาใจกฎหมายและสามารถดูแล
รักษาสิทธิของตนเองเพียงใด และหากมีปญหาขอพิพาทหรือถูกบุคคลอื่นละเมิดสิทธิจะสามารถขอรับความ
ชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงานใด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) เปาหมาย
1.1 สื่อที่ใชในการสรางการรับรูใหแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ มีความทันสมัย ครอบคลุม
และเหมาะสม สามารถเขาถึงไดงาย
๑.๒ ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ รับรู เขาใจกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิ
มนุษยชน และสามารถปกปองคุมครองสิทธิของตัวเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
1.๓ ประชาชนสามารถเขาถึงเครื่องมือและกลไกในการสรางความรู ความเขาใจ ดานกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และหลักการสิทธิมนุษยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของสื่อที่เผยแพรประชาสัมพันธภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
2.2 รอยละของประชาชนและเครือขายที่เขารวมรับรูการเผยแพร บทบาท ภารกิจ กฎหมาย
ของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุก
2.3 รอยละของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับความรู ความเขาใจในกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกปองคุมครองสิทธิของตัวเอง โดยไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น
2.4 ร อยละของประชาชนที่ส ามารถเข าถึ งเครื ่ องมื อและกลไกการสร างความรู  ความเข าใจ
ดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และหลักการสิทธิมนุษยชน
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๓) แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาสื่อที่ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ บทบาท ภารกิจ กฎหมายของกระทรวง
ยุติธรรมเชิงรุกใหมีความเหมาะสมกับบริบทของการนำไปใช โดยมีการศึกษาการใชสื่อ
ประชาสัมพันธ ที่สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว ในการสรางการรับรูขอมูล
ขาวสารบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมใหแกประชาชน และนำขอมูลมาวิเคราะห
เพื่อพัฒนาสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธโดยมุงเนนสื่อดิจิทัล และสื่อประเภทอื่นๆ ใหมีความ
หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของการนำไปใช ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ประเมินผล
เพื่อประโยชนในการพัฒนาสื่อที่ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
3.2 เสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะดานกระบวนการ
ยุติธรรม และดานสิทธิมนุษยชนแกประชาชนดวยแนวทางที่สอดคลองกับบริบทของสังคม
โดยใหประชาชนมีความรูและความเขาใจทางดานกฎหมาย และใหสามารถดูแลตัวเองได โดยไม
ตกเปนเหยื่อ รวมถึงไมไปสรางความเดือดรอนแกผูอื่น
3.3 พั ฒนาเครื ่ องมื อและกลไกในการสร า งความรู  ค วามเข า ใจด า นกฎหมายพื ้ น ฐานและ
กฎหมายเฉพาะดานกระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน โดยการสรางเครื่องมือ
และกลไก ที่จะทำใหประชาชนเขาถึงกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะ ดานกระบวนการ
ยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนอยางเหมาะสม รวมถึงประชาชนรูวิธีการของกฎหมายใน
แกไขปญหาและสามารถนำไปถายทอดบุคคลอื่นได
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๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1 แผนงานพัฒนาสื่อที่ใ ชในการเผยแพรประชาสั มพันธ บทบาท ภารกิจ กฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรมเชิงรุกใหมีความเหมาะสมกับบริบทของการนำไปใช
(๑) โครงการประชาสัมพันธในภารกิจดานการบังคับคดีเชิงรุก (กบค.)
(2) โครงการผลิตสื่อเสริมสรางการรับรูดานกฎหมายและงานยุติธรรม (สป.กก.)
4.2 แผนงานเสริมสรา งความรูค วามเข าใจดานกฎหมายพื ้น ฐานและกฎหมายเฉพาะด า น
กระบวนการยุติธรรม และดานสิทธิมนุษยชนแกประชาชนดวยแนวทางที่สอดคลองกั บ
บริบทของสังคม
(๑) โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กคส.)
(๒) โครงการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน (กคส.)
(๓) โครงการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนชายแดนภาคใต (กคส.)
(๔) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท
พ.ศ. ๒๕๖๒ (กคส.)
(๕) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (กคส.)
(๖) โครงการ ให ความรู  เกี ่ ยวกั บการบั งคั บคดี และกฎหมายที ่ เกี ่ ยวข องให ก ั บประชาชน
(กลุมเปราะบาง, SMEs, เกษตรกร) (กบค.)
(๗) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมสังคมเคารพกฎหมาย (สกธ.)
(๘) โครงการเผยแพร ความรู เ กี ่ยวกับ สิ ทธิ เด็ ก และกฎหมายที ่เ กี่ย วข องกับ กระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน (กพน.)
(๙) โครงการเผยแพรกฎหมายและสรางการรับรูเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษใหแกประชาชน
และเจาหนาที่ในสวนภูมิภาค (กสพ.)
(๑0) โครงการสรางการรับรูและความเขาใจในอนุญาโตตุลาการและการประนีประนอมขอพิพาท
(ประชาสัมพันธและเผยแพร) (อนุญาโตฯ)
(๑1) โครงการสงเสริมการรับรูเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
(12) โครงการเผยแพรกฎหมายและสรางการรับรูใหแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐ (สกธ.)
4.3 แผนงานพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายพื้นฐาน
และกฎหมายเฉพาะดานกระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
(๑) โครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
 การสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (กคส.)
 โครงการจัดนโยบาย พัฒนากฎหมาย และประสานงานในกระบวนการยุติธรรม (สกธ.)
 โครงการขับเคลื่อนมาตรการดานการปองกันอาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (สกธ.)
(2) โครงการการพัฒนาสื่อสังคมออนไลนเพื่อสรางการรับรูแกประชาชน
 พัฒนาการใช Application Justice care เพื่อเขาถึงการใชบริการในกระบวนการยุติธรรม (สป.กย.)
 การพัฒนา Mobile Application รูหมดกฎหมาย (สป.กม.)
 การพัฒนา Mobile Application การใหความรูทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
 การพัฒนา Website ของกระทรวงยุติธรรม (สป.)
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3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ประเทศไทยไดใหความสำคัญในเรื่องการอำนวยความยุติธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข าถึ งกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมอย างต อเนื ่ องและเสมอมา โดยกำหนดให เ รื ่ องดั งกล าวได ร ั บ การบั ญญั ต ิ ใน
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศกลาวคือ โดยมีสาระสำคัญวารัฐพึงจัดระบบการบริหารงานใน
กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมทุ กด านให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เป น ธรรม และไม เ ลื อกปฏิ บ ั ต ิ และให ป ระชาชนเข า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร รวมถึงรัฐพึงใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาส ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอด
ถึ ง การจั ด หาทนายความให (มาตรา ๖๘) และให ม ี ก ารกำหนดระยะเวลาดำเนิ น งานในทุ ก ขั ้ น ตอนของ
กระบวนการยุติธรรม ที่ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชน
ผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได รวมตลอดทั้งการสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตาม
กฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไมเปนธรรมในสังคม (มาตรา ๒๕๘)
สำหรับแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมไดกำหนดประเด็นการปฏิรูป ประกอบดวย
การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับความ
ยุติธรรมโดยไมลาชา การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
โดยจัดใหมีหรือพัฒนามาตรการเพื่อคุมครอง ผูเสียหาย ผูตองหา และจำเลยเพื่อใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการปฏิบัติตอผูเสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น การปรับปรุงแกไขอุปสรรค
ทางภาษาและการสื่อสาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ เพื่อเปนการสรางหลักประกัน
วาการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมแกทุกคน ไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง
กระทรวงยุติธรรมจึงไดกำหนดแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) เปาหมาย
1.1 ประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมอยางรวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง
1.2 พัฒนาการบริการงานยุติธรรม เพื่อประชาชนเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเสมอภาค เกิดความ
เชื่อมั่นและเปนธรรม
๒) ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสำเร็จของการอำนวยความยุติธรรมตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
2.2 ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
2.3 รอยละของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการประชาชนทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๔ รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการตอหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม
๓) แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมใหแกประชาชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การอำนวยความยุติธรรม เปาหมาย ประชาชนไดรับความยุติธรรมอยางเปนธรรมและทั่วถึง
สวนแรก “เปนธรรม” ตองกำหนดเปาหมายใหชัดเจน โดยเพิ่มเติมเรื่องของประสิทธิภาพ
“ตนทุน” กับ “ระยะเวลา” โดยกระบวนการยุติธรรมตองใชระยะเวลาสั้นลง ใชตนทุนนอยลง
ดานการใหบริการ ระยะเวลาที่ลดลง จะตองไมเสียมาตรฐานการใหบริการ
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3.2 พัฒนาโครงสรางและระบบการใหบริการงานดานยุติธรรมในภูมิภาคใหครอบคลุ มและ
ทั่วถึง โดยมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนยยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการสรางเครือขายที่มี
ประสิทธิภาพในภูมิภาคเปนผูดูแลพื้นที่อยางทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใหแกประชาชน
3.3 สงเสริมบทบาท ประสานความรวมมือและเสริมสรางความเขาใจในกระบวนการยุติธรรม
ใหกับประชาชนในทุกภาคสวน ยกระดับหนวยงานในภูมิภาค สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
เครือขายยุตธิ รรมชุมชน ศูนยยุติธรรมชุมชนใหเปนจุดบริการประชาชนมีประสิทธิภาพในพื้นที่
ลดคาใชจายของประชาชนในการเดินทางมาติดตอที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สนับสนุน
การขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนตระหนักในความสำคัญของความยุติธรรม และใหความรวมมือ
กับกระทรวงยุติธรรมในการเสริมสรางความเขาใจในกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชน
เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
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๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1 แผนงานพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมใหแกประชาชนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(๑) โครงการชวยเหลือประชาชนเขาถึงกฎหมายเชิงรุก (กคส.)
(๒) โครงการคลินิกยุติธรรม (กคส.)
(๓) โครงการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา (กคส.)
(๔) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุมครองพยาน (กคส.)
(๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการคุมครองพยาน (กคส.)
(6) โครงการเรงรัดผลักดันทรัพยสินเพื่อเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (กบค.)
(7) โครงการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (สนว.)
(8) โครงการใหความชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม (กสพ.)
(9) โครงการชวยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม (สป.กย.)
(๑0) โครงการแผนงานใหความชวยเหลือผูประกอบการรายยอยและขนาดกลางและขนาดเล็ก
(Micro) เกษตรกร ประชาชน และการสร า งองค ค วามรู  ด  า นกฎหมายและการเงิ น
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศ (กบค.)
(๑1) โครงการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต (กบค./สป.ยผ./คป.)
(12) การพัฒนาระบบ Application นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการประชาชน
(กบค.)
4.2 แผนงานพัฒนาโครงสรางและระบบการใหบริการงานดานยุติธรรมในภูมิภาคใหครอบคลุม
และทั่วถึง
(๑) โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงาน กพยจ. (สป.ยผ.)
(๒) โครงการยุติธรรมสูหมูบานนำบริการรัฐสูประชาชน (สป.กก.)
4.3 แผนงานสงเสริมบทบาท ประสานความรวมมือและเสริมสรางความเขาใจในกระบวนการ
ยุติธรรมใหกับประชาชนในทุกภาคสวน
(1) โครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (สป.สฉ.)
(2) โครงการบูรณาการการใหความชวยเหลื อประชาชนตามบันทึกความรวมมือ (MOU)
การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสรางสังคมเทาเทียม (สป.กย.)
(3) โครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินการเรื่องราวรองทุกขของศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขของรัฐบาล (สป.ศบร.)
(4) โครงการสร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยด า นความปรองดองสมานฉั น ท ใ นชุ ม ชนและ
สถานศึกษาเพื่อปลูกฝงสันติวัฒนธรรมที่เขมแข็ง (สป.สฉ.)
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4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
อาชญากรรมพิ เ ศษ หมายถึ ง อาชญากรรมซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะแตกต า งจากอาชญากรรมพื ้ น ฐานเป น
อาชญากรรมที่มีความสำคัญและจำเปนตองไดรับความสนใจเปนกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดและซับซอน
จำเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนกรณีพิเศษ ยุงยาก และมีผลกระทบอยาง
รุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ระบบเศรษฐกิ จ การคลั ง องค กรอาชญากรรม (Organization Crime) อาชญากรรมข า มชาติ
(Transnational Crime) ซึ่งคดีดังกลาวจำเปนที่จะตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูดำเนินการสืบสวนและ
สอบสวน เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดประเภทอาชญากรรมพิเศษเปนไปอย างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทั ้ งนี้ การป องกั น และปราบปรามอาชญากรรมพิ เ ศษ ที ่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล มี
ความสำคัญและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดานความมั่นคงซึ่งมีประเด็นการปองกันและ
แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคง แหงชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีนโยบายที่ ๑ เสริมสราง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข นโยบายที่ ๓ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายที่ ๕ สรางเสริม
ศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ นโยบายที่ ๑๐ เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร และนโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ จึงมีความสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปาหมาย
๑.๑ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความเปนธรรม
1.2 ปกปองรักษา ผลประโยชนใหแกรัฐ เอกชน และประชาชน
๑.๓ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๒.๑ รอยละของคดีอาชญากรรมพิเศษลดลง
๒.๒ รอยละคดีพิเศษที่ดำเนินการแลวเสร็จเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2.3 รอยละคดีพิเศษที่ดำเนินการแลวเสร็จและพนักงานอัยการมีความเห็นพอง
๒.๔ รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนตอการดำเนินงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
2.5 มู ล ค า ทรั พ ย ส ิ น /ผลประโยชน ท ี ่ ส ามารถปกป อ งรั ก ษาผลประโยชน ใ ห แ ก ร ั ฐ เอกชน
และประชาชน
๓) แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ
ปราบปรามการคามนุษย ประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอการดำเนินงาน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
3.2 บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เนนการ
สรางเครือขายและการบริหารจั ดการงานป องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้ งภายใน
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และภายนอกประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองและบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(๑) การปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (กสพ.)
(๒) โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (กสพ.)
(๓) โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวนและการบริหารจัดการคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาล (กสพ.)
(๔) โครงการจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณพิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ (กสพ.)
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแกไขฟนฟูผูตองขังรวมทั้งผูเคย
กระทำความผิดในคดีความมั่นคง (กคส.)
(6) โครงการขาวกรองเชิงรุก (กสพ./สนว./สป.ยผ.)
4.2 แผนงานบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
(๑) โครงการพัฒนาความรวมมือและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้ง
ในและตางประเทศ (กสพ.)
(๒) โครงการบูรณาการความรวมมือเครือขายดานการปองกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ
(กสพ.)
(๓) โครงการปฏิบัติหนาที่และดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศ
ในเรื่องทางอาญา (กสพ.)
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5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สงเสริมคนดีสูสังคม
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ที่ซับซอนมากขึ้นระหวางคนรวยและคนจน ทำใหประชาชนขาดโอกาสและมีทางเลือกในการดำเนิน ชี วิ ต
ที่คอนขางนอย สงผลใหการดำเนินชีวิตประสบปญหา ครอบครัวแตกแยก ความเปนผูเยาวซึ่งตกเปนเหยื่อ
และถูกชักจูงใหกระทำความผิดไดงาย ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม รวมถึงปญหายาเสพติด ลวนเปนสาเหตุ
สำคัญที่กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมมากขึ้น การใชมาตรการทางกฎหมายที่เขมขนโดยไมไดพิจารณาถึงบริบท
ทางสังคม สงผลใหผูกระทำความผิดที่อยูในสถานที่ควบคุมตัวมากขึ้นเกิดความแออัด ประกอบกับการมีพื้นที่ไม
เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนผูกระทำผิด ทำใหผูกระทำความผิดไมไดรับการบำบัด แกไขและฟนฟูอยาง
เปนไปตามมาตรฐานที่ครบวงจร นอกจากนี้ การควบคุม/คุมขังผูกระทำผิดที่มีฐานความผิดแตกตางกั น ไว
รวมกันอาจสงผลใหเกิดพฤติ กรรมเลียนแบบการกระทำความผิ ดที่ รุนแรงขึ ้น การสงเสริมคนดีสูสังคมจึ ง
จำเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ในการลงโทษมาเปนการแกไข ฟนฟู บำบัด
พฤติกรรม โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและเปนไปตามหลักสากล เพื่อใหผูกระทำผิดสำนึกผิด ปรับเปลี่ยน
วิธีคิด กลับใจเพื่อเปนพลเมืองดีในสังคม เพื่อไมใหกลับมากระทำผิดซ้ำอีก และยังเปนการคืนคนดีสูสั งคม
สรางทุนมนุษยและแรงงานที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่กระทรวง
ยุ ต ิ ธ รรมได จั ด ทำแผนปฏิบ ั ติ ราชการ เรื ่ อง ส งเสริ มคนดี สู สั งคมเพื ่อพั ฒ นาระบบการควบคุมและปฏิบัติ
ตอผูกระทำผิดใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระทำผิดโดยการจำแนกในทุกกระบวนการ
เพื่อพัฒนาใหผูกระทำผิดไดตรงตามลักษณะการกระทำผิดซึ่งจะเปนการแกไขปญหาที่ดีที่สุดอีกวิธีการหนึ่ง
ในการสงคืนคนดีสูสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) เปาหมาย
1.1 การกระทำผิดซ้ำของผูผ านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
1.2 ระบบการบำบัด แกไข ฟนฟู และสงเคราะหผูกระทำผิด มีมาตรฐานตามหลักสากล
1.3 ผูกระทำความผิดไดรับการพัฒนาใหมีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และอยูในสังคม
ไดอยางปกติสุข
๑.๔ ระบบการควบคุมและการปฏิบัติตอผูกระทำผิดไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับพฤติกรรมการกระทำผิด
๑.๕ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนมีความเขมแข็งในการสงเสริมคนดีสูสังคม
๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
2.1 รอยละการกระทำผิดซ้ำของผูผานการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
2.2 ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะหผูกระทำความผิด
2.3 ระดับความสำเร็จของการสรางโอกาสใหกับผูกระทำความผิดสามารถพึ่งพาตนเองไดและอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข
2.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด
2.5 ระดับความสำเร็จของการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสงเสริม
คนดีสูสังคม
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๓) แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาระบบการแกไข บำบัด ฟนฟูผูกระทำผิด โดยจำแนกความเสี่ยงและสภาพปญหา
ความจำเปนและความตองการของผูถูกควบคุม รวมถึงพัฒนาระบบการดูแลผูตองขังระหวาง
อยูในการควบคุม สรางกระบวนการทำงานแบบไรรอยตอแกผูเขารับการพัฒนาพฤตินิสัย
3.2 การพั ฒนาระบบการติด ตามและสงเคราะห ผู  ก ระทำความผิด โดยการประสานงานและ
สงเสริมการมีงานทำของผูกระทำผิดภายหลังปลอย
๓.3 พัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติตอผูกระทำผิดใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการกระทำผิด โดยการจำแนกผูกระทำความผิดเพื่อประเมินโอกาสในการกระทำ
ความผิดซ้ำและวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของผูกระทำความผิด และพัฒนา
ระบบการควบคุมและปฏิบัติตอผูกระทำผิดใหมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูกระทำ
ความผิ ด รวมถึ ง การใช ม าตรการต อ ผู  ก ระทำผิ ด แทนการควบคุ ม ตั ว (Nom-custodial
Measures) อื่นๆ แทนการควบคุมตัว
3.4 เสริมสรางการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสงเสริมคนดี
สู  ส ั งคม โดยเปลี ่ ย นภาระให เ ป น พลั ง ลดป จ จั ย อุ ป สรรคลงเพื ่ อ ที ่ จ ะทำให ส ั ง คมยอมรั บ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทำงานบริการสังคม
3.5 สรางโอกาสใหผูกระทำความผิดไดรับการพัฒนาใหมีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข โดยการสรางสื่อประชาสัมพันธในการปรับทัศนคติ
ของคนในสังคมเพื่อใหโอกาสผูกระทำความผิดที่กาวพลาดไดกลับตนเปนคนดี ประกอบอาชีพ
ดวยความสุจริตสามารถอยูอยางมีศักดิ์ศรี โดยการสงเสริมการศึกษา พัฒนาจิตใจ พัฒนาอาชีพ
ที่ผูกระทำความผิดสามารถนำความรูไปใชในการดำรงชีวิตไดภายหลังไดรับอิสรภาพ ประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคธุรกิจเพื่อใหโอกาสผูกระทำความผิดเขาทำงาน

๘๒

กระทรวงยุติธรรม
๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1 แผนงานพัฒนาระบบการแกไข บำบัด ฟนฟูผูกระทำผิด
(๑) โครงการพัฒนาโปรแกรมแกไขฟนฟูผูกระทำผิด (คป.)
(๒) โครงการพัฒนาการแกไขผูกระทำผิดแบบไรรอยตอระหวางสถานที่ควบคุมกับชุมชน (คป.)
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแกไขฟนฟูผูตองขังรวมทั้งผูเคยกระทำ
ความผิดในคดีความมั่นคง (คป./รท.)
(4) โครงการพัฒนาระบบการแกไข บำบัด ฟนฟู เด็กและเยาวชน (กพน.)
(5) โครงการจัดการศึกษาสายสามัญ การฝกวิชาชีพ และการกีฬา (กพน.)
(6) โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูตองขัง (รท.)
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม (รท.)
(8) โครงการตอยอดการพัฒนาเรือนจำเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการกำลังใจ 5 แหง (สป.พธ.)
4.๒ แผนงานการพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะหผูกระทำความผิด
(๑) โครงการบานกึ่งวิถี (คป.)
(๒) โครงการน อมนำปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช ใ นการแก ไ ขฟ น ฟู ผ ู  กระทำผิ ด
(โครงการกำลังใจ) (คป.)
(๓) โครงการคืนคนดีสูสังคม (คป.)
(๔) โครงการพัฒนาระบบสงเคราะหและติดตามดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังปลอย (กพน.)
(๕) โครงการศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทำ CARE SUPPORT (รท./คป.)
4.3 แผนงานพัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติตอผูกระทำผิดใหมีประสิ ทธิภาพและ
เหมาะสมกับพฤติกรรมการกระทำผิด
(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการแกไข ฟนฟูผูกระทำผิด (คป.)
 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ร ะดั บ ตำบล เพื ่ อ เป น กลไกการ
ใหบริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ (คป.)
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทำผิดในชุมชน (คป.)
4.4 แผนงานเสริ มสร างการมี ส วนร วมของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
สงเสริมคนดีสูสังคม
(1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการแกไขฟนฟูผูกระทำผิด
 โครงการบูรณาการแกไขฟน ฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทำผิดในชุมชน (คป.)
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทำงานบริการสังคม (คป.)
 โครงการขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน (สป.)
 โครงการการเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม (กพน.)
 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายและชุมชนในการแกไขบำบัด การจัดการ
ศึกษาฝกวิชาชีพ (กพน.)
 โครงการการนำเครือขายภาคธุรกิจในการรับเยาวชนประกอบอาชีพภายหลังปลอย (กพน.)
 โครงการการจัดงานเจรจาธุรกิจเพื่อการสงเสริมคนดีสูสังคม (สมภพ.)
 โครงการพระราชดำริสรางงานสรางอาชีพแกผูตองขัง (สป.พธ.)
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4.5 แผนงานสรางโอกาสใหผูกระทำความผิดไดรับการพัฒนาใหมีการศึกษา มีอาชีพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
(1) โครงการศึกษาแนวทางใหภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทำงาน (กิจกรรมจางที่ปรึกษา) (พธ.)
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6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แนวทางการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) จะมุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดตั้งแตตนน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอยางเปน
ระบบ ดังนี้
(๑) ในพื้นที่แหลงผลิตภายนอกประเทศ ใชการสรางความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อกดดันและยุติ
บทบาทแหลงผลิตภายนอกประเทศ ดวยการอาศัยงานการขาว การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร และการพัฒนา
พื้นที่และชีวิตความเปนอยูของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งตน เคมีภัณฑ อุปกรณ
การผลิต และนักเคมี ไมใหเขาสูแหลงผลิต
(๒) การสกัดกั้นการนาเขาสงออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเสนทางคมนาคมและพื้นที่ตอนใน
(๓) การปราบปรามกลุมการคายาเสพติด โดยมุงเนนการทำลายโครงสรางการคายาเสพติด ผูมีอิทธิพล
และเจาหนาที่รัฐที่ปลอยปละละเลย ทุจริต หรือเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ผานทางการบูรณาการดานการ
ขาวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติด
ในแหลงพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ
(๔) การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใชกลยุทธตามแนวทาง
การพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปญหายาเสพติด
ดวยการสลายโครงสรางปญหา และบูรณาการการแก ไขปญหาที่เ กี่ยวเนื ่องกั บการแก ไขป ญหายาเสพติ ด
อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรแนวทางดาเนินงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และศาสตรพระราชา ซึ่งเปนกรอบการแกไขปญหา
ยาเสพติด และลดปญหาเชิงโครงสรางหรือปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสรางการเปนอาสาปองกันการ
ใชยาในทางที่ผิดในหมูบานตามแนวชายแดน
(๕) การปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยม
และองค ค วามรู  ท ี ่ เ หมาะสม อั น จะส ง ผลกระทบต อ ความคิ ด และโน ม น า วให เ กิ ด ความเห็ น ที ่ ค ล อ ยตาม
อยางถูกตอง
(๖) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสรางปจจัยที่เอื้อตอการไมเขาไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
(๗) การดูแลผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ใหเขาถึงการบำบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบ
จากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กำหนดแผนการดูแลและใหการบาบัดรักษา
ที ่ เ หมาะสม มี ม าตรฐาน พร อ มทั ้ ง ให ก ารติ ด ตามช ว ยเหลื อ ฟ  น ฟู ส มรรถภาพที ่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ
ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหสามารถอยูรวมในสั งคม
ชุมชน ไดอยางปกติสุขและเทาเทียม
กระทรวงยุต ิธรรมจึ งได จั ดทำแผนปฏิ บัต ิร าชการ เรื่อง ปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑) เปาหมาย
สถานการณปญหายาเสพติดไดรับการควบคุมจนไมสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผน โดยดำเนินการลดจำนวนผูคา ผูเสพ และสัดสวนการกระทำผิดซ้ำในระดับพื้นที่
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๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
2.1 ความสำเร็จในการควบคุมสถานการณปญหายาเสพติด
2.2 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนตอการแกไขปญหายาเสพติด
๓) แนวทางการพัฒนา
3.1 ความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก
เพื่อประสานผลักดันความรวมมือระหวางประเทศดานการปราบปรามยาเสพติด อาทิ การ
พัฒนาความรวมมือดานการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑระหวางประเทศ การปราบปราม
และการสกัดกั้นการลักลอบคายาเสพติด ขาวกรองยาเสพติดเพื่อพิสูจนทราบพื้นที่เปาหมายที่
เกี ่ ย วข องกั บ ยาเสพติ ด การขั บ เคลื ่ อนการแสวงหาความร ว มมื อเพื ่ อยุ ต ิ พื ้ น ที ่ แหล งผลิต
ภายนอกประเทศ ตลอดจนความรวมมือทางวิชาการที่เกี่ยวของ
3.2 การปราบปรามและการบังคับใชกฎหมาย โดยสืบสวนเชิงลึกเพื่อหาขาวบุคคลในเครือขาย
รู ป แบบลั ก ษณะในการกระทำความผิ ด พั ฒ นาฐานข อ มู ล เทคโนโลยี ด  า นการข า ว
ความสามารถบุคลากร กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และนำมาตรการสืบสวนดานการเงินมาใช
กับเครือขายกลุมคายาเสพติด
3.3 การปองกันยาเสพติด เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับทุกกลุมที่มีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ปองกันครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคม รวมถึงสถานที่ควบคุมของ
กระทรวงยุติธรรม ใหปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสรางพลัง ความเขมแข็ง และความยั่งยืนใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3.4 การบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อแกไขปญหาการเสพและการติดยาเสพติดโดยยึดผูปวยเปน
ศูนยกลางเพื่อลดอุปสงคดานยาเสพติดในระยะยาว โดยใหผูเสพผูติดเขาถึงบริการดานการ
บำบัดฟนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหผูผานการบำบัดรักษาและฟ  น ฟู
สมรรถภาพไดรับการติดตามดูแลชวยเหลืออยางมีคุณภาพและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น เพื่ อ
ปองกันการเสพติดซ้ำ ครอบครัว ชุมชน สังคมยอมรับและใหโอกาสผูเสพผูติด และมีสวนรวม
ในการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม ดูแลชวยเหลือผูผานการบำบัด และบริหารจัดการ
อยางบูรณาการทุกภาคสวนที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพโดยยึดผูเสพ
ผูติดเปนศูนยกลาง
3.5 การบริหารจัดการอยางบูรณาการ ดวยการบูรณาการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอยางเปนระบบและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางยัง่ ยืน
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๔) แผนงาน/โครงการสำคัญ
4.1 แผนงานความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก
(๑) โครงการการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก (ป.ป.ส.)
(๒) โครงการการพัฒนาความรวมมือกับประเทศอาเซียน (ป.ป.ส.)
(๓) โครงการการพัฒนาความรวมมือกับประเทศนอกภาคพื้นอาเซียน (ป.ป.ส.)
(๔) โครงการการอำนวยการขับเคลื่อนความรวมมือระหวางประเทศเชิงรุก (ป.ป.ส.)
4.2 แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งตน และเคมีภัณฑ
(๑) โครงการการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งตนและเคมีภัณฑ (ป.ป.ส.)
(๒) โครงการการอำนวยการขับเคลื่อนการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งตนและเคมีภัณฑ (ป.ป.ส.)
4.3 แผนงานการปราบปรามกลุมการคายาเสพติด
(1) โครงการการปราบปรามและสลายโครงสรางเครือขายการคา ผูมีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดและเครือขายขามชาติ (ป.ป.ส.)
(2) โครงการการพัฒนางานการขาวและระบบฐานขอมูลสนับสนุน (ป.ป.ส.)
(3) โครงการการดำเนินการตามมาตรการตอทรัพยสินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ป.ป.ส.)
(4) โครงการการอำนวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุมการคายาเสพติด (ป.ป.ส.)
4.4 แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนา
ทางเลือก
(1) โครงการการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเปนอยูของประชาชนตามแนวชายแดนและการ
พัฒนาทางเลือกพื้นที่ในประเทศ (ป.ป.ส.)
(2) โครงการการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน (ป.ป.ส.)
(3) โครงการการอำนวยการขับเคลื่อนการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนตาม
แนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก (ป.ป.ส.)
4.5 แผนงานการปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม
(๑) โครงการการปองกันยาเสพติดในกลุมทั่วไป (ป.ป.ส.)
(2) โครงการการปองกันยาเสพติดในกลุมเฉพาะ (ป.ป.ส.)
(3) โครงการการอำนวยการขับเคลื่อนการปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยาง
เหมาะสมเปนรูปธรรม (ป.ป.ส.)
(๔) โครงการสรางภูมิคุมกัน และปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเรือนจำ (รท.)
(๕) โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด ผูเขารับการตรวจพิสูจนไดรับการควบคุม ดูแล (รท.)
(๖) โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด (รท.)
(7) โครงการการสรางภูมิคุมและปองกันยาเสพติดในสถานพินิจ (กพน.)
4.6 แผนงานการปรับระบบนิเวศที่เหมาะสม
(1) โครงการการเสริมสรางระบบนิเวศเชิงบวก (ป.ป.ส.)
(2) โครงการการควบคุมระบบนิเวศเชิงลบ (ป.ป.ส.)
(3) โครงการการอำนวยการขับเคลื่อนการปรับระบบนิเวศที่เหมาะสม (ป.ป.ส.)

๘๗

กระทรวงยุติธรรม
4.7 แผนงานการดูแลผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดใหเขาถึงการบำบัดรักษา และการลดอันตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด
(๑) โครงการการพัฒนาระบบการบำบัดรักษา (ป.ป.ส.)
(2) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด (ป.ป.ส.)
(3) โครงการการบำบัดผูเสพติดที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน (จิตเวช) (ป.ป.ส.)
(4) โครงการการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) (ป.ป.ส.)
(5) โครงการการอำนวยการขับเคลื ่อนการดูแลผู ใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ใหเขาถึ งการ
บำบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด (ป.ป.ส.)
(6) การตรวจเสนผมเพื่อสนับสนุนฟนฟูผูเสพยาเสพติด (สนว.)
(7) โครงการบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติด (รท.)
(8) โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด (คป.)
(9) โครงการเพิ่มสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว (คป.)
(10) โครงการบำบัด รักษา ผูเสพ ผูติดยาเสพติด (กพน.)
4.8 แผนงานกิจการพิเศษ
(1) โครงการการควบคุมพืชเสพติด (ป.ป.ส.)
(2) โครงการการใชประโยชนจากพืชเสพติด (ป.ป.ส.)
(3) โครงการการพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม (ป.ป.ส.)
(4) โครงการการขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ (ป.ป.ส.)
4.9 แผนงานการบริหารจัดการอยางบูรณาการ
(๑) โครงการการบูรณาการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางเปนระบบ
และพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ป.ป.ส.)

๘๘
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๘๙

สวนที่ 4
การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565)
ของกระทรวงยุติธรรม

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

๙๐

กระทรวงยุติธรรม

๙๑

