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บทสรุปผูบ ริหาร
1. ที่มา

ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเขาสูยุคแหงการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง
ตามบริ บ ทของสัง คมในด าน สัง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง และกฎหมายที่ เ กิดขึ้น อยางรวดเร็ว ตลอดจน
เทคโนโลยีล้ําสมัยและความทาทายจากนโยบายของผูนําทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติและระดับหนวยงาน
จําตองใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อ เปนกรอบทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในการตอบสนองตอ นโยบายและยุท ธศาสตรกระทรวง
ยุติธรรมไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งใชเปนกรอบแนวทางในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมให บ รรลุ ต ามเป า หมายที่ กํ า หนดไว อ ย า ง
มีป ระสิท ธิ ภ าพ โดยกํ า หนดให เ ป น กรอบการดํ าเนิน งานระยะ ๓ ป ระหว างป พ.ศ. 2563 – 2565
เพื่อรองรับสภาวการณที่เกิดขึ้น
แผนปฏิบัติราชการฉบับดังกลาวนี้ไดจัดทําขึ้น โดยยึดโยงกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการทั้ง 6 ดาน เปนกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
รวมทั้ง มุ ม มองจากผู มี ส วนได เ สี ยทั้ ง จากสวนกลาง คือ บุคลากรของหนวยงานในสัง กัด สํา นัก งานปลั ด
กระทรวงยุติธรรม และสวนภูมิภาค คือ ผูแทนจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง ๑๘ จังหวัด นอกจากนี้
ยัง ไดรับการสนับสนุนในทางวิชาการจากคณะอาจารยที่ปรึกษาจากภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น แผนฉบับนี้มีจุดเนน 3 ดาน คือ 1) การพัฒนาองคการ 2) การพัฒนาบริการและ
อํานวยความยุติธรรม และ 3) การบูรณาการการทํางาน ใหความสําคัญกับความรวมมือและการประสานงาน
ที่มีความเป นหนึ่ ง เดี ย ว ของหน วยงานในองคก ารใหมีความเข าใจรวมกั นและเปน ไปในทิศทางเดียวกั น
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวตอไป
2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิ ดการจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติร าชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สนับสนุนการกําหนดเคาโครงและความสัมพันธกับนโยบายและยุทธศาสตร
ตาง ๆ ซึ่งจะสง ผลกระทบตอ ทิศทางและเนื้อ หาของแผนปฏิบัติร าชการ ฯ ของสํานัก งานปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม โดยกรอบแนวคิดประกอบดวยแผนระดับชาติที่เกี่ยวของและนโยบายสาธารณะสําคัญ ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
สรุปสาระสําคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
มาตรา 68 ในการที่ รัฐ พึง จั ดระบบการบริห ารงานในกระบวนการยุ ติธรรมทุก ด านให มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว
และไมเสียคาใชจายสูง

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๓
มาตรา 77 จัดใหมีกฎหมายเทาที่จําเปน ยกเลิก หรือ ปรับปรุงกฎหมายที่ห มดความจําเปน
หรือ ไมสอดคลอ งกับสภาวการณ (regulatory guillotine) รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวขอ ง
ตลอดจนประเมิน วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (regulatory impact assessment) อยางรอบดานและ
เปนระบบ
มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผลนั้น ตองทําแผน
ใหชัดเจน ซึ่งมีความสอดคลองกับสํานักงานปลัดกกระทรวงยุติธรรมใน ๓ ดาน คือ
ด า นที่ 1 ด า นการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยได นํ า เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
มาประยุก ตใช มี ก ารบู ร ณาการฐานข อ มูล ของหนวยงานของรัฐทุก หนวยงานเขาดวยกัน มีก ารปรับ ปรุง
และพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความทาทายใหม ๆ มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถ
อยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์
ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว
ดา นที่ ๒ ดา นกฎหมายกํา หนดให มี ก ลไกให ดํา เนิน การปรั บ ปรุง กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐ
โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของ
กฎหมายไดงาย
และด านที่ ๓ ดานกระบวนการยุติธรรม ไดกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน รวมตลอดทั้งการสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมาย
อยางเครง ครั ดเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ าและความไมเ ปนธรรมในสัง คม อีก ทั้ง ยัง ไดเ สริม สร างและพัฒ นา
วัฒ นธรรมองค ก รขององค ก รต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในกระบวนการยุ ติธ รรม ให มุ ง อํ า นวยความยุ ติ ธ รรม
แกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(2) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ใ ห ป ระเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy) โดยมี
ประเด็นการพัฒ นา ๖ ยุท ธศาสตร ซึ่ ง สํา นัก งานปลั ดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวขอ งใน ๓ ยุท ธศาสตร คื อ
๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุก คาม
จากภายนอก การปฏิรูป กลไกการบริ ห ารประเทศและพั ฒ นาความมั่นคงทางการเมื อ ง ขจัด คอรรัป ชั่ น
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม ในการเรงกระจายโอกาสการพัฒนาใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูส งั คมที่เสมอภาพและเปนธรรม
และ ๓) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล
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(3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแม บ ทภายใตยุ ท ธศาสตรช าติ เป น แผนแม บ ทเพื่ อ บรรลุ เ ปา หมายตามที่ กํ า หนดไว
ในยุทธศาสตรชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแมบท ซึ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น ทั้ง นี้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับแผนแมบทภายใต

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๔
ยุท ธศาสตรชาติใน 6 ประเด็นของแผนแม บ ทฯ ดั ง นี้ 1) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง 2) ประเด็ นที่ 11
การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช ว งชีวิ ต 3) ประเด็ นที่ 17 ความเสมอภาคและหลั ก ประกั น ทางสั ง คม
4) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 5) ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ 6) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(4) แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวยประเด็นการสงเสริมใหประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข
เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนงานสําคัญในการปฏิรูป
ประเทศที่เ กี่ยวของกับ สํานัก งานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวยดานการเมือ ง ดานบริห ารราชการ
แผนดินการ ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม และดานสังคม
(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดเปาหมายและแนวทางสําคัญ
ออกเปน 10 ยุทธศาสตร โดยในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความ
มั่นคงแหง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศสูความมั่ง คั่ง และยั่ง ยืน และยุท ธศาสตรที่ 6 การบริห ารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายและแผนระดับ ชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ เปนกรอบในการดําเนินการปองกัน
แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ ตามที่สภาความมั่นคงแหงชาติ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนและประสานบูรณาการการดําเนินงานดานความ
มั่นคง ใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันในอันที่จะสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ
ทั้งนี้ ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความเกี่ยวของใน 4 นโยบายฯ ดังนี้ ๑. นโยบายความ
มั่นคงแหง ชาติที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษั ตริ ยทรงเป นประมุ ข 2. นโยบายความมั่ นคงแหงชาติที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันทในชาติ 3. นโยบายความมั่นคงแหง ชาติที่ 3 ปอ งกันและแกไขการกอ ความไมส งบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และ 4. นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต
(7) (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3
รางแผนแมบ ทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ใชสําหรับเปนกรอบแนวทางการประสาน
ความร ว มมื อ ในการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมให เ ป น ไปอย า งสอดคล อ งและมี ก ารพั ฒ นาอย า งเป น ระบบ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตอบสนองความต อ งการของสั ง คม ซึ่ ง มี 5 ยุ ท ธศาสตร ดั ง นี้ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๑
การเสริม สรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตรที่ ๒
การสงเสริมและพัฒ นากระบวนการไกลเกลี่ยระงับ ขอ พิพ าททั้ง ทางอาญาทางแพ งและพาณิชย และทาง

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๕
ปกครอง ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิด และยุทธศาสตรที่ ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยดิจิทัล
(8) นโยบาย Thailand 4.0
นโยบายไทยแลนด 4.0 คือ การเสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน (strength from within)
และเชื่อมโยงกับภายนอก หรือประชาคมโลก (connecting the world) ในรูปแบบพันธกรณีระหวางประเทศ
และมาตรฐานสากลที่ ป ระเทศไทยเกี่ยวของ โดยสํานัก งานปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวขอ งในทั้ง สองมิติ
ในดานการพัฒนาภายในประเทศนั้นสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดพัฒนาใหบุคลากรมีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น สรางนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและงาน
บริการ รวมทั้งการทํางานในรูปแบบเครือขายความรวมมือ (collaborative network)
(9) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นโยบายรั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ที่ ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภาวั น พฤหั ส บดี ที่ 25
กรกฎาคม 2562 ซึ่งกําหนดใหมีการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม สํานักงาน
ปลัด กระทรวงยุติธรรมจึงไดมีการเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย
ไมเปนธรรม ไมส อดคลองตอความตกลงระหวางประเทศหรือ หลักสากล และที่ เปนอุปสรรคตอการบริหาร
ราชการแผนดิน อี ก ทั้ง ยั งเพิ่ มศั ก ยภาพหนวยงานที่มีห นาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมาย
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนและปรับปรุง
ระบบการชวยเหลือทางกฎหมาย ใหประชาชนเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็วและประหยัด สงเสริมงาน
กองทุ น ยุติ ธรรมเพื่ อ คุ ม ครองช วยเหลื อ คนจนและผูด อ ยโอกาส คุ ม ครองผูถู ก ลว งละเมิ ด สิท ธิเ สรีภ าพ
และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม
(10) นโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม
นโยบายผู บริ หารกระทรวงยุ ติ ธรรม มี จุ ดเน น 3 เรื่ องหลั กที่ เกี่ ยวข อ งกั บสํ านั กงานปลั ด
กระทรวงยุ ติธรรม คื อ 1. พั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย ถูก ตอ งตามหลัก
นิติธรรมและเปนไปตามหลัก สากล เรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน
ภาครัฐใหมีความเชื่อมโยงกันอยางไรรอยตอ สรางความรับรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหกับประชาชน 2. ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เปนการลดชองวางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
โดยสรางโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง เสมอภาคและเปนธรรม อาทิ พัฒนางานกองทุน
ยุติธรรม และสํ านัก งานยุ ติธรรมจั งหวั ดทั่วประเทศ และ 3. คืนคนดีสูสังคม การลดจํานวนผูกระทําผิดซ้ํา
โดยดําเนินการสนับสนุนการแก ไขฟ นฟู กลุ มผูกระทําผิดดวยการสนับสนุนการฝก ทัก ษะเพื่อ ประกอบอาชี พ
การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของกลุมผูกระทําผิด เปนตน
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(11) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 25๖5) ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม
เปนแผนปฏิบัติร าชการที่จัดทําขึ้นเพื่อใชเ ปนกรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการ 6 ดานนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ในดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สรางการรับรูดานกฎหมาย
และเคารพสิทธิ อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และสงเสริมคนดีสูสังคม
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4. องคประกอบ
สาระสํ าคั ญของแผนปฏิ บั ติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. 256๓ – 2565) ของสํ านักงานปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรม
มีองคประกอบ ดังนี้
(1) วิสัยทัศน (Vision)
“สรางเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม”
(Building unity to mobilize Justice)
(2) คานิยมรวม (Core Value)
สุจริต จิตบริการ สานงานยุติธรรม
(Honesty , service – mind , coordination)
(3) พันธกิจ (Mission)
๑) กําหนด นโยบายและ แผนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
๒) อํานวยความยุติธรรมและสรางการรับรูใหแกประชาชนในระดับพื้นที่
๓) พัฒนาระบบงาน บุคลากร องคความรู และกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
๔) สนับสนุนและประสานความรวมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคสวน
(4) เปาหมาย (Goals)
๑) ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
๒) ประชาชนไดรับบริการงานยุติธรรมอยางเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม
๓) หนวยงานในกระทรวงยุติธรรมไดรับการสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
๔) เกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในการรวมกันขับเคลื่อนงานยุติธรรม
(5) ผลสัมฤทธิ์ (Result)
“เปนองคการสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม”
(6) แผนปฏิบัติราชการ (Strategic Issues)
6.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1) เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2) เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
โครงการสําคัญ อาทิ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรสูระบบราชการ 4.0
2) โครงการขับเคลือ่ นงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย
“Regulatory Impact Assessment : RIA”
6.2 เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1) สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแกประชาชน
2) เสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพใหกบั
ประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ อยางครอบคลุมและทั่วถึง
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โครงการสําคัญ อาทิ
1) โครงการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัด
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานบริการของกองทุนยุติธรรม
3) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธกองทุนยุติธรรม
6.3 บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1) พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็ง และสามารถขับเคลื่อนภารกิจได
2) ส งเสริม สนับ สนุนภาคี เครื อขายให เขามามีส วนร วมในการขับ เคลื่ อนภารกิ จ
งานยุติธรรมเพิ่มขึ้น
โครงการสําคัญ อาทิ
1) โครงการขับเคลื่อนพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของ ศยช. และการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมภายใตกรอบภารกิจ ๕ ดาน
2) โครงการบูรณาการความรวมมือเพื่อใหความชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงงานบริการ
ของรัฐ ๘ กระทรวง
3) โครงการบูรณาการการใหความชวยเหลือประชาชนตามบันทึกความรวมมือ (MOU)
การอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสรางสังคมเทาเทียม
5. แนวทางการติดตามประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
๑) ผานระบบติดตามประเมินผลทางเล็กทรอนิกส เรียกวา “ระบบ PMS (performance monitoring
system)” โดยผูรับผิดชอบระบบดังกลาว คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ทั้งในสวนผลการปฏิบัติงาน (performance) และงบประมาณ (budget) ซึ่งทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมจะตองรายงายทุกวันจันทรของทุกสัปดาห
๒) ติดตามและประเมินผลผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR (Electronic
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) ซึ่งเปนระบบในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดใหแตละหนวยงานจะตอง
เปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
แผนปฏิรูปประเทศ
๓) ติดตามแผนงานโครงการ/กิจ กรรมทุ ก ไตรมาส เพื่ อ นํา ผลรายงานมาทบทวนประมวล
ปรับปรุงใหบรรลุตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่กําหนดไว
๔) พิจารณาจากขอมูล ตาง ปญหา อุปสรรค จากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองผลการ
ประเมินองคการตามเกณฑ PMQA ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียเรื่องรองเรียน จากชองทาง
ตาง ๆ เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลในจัดกลไกเสริมแรงระดับบุคคล และนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใหเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมีการ
สรุปผลการดําเนินงานเปนประจําทุกปงบประมาณ
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๕) เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณในแตละป มีการสรุปวิเคราะหและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการรายป
และนําผลสรุปการประเมินฯ ดังกลาว มาปรับใชในการประชุม ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหา
ใหทันตอเหตุการณ โดยกําหนดดําเนินการในทุกปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น


สวนที่ ๒

ความเชื่อมโยงกับแผน ๓ ระดับ
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๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
1. ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
๑) เปาหมาย
1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
1.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.๓ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพรอมในการ
ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
1.๔ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวาง
ประเทศ
1.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร
2.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
2.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
2.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
2.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
2.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
สํ านั ก งานปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรมมีภ ารกิจ ในการสนั บ สนุนในการป อ งกั นและแกไขปญ หาที่ มี
ผลกระทบต อ ความมั่ นคง โดยการช ว ยเหลือ แกไขปญ หาเดิม ที่มีอ ยู และป อ งกันไมใ หปญ หาใหมเ กิดขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีสวนรวมในการสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จัง หวัด
ชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบและสันติสุขอยางยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้ง ในชีวิตและ
ทรัพยสิน อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีการบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงอยางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๑) เปาหมาย
1.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลือ่ มล้ําในทุกมิติ
1.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาส ใหทุกภาคสวนเขามาเปน
กําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
1.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร
2.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
2.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม
2.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
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๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สงเสริม สนับสนุนในการลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมเปนธรรม
ในทุกมิติ โดยการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง สรางหลักประกันในการ
เขาถึงความยุติธรรมอย างเท าเที ยม พั ฒ นากลไกชวยเหลือ ผูมีร ายไดนอ ย ผูดอ ยโอกาสในการตอสูคดีที่มี
คุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให หลักประกันสิทธิของผูเสียหายและผูถูก กลาวหาในการไดรับ ความ
ชวยเหลือจากรัฐอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน มีการกําหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงการบริการตาง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม และพัฒนา
ระบบการชวยเหลือผูพนโทษในการกลับเขาสูสังคม
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง สราง
ภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน โดยการสรางการเรียนรูของชุมชน ใหสามารถกาวทันการเปลีย่ นแปลง พัฒนา
เทคโนโลยีและสงเสริมโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางองคความรู
เกี่ยวกับดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3. ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑) เปาหมาย
1.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีม่ ุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
1.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
1.๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร
2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว
โปรงใส
2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2.3 ภาครั ฐมี ขนาดเล็ กลง เหมาะสมกั บภารกิ จ ส งเสริมให ประชาชน และทุ กภาคส วน มี ส วนร วมในการ
พัฒนาประเทศ
2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงมั่น
และเปนมืออาชีพ
2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
2.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค
๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สรางประโยชนแกประชาชน มีการเชื่อมโยงการใหบริการ
สาธารณะของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกตใช เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย และตรวจสอบได
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พัฒนาองคการใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล
มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ พั ฒ นาบุคลากรใหส ามารถสนองตอ ความตองการในการปฏิบัติง าน
มีร ะบบการพัฒ นาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ใหมีส มรรถนะใหม ๆ รองรับ บริบ ทการพัฒนา มีก าร
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ใหบุคลากรปฏิบัติร าชการอยางมืออาชีพ มีจิตบริก าร ทํางานเชิงรุกและ
มองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม
ส ง เสริ ม ในการร ว มต อ ต า นการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ สร า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน ส ว นบุ ค คล
และประโยชนสวนรวม สรางจิตสํานึกและคานิยมใหตื่นตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
รวมทั้งการจัดใหมีมาตรการและกลไกเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีระบบการรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายให มี ค วามสอดคล อ งเหมาะสมกั บ บริ บ ทต า ง ๆ ให มี ค วามทั น สมั ย
มีความสากล ตามหลัก นิติธรรม โปรง ใส ลดความเหลื่อ มล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึง ความยุติธรรม
การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเปนไปอยางเสมอภาค สรางเอกภาพในการบริหารงานยุติธรรม
ใหมีความรวมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทํางานระหวางกัน
ส ง เสริ ม ระบบยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก ระบบยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน และการมี ส ว นร ว มของประชาชน
ในกระบวนการยุ ติ ธรรม การชวยเหลือประชาชนให เข าถึงความเป นธรรม พั ฒนารูปแบบของการมีส วนร วม
ในกระบวนการยุติธรรมใหมีความหลากหลาย การสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหกับประชาชน
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
๑. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
1.1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.2 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนยอยที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย มุงใชเทคโนโลยี
และการบั ง คับ ใช ก ฎหมายเพื่อ แก ไขป ญ หาอาชญากรรม ปญ หาการจราจร ป ญ หา
ความรุนแรงในสังคม
2. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. พัฒนาการเมือง มุงพัฒนานักการเมืองใหมีความรูความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
ปลูก ฝง ใหป ระชาชนมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตอ งตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
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4. สร า งความสามั ค คี ป รองดองของคนในชาติ มุ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การที่ ป ระชาชน
และหนวยงาน/องคกรทุกภาคสวน ไดรวมกันดําเนินกิจกรรม เพื่อสรางความรักสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอํานาจหนาที่ เพื่ อ บูร ณาการการแกไขปญ หา
ใหมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
เปาหมายของแผนยอย
1. ประชาชนมีความ มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น
2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา
เปนที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
3. การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานั กงานปลั ดกระทรวงยุติธรรมไดสงเสริม สนับสนุนในการดําเนินการรัก ษาความสงบ
เรียบรอยและสันติสุขภายในประเทศ เสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ประชาชนอยูดีมีสุขมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี
ปรองดอง ตลอดจนรวมแกไขปญหาดวยสันติวิธี ประเทศชาติมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลดวยการสราง
ความตระหนักรูดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพขึ้นพื้นฐานของประชาชน
แผนยอยที่ 2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
9. ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายของแผนยอย
2. ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงจัดการกับเงื่อนไขปญหาที่มีอยูเดิมทั้งปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวัง
มิใหเกิดเงื่อ นไขใหมขึ้น พร อมนํ าความสงบสันติสุขอยางยั่งยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนทั้งประเทศและนานาชาติตอไป โดยมีการดําเนินการที่สําคัญในการ
อํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนยอยที่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
แนวทางการพัฒนา
1. บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
2. บูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
3. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
เปาหมายของแผนยอย
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๑๔
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีสวนรวมในการบูรณาการมีสวนรวมในกลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองครวม ในการรวมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงใหบังเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในระดับตาง ๆ
2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
1.1.คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรูอ ยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนยอยที่ 4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
แนวทางการพัฒนา
5. สงเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสรางศักยภาพใหผูที่เคยกระทําผิดสามารถ
ประกอบอาชีพเปนกําลังในการพัฒนาประเทศและอยู ในสังคมอยางสงบสุข
เปาหมายของแผนยอย
1. แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตมีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเอง
ใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ เรียนรูสงิ่ ใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ และความ
ตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
2. มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเ ชี่ยวชาญตางประเทศเขามาทําวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการสงเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสรางศักยภาพ
ใหผูที่เคยกระทําผิด สามารถประกอบอาชีพ เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และอยูในสังคมอยางสงบสุข
โดยการพัฒนาฝมือแรงงานของผูกระทําความผิดที่อยูในเรือนจํา/ทัณฑสถาน อันเปนการฝกวิชาชีพตามความถนัด
ของแตละบุคคล
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
1.1 คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนยอยที่ 1 การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ขยายฐานความคุมครองทางสังคม
2. สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน
3. ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุมครองผูบริโภค
เปาหมายของแผนยอย
คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุม เปราะบางไดรับการคุมครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๑๕
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดคํานึงการพัฒนามาตรการและกลไกสนับสนุนชวยเหลือประชาชน
ในกลุมเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและใหเกิ ด
ประสิทธิภาพในการแกปญหาใหตรงจุดและตรงกับความตองการของแตละกลุม อยางแทจริงและเหมาะสม อีกทั้งยัง
คํานึงถึงสุขภาวะและจิตใจของกลุมเปราะบางและดอยโอกาสทั้งที่เปนเด็ก เยาวชน และผูใหญ ที่อยูในสถานที่
ควบคุมของกระทรวงยุติธรรม โดยมีการดําเนินการตอยอดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบ
การใหบริการดานสุขภาพความเปนอยูในสถานที่ควบคุม
4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
1.1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
1.2 ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดวยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใช
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนยอยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน
2. พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
3. ปรับวิธีการทํางาน
เปาหมายของแผนยอย
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
การพั ฒนาระบบการให บริ การประชาชนโดยยึ ดประชาชนเป นศู นย กลางนั้ น สํ านั กงานปลั ด
กระทรวงยุติ ธรรมไดมีก ารพัฒ นาระบบและสรางนวั ตกรรมตาง ๆ เพื่อ ตอบสนองตอ ความตอ งการและ
การใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส และประหยัด ซึ่งตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่
มีร ะบบการบริ หารจั ดการที่ ทั นสมั ย มี ป ระสิทธิภาพใหก ารบริห ารราชการแผนดิน ทั้ง ราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาคและทองถิ่น มีความเขม แข็ง ไมซ้ําซอ น ชัดเจน ทั้ง ยกระดับใหหนวยงานในสังกัดมีความพรอ ม
ตอการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางประโยชนสุขแก
ประชาชนอยางยั่งยืน
แผนยอยที่ 2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
แนวทางการพัฒนา
3. จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
5. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการ
เปาหมายของแผนยอย
หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๑๖
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดมีการพัฒนาระบบการเงินการคลัง การบริหารจัดการการคลัง
จัดซื้อจัดจางใหมีความโปรงใส เปนธรรม ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง บริหารและจัดการการเงิน
การคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
เหมาะสมและโปรงใส สามารถตรวจสอบการใชจายของภาครัฐไดทุกขั้นตอน
แผนยอยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะอยางเหมาะสม
2. สงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปาหมายของแผนยอย
1. เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
อยางเหมาะสม
2. องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ตอ งมีส มรรถนะและสรางความทันสมัยในการจัดบริก าร
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะใหกับประชาชน
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดมีการปรับสมดุล ใหหนวยงานในสังกัดมีขนาดที่เหมาะสม
กับ บทบาทภารกิ จ ที่ได รั บมอบหมาย ทั้ ง ในสวนกลางสวนภูมิภาคและทอ งถิ่น ใหชัดเจนไมซ้ําซอนพัฒ นา
สรางทางเลือกในการสงมอบบริการใหกับประชาชน หลายรูปแบบ อีกทั้งยังเสริมสรางบทบาทของภาคสวนอื่น
ในสังคม เพื่อใหประชาชนมีชองทางในการเขาถึงบริการของหนวยงานในสังกัดที่สอดคลองกับความตองการ
เฉพาะของบุคคลหรือกลุมคนไดงาย รวดเร็ว เปนธรรม เทาเทียม เสมอภาค และประหยัด
แผนยอยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวางเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง”
2. กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ
3. ปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการจัดโครงสรางองคก ารและออกแบบระบบการบริห ารงานใหม
ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย
เปาหมายของแผนยอย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล และมีความคลองตัว
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการดําเนินการในการปรับ ปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการในองคการที่เ ปนระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคลองกับ ความเปลี่ยนแปลง มีความรวดเร็ว
ถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนเลิศ ดวยการสรางนวัตกรรมการบริการและนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถิน่ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานตางๆ เพื่อสรางความ
พรอมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐ
มุง ผลสัม ฤทธิ์ ตามจุ ด มุ ง หมายให ป ระชาชนไดรับ ความพึง พอใจและมีความเชื่อ มั่น ตอ การปฏิบัติร าชการ
การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและไดรับความเปนธรรมตามกฎหมาย

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๑๗
แผนยอยที่ 5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปาหมาย และนโยบายกําลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐานและ
เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม
อยางแทจริง
3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูงมีทักษะการคิดวิเคราะห
และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
4. สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ
เปาหมายของแผนยอย
บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค า นิ ย มในการทํ า งานเพื่ อ ประชาชน ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมมี ก ารเสริ ม สร า งและพั ฒ นาให บุ ค ลากรในสั ง กั ด
ทั้งสวนกลางและภูมิภาค มีความพรอ มทั้ง ความรู ความสามารถ ทัก ษะ กรอบความคิดและทัศนคติในการ
ปฏิบั ติห น าที่ ไ ด ใ นทุ ก มิ ติอ ย า งมื อ อาชี พ สรา งให บุค ลากรเป นคนดีแ ละเกง ยึด หลัก คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก จิตอาสา มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา มีจิตบริการ และมีความทันสมัยสามารถปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ
5. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
1.1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนยอยที่ 1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา
1. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง และหลอม
วัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ
2. สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต
3. พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม
4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ
5. ปรั บ ระบบงานและโครงสรางองคก รที่เอื้อ ตอ การลดการใชดุล พินิจ ในการปฏิบัติง าน
ของเจาหนาที่
เปาหมายของแผนยอย
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
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การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนงานการดําเนินการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในทุกระดับ สง เสริม การสรางธรรมาภิบ าลในการบริห ารงาน ตลอดจนพัฒ นาระบบบริห าร
เครื่องมือและกลไกเพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรมพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ มุงเนน
การปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุมในสังคม โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน เนนการปลูกฝง และหลอหลอม
ใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งยังสนับสนุนและสรางใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
เปนเครือขายเฝาระวัง สอดสอง และแจงเบาะแสการทุจริตเพิ่มมากขึ้น
แผนยอยที่ 2 การปราบปรามการทุจริต
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
2. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต
เปาหมายของแผนยอย
การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนงานการดําเนินการปองกันการทุจริต มุงเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการกลไกและเครื่องมือ ที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต
ทั้งทางวินัยและอาญาใหมีความรวดเร็วโปรงใส เปนธรรมไมเลือ กปฏิบัติ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
กฎหมายและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงบูรณาการ
และพัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงาน ที่สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
1.1 กฎหมายเป นเครื่อ งมื อ ใหทุก ภาคสวนไดป ระโยชนจ ากการพัฒ นาประเทศอยางเทาเทียม
และเปนธรรม
1.2 การอํานวยความยุติธรรม เปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ
2) แผนยอยของแผนแมบทฯ
แผนยอยที่ 1 การพัฒนากฎหมาย
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบทและ
เอื้อตอการพัฒนาประเทศ
2. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม
3. พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย
4. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย
เปาหมายของแผนยอย
1. กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ภาครัฐ และภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมาย
ที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
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2. การปฏิบัติตาม และการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจทั่วถึงไมเลือกปฏิบัติ
และเปนธรรม
3. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานั ก งานปลัดกระทรวงยุติ ธรรมมุ ง ประสงคใ หก ฎหมายมี ความเปนสากลโดยมีพ ลวั ต
ที่ส อดคล อ งเหมาะสมกั บ บริ บ ทต า ง ๆ ของสั ง คมไทย มี ก ารทบทวน แก ไ ข ปรั ง ปรุ ง พั ฒ นากฎหมาย
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อใหทนั ตอสภาวการณปจ จุบัน โดยการสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย เพื่อมุงใหก ารขับ เคลื่อ นการใชกฎหมายใหเ ปนเครื่องมือในการสนับสนุน
การพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคที่นําไปสู
ความเหลื่อมล้ําดานตาง ๆ ของสังคมไทย
แผนยอยที่ 2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับ วัฒ นธรรมองคก รและทัศนคติเ จาหนาที่ของรัฐ ในกระบวนการยุติธรรมใหเคารพ
และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
2. กําหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมาย
และยุทธศาสตรรวมกัน
3. เสริ ม สร า งพลวั ต ความหลากหลาย บูร ณาการด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมด ว ยการ
มีสวนรวมของประชาชน และการสรางความเสมอภาคในการอํานวยความยุติ ธรรม
ดวยการคุมครองผูดอยโอกาส
4. สงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. กําหนดใหการรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมตองเปนไปตาม
มาตรฐานสากล มีการใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร และศาสตรอนื่ ๆ
6. ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม
7. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
เปาหมายของแผนยอย
การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมมี ค วามโปร ง ใส สะดวก รวดเร็ ว เสมอภาคทั่ ว ถึง เป น ธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมุงสรางมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรงใส เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึง
ความยุติธรรม สร างความสมดุ ล ระหว างสิท ธิและเสรีภาพของประชาชน กับ ประโยชนส าธารณะ สูก าร
เสริมสรางสังคมนิติธรรมดวยกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อใหทุกภาคสวนไดรับความเปนธรรม
อยางเสมอภาค มีความเปนกลาง นาเชื่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ดวยการทบทวน
แกไข ปรังปรุง พัฒ นากระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิม นุษยชน เสริมสรางใหเจาหนาที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมมีจริยธรรมและความเปนธรรม ปฏิบัติงานอยางมือ อาชีพไมเลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังมีก ารบูรณาการ
และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงความ
เปนไดอยางทั่วถึง
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
1. ดานการเมือง
1.๑ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใหแกประชาชน
3) เปาหมายกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 60
1.2 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการรูรักสามัคคีของสังคมไทย
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ใหมีกลไกในการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีโดยควรใหมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และอาจใหมีวิธีการดําเนินงานในลักษณะ
ประชาธิป ไตยแบบปรึก ษาหารือ มีค วามยืดหยุน และมี ความเหมาะสมกั บ
สถานการณและบริบทของแตล ะพื้นที่ ทั้งนี้ ควรมีกลไกทั้งในระดับชาติ และ
ในระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 ใหมีการเฝาระวังสถานการณ ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา หรือ
ปะทะรุน แรงระหวา งฝ ายประชาชนกั บ ประชาชน หรือ กั บ ฝา ยเจา หน า ที่
ดานความมั่นคง และเมื่อเกิดสัญญาณความขัดแยงในทางการเมืองใหมีมาตรการ
ปองกันอยางเปนระบบ
3) เปาหมายกิจกรรม
(กิจกรรมที่ 1 , 2 ไมมีการกําหนดคาเปาหมายไวในแผนของ สศช.)
2. ดานบริหารราชการแผนดิน
2.๑ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน
กลยุทธที่ 3 ยกระดับการใหขอมูลและใหคําปรึกษาจากหนวยงานของรัฐ
แผนงานที่ 2 จัดใหมีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัล และศูนยบริการรวม
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดใหมีศูนยบริการรวมในระดับกระทรวง และจังหวัดที่รองรับการขอรับริการตาง ๆ
ของหนวยงานในสังกัด ไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
กิจกรรมที่ ๔ ยกระดับศูนยบริการรวมตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันใหรองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนใหเกิดการใชงาน เชน การประชาสัมพันธการสรางแรงจูงใจ (Incentives)
ใหประชาชนขอรับบริการภาครัฐผานชองทางออนไลนมากขึ้น การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของการใหบริการใหประชาชนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เปนตน
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3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการขอแตละ
กระทรวง
เปาหมายกิจกรรมที่ 4 (ไมมีกําหนดไวในแผน สศช.)
เปาหมายกิจกรรมที่ 5 ประชาชนไดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใช
บริการในระดับสูงขึ้น
2.2 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา หรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน
เชน งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 และ 2 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยาง
มีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน
2.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐและลด/ละลายความเปนนิติบุคคล
ของกรม
แผนงานที่ 1 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการของทุกสวนราชการ
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ทุกสวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน
๕ ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
3. ดานกฎหมาย
3.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทําและตรวจพิจารณารางกฎหมายใหรวดเร็ว รอบคอบ
และสอดคลองกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการจัดทํารางกฎหมายของหนวยงานของรัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รางกฎหมายที่ห น วยงานของรัฐจัดทําขึ้นมีความสมบูร ณ มีก ารรับ ฟง ความคิดเห็นของ
ผู มี ส วนเกี่ ยวข อ ง และมีคําอธิบ ายและขอ มูล ประกอบการพิจ ารณาที่ครบถวน ชัดเจน
และเขาใจไดงาย
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1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กําหนดใหมีหรือปรับปรุงองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ “คณะกรรมการ
ตรวจรางกฎหมายประจํากระทรวง” ซึ่งจะตองประกอบดวยนักวิชาการหรือ
ตัวแทนจากภาคสวนที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย เพื่อทําหนาที่
ในการกลั่นกรองรางกฎหมายของกระทรวง กํากับดูแลการปฏิรูปของกระทรวง
ในสวนที่ตองมีกฎหมายรองรับ ตลอดจนพิจารณาปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย
ที่ลาสมัย หรือ สรางภาระแกประชาชน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
กิจกรรมที่ 2 จัดใหมีหรือพัฒนาหลักสูตรอบรมดานการรางกฎหมายเปนการเฉพาะโดยให
หน ว ยงานของรั ฐ คั ด เลื อ กเจ า หน า ที่ ที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า
ราง กฎหมายเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว
กิจกรรมที่ 3 จัดทําหรือปรับปรุงคูมือการรางกฎหมายใหมีความครบถวน โดยคูมือดังกลาว
จะตอ งมีส าระสําคัญ เกี่ยวกับความรูพื้นฐานในการยกรางกฎหมายแบบการ
ราง กฎหมายตลอดจนความรูพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนตอการ
จัดทํารางกฎหมาย
กิจกรรมที่ 4 จัดทําหรือปรับปรุงคูมือหรือแนวปฏิบัติในการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งตองประกอบดวย สาระสําคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอเรื่อง
(แนวปฏิบัติ) ที่เปนปจจุบันและสอดคลองกับการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของแบบหนังสือและเอกสาร
ที่ตองใชประกอบการเสนอ เรื่อ ง ขอ มูลที่ตองแนบพรอมรางกฎหมายเพื่อใช
ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนต อ งมี ก ารระบุ ก รอบ
ระยะเวลาที่ใชในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ 5 กําหนดใหมีการจัดทําคําอธิบายประกอบรางกฎหมาย ซึ่งจะตองมีการอธิบาย
สาระสําคัญเกี่ยวกับที่มาของ สภาพปญหา และวัตถุประสงคหรือ ความเปนมา
ของการเสนอรางกฎหมาย โครงสรางและกลไกการดําเนินการตามรางกฎหมาย
ตลอดจน คําอธิบายรางกฎหมาย โดยใชถอยคําที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหการจัดทํารางกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
สภาพความตองการของสังคมและสอดคลองกับหลักการเปนกฎหมาย
ที่ดีตามรัฐธรรมนูญ
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 เพื่อพัฒนาองคความรูดานการรางกฎหมายใหแกบุคลากรภาครัฐ
เปาหมายกิจกรรมที่ 3 เพื่อใชเปนคูมือสําหรับจัดทํารางกฎหมาย
เปาหมายกิจกรรมที่ 4 เพื่อใชเปนคูมือสําหรับการเสนอรางกฎหมาย
เปาหมายกิจกรรมที่ 5 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารางกฎหมาย และใชสําหรับ
เปนเอกสารสรางการรับรูและประชาสัมพันธ
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3.2 ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 มีกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําและเสนอรางกฎหมายที่มี
ความสําคัญและจัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย รวมทั้งการให
ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
แผนงานที่ 5 มีกลไกการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พิจารณาผลักดันกลไกกระบวนการยุติธรรมชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือในการยุติ
ขอพิพาท และใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในระดับชุมชนให
เกิดผล อยางเปนรูปธรรม โดยอาจพิจารณาผลักดันกฎหมายวาดวยยุติธรรม
ชุมชน เพื่อใหเกิดผลและสภาพบังคับในทางกฎหมายในการดําเนินการที่ชัดเจน
กิจกรรมที่ 2 จัดใหมีการฝกอบรมอาสาสมัครนัก กฎหมายประจําทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ให
ความชวยเหลือทางกฎหมายแกป ระชาชนประจําในระดับพื้นที่โดยเฉพาะใน
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรมที่ 3 พัฒนากลไกในการอบรมและให ความรูทางกฎหมายแกผูนําชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ ในการใหความรูพื้นฐานทางกฎหมายและการใหขอมูล เพื่อใหทราบถึง
ชองทางหรือกลไกการขอรับความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือการติดตอราชการ
ในเรื่องตาง ๆ ออนไลนมากขึ้น การสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใหบริการ
ใหประชาชนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เปนตน
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหมีกลไกให ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในระดับ
ชุมชน หรือทองถิ่น
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 มีกลไกสําหรับทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนําหรือ ชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชนในทองถิ่น
เปาหมายกิจกรรมที่ 3 เพื่อใหมีกลไกในการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน
3.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 มีกลไกใหประชาชนเขาถึงกฎหมายโดยสะดวกและเขาใจกฎหมายไดงาย
รวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูลของกฎหมาย คําพิพากษา คําวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให
ประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก
1. แผนงานที่ 4 จัดทําคําแปลกฎหมายและคําอธิบายกฎหมายเปนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางของอาเซียน
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ใหมีการเรงรัดการจัดทําคําแปลกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
เพื่อ ใหเ ปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีก าการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 เพื่อใหสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยสะดวก
2. แผนงานที่ 5 ให มี ก ารเผยแพรใหความรูท างกฎหมายใหแกป ระชาชนโดยใชสื่อ ประชาสัม พัน ธ
ทุกชองทางรวมถึงจัดใหมีการอบรมวิธีการเขาถึงระบบฐานขอมูลทางกฎหมายของรัฐ
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๒๔
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
๒) กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ใหหนวยงานของรัฐที่เปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือผูบังคับใชกฎหมายมีหนาที่
ในการใหความรูทางกฎหมายในสวนที่ตนรับผิดชอบใหแกประชาชน
๓) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 เผยแพรความรูทางกฎหมายใหแกประชาชนโดยใชสื่อประชาสัมพันธ
ทุกชองทาง
4. ดานกระบวนการยุติธรรม
4.๑ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน
เพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจ กรรมที่ 1 บัญ ญัติก ฎหมายกํ าหนดให ห น วยงานที่ เ กี่ย วขอ งในกระบวนการยุติธ รรม
กําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอน
กิจกรรมที่ 2 กําหนดใหหนวยงานสรางระบบการตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาให
ประชาชนตรวจสอบวาเรื่องที่ใชบริการหรือเกี่ยวของดําเนินงานไปถึงขั้นตอนใด
(Tracking and / or notification system)
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 มีกฎหมายที่กําหนดใหหนวยงานฯ กําหนด ระยะเวลาดําเนินงาน
ในทุกขั้นตอน
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีระบบใหประชาชน
ตรวจสอบและหรือแจงความคืบหนาใหประชาชนทราบ
4.2 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
แผนงานที่ 1 จัดใหมี/พัฒนามาตรการเพื่อคุมครอง ผูเสียหาย ผูตองหา และจําเลยเพื่อใหเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการปฏิบัติตอผูเสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีระบบการแจงสิทธิตามกฎหมาย
สําหรับผูเสียหาย พยาน ผูตองหา และจําเลยในทุกขั้นตอน ตลอดจนมีระบบ
การรายงานความคื บ หน า ทางคดีที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพให แ กผู เ สี ยหาย พยาน
ผูตองหา และจําเลย
กิจกรรมที่ ๒ จัดใหมีมาตรการเพื่อคุมครองและปฏิบัติตอผูเสียหายและพยานใหเหมาะสม
ครอบคลุม และรวดเร็ว
กิจกรรมที่ ๓ จัดใหมีมาตรการเพื่อคุมครองผูตองหาและจําเลยใหเหมาะสม ครอบคลุมและ
รวดเร็ว
กิจกรรมที่ ๔ จัดใหมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสิทธิภาพใหแกผูเสียหาย
ผูตองหา และจําเลย
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3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 4 ไมมีระบุไวในแผนของ สศช.
4.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
แผนงานที่ 3 พัฒนามาตรการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยอุปสรรคทางภาษาและการสื่อสาร
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีลามอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนที่มาติดตอขอใชบริการ
กิจ กรรมที่ ๒ จัดใหมีระบบประสานงานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ แบง ปน.
บุคลากรที่ทําหนาที่ลาม
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ระบบการประชุมทางจอภาพเพื่อชวย..
ใหบริการลามอยางทั่วถึง
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญและระบบประสานงานระหวางหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมในสวนของการแปลเอกสาร
3) เปาหมายกิจกรรม
เป า หมายกิ จ กรรมที่ 1 ถึ ง 4 มี ก ารพั ฒ นามาตรการ การเข า ถึ ง กระบวนการยุติ ธ รรม
โดยลดอุปสรรค ทางภาษาและการสื่อสาร
4.4 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
แผนงานที่ 4 พัฒนาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีที่ตั้งที่งายตอการเขาถึง ใหมีแผนผัง
ภายในหนวยงาน โดยใชรูปแบบและภาษาที่เขาใจงายและจัดใหมีบริการ
ชวยเหลือผูมาติดตอในเบื้องตน
กิจกรรมที่ ๓ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกคนพิการ
กิจกรรมที่ ๔ ใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมกําหนดเวลาดําเนินงานใหเหมาะสมกับ
เวลาและระยะเวลาที่ประชาชนเขาใชบริการ
กิจกรรมที่ ๕ จัดใหมีสถานที่และระบบการประสานหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่
ประชาชนสามารถติดตอไดงายและเชื่อมโยงกัน
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสและแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มชองทางในการเขา
ถึงกระบวนการยุติธรรม
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 ถึง 6 มีการพัฒนาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ
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4.5 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
แผนงานที่ 1 พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผูกระทําความผิดอาญา (Non-Custodial Measures)
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ปฏิรูปการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนามาตรการการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัวใหมีประสิทธิภาพ
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 และ 3 มีการพัฒนามาตรการแทนการควบคุมผูกระทําความผิดอาญา
4.6 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสรางความปลอดภัยและ
ความเปนธรรมในสังคม
แผนงานที่ 2 กํ า หนดให ก ารลดการกระทํ าผิ ด ซ้ํ า เป นเป า หมายการดํ า เนิ นงานของทุก หน ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาตัวชี้วัดดานการลดการกระทําผิดซ้ํา ระบบและเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํา เพื่อใหทุก หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
นําไปใชอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิธีการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดทั้งในและ
นอกเรือนจํา ระบบเลื่อนชั้นนักโทษ ลดวันตองโทษพักการลงโทษและอภัยโทษ
กลุมใหสอดคลองกับเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาและแกไขกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของผูพนจาก
การคุ ม ประพฤติ และผู พนโทษที่มี ความเสี่ย งในการกระทํา ผิดซ้ํ านอ ย เช น
กฎหมายที่จํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพกฎหมายเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
เปนตน
กิจ กรรมที่ ๗ พัฒ นาระบบสงเคราะหผูก ระทําผิดหลัง ปลอยตัว รวมถึง มาตรการจูง ใจให
ภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 3 และ 7 ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีเปาหมาย
การดําเนินงานในการลดการกระทําผิดซ้ํา
4.7 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสรางความปลอดภัยและ
ความเปนธรรมในสังคม
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อใหมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูต องหาหรือจําเลยอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมไดรับการบูรณาการ เพื่อใหมีขอมูลที่เกี่ยวของกับผูตองหา
หรือจําเลยอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.8 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสรางความปลอดภัย
และความเปนธรรมในสังคม
แผนงานที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม สําหรับเด็กและเยาวชน
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จั ดตั้ ง หนวยงานประสานและขับ เคลื่อ นกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ เด็ก
และเยาวชน
กิจกรรมที่ ๒ ใหความสําคัญกับการใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน การสังคมสงเคราะห
และการคุมครองเด็กที่ยังไมเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพื่อปองกันการกระทําผิด
กิจกรรมที่ ๓ กําหนดนโยบายดานเด็กและเยาวชนตลอดจนมาตรการบําบัดฟนฟูบนพื้นฐาน
ของหลักฐานเชิงประจักษ (evidence- based policy) ใชในการประเมินความเสี่ยง
เพื่อกําหนดมาตรการดูแล
กิ จกรรมที่ ๔ พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพและแก ไขข อขั ดข องในการใช มาตรการพิ เศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 1 ถึง 4 มีมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน
4.9 ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
แผนงานที่ 2 เสริมสรางและพัฒนาระบบงานเพื่อ สนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ สงเสริมการใชการจัดการความรูใ นการพัฒนาระบบการทํางานในกระบวนการ
ยุติธรรมและใหความรูที่จําเปนแกประชาชน
กิจกรรมที่ ๔ สงเสริมการใชขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการบริหารราชการ
กิจกรรมที่ ๕ มีกิจกรรมประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะถึงผลการดําเนินงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ
การบริการ และเรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมเปนระยะ ในรูปแบบและ
ภาษาที่เขาใจงายเปาหมายกิจกรรม
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 3 ถึง 5 มีมาตรการเสริมสรางและพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร
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4.10 ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการ
อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในระดับภูมิภาค
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 4 สถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในระดับภูมิภาค
5. ดานสังคม
5.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การจัดการขอมูลและองคความรูดานสังคม
1) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2) กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดลําดับความสําคัญการเปดเผยขอมูลที่ประชาชนตองการทราบและสรางการรับรู
3) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ 2 ประชาชนสามารถเขาถึงบริการขอมูลของภาครัฐที่ตรงกับความตองการ
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
๑) วัตถุประสงค
1. เพื่ อ วางรากฐานให คนไทยเปน คนที่ส มบู ร ณ มีคุ ณธรรมจริย ธรรม มี ร ะเบี ยบวินั ย คา นิย มที่ ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
๒. เพื่ อให คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสัง คมไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได
3. คนไทยได รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
อยางตอเนื่องเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
4. เพื่อใหมีก ารกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือ ง เพื่อรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม
5. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา
การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
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๒) เปาหมายรวม
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ
๒. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสรางภาพลักษณดี และเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติตอประเทศไทย
5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
1.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร
1.1.1 คนไทยสวนใหญมที ัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดขี องสังคมเพิม่ ขึ้น
1.1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
1.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ สามารถเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง
1.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
1.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิม่ ขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน
สื่อมวลชน และภาคเอกชน
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค
1.2.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทกั ษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
1.2.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
1.2.5 พัฒนาระบบการดูแล และสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1.2.6 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร
2.1.1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
2.2 แนวทางการพัฒนา
2.2.1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2.2.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง
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3. ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
๓.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร
๓.1.1 สังคมมีความสมานฉันท ผูเ ห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง
๓.1.2 ประชาชนในจังหวัด ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพทีส่ รางรายไดเพิม่ ขึ้น
๓.2 แนวทางการพัฒนา
๓.2.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๓.2.2 การบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานทีเ่ กี่ยวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใตการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน
๔. ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
๔.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร
๔.1.1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
๔.1.2 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด
4.๒ แนวทางการพัฒนา
4.๒.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี
ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
4.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
4.๒.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.2.4 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง
กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
๑. นโยบายที่ 1 เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั นหลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
2.1 ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตมีสวนรวม และมีความพรอมเผชิญ
ปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง
3) ตัวชี้วัด
3.๑ ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
๓.2 ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความมั่นคง
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๔) กลยุทธ
๔.๑ สง เสริ ม ใหค นไทยมี ความสามัค คี สั ง คมมี ค วามสงบสุข และประเทศมีก ารพัฒ นา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกําลังทุกภาคสวนตั้งแตระดับ
ชุมชน ตําบล หมูบาน จัง หวัด ภาค และ ประเทศชาติ ใหเปนเครือขายสนับสนุนงาน
ด า นความมั่ น คงและให ต ระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลประโยชน ส ว นรวม
ของประเทศชาติ
๔.2 สงเสริมใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยปกติและสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
๔.๓ พั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของคน ชุ ม ชน พื้ น ที่ เพื่ อ ให มี ภู มิ คุ ม กั น และ
มีขีดความสามารถในการเฝาระวัง แจง เตือ น ปอ งกัน และแกไขปญ หาความมั่นคง
โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความ
เปลี่ ย นแปลงและความท า ทายใหม ๆ ในอนาคต รวมทั้ ง เสริ ม สร า งความพร อ ม
ของประเทศที่จะเผชิญสถานการณตาง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๔.๔ พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะเสริมสรางองคความรูดานความมั่นคงใหแกผูบริหาร
และผูที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ใหรับรูถึงความสําคัญของมิติความมั่นคง
ที่ตองประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอยางเปนเอกภาพ
๔.๕ สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยปลูกฝงวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นคานิยม
ที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบ
และนอกระบบสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในดานความมั่นคง
๔.๖ ส ง เสริ ม ให ห น ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน นั ก วิ ช าการ องค ก ร ภาคประชาสั ง คม
องคก รปกครองส วนท อ งถิ่น องค ก รพัฒ นาเอกชน และประชาชนทั่ว ไป ไดเ ขา มา
มีบ ทบาท และส วนรวมในการสนับ สนุนโครงการความรวมมือตาง ๆ และกิจ กรรม
ดานความมั่ นคง ในการขจั ดหรื อลดป ญหาดานความมั่ นคง เพื่อ สงเสริมการขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจ อยางตอ เนื่อ ง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสัง คม
และการกระจายรายไดที่ ทั่วถึ ง เพื่อให ประชาชนไดรับประโยชน จากความเจริ ญเติ บโต
ทางเศรษฐกิ จ ไปพร อ มกั น อย า งทั่ ว ถึ ง เป น ธรรม และยั่ ง ยื น (Inclusive and
Sustainable Growth)
๒. นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
1.1 การสรางความสามัคคีปรองดอง
๒) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
๒.๑ คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี
3) ตัวชี้วัด
3.๑ ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย
3.๒ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ
๓.3 ระดับความสําเร็จของการชวยเหลือประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
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4) กลยุทธ
4.1 กําหนดองคกร/กลไกบริหารจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการภายใตแนวทางสันติวิธี
โดยเสริมสรางสภาวะแวดลอ มที่ทุกภาคสวน มีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความ
ปลอดภั ย ต อ การแสดงความคิ ด เห็ น รวมถึ ง ส ง เสริ ม การเผยแพร แ นวทางสั น ติ วิ ธี
การบริหารจัดการความขัดแยงบนหลักนิติธรรมและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย
การเคารพความเห็นตาง สิทธิ และเสรีภาพ
4.2 ส ง เสริ ม กิ จ กรรมสร า งความสามั ค คี ป รองดองในทุ ก ระดั บ โดยเน น สร า งความรู
ความเข าใจในการดํา เนิ นการของภาครัฐ และสนั บ สนุน การเขา มามีส วนรว มของ
ภาคประชาชนในการรวมกําหนดแนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง
4.3 ส ง เสริ ม การเผยแพร ความรูและอํานวยความยุติ ธรรมแกป ระชาชนทุก ระดับ อยา ง
เทาเทียม โดยเฉพาะความรูดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิท ธิและหนาที่ของ
ประชาชนภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ตลอดจนพัฒนากระบวนการทํางานดานยุติธรรมใหมีความโปรงใส และรวดเร็ว
4.4 มุงขจัดปญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย สงเสริมการสรางงาน
การกระจายรายได การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพื่อใหรายไดตอหัวของประชาชน
มากขึ้น รวมถึงปฏิรูปกลไก การบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสราง ทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุงสรางความเปนธรรมนําไปสู
การกระจายอํานาจและจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรมและทั่วถึง ตลอดจนการเยียวยา
อยางเหมาะสมและเสมอภาค
4.5 สง เสริ ม ให ป ระชาชนเกิ ดความรู สึก เปนส วนหนึ่ง ของชาติ อยูร วมกั นอย างสั นติสุ ข
มี ค วามรั ก ภาคภู มิ ใ จในความเป น ชาติ ไ ทยและเป น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมที่ เ ข ม แข็ ง
โดยมีแนวทางหรือ การดําเนินการ ที่สง เสริม คานิย มที่ดีของสั ง คมไทย การสืบ สาน
วัฒนธรรม การเคารพในศัก ดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
และการยอมรับ ความคิดความเชื่อ อัตลัก ษณ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒ นธรรมประเพณี
ที่แตกตางกัน
4.6 มุง เนนการบริหารและการดําเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความเขมแข็ง
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชนทองถิ่นใหมีอิสระและมีสวนรวม ในการตัดสินใจ
เชิ ง นโยบายโดยเฉพาะประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของตนและชุ ม ชนท อ งถิ่ น
และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานการจัดการความขัดแยง
3. นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหง ชาติ การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
2.1 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินและอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
3) ตัวชี้วัด
3.1 จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต
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4) กลยุทธ
4.1 พัฒนางานดานการอํานวยความยุติธรรม ฟนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวง
ระหวางประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเปนธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรม สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุม ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน รวมทั้ ง ใหความชวยเหลื อ เยียวยาเจาหนาที่ ประชาชนและผูไดรั บ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบอยางทั่วถึงและเปนธรรม
4. นโยบายที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
2.1 หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
3) ตัวชี้วัด
3.1 คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย
3.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
4) กลยุทธ
4.๑ นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
4.๒ ผลักดันการแกไขกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการทุจริต
และใหบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
4.๓ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการของภาครัฐ
4.๔. รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธ
การทุจริต
2.2.5 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอรัฐสภา
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอ รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังตอไปนี้
๒.2.5.1 นโยบายหลัก 12 เรื่อง
๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๑ สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว มาเป นหลักสําคัญ ในการบําบัดทุกขและบํารุง สุขใหป ระชาชน และพัฒ นา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
และการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ประโยชน ในวงกวาง รวมทั้ง เผยแพรศาสตรพ ระราชาและหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพองคการในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
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๑.๒ ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดําริ ใหเปนแบบอยางการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
แกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้ง
ของหนวยงานในพระองค หนวยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพองคการในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๑.๓ สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
และเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระมหากษัตริยทุกพระองค เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพองคการในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๒.๒ ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี
สวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดอง และความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกตอง
สรางคานิยม“ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ เสริมสรางการรับรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิ
เสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ อยางครอบคลุมและทั่วถึง
๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒ ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองที่ดี
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๒ เสริมสรางการรับรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิ
เสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ อยางครอบคลุมและทั่วถึง
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
โดยพัฒนาใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัว
และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากําลังเจาหนาทีข่ องรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงาน
และภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการ
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แผนดินใหเ กิดความเชื่อมโยงสอดคลองกันตั้งแตขั้นวางแผนการนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การ
ปรับปรุงการทํางานใหมีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๑๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินที่มีระบบการวิเคราะห และ
แบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อใหเกิดการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในระบบบริการ
ประชาชนที่เปนไปตามความตองการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๒ เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
๑๑.๔ เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ
โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและเชื่อมโยงขอมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวาง
หนวยงานของรั ฐดวยกั นเองและระหว างหนวยงานรัฐกับ ประชาชน เพื่อใหทุก ภาคสวนมีความเขาใจถึง
สถานการณและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศที่มีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทํางาน
เชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกันของทุกภาคสวนอยางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสราง
นวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณ วิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวลวงหนา
เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๑๑.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และ
เจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของ
ชาติและเนนประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและ
ความรูความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยูตลอดจนสราง
ขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางาน
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
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๑๑.๖ พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ โดยการสรางความเขาใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแกไข
ปญหาอุปสรรคและลดขอจํากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องคกร
ภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเขามาดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชนและมีบทบาทในการพัฒนา
บริการสาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีสวนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาหนาที่
ภาครัฐในทุก ๆ ดาน
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแกประชาชน
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เสริมสรางการรับรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพใหกับ
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน
๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก
ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ ใหสามารถสนับสนุนและเอื้อตอการประกอบ
ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ
ตั้งแตจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปดกิจการพรอมทั้งกํากับและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม ถูกตองตามหลักนิติธรรม และเปนไปตามปฏิญญาสากล
ตลอดจนเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐใหมีความเชื่อมโยงกัน
อยางไรรอยตอ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอราชการไดโดยสะดวก รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติ
มิชอบอยางจริง จัง และเขม งวด รวมทั้ง เปนเครื่อ งมือ ในการติดตามการแกไขปญ หาทุจ ริตและประพฤติ
มิชอบอยางเปนระบบ พร อ มทั้ งเรง สร างจิตสํานึกของคนในสัง คมใหยึดมั่นในความซื่อ สัตย สุจ ริต ถูกตอง
ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
12.2 ปฏิรปู กระบวนการยุติธรรม
โดยสง เสริม ใหมีรูป แบบการลงโทษอื่น ที่ไมใชโ ทษอาญาตามหลักสากล มุงเนนยกระดับ
การพัฒนาระบบ แกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําผิด สงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการสื บ สวนสอบสวน ด า นการปราบปรามอาชญากรรมพิ เ ศษ กํา หนดมาตรการคุ ม ครอง
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด
ๆ พรอมทั้งบูรณาการหน วยงานที่ เ กี่ ยวข อ งในกระบวนการยุติธ รรมใหดํา เนิน งานสอดประสานกัน อยา ง
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เปนองคาพยพ เพื่อ ใหส ามารถจั ด การกั บ ข อ ขั ด แย ง และกรณี พิ พ าทได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน น
การทํา งานเชิ ง รุ ก รวมทั้ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยาง
เปนธรรม เสมอภาค โปรงใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได และสร างสั งคมที่ พั ฒนาอย างเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เกิดความเสมอภาคและเทาเทียม
พรอมทั้งผลักดันใหเ กิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหมม าใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
กฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม รวมทั้งใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือ
ผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๒.2.5.2 นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง
๗. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑
โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริม
การเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้ง แตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษา
สูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสรางนักวิจัยใหมและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ศัก ยภาพดา นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมของประเทศ สรา งความรูค วามเขา ใจการใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย
อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเ ทคโนโลยีเปนเครื่อ งมือ ในการกระจายขอ มูลขาวสารที่ถูก ตอ ง
การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๘. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา
โดยเรงรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผูกระทําผิด
อยางเครงครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด
และเรงรัดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมือ่ พบผูกระทําผิดอยางเครงครัด เพื่อใหภาครัฐปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดพรอมทั้ง ใหภาคสัง คม ภาคเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ๓๘
9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือ กับประเทศเพื่อนบานและประเทศ ทุกภูมิภาค
ปราบปรามแหลง ผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพ
ผานกระบวนการทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของสังคมสําหรับผูที่ผานการ
ฟนฟู และเรงสรางความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ทั้ง ในดาน
การศึก ษา เศรษฐกิจ และสัง คมที่ส อดคลอ งกับ ความตอ งการของประชาชนในพื้นที่ เรง รัดการใหความ
ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ รวมทั้ง จัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
ในพื้นที่ โดยใหเปนการแกไขปญหาภายในของประเทศดวยกฎหมายไทยและหลักการสากล
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒.๑ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแกประชาชน
๑๐. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
โดยมุงสูความเปนรัฐบาลดิจิทัลที่โปรงใสตรวจสอบได พัฒนาระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของ
ภาครัฐ ปรับ ปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สําคัญใหเ ปนระบบดิจิทัลทั้ง บุคคลและนิติ
บุคคล เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ ลดภาระคาใชจายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุงยากเกินความ
จําเปนลดขอจํากัดดานกฎหมายที่เปนปญหาอุปสรรคตอการทําธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน แกไข
กฎหมายที่ไมเปนธรรม ลาสมัย และเปนอุป สรรคตอการพัฒนาประเทศ ผานการทดลองใชมาตรการดาน
กฎระเบียบตาง ๆ เพื่อ ใหเ กิดการเรียนรูและขับเคลื่อนการใหบ ริการในทิศทางที่ตรงกับความตอ งการของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ
สอดคลองกับ
แผนปฏิบัตริ าชการดานที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
แนวทางการพั ฒ นา ที่ 1.๓ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ในการปฏิ บั ติ ง าน
ใหมีประสิทธิภาพ

ผังความสอดคลองแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แผนระดับ ๑

๑

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐

แผนระดับ ๒
แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ

๑๑

๑
ความมัน่ คง

แผนปฏิรปู ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

๑

๑๗

ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

ดานบริหารราชการแผนดิน

การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพ

๖

การสรางโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม

การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

ดานการเมือง

๑
นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ

๔

ความมัน่ คง

๒

๒๑
การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน

๒

การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ดานกระบวนการยุติธรรม

ดานกฎหมาย

การสรางความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําใน

เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๒๐

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๖

๒๒

กฎหมาย
และกระบวนการ

ดานสังคม

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

๓
สรางความเปนธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันทในชาติ

ปองกันและแกไขการกอความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

เสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต

แผนระดับ ๓
นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
ที่แถลงตอรัฐสภา

แผนปฏิบตั ิราชการ ระยะ 3 ป
พ.ศ. 2563 – 2565
ของกระทรวงยุติธรรม
แผนปฏิบตั ิราชการ ระยะ 3 ป
พ.ศ. 2563 – 2565
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การเสริมสรางความรูค วาม
เขาใจและการมีสว นรวมดาน
กฎหมาย
พัฒนากฎหมาย
และ
กระบวนการยุติธรรม

นโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง

การสงเสริมและพัฒนากระบวน
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้งทางอาญาทาง
แพง และพาณิชย และทางปกครอง
สรางการรับรู
ดานกฎหมาย
และเคารพสิทธิ

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ

การพัฒนากฎหมายและระบบ
บริหารงานยุติธรรม

อํานวยความยุติธรรมและ
ลดความเหลือ่ มล้ํา

ปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ

เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรม
เพือ่ ประชาชน

พัฒนาระบบ
การปฏิบัติตอ ผูก ระทําผิด

สงเสริมคนดี
สูสังคม

การขับเคลือ่ นกระบวนการ
ยุติธรรมดวยดิจิทลั

ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

บูรณาการและประสานความรวมมือ
กับภาคีเครือขาย
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แผนแมบท
การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
ฉบับที่ 3

นโยบายหลัก ๑๒ เรื่อง

สวนที่ ๓

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม
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โครงสร้าง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(Structure of the Office of the Permanent Secretary of Justice)
ราชการบริหารส่ วนกลาง
(Central administration)

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หารกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต
กลุ่มขับเคลือ่ นปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ ชาติและการสร้ างความสามัคคีปรองดอง

กองกลาง

กองกฎหมาย

กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม

กองบริ หารการคลัง

กองการต่างประเทศ

กองออกแบบและก่อสร้าง

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

สํานักงานกองทุนยุติธรรม

หน่วยงานภายใน สป.ยธ.

สํานักผูต้ รวจราชการกระทรวง

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 18 จังหวัด
๔๖

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 58 จังหวัด
ที่มอบหมาย ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเป็ นยุติธรรมจังหวัด
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(Regional administration)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

สํานักงานคณะกรรมการเสริ มสร้ างความสมานฉันท์

สํานักงานส่ งเสริ มสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย

ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค

กองบริ หารทรัพยากรบุคคล
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๓.๑ ภาพรวม
วิสัยทัศน (Vision) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(พ.ศ. 2562 - 2565)

“สรางเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม”
Building unity to mobilize Justice (2019 -2022)

เอกภาพ (unity)

คําอธิบายวิสัยทัศน

 หมายความถึง ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน (being one) มีความสัมพันธ
เชื่อมโยง (intertwined) ประกอบกันจนอยูในลักษณะหลอมรวมกัน
(merge) เปนกลุมกอนทั้งดานรูปลักษณะและดานเนื้อหาเรือ่ งราว 1
 เฮนรี่ ฟาโยล 2 ไดกลาวถึงความมีเอกภาพไวสองประเด็น คือ
• เอกภาพในการสั่งการ (unity of command) เปนการบัญชาการเดี่ยว
แบบเบ็ดเสร็จ (single command) เพื่อใหบรรลุจุดมุง หมายเดียวกัน
มีลักษณะ คือ มีผูนําคนเดียวและรายงานตอคนคนเดียว (only one leader
and report to one person) หรือมีความสัมพันธแบบหนึ่งเดียว (one
subordinate - one superior relationship)
- การมีเอกภาพในการสัง่ การจะสงผลให
 สรางความมีเอกภาพทางความคิด (one common ideology)
 ลดความสับสนในการปฏิบัตงิ าน (reduce confusion)
 สงเสริมความมีระเบียบ (build discipline)
• เอกภาพในการปฏิบัติงาน (unity of directions) มุงทําใหเกิดการ
บริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีลักษณะสําคัญ
คือมีแผนงานและผูร ับผิดชอบที่ชัดเจน
- การมีเอกภาพในปฏิบัติงานจะสงผลให
 ปองกันมิใหการปฏิบัตห
ิ นาที่กาวกายหรือซ้ําซอนกัน (prevent
redundancy)
 ลดการใชทรัพยากรและคาใชจายที่ไมจําเปน (cost-effective use
of resources and budget)
0

1

จาก สอ เสถบุตร ๒๕๓๑ : ๘๑๙
(Henri Fayol) นักทฤษฎีดานการบริหารจัดการชาวฝรั่งเศส เปนวิศวกรเหมืองแร ของบริษัท Commentry-Fourchamboult-Decazeville
ของฝรั่งเศส ไดกลาวถึง ความมีเอกภาพในหนังสือ “หลักการบริหาร ประการ ๑๔ (The 14 principles of management)”
(https://www.academia.edu/25315912/4 Principles of Management by Henri Fayol)
2
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สามารถแกปญหาไดทันทวงทีและถูกตองตรงประเด็น
(problems solving skills)
 มีการประสานงานกันอยางมีระบบ และสรางการทํางานเปนทีม
(systematic team work)
 รูปแบบที่มงุ สูความมีเอกภาพ คือ การบูรณาการ (integrate)
ความรวมมือ (cooperate) หรือ หลอมรวม (merge) และสอดคลอง
กลมกลืน (intertwined)
ขับเคลื่อน (mobilize/drive)  หมายถึงการปฏิบัตงิ าน การผลักดันใหสามารถปฏิบัติงานตางๆ ได
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคองคการ
งานยุติธรรม (justice)
 หมายความถึงภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (core


functions) และภารกิจอื่นที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล หรือตามแผนงาน
อื่นๆ (อาทิ ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม แผนปฏิรูป
แผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ แผนแมบทกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ)

การสรางเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม หมายถึง องคการมีการปฏิบัติงานรวมกัน เปนอันหนึง่ อัน
เดียวกัน และมีระบบ เพื่อประชาชนและสังคม

ผังอธิบายวิสัยทัศน

หมายเหตุ :

- ความร่ วมมือก ับภาคส่ วนต่าง ๆ หมายความรวมถึง ก ับหน่วยในสังกดั กระทรวงยุติธรรม
และหน่วยงานภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
- งานช่วยเหลือ / สนับสนุนทางกฎหมาย
- งานบังคับใช้กฎหมาย / งานด้านคําพิพากษา
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
“สรางเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุตธิ รรม”

วิสัยทัศน

ผลสัมฤทธิ์

Building unity to mobilize justice

“เปนองคการสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม”

พันธกิจ

๑. กําหนด นโยบาย และแผนใหสอดคลองกับความ เปลี่ยนแปลง
๒. อํานวยความยุติธรรมและสรางการรับรูใหแกประชาชนในระดับพื้นที่
๓. พัฒนาระบบงาน บุคลากร องคความรู และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔. สนับสนุนและประสานความรวมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคสวน

เปาหมาย

๑. ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
๒. ประชาชนไดรับบริการงานยุติธรรมอยางเทาเทียม ทัว่ ถึงและเปนธรรม
๓. หนวยงานในกระทรวงยุติธรรมไดรับการสนับสนุนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
๔. เกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในการรวมกันขับเคลื่อนงานยุติธรรม

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
 กพร./กค./ตน./ศปท./บค./กม./พบ./ยผ./สผต./ศท./กย./กส.
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๒ เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
 กก./กย./พธ./ศบร./ยผ.(สชจ.)(นค.)/สฉ./สมภพ.
แผนปฏิบัติราชการดานที่ ๓ บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
 พธ./กต./ยผ.(สชจ.)(นค.)(นย.)/กย./สฉ.
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ค่านิยมร่วม : ส ุจริต จิตบริการ สานงานย ุติธรรม
จิตบริการ

สุจริต

(service-mind)

(honesty)
หมายถึง ปฏิบัติหนาที่
ดวยความถูกตองรวดเร็ว
โปรงใสพรอมใหการ
ตรวจสอบ

หมายถึง มีความสุภาพ
นอบนอม กระตือรือรน
ในการใหบริการและ
ใหความชวยเหลือทันที
โดยไมตองรอรองขอ

สานงานยุติธรรม
(coordination)

หมายถึง กํากับเรงรัด
ติดตาม ประเมินผล
สนับสนุนและประสาน
การปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน ในสังกัด
กระทรงยุติธรรม

7 ลักษณะของวัฒนธรรมสํานักงานปลัดกระทรวงย ุติธรรม

J

Justify

U

Unity

ยึดถือความถูกตองและซื่อสัตยสุจริต
มีความเปนหนึ่งเดียวกัน สามัคคี มุงมั่น อดทน และอุทิศตน

Service-mind

S

มีจิตบริการ

Trust

T

ยอมรับนับถือและไววางใจซึ่งกันและกัน

Innovation

I

สรางนวัตกรรมในการพัฒนางานใหกาวหนา

C

ไมกลัวความทาทาย พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

E

สงเสริม สนับสนุนใหกําลังใจซึ่งกันและกัน

Challenge & change

Encourage
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แผนปฏิบตั ริ าชการดานที่ 1
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
หลักการ :

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

๑
๒
๓

เป้าหมาย
เปนองคการที่มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ
ยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ตามระบบราชการ ๔.๐
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ

การพั ฒนาองคก ารบริหารจัดการองคการ (Organizational management development) เป นการ
เสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐในดานตางๆ ใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
ตลอดจนเพื่อรองรั บกับ สภาวะในอนาคต องคการมีโ ครงสรา งที่ยึ ดหยุ น และสามารถตอบสนองตอนโยบายรั ฐบาล
และผูบริหารไดอยางรวดเร็ว (organizational agility) มุงเนนการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการองคการ ควบคุม
สภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อใหการขั บเคลื่อ นภารกิ จตามนโยบายและยุท ธศาสตรเปนไปอยางเปนมีร ะบบและชัดเจน
(Top-down) มีการวางระบบขั้นตอนการดําเนินงานในสวนตาง ๆ รวมทั้ง พัฒนาองคความรู งานวิจัย กฎหมาย พัฒนา
และเสริมสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (multitask) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัด การองคก าร เพื่อ การใหบริ การและการอํ านวยความยุ ติธรรมมีค วามรวดเร็ว ประหยัด และทั่วถึ ง
พัฒนาระบบการเงินการคลัง การจัดสรรงบประมาณ ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจองคการได

๑
๒
๓

ตัวชี้วดั

แนวทางการพัฒนา

๑

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
การบริหารจัดการองคการที่ดี

เสริมสรางสมรรถนะในการ
บริหารองคการดวยระบบ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน
รอยละของหนวยงานที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประโยชนที่หนวยงาน/บุคลากรจะไดรับ
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีโครงสรางและระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ และระบบเทคโนโลยี
ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
- หนวยงานสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่ ปรับปรุงองคกรใหสมบูรณมากขึ้น
ตอไป
- หนวยงานมีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีภาพลักษณทดี่ ี ไดรับความนิยมชมชอบจากผูรับบริการ และผูมสี วนไดสวนเสีย
สามารถเปนแบบอยางแกสวนราชการอื่นๆ นําไปประยุกตใชใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน
- การปรับปรุงการบริหารจัดการดานงบประมาณ การเงินการคลังมีแผนงานที่ชัดเจน เปนไปอยางคุมคา ประหยัด
ตลอดจนเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
- องคการสามารถการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ไดอยางมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติหนาที่ มีความกาวหนาในสายอาชีพ และคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
- บุคลากรมีการพัฒนาทักษะและองคความรูในดานงานยุติธรรม
- บุคลากรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดผลประโยชนสุขประชาชนเปนสําคัญ

๒
๓

เสริมสรางและสนับสนุนให
การปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ประโยชนที่ประชาชน/สังคมจะไดรับ
- ประชาชนไดรับการบริการของกระทรวงยุติธรรมดวยความ
เปนธรรม ประหยัด รวดเร็ว และทั่วถึง
- ประชาชนไดรับการบริการหรือการใหคําปรึกษาจากหนวยงาน
ในสังกัดเพิ่มมากขึ้นและเปนไปตามกฎหมาย
- สังคมดําเนินไปตามหลักนิติธรรม (rule of laws) สังคมมีความ
สงบสุข และมีการพัฒนาอยางยัง่ ยืนที่มีการบริหารจัดการองคการ
ความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภารกิจ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติราชการดานที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
เปาหมาย

๑. เปนองคการที่มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ / กิจกรรม ที่สําคัญ

๑. ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการองคการที่ดี

๑. เสริ ม สร า งสมรรถนะในการ
บริ ห ารองค ก ารด ว ยระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

- โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรสูร ะบบราชการ ๔.๐ (กพร.)
- โครงการจัดทําระบบมาตรฐานการบริหารการคลังของ สป.ยธ. (กค.)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน (ตน.)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม (ศปท.)
- โครงการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม (ศปท.)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
- การพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย“Regulatory Impact
Assessment : RIA”(กม.)
- โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ทักษะ และความรูที่จําเปนในงาน (พบ.)
- โครงการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานดานกองทุนยุติธรรม (กย.)
- โครงการเสริมสรางแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.)
- โครงการประเมินแผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.)
- โครงการติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (สผต.)
- จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศท.)
- โครงการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติและอนุบญั ญัติทเี่ กี่ยวของกับกองทุนยุติธรรม (กย.)
- พัฒนาปรับปรุง จัดทํากฎหมายและระเบียบขอบังคับในการแกไข เยียวยา และฟน ฟูผูไดรบั ผลกระทบ
(กม./ยผ.(นค.))

2. ร อ ยล ะความสํ า เร็ จ ของการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

2. เสริ ม สร า งและสนั บ สนุ น ให
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป น ไ ป ต า ม
มาตรฐานที่กําหนด

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

3. ร อยล ะขอ งหน ว ยงา นที่ นํ า
เท ค โน โ ล ยี ส า รส น เท ศ มา เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

๓. พั ฒ น า ร ะ บบ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
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- โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) กลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย
กระทรวงยุติธรรม (ศท.)
- โครงการพัฒนาและจัดหาซอฟแวรในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน E-document (ศท.)
- โครงการจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร กระทรวงยุติธรรม (ศท.)
- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (กย.)
- โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานสําคัญกระทรวงยุติธรรม (Performance
Monitoring System : PMS) (ยผ.(ตผ.))
- โครงการเสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการดานคลังและพัสดุ (กค.)

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒. ยกระดั บมาตรฐานการปฏิบั ติงาน
ตามระบบราชการ ๔.๐

ตัวชี้วัด
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แผนปฏิบตั ิราชการดานที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคการ
 แผนงานและโครงการสําคัญ (Flagship Projects)สงขอมูลเบื้องตนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ policy
1. แผนงานดานการเสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หลักการ : เปนองคการที่มีแผนงานรองรับกับสภาวะตาง ๆ อยางชัดเจน มีการจัดสรรทรัพยากรมนุษย
และสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจ
บรรลุตามวัตถุป ระสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเ ยี่ยม เปนที่ยอมรับ
และเกิดความยั่งยืนในการทํางานในระยะยาว มีเครื่องมือหรือเทคนิคที่นํามาใชหลายเทคนิค เพื่อเปนแนวทาง
ในการยกระดับและพัฒนาองคการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรสูระบบราชการ ๔.๐ (กพร.)
2. โครงการจัดทําระบบมาตรฐานการบริหารการคลังของ สป.ยธ. (กค.)
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน (ตน.)
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อตอตานการทุจริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม (ศปท.)
5. โครงการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม (ศปท.)
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
7. การพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย“Regulatory
Impact Assessment : RIA”(กม.)
8. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ทักษะ และความรูที่จําเปนในงาน (พบ.)
9. โครงการพัฒนาศักยภาพของผูป ฏิบัติงานดานกองทุนยุตธิ รรม (กย.)
10. โครงการเสริมสรางแผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.)
11. โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยผ.)
12. โครงการติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (สผต.)
13. จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทลั กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศท.)
14. โครงการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติและอนุบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของกับกองทุนยุติธรรม
(กย.)
15. พัฒนาปรับปรุง จัดทํากฎหมายและระเบียบขอบังคับในการแกไข เยียวยา และฟนฟูผูไดรับ
ผลกระทบ (กม./ยผ.(นค.))
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2. แผนงานดานการเสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
หลักการ : หนวยงานมีมาตรฐาน คูมือและแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนระบบ บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางถูกตองมีความนาเชื่อถือ เปนธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนด
ทั้ง นี้ เพื่อเป นเครื่อ งมื อ ที่ จ ะสนั บ สนุ นใหก ารดําเนินงานของสวนราชการมีป ระสิท ธิภาพ ตลอดจนบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว เปนตน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. โครงการหองสมุดกฎหมาย : สรางสรรคอนาคตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงการเรียนรู (กม.)
2. การเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรแทนการใช
สําเนาบัตรประชาชน (กม.)
3. โครงการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บค.)
4. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุน
การกําหนดนโยบาย วางแผน และวิเคราะหงบประมาณ (ยผ.)
3. แผนงานดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
หลักการ : ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนาองคการที่จะประสบผลสําเร็จได ตองทํา
ความเขาใจ ถึงปจจัยดานองคการและการจัดการ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทํางาน และการใหบริการประชาชน รวมทั้งการพัฒ นาความรูความสามารถแก
ผูปฏิบัติงาน ใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถลดตนทุนใน
บางสวนลงได เชน ลดปริมาณการใชกระดาษ ลดเวลาในการทํางาน ลดการทํางานที่ซ้ําซอน เปนตน โดยมี
โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) กลุมภารกิจพัฒนาพฤตินสิ ัย
กระทรวงยุติธรรม (ศท.)
2. โครงการพัฒนาและจัดหาซอฟแวรในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน E-document (ศท.)
3. โครงการจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร กระทรวงยุติธรรม (ศท.)
4. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม (กย.)
5. โครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานสําคัญกระทรวงยุติธรรม (Performance
Monitoring System : PMS) (ยผ.(ตผ.))

กงานปลัดกระทรวงยุ
ดกระทรวงยุตติธิธรรม
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แผนปฏิบตั ริ าชการดานที่ 2
6. โครงการเสริมสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการดานคลังและพัสดุ (กค.)
เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กก./กย./พธ./ศบร./ยผ.
(สชจ.)(นค.)/สฉ./สมภพ

๑

หลักการ :
มุงเนนการอํานวยความยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชนเขาถึงความเปนธรรมอยางรวดเร็ว ประหยัดและทั่วถึง รวมทั้งเรงรัดการสราง
ความรูความเขาใจแกประชาชน ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพ
โดยดําเนินการผานกลไกของกระทรวงยุติ ธรรมในทุกรูป แบบ ทั้ งในสวนกลางและสวน
ภูมิภ าค เชน สํ านั กงานกองทุ นยุ ติธรรม สํานั กงานยุติ ธรรมจัง หวั ด เครือขายยุ ติธรรม
ชุม ชน และเครือขายต าง ๆ รวมทั้ง กําหนดระยะเวลาการดําเนิ นการในทุกขั้นตอนให
ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา

เป้าหมาย

ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล

๒

ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีความรูและเขาใจกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ
โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

แนวทางการพัฒนา

๑
๒

สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
แกประชาชน
เสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางครอบคลุมและทั่วถึง

ประโยชนที่หนวยงาน/บุคลากรจะไดรับ
- บุคลากรไดรับการสงเสริมบทบาทในการเปนผูประสาน
ประโยชนใหประชาชน
- หนวยงานและบุคลากรไดรับความไววางใจ
และความเชื่อมั่นจากประชาชน

๑
๒
๓

ตัวชี้วดั
รอยละของประชาชนที่ไดรับ
การอํานวยความยุติธรรมตามมาตรฐานที่กําหนด
รอยละความพึงพอใจของประชาชน
ที่มารับการบริการงานยุติธรรม
รอยละของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่มีความรู
ทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ
และสามารถปกปองสิทธิเสรีภาพของตัวเอง โดยไม
ละเมิดสิทธิของผูอื่น

ประโยชนที่ประชาชน/สังคมจะไดรับ
- ประชาชนไดรับการบริการตาง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม
ในหลากหลายชองทาง
- ประชาชนไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
อยางเทาเทียมเสมอภาค
- ประชาชนอยูดีมีสุขเพราะสังคมสงบสุข
- ความเหลื่อมล้ําในสังคมสังคมลดลง ดวยสังคมไดรับการแกไขปญหา
หรือขอพิพาทอยางสันติวิธี เปนการ ประหยัดงบประมาณและ
เวลา ลดคดีเขาสูกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก (main stream
justice)

แผนปฏิบัติราชการดานที่ 2 เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

๑. รอยละของประชาชนที่ไดรับ
การอํานวยความยุติธรรมตาม
มาตรฐานที่กําหนด
๑. ประชาชนได รั บ การอํ า นวย
ความยุ ติ ธ รรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีประสิทธิผล

แนวทางการพัฒนา

๑. ส ง เส ริ ม การอํ า นวยความ
ยุ ติ ธ รร มที่ มี ป ระสิ ทธิ ภา พแ ก
ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม ที่สําคัญ

- โครงการสงเสริมการอํานวยความยุติธรรมโดยศูนยยุติธรรมชุมชน (ยผ.(นค. สชจ.))
- โครงการชวยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุตธิ รรม (กย.)
- โครงการพัฒนาระบบการทํางานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชน (กย.)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานบริการของกองทุนยุตธิ รรม (กย.)
- โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของกระทรวง
ยุติธรรม (ยผ.(นค.))
- โครงการประมวลผลขอมูลขาวสารดานงานยุตธิ รรมจากสื่อสิ่งพิมพผานระบบออนไลน (กก.)

2. ร อ ยละความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่ม ารั บ การบริ การงาน
ยุติธรรม

3. ร อ ยล ะของประชาชนแล ะ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ค วามรู ท าง
กฎหมาย กระบวนการยุ ติ ธ รรม
และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ และสามารถ
ปกป อ งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของตั ว เอง
โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

๒. เสริมสรางความรูทางกฎหมาย
กระบวนการยุ ติ ธ รรม และสิ ท ธิ
เส รี ภ าพให กั บ ประช าชนแล ะ
เจาหนาที่ของรัฐ อยางครอบคลุ ม
และทั่วถึง

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒. ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
มี ค วา ม รู แ ล ะเข า ใจกฎ หม า ย
กระบวนการยุ ติ ธ รรม และสิ ท ธิ
เสรี ภ าพ โดยไม ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ข อง
ผูอื่น

- โครงการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธเสริมสรางการรับรูด านกฎหมายและงานยุตธิ รรม (กก.)
- โครงการยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสูประชาชน (กก.)
- โครงการสรางการรับรู การใช Application Justice Care เพื่อเขาถึงการใชบริการในกระบวนการ
ยุติธรรม (ยผ.(สชจ.))
- โครงการสื่อสารประชาสัมพันธกองทุนยุตธิ รรม (กย.)
- โครงการศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่ (สยจ./ศบร.)
- โครงการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัด (ยผ.(สชจ.))
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมลงสูภูมิภาค (ยผ.(สชจ.))
- โครงการเสริมสรางความรูค วามเขาใจดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนแก
ประชาชน (พธ.)
- โครงการสรางความเชื่อมั่นในหลักนิตธิ รรมและการบังคับใชกฎหมาย (สฉ.)
- โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนยประสานงานการสรางความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท (สฉ.)
- โครงการสรางการรับรูเพื่อสงเสริมการคืนคนดีสูสังคมของผูพนโทษ “สมภพเสวนา” (สมภพ)
- โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ (กก.)
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แผนปฏิบตั ิราชการดานที่ 2 เสริมสรางการอํานวยความยุติธรรมเพือ่ ประชาชน
 แผนงานและโครงการสําคัญ (Flagship Projects)สงขอมูลเบื้อ
๑. แผนงานดานการสงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มปี ระสิทธิภาพแกประชาชน
หลักการ : หนวยงานรัฐตองพัฒนาแนวทางการใหบริการประชาชนที่มีมาตรฐานตามขอกําหนดของ
ภาครัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการใหทันสมัย เพื่อใหประชาชน
เขาถึงความเปนธรรมอยางรวดเร็ว ประหยัดและทั่วถึง โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมการอํานวยความยุตธิ รรมโดยศูนยยุติธรรมชุมชน (ยผ.(นค. สชจ.))
2. โครงการชวยเหลือทางกฎหมายของกองทุนยุติธรรม (กย.)
3. โครงการพัฒนาระบบการทํางานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชน (กย.)
4. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานบริการของกองทุนยุติธรรม (กย.)
5.โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิ ารการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของกระทรวงยุติธรรม
(ยผ.(นค.))
6. โครงการประมวลผลขอมูลขาวสารดานงานยุติธรรมจากสื่อสิง่ พิมพผานระบบออนไลน (กก.)
๒. แผนงานดานการเสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและ
เจาหนาที่ของรัฐ อยางครอบคลุมและทั่วถึง
หลักการ : ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ มีความรูความเขาใจดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และสิทธิเสรีภาพของตน ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพผูอื่น โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
1. โครงการผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธเสริมสรางการรับรูดานกฎหมายและงานยุติธรรม (กก.)
2. โครงการยุติธรรมสูห มูบ าน นําบริการรัฐสูป ระชาชน (กก.)
3. โครงการแกไขปญหาในพื้นทีจ่ ังหวัด (ยผ.(สชจ.))
4. โครงการสรางการรับรู การใช Application Justice Care เพื่อเขาถึงการใชบริการ
ในกระบวนการยุติธรรม (ยผ.(สชจ.))
5. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธกองทุนยุติธรรม (กย.)
6. โครงการศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่ (สยจ./ศบร.)
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมลงสูภูมิภาค (ยผ.(สชจ.))
8. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนแกประชาชน (พธ.)
9. โครงการสรางความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย (สฉ.)
10. โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนยประสานงานการสรางความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท (สฉ.)
11. โครงการสรางการรับรูเ พื่อสงเสริมการคืนคนดีสสู ังคมของผูพนโทษ “สมภพเสวนา” (สมภพ)
12. โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ (กก.)

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 54
57

แผนปฏิบตั ริ าชการดานที่ 3
บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
พธ./กต./กย./สฉ./
ยผ.(สชจ.)(นย.)(นค.)

๑
๒

หลักการ :
การอํานวยความยุติธรรม เปาหมายมุงลดความเหลื่อมล้ํา สรางความ
เปนธรรม และความสงบสุขในสังคม จําเปนอยางยิ่งจะตองไดรับความรวมมือ
จากเครือ ขายทุกภาคสวน มารวมกันเสริม สรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นใน
สัง คม ผ านกลไกทั้ง ของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยรว ม
กําหนดนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชนรวมกัน

เป้าหมาย

เครือขายยุติธรรมมีความเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม
เพิ่มขึ้น

ประโยชนที่หนวยงาน/บุคลากรจะไดรับ
- ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพ ของสินคาหรือผลิตภัณฑของกระทรวงยุติธรรม
ตอยอดใหเกิดอาชีพที่สุจริตของผูกระทําความผิดทั้งเด็ก เยาวชน และผูใหญ
- บุคลากรไดรับองคความรูเชิงวิชาการในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อนํามาใช
ในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
- หนวยงานสามารถกําหนดแผนการดําเนินงานเหมาะสมตอสภาวการณ รวดเร็ว
ถูกตอง แมนยํา มีคุณภาพ และทําใหงานประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผล
- ภาคีและเครือขายมีความสมัครสมานสามัคคีในการประสานงานรวมกันดวยความ
เขาใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียว กอใหเกิดความรวมมือกันของภาคีและเครือขายในการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
- เพิ่มบทบาทและการยอมรับขององคการและประเทศในเวทีนานาชาติ

๑
๒
๑
๒

ตัวชี้วดั
รอยละของเครือขายยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนภารกิจได
ตามที่กําหนด
รอยละที่เพิ่มขึ้นของภาคีเครือขายที่มีสวนรวม
และสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็ง
และสามารถขับเคลื่อนภารกิจได
สงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรมเพิ่มขึ้น

ประโยชนที่ประชาชน/สังคมจะไดรับ
- ประชาชนมีความปรองดอง กลมเกลียว สังคมไทยมีความสงบสุข
- นานาชาติใหการยกยองและมีความเชื่อมั่นในกระทรวงยุติธรรม
และกระบวนการยุติธรรมของไทย
- มาตรการและกฎหมายทีป่ รับปรุงหรือยกรางใหมสามารถบังคับใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน

แผนปฏิบัติราชการดานที่ 3 บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
เปาหมาย

๑. เครือขายยุติธรรมมีความเขมแข็ง
สามารถขับเคลื่อ นภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. ร อ ยละของเครื อ ข า ยยุ ติ ธ รรม
สามารถขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ได ต ามที่
กําหนด

2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของภาคีเครือขาย
ที่มี ส ว นร ว มและสามารถขั บ เคลื่ อ น
ภารกิจงานยุติธรรม

แนวทางการพัฒนา

๑ . พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เ ค รื อ ข า ย
ยุ ติ ธ รรมให มี ค วามเข ม แข็ ง และ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจได

๒. สงเสริม สนับ สนุนภาคี เครือขา ย
ใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน
ภารกิจงานยุติธรรมเพิ่มขึ้น

โครงการ / กิจกรรม ที่สําคัญ

- โครงการขับเคลื่อนพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของ ศยช. และการจัดโครงการหรือกิจกรรมภายใต
กรอบภารกิจ ๕ ดาน (ยผ.(สชจ.))
- โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของกระทรวงยุติธรรม (ยผ.(นค.))
- โครงการสรางและพัฒนาเครือขายดานความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและสถานศึกษาเพือ่ ปลูกฝง
สันติวัฒนธรรมที่เขมแข็ง (สฉ.)
- โครงการเสริมสรางเครือขายและพัฒนาองคความรูดานการตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ
(กต.)

- โครงการบูรณาการความรวมมือเพือ่ ใหความชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงงานบริการของรัฐ ๘กระทรวง
(ยผ.(นย.))
- โครงการบูรณาการการใหความชวยเหลือประชาชนตามบันทึกความรวมมือ (MOU) การอํานวยความ
ยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสรางสังคมเทาเทียม (กย.)
- โครงการศึกษาแนวทางใหภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน (พธ.)
- โครงการพัฒนารูปแบบโครงการกําลังใจไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานแหงใหม (พธ.)
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๒. ภาคี เ ครื อ ข า ยมี ส ว นร ว มในการ
ขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรมเพิ่มขึ้น
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แผนปฏิบตั ิราชการดานที่ 3 บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
 แผนงานและโครงการสําคัญ (Flagship Projects)สงขอมูลเบื้องต
๑. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็ง และสามารถขับเคลื่อนภารกิจได
หลักการ : ความรวมมือในดานงานยุติธรรมนั้นมีกลไกหรือวิธีการที่หลากหลาย หนวยงานมีกลไก
หรือวิธีการที่เหมาะสมกับภารกิจของตนอยูแลว ซึ่งจําตองพัฒนาใหตอบสนองตอสถานการณปจจุบันเพื่อ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
1. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานของ ศยช. และการจัดโครงการหรือกิจกรรม
ภายใตกรอบภารกิจ ๕ ดาน (ยผ.(สชจ.))
2. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของกระทรวงยุติธรรม (ยผ.(นค.))
3. โครงการสรางและพัฒนาเครือขายดานความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและสถานศึกษา
เพื่อปลูกฝงสันติวัฒนธรรมที่เขมแข็ง (สฉ.)
4. โครงการเสริมสรางเครือขายและพัฒนาองคความรูดานการตางประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศ (กต.)
2. แผนงานดานการสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม
เพิ่มขึ้น
หลักการ : บทบาทการมีสวนรวมของภาคีเครือ ขายมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง ในการสนับ สนุนงาน
บริการงานยุติธรรมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานงาน และรวมมือ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจดานยุติธรรมชุมชน ใหบรรลุเ ปาหมาย ตลอดจนเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม โดยมีโ ครงการ/
กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
1. โครงการบูร ณาการความรวมมือเพื่อใหความชวยเหลือ ประชาชนใหเ ข าถึง งานบริก ารของรัฐ
๘ กระทรวง (ยผ.(นย.))
2. โครงการบูรณาการการใหความชวยเหลือประชาชนตามบันทึกความรวมมือ (MOU) การอํานวย
ความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสรางสังคมเทาเทียม (กย.)
3. โครงการศึกษาแนวทางใหภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน (พธ.)
4. โครงการพัฒนารูปแบบโครงการกําลังใจไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานแหงใหม (พธ.)
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การนําแผนปฏิบตั ิราชการ ฯ ไปสูก ารปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติร าชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สํานัก งานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ไดจ ัด ทํ า ขึ้น เพื่ อ ให สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงยุติธรรมมีทิ ศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน มีค วามเชื่ อ มโยง
และสอดคลองกับแผนในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามภารกิ จ ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ไดอ ย างเปนรู ป ธรรม ตลอดจนการแปลงแผนปฏิ บัติร าชการ ฯ ไปสูก ารปฏิบัติ ยอ มตอ งมีขั้ นตอนการ
ดํ าเนิ นงานที่ มี ความสํ าคั ญ ในการนํ าแผนไปสู ก ารปฏิ บั ติ และการติ ดตามประเมิ นผลนั้ น สํ านั ก งานปลั ด
กระทรวงยุ ติธรรมมี คณะกรรมการจั ดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก งานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๓๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ฯ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ฯ และรายงานผลพรอมขอเสนอแนะตอปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนระยะ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑..การสรางความรูความเขาใจใหหนวยงานทุกภาคสวนที่เกีย่ วของใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของกระบวนการยุติธรรม งานตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และงานในระดับ
พื้นที่ โดยจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในภารกิจของหนวยงานใหสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํ านั ก งานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง กําหนดหนวยงานรับ ผิดชอบ
งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
๒. ขั้ น ตอนระดั บ นโยบาย โดยผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให ค วามสํ า คั ญ และกํ า หนดนโยบาย
เพื่อเปนกรอบแนวทาง ทิศทางของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ มีก ารประชุม เพื่อ จัดทําแผนปฏิบัติร าชการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีผูแทนจากทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเขารวม
ใหความเห็น และขอเสนอแนะ
๔. สํ านั ก งานปลั ดกระทรวงยุติธรรมมีก ารขับ เคลื่อ นแผนปฏิบัติราชการไปสูก ารปฏิบัติ
ในหลากหลายวิธีการ ดังนี้
๔.๑ การสรางสภาพแวดลอมและการจัดการความรูใหเอื้อตอการขับเคลื่อนโดยการ
จัดทําฐานขอมูลในรูปแบบ KM
๔.๒ การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อใหสามารถใช
ประโยชน จ าก ICT ในการพั ฒ นาตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของหน ว ยงานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีประสิทธิผลสูงสุด
๔.๓ การอาศัยเทคนิคตาง ๆ ในการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับหนวยงานในสังกัด
และบุคลากรอยางหลากหลายที่สําคัญ ไดแก
• การประชาสัมพันธสรางความเขาใจผาน website กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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• การถายทอดผานเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน ระบบวีดีทัศนท างไกล (Video
Conference System)
• การถ ายทอดโดยตรงระหว างบุค คล เช น การพบปะพูด คุย การประชุ ม
การสัมมนา เปนตน
• การประชาสัม พันธ ผานหนัง สือเวียน แผนพับ วารสารกระทรวงยุติธรรม
สื่อสิ่งพิมพเว็บไซต เปนตน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ ระยะ ๓ ป ดังนี้
๑) ผานระบบติดตามประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส เรียกวา “ระบบ PMS(performance
monitoring system)” โดยผู รั บผิ ดชอบระบบดังกล าว คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํ านักงานปลั ด
กระทรวงยุติธรรม ทั้งในสวนผลการปฏิบัติงาน (performance) และงบประมาณ (budget) ซึ่งทุกหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะตองรายงานทุกวันจันทรของทุกสัปดาห แตหากเปนการรายงาน
เกี่ยวกับการกอสรางจะตองรายงานทุกวันศุกรของทุกสัปดาห
๒) ติดตามและประเมินผลผานระบบติดตามและประเมินผลแหง ชาติ eMENSCR
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform)
ซึ่งเปนระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดให
แตละหนวยงานจะตองเปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
๓) ติด ตามแผนงานโครงการ/กิ จ กรรมทุก ไตรมาส เพื่ อ นํ า ผลรายงานมาทบทวน
ประมวล ปรับปรุงใหบรรลุตามเปาหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่กําหนดไว
๔) พิจารณาจากขอมูลตาง ๆ ปญหา และอุปสรรคจากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ผลการประเมินองคการตามเกณฑ PMQA ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียเรื่องรองเรียน
จากชองทางตาง ๆ เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลในจัดกลไกเสริมแรงระดับบุคคล และนําไปใชในการวิเคราะหเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใหเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมีการ
สรุปผลการดําเนินงานเปนประจําทุกปงบประมาณ
๕) การประชุม ทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
และแกไขปญหา ใหทันตอเหตุการณโดยในทุกปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น
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ภาคผนวก ๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ภาคผนวก ๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 63

ภาคผนวก ๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ภาคผนวก ๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ภาคผนวก ๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก 4 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 - 2565)
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ภาคผนวก ๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
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ภาคผนวก ๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 68

ภาคผนวก ๑

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 69

ภาคผนวก ๒

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๖๒

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 70

ภาคผนวก ๒

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๖๒

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 71

ภาคผนวก ๒

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๖๒

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 72

ภาคผนวก ๓

กรอบอัตรากําลังบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หนวยงาน

ไมสังกัดกอง/สํานัก (ผูบริหารระดับสูง)
กองกลาง
กองกฎหมาย
กองการตางประเทศ
กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กองออกแบบและกอสราง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
สํานักงานกองทุนยุติธรรม
สํานักงานผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
สํานักงานบังคับคดีอาญาและบังคับใช
กฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการเสริมสรางความ
สมานฉันทแหงชาติ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม
ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมได
รับความเปนธรรม
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
สํานักงานสงเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ
เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย
กลุมงานบริหารงานยุติธรรม
กลุมงานอํานวยความยุติธรรม
กลุมงานพัฒนาพฤตินสิ ัย
รวมทั้งสิ้น

ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
ลูกจางชั่วคราว
(ตําแหนง) ประจํา ราชการ
เงิน
เงินนอก
(อัตรา) (อัตรา) งบประมาณ งบประมาณ
(อัตรา)
(อัตรา)
19
19
69
29
17
23
47
31
14
2
28
15
5
8
82
35
15
17
15
79
36
33
10
23
7
6
10
104
50
20
34
34
15
13
6
52
35
6
11
41
20
10
11
21
21
34
15
14
5
539
85
33
421
2
2
รวม

10

10

17
12
16
18

6
10
2

18
-

8
-

-

441

1,265

-

8
2
5

-

3
9
18

-

2
-

-

8
-

15

205

-

604

ขอมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2560

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 73

ภาคผนวก ๔

คําสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 74

ภาคผนวก ๔

คําสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 75

ภาคผนวก ๕

ภาพการประชุมคณะกรรมการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 18 มกราคม 2562
ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8
อาคารราชบุรดี ิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 76

ภาคผนวก ๕

ภาพการประชุมคณะกรรมการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)
ระหวางวันที่ 23 - 24 มกราคม 2562
ณ หองจูปเตอร 12 อาคารชาเลนเจอร
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

77

ภาคผนวก ๕

ภาพการประชุมคณะกรรมการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ ๒/2562
วันที่ ๑๔ มีนาคม 2562
ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 78

ภาคผนวก ๕

ภาพการประชุมคณะกรรมการ / การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ ๓/2562
วันที่ ๒ กรกฎาคม 2562
ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 79

ภาคผนวก ๖

การอนุมตั ิแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หนังสืออนุมัตปิ ระกาศใชแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 80

ภาคผนวก ๖

การอนุมตั ิแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 81

ภาคผนวก ๖

การอนุมตั ิแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-5335 อีเมล์ policy.moj@moj.go.th

