
ประกาศ คสช.

1. ฉบับที่ 72/2557 
เร่ือง การด าเนินการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

1.ฉบับที่ 70/2557 
เร่ือง มาตรการชั่วคราวในการ
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์

.

ค าสัง่
คสช.

1. ฉบับที่ 69/2557 
เร่ือง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ

1. ฉบับที่ 73/2557 
เร่ือง การแต่งต้ัง
คณะกรรมการนโยบายการ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
2. ฉบับที่ 74/2557 
เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

นโยบาย
รฐับาล

ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาล
และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

ข้อ 2 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ
ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายของ
กระทรวง
ยตุธิรรม

2. ด้านการพฒันาพฤตินิสัย  
แก้ไขฟื้นฟผูู้กระท าผิด และการ
ป้องกันการกระท าผิด

4. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

5. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ

6. ด้านการพฒันากฎหมาย

2. ด้านสร้างความปลอดภยั
ในสังคม 
(RM 2)

4. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(RM 4 )

5. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพเิศษ 
(RM 5)

6. ด้านการพฒันากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศ 
(RM 6)

RM 2.1 พฒันางานพฤตินิสัย
เพื่อสร้างสังคมปลอดภยั
RM 2.2 แก้ไขฟื้นฟผูู้กระท าผิด
ในชุมชน
RM 2.3 สงเคราะห ์ดูแล
ผู้ผ่านการพฒันาพฤตินิสัย

RM 4.1 ป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

RM 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพเิศษ
RM 5.2 ส่งเสริมงานนิติ
วิทยาศาสตร์ในการสืบสวน 
สอบสวนและด าเนินคดี
อาชญากรรมพเิศษ

RM 6.1 ปรับปรุง แก้ไข 
ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย
RM 6.2 พฒันาและเสนอ
กฎหมายใหม่ที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พฒันาประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนใหเ้ข้าถึงความยุติธรรม

พฒันาระบบการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภบิาล

พฒันาระบบการปฏบิัติ
ต่อผู้กระท าผิด

บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พฒันาระบบการปฏบิัติ
ต่อผู้กระท าผิด

บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พฒันากฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศ

สป.ยธ. (1) สป.ยธ. (5) รท. (2)  ป.ป.ส. (1) * คป. (1) ป.ป.ท. (1) กสพ. (1) สป.ยธ. (2) *
โครงการ : เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรม
เพื่อการสร้างความเป็นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหาร
จัดการหน่วยงานในสังกัดและ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนในด้าน
งานยุติธรรม

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการ
ควบคุม ดูแล

ผลผลิต : หมู่บ้าน/ชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุม
มิใหม้ีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด

ผลผลิต : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพ
ติดได้รับการฟื้นฟสูมรรถภาพ
ในระบบบังคับบ าบัด

ผลผลิต : ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผลผลิต : การจัดการคดีพเิศษ
แล้วเสร็จตามมาตรฐานที่ก าหนด

โครงการ : พฒันาระบบ
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

(ย.1/ป.2/ก.4) (ย.5/ป.1/ก.1) (ย.3/ป.1/ก.1) (ย.2/ป.1/ก.1)  (ย.3/ป.2/ก.2) (ย.2/ป.1/ก.2)  (ย.2/ป.1/ก.3) (ย.4/ป.2/ก.2)

RM 1.1 RM 1.1 RM 2.1 RM 3.2, 3.7 RM 3.3 RM 4.1 RM 5.1 RM 6.1,6.2 

 23,765.2792 63.1628                             575.8177                           11,527.0663                       2,659.4072                         908.0376                           291.5694                           1,175.7887                         40.6252                             

สป.ยธ (3) รท. (3) รท. (1) สนว. (1) สกธ. (1)
โครงการ ผลผลิต : ผู้ต้องขังติดยาเสพติด

ได้รับการฟื้นฟสูมรรถภาพ
ผลผลิต : มาตรฐานงานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ได้รับการก าหนด

ผลผลิต : งานวิจัยเพื่อการ
พฒันากระบวนการยุติธรรม

(รวมกองทุน)

 (ย.1/ป.1/ก.2) (ย.3/ป.1/ก.1) (ย.3/ป.2/ก.2)  (ย.2/ป.1/ก.4) (ย.4/ป.1/ก.1)
RM 1.1 RM 2.1, 2.2, 2.3 RM 3.3 RM 5.2 RM 6.2 

131.8800                           176.4618                           669.3281                           88.1602                             11.4091                             

สป.ยธ. (4) กพน. (2) กพน. (1) สนว. (2) สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ (1)
โครงการ : ช่วยเหลือประชาชน
ใหเ้ข้าถึงความยุติธรรม

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และ
ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและ
ปฏบิัติ
ตามมาตรฐาน

ผลผลิต : เด็กและเยาวชน
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับ
การบ าบัด แก้ไขและฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ผลผลิต : ผลการตรวจพสูิจน์
และวิเคราะห ์ด้านนิติ
วิทยาศาสตร์

ผลผลิต : องค์ความรู้ 
เพื่อสนับสนุนใหเ้กิดการพฒันา
กระบวนการยุติธรรม

(ย.1/ป.1/ก.3) (ย.3/ป.1/ก.1) (ย.2/ป.1/ก.4)  (ย.4/ป.2/ก.2)
RM 1.1 RM 2.1 (ย.3/ป.2/ก.2) RM 5.2 RM 6.2 

RM 3.3
20.0000                             1,017.1970                         119.1229                           419.5396                           36.3044                             

กคส. (1) กพน. (3) สกธ. (2)
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกัน
ด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แหง่กฎหมาย และหลักการสิทธิ
มนุษยชน

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับ
การพฒันาพฤตินิสัย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง 
มาตรการเพื่อสนับสนุนการ
พฒันากระบวนการยุติธรรม

(ย.1/ป.1/ก.2)  (ย.3/ป.1/ก.1) (ย.4/ป.2/ก.2)
RM 1.3 RM 2.3 RM 6.2 

579.7098                           810.8552                           123.7342                           

กบค. (1) คป. (2) สถาบันอนุญาโตตุลาการ (1)
ผลผลิต : การบังคับคดีและ
วางทรัพย์

ผลผลิต : ผู้กระท าผิดได้รับการ
สืบเสาะและพนิิจ ควบคุม 
สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง 
เพื่อพฒันากระบวนการ
ประนอมข้อพพิาทและ
อนุญาโตตุลาการ

(ย.1/ป.3/ก.5) RM 2.2 (ย.4/ป.2/ก.2)
RM 1.2, 1.4 (ย.3/ป.1/ก.1) RM 6.2 
1,003.7089                         1,005.1121                         42.1887                             

สป.ยธ./กคส. สกธ. (3) สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ (2) *
กองทุนยุติธรรม  โครงการ : คืนคนดีสู่สังคม ผลผลิต : การอนุวัติข้อก าหนด

กรุงเทพฯ
(ย.1/ป.1/ก.2) (ย.3/ป.4/ก.4) (ย.4/ป.2/ก.3)

RM 1.1 RM 2.3 RM 6.2 
100.0000                           55.5300                             100.7264                           

สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ (3) *
ผลผลิต : การขยายความร่วมมือผลผลิต : การขยายความร่วมมือ
ระดับภายในประเทศ ภมูิภาค
และระหว่างประเทศ

(ย.4/ป.2/ก.3)

RM 6.2 
. . . 12.8359 .

แผนผังความเชือ่มโยงการขับเคลือ่นนโยบายของกระทรวงยตุธิรรม

แผน
ยทุธศาสตร์
กระทรวง

ยตุธิรรม พ.ศ. 
2558 - 2561

1. ด้านการอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ า 3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Road Map 
ของกระทรวง

ยตุธิรรม

1. ด้านอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
(RM1)

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(RM 3)

 RM 1.1 ประชาชนเข้าถึงการใหบ้ริการงานยุติธรรม
 RM 1.2 ไกล่เกล่ีย ระงับข้อพพิาททางแพง่และอาญา
 RM 1.3 คุ้มครอง เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามบทบัญญัติ
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 RM 1.4 กระตุ้นเศรษฐกิจโดยระบบงานบังคับคดี

RM 3.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
RM 3.2 ป้องกันและสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด
RM 3.3 การบ าบัดฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด
RM 3.4 การปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย
RM 3.5 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
RM 3.6 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
RM 3.7 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

ข้อ 3 การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ 
ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

1. ฉบับที่ 63/2557 
เร่ือง นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 
2. ฉบับที่ 98/2558
เร่ือง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ฉบับที่ 44/2558
เร่ือง ใหเ้รือนจ าในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม
ปฏบิัติตามหมายของศาลทหาร
2. ฉบับที่ 108/2557
เร่ือง การปฏบิัติต่อผู้ต้องสงสัย
ว่ากระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบ าบัด
ฟื้นฟแูละดูแลผู้ผ่านการบ าบัด
ฟื้นฟู
3. ฉบับที่ 110/2557 
เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยราชทัณฑ์

1. ฉบับที่ 109/2558
เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
2. ฉบับที่ 112/2557
เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิใหเ้กี่ยวข้องยาเสพติด
3. ฉบับที่ 116/2557
เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

1. ฉบับที่ 41/2557
เร่ือง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ส่วนราชการ :
ผลผลิต / 
โครงการ

28 ผลผลิต/
โครงการ : พฒันาและส่งเสริม
ยุติธรรมชุมชน เพื่อการเข้าถึง
ความยุติธรรมของประชาชน

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข
 ฟื้นฟแูละพฒันาพฤตินิสัย

ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม
โทร. 0 2141 5332-9  โทรสาร 0 2143 8270

Email : policy.moj@gmail.com

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ 
ประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม”  
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับการบริการให้เข้าถึงความยุติธรรม  
    ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอ านวย 
    ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง 
    สมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน             
4. ประชาชนผู้รับบริการ คู่ความ และผู้มีส่วนได้เสีย 
    ในด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยได้รับ 
    การปฏิบัติด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพ่ืออนุวัตพันธกรณี 
    ด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน 
    และเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
3. พัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
4. บูรณาการการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้ 
5. พัฒนาระบบการให้บริการด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ” 
เป้าประสงค์ 
การบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมอย่างเหมาะสมตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตในภาครัฐ 
และการด าเนินคดีพิเศษโดยน ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ 
มาสนับสนุนเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นของสังคม 
กลยุทธ ์
1. ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริม 
    และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   เชิงรุก 
3. ป้องกัน ปราบปรามและพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน 
    คดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุน 
    การบังคับใช้กฎหมาย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบการปฏิบัติ 
ต่อผู้กระท าผิด” 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้กระท าผิดได้รับการจ าแนก ควบคุม แก้ไขฟ้ืนฟู  
    และพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2. ผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดได้รับการบ าบัด  
    แก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม  
3. ลดความแออัดของผู้กระท าผิดในที่ควบคุม 
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
4. ผู้กระท าผิดท่ีผ่านการแก้ไขฟ้ืนฟูกลับเข้าสู่สังคม 
    และกระท าผิดซ้ าลดลง 
5. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
    และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยการจ าแนก  
    ควบคุม แก้ไขฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย 
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
    ในระบบบังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ 
3. พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับปานกลาง 
    เพ่ือลดปริมาณผู้ต้องขัง 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขฟ้ืนฟู 
    ผู้กระท าผิดในชุมชน และการดูแลหลังปล่อยตัว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากฎหมาย กระบวนการ 
ยุติธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ทั้งในและต่างประเทศ” 
เป้าประสงค์ 
1. กฎหมายท่ีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรม 
    ของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 
2. ระบบการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
    สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นไป 
    ตามมาตรฐานสากล 
3. บูรณาการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนางานยุติธรรม 
    ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ ์
1. ปรับปรุง แก้ไข เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    เพ่ือพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไป 
    ตามมาตรฐานสากล 
2. ศึกษา วิจัย และรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
    และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม  
3. บูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
    กับกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศ 
    และต่างประเทศ   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
เป้าประสงค์ 
1. การบริหารจัดการหน่วยงานมีความเหมาะสม  
    สามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างครบถ้วน                          
    มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม  
    จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ในกระทรวงยุติธรรมได้รับการพัฒนา บูรณาการ 
    ฐานข้อมูล และใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การสื่อสารองค์กรสู่สาธารณะมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบยุทธศาสตร์ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
    และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนา 
    บุคลากรให้มีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ 
3. พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสารให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 
4. พัฒนาระบบการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงประชาชน 
    ได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง 
5. พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 


