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คํานํา
แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ไดจัดทําขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม
โดยดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ) และนโยบายกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) เนื่องจาก
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐนํานโยบายการบริ หารราชการแผนดิ นไปประกอบการกําหนดทิศทางและเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และตอบสนองตอความตองการไดอยางแทจริง
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ขึ้น
โดยการแบงสาระสําคัญออกเปน ๓ สวนคือ สวนที่ ๑ ที่มา และความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ประกอบดวย กฎหมาย นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงยุติธรรม
และอนุสัญญา กติกาและความตกลงระหวางประเทศที่มีผลตอการบริหารงานยุติธรรม สวนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ประกอบดวย วิสัยทัศน คานิยมรวมขององคการ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค และตัวชี้วัด และสวนที่ ๓ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ
เพื่อใหการดําเนินการมุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงดําเนินการภายใตยุทธศาสตรและกลยุทธ ซึ่งมีรายละเอียด
ประกอบดวย กลยุทธและแผนงาน
เพื่ อใหการดําเนิ นการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุ ติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ บรรลุสัมฤทธิผล
ตามเปาหมายที่ตั้งไว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณทุกทาน
ที่ ใ ห การสนั บสนุ นและความร วมมื อในการจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร ฉบั บนี้ จนสํ าเร็ จ และหวั งเป นอย างยิ่ งว า
แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมฉบับนี้จะใชเปนกรอบกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการดําเนินงานและจัดทํา
งบประมาณของแตละหนวยงานใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเปนประโยชนตอการ
อํานวยความยุติธรรมแกประชาชน สังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตอไป
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บทสรุปผูบริหาร
ภายใตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตาง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนมตอเนื่องไปสูทศวรรษหนาและเปนบริบทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดานความมั่นคง
ซึ่งมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อน
ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม และเปนองคกรหลักของกระบวนการ
ยุติธรรม ในการอํานวยความยุติธรรม คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ปองกันและควบคุมอาชญากรรม บําบัด
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด รวมทั้งเปนศูนยกลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอยางมีเอกภาพ
ทันตอสภาวการณปจจุบัน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ
สําคัญดังกลา ว กระทรวงยุติธ รรมมีแ ผนยุทธศาสตรเ พื่อ กํา หนดทิศ ทางและเปาหมายในการดําเนิน งาน
ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคลากรในการปฏิบัติราชการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพเพื่อ
บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดรวมกัน
แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ จึงเปนเครื่องมือที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบ
สําหรับสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางบูรณาการ
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชนแกประชาชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น
เพื่อใหแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ มีความสมบูรณ ชัดเจน และสามารถแปลง
แผนสู การปฏิ บั ติไดอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดพื้น ฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ รวม ๓ ประการคือ
(๑) อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา “...กฎหมายนั้นไมใชตัวความ
ยุติธรรม เปนแตเพียงเครื่องมืออยางหนึ่ง สําหรับใชในการรักษาและอํานวยความยุติธรรมเทานั้น การใชกฎหมาย
จึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรมไมใชเพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรม
ในแผนดิน ก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจน
เหตุและผลตามความเปนจริงดวย...” เปนหลักปรัชญานําทาง
(๒) สอดคล องกั บ แนวนโยบายดา นกระบวนการยุติธ รรมตามรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจั กรไทย
(ฉบั บชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ นโยบายของคณะรั กษาความสงบ
แหงชาติและของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
ขอตกลง อนุสัญญาฯ และความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
(๓) สอดคล องกับ สถานการณ อาชญากรรมสําคัญและแนวโนมกระบวนการยุติธ รรมไทย รวมทั้ง
สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เชน สถานการณย าเสพติด ที่ยังคงรุน แรง สถานการณ
การคามนุษย การทุจริตและประพฤติมิชอบ การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด และการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ข
ในสวนของสถานการณและสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการบริหารราชการในกระทรวงยุติธรรม
พบวา ปจจัยภายใน ไดแก การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทน
ของบุคลากรในกระบวนการยุ ติธรรมมีความแตกตางและมีความไมเหมาะสม สงผลกระทบตอการทํางาน
ในเชิงรุก ตลอดจนการขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวางกันภายในองคกร ทําใหบุคลากร
ในกระทรวงยุติธรรมขาดขวัญและกําลังใจ มีการโอนยายงานอยางตอเนื่อง ในสวนของปจจัยภายนอก พบวา
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบทางการเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผูบริหารกระทรวงบอยครั้ง
ส งผลให น โยบายขาดความต อ เนื่ อง และการมี ป ริ มาณงานเพิ่ มขึ้ น จํ านวนมาก สง ผลให ขาดความสมดุ ล
ด า นทรั พ ยากรและปริ ม าณงาน อย า งไรก็ ดี การมี น โยบายของรั ฐ บาลที่ ส นั บ สนุ น และกํ า หนดทิ ศ ทาง
การบริหารงานไวอยางชัดเจน ตลอดจนการมีระบบเทคโนโลยีสมัยใหมจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได
สํ าหรั บแนวทางการจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร กระทรวงยุ ติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ประกอบด วย
การประชุมสัมมนาหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อระดมความคิดเห็นของผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาของกระทรวงยุติธรรมในภาพรวม
และการแบงกลุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการจัดทําแผนของ
ทุกสวนราชการ โดยการประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ จํานวน ๖ ครั้ง
ประกอบดวย
๑) การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นของผูบริหารกระทรวงยุติธรรมเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนา
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการเดนส จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี
กรอบแนวทางในการพัฒนาและการสงเสริมการมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวงยุติธรรม
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ระดับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธ รรม ในระหว างวัน ที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนั กวิช าการ
ดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรมาใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม และการแบงกลุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคและกลยุทธ โดยมีผูเขารวมการประชุมระดับผูปฏิบัติจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จํานวน ๘๐ คน
๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดับผูบริหาร เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการเดนส จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๔) การประชุ มเชิงปฏิ บัติการ (Workshop) เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธ รรม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร (Krungsri River)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค
๕) การประชุ มเชิงปฏิ บัติการ (Workshop) เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธ รรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการเดนส จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๖) การประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (ทบทวนโครงการ)
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) ชั้น ๙ ณ ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
จากการวิเคราะหสภาพปญหาของงานยุติธรรม สถานการณและสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
การบริหารงานในกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ของผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ไดนํามาสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ดังนี้
วิสัยทัศน
“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล”
คานิยมรวมขององคการ
“ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม” (Justice for all, All for justice)
พันธกิจ
พั ฒ นาและบู ร ณาการกระบวนการยุ ติ ธ รรม ให ก ารพั ฒ นาประเทศมี มิ ติ ด า นการยุ ติ ธ รรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เกิดความเปนธรรมในสังคม โดยเนนการพัฒนาควบคูกับการปองกัน และบังคับใช
กฎหมาย ใหความคุมครองชวยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ประเด็นยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
เพื่อบรรลุผลตามเปาหมาย สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไว จึงกําหนดยุทธศาสตรเพื่อใช
เปนกรอบแนวทางดําเนินงาน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ “พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม”
ความยุติธรรมเปนรากฐานของความสงบเรียบรอยใหแกประชาชนในสังคม สังคมที่มีคนอยูรวมกันเปน
จํานวนมาก จําเปนตองมีระเบียบ กฎเกณฑในการที่จะบังคับใหคนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตอกันเปนแบบอยาง
เดียวกัน เพื่อการรักษาผลประโยชนของสังคมสวนรวม กลไกที่จะใชในการรักษาระเบียบ กฎเกณฑ จึงเปน
เครื่องมือในการอํานวยความยุติธรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนในการเขาถึงการอํานวย
ความยุติธรรมจึงมีความจําเปน เพราะนอกจากจะทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการเขาถึงบริการแลว
ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการเขาถึงบริการงานยุติธรรม

ง
เปาประสงค
๑) ประชาชนไดรับการบริการใหเขาถึงความยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
๒) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรบั การอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
๓) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางยั่งยืน
๔) ประชาชนผูรับบริการ คูความ และผูมีสวนไดเสียในดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยไดรับการปฏิบัติ
ดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม
ตัวชี้วัด
๑) รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ไดรับการชวยเหลือเยียวยา
๒) รอยละของเรื่องที่ไกลเกลี่ยไดสําเร็จ
๓) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน
๔) รอยละความเชื่อมั่นของการอํานวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๕) รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพง
๖) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่ไดรับการปฏิบัติดานการบังคับคดีดวยความสะดวกรวดเร็ว
ผลผลิต
๑) โครงการ : เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
๒) โครงการ : พั ฒ นาและส ง เสริ ม ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน เพื่ อ การเข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของประชาชน
(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
๓) โครงการ : ชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
๔) ผลผลิต : ประชาชนไดรับการสงเสริม คุมครอง มีหลักประกันดานสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)
๕) ผลผลิต : การบังคับคดีและวางทรัพย (กรมบังคับคดี)
๖) กองทุนยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ “บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ”
การบังคับใชกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันปราบปรามปญหาอาชญากรรมและการกระทํา
ความผิดเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว กระทรวงยุติธรรมมีกฎหมายที่เกี่ยวของในการบริหารงานยุติธรรม
จํานวนมาก แตในทางปฏิบัติปรากฏวา การบังคับใชกฎหมายตางๆยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร มีการเลือกปฏิบัติ
สําหรับบางคนบางกลุม บางพวก การละเลยการบังคับใชขาดการบูรณาการในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและ
ต อเนื่ อง เนื่ องจากกฎหมายบางฉบั บไม สอดคลองในทางปฏิบัติ มีความยุงยากและขั้นตอนมากเกินไป ทํ าให

จ
ไม สามารถจัดการกั บป ญหาอาชญากรรมได อย างจริงจัง ทั้งนี้ สาเหตุของสภาพการณดังกล าว นอกเหนือจาก
ตัวกฎหมายแลว ยังเกี่ยวกับการขาดทักษะความรู ความชํานาญและการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติและภาคประชาชน
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และยังคงฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจัง
เปาประสงค
การบั งคั บ ใช ก ฎหมายของกระทรวงยุ ติ ธ รมเป น ไปอย า งถู กต องเหมาะสมตามหลั กธรรมาภิบ าล
เพื่อแกไขปญหายาเสพติด การทุจริตในภาครัฐและการดําเนินคดีพิเศษโดยนํากระบวนการนิติวิทยาศาสตร
มาสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของสังคม
ตัวชี้วัด
รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอการบังคับใชกฎหมายในการแกปญหายาเสพติด การทุจริตภาครัฐ
และการดําเนินคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรม
ผลผลิต
๑) ผลผลิต : หมูบาน/ชุมชนและกลุมเปาหมายไดรับการปองกัน แกไขปญหา ตลอดจนควบคุมมิใหมี
การแพรระบาดของยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๒) ผลผลิต : ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
๓) ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแลวเสร็จตามมาตรฐานที่กําหนด (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
๔) ผลผลิต : มาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรไดรับการกําหนด (สถาบันนิติวิทยาศาสตร)
๕) ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร (สถาบันนิติวิทยาศาสตร)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ “พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด”
ปญหาอาชญากรรมหรือการกระทําผิดเปนสิ่งที่มีมานานในทุกสังคม เมื่อมีการกระทําผิดจึงตองมีการกําหนด
บทลงโทษขึ้นมาเพื่อควบคุมผูกระทําความผิด แนวคิดการลงโทษตามกฎหมายพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยเปลี่ยนแปลง
แนวคิดการลงโทษมาเปนแกไขปรับปรุงพฤติกรรม โดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและเปนไปตามหลักสากลมากขึ้น การแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้น หลังจากศาลไดตัดสินวาผูตองหาไดกระทําผิด จากนั้น
ผูกระทําผิดตองอยูในการดูแลรับผิ ดชอบของหนวยงานที่ทําหนาที่แก ไข บําบั ดฟนฟู เพื่อใหผูกระทําผิดสํานึกผิ ด
ปรับตัวกลับใจเพื่อเปนพลเมืองดีในสังคม โดยไมกระทําผิดซ้ําอีก ภารกิจการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ทั้งในที่ควบคุม
(เรือนจํา ทัณฑสถาน และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) และในชุมชน จึงเปนภารกิจสําคัญและจําเปนในการ
ที่จะใหโอกาสกับผูกระทําผิดกลับเขาสูสังคมและไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก

ฉ
เปาประสงค
๑) ผูกระทําผิดไดรับการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
๒) ผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
๓) ลดความแออัดของผูกระทําผิดในที่ควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
๔) ผูกระทําผิดที่ผานการแกไขฟนฟูกลับเขาสูสังคมและกระทําผิดซ้ําลดลง
๕) ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ตัวชี้วัด
๑) รอยละของผูกระทําความผิดไดรับการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
๒) รอยละของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ
๓) ปริมาณผูที่กระทําความผิดไดรับปลอยพักการลงโทษ ลดวันตองโทษ
๔) รอยละของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีที่ไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม
๕) รอยละการเพิ่มขึ้นขององคกรที่เขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด
ผลผลิต
๑) ผลผลิต : ผูเสพและผูติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบําบัด (กรมคุมประพฤติ)
๒) ผลผลิต : ผูตองขังติดยาเสพติดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ (กรมราชทัณฑ)
๓) ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการบําบัด แกไข และฟนฟูสมรรถภาพ
(กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน)
๔) ผลผลิต : ผูตองขังไดรับการควบคุมดูแล (กรมราชทัณฑ)
๕) ผลผลิต : ผูตองขังไดรับการแกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย (กรมราชทัณฑ)
๖) ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และผูเยาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน (กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน)
๗) ผลผลิต : เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาพฤตินิสัย (กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน)
๘) ผลผลิต : ผูกระทําผิดไดรับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดสอง และแกไขฟนฟู (กรมคุมประพฤติ)
๙) ผลผลิต : คืนคนดีสูสังคม (สํานักงานกิจการยุติธรรม)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับทุกภาค
สวนทั้งในและตางประเทศ”
การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ กลาวคือ กฎหมาย
เปนเครื่องมือกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม กําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ กําหนดโครงสรางระบบบริหารและกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งหากกฎหมายไม สามารถพัฒนาและ
ปรับตนเองไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประเทศก็ไมพัฒนาหรือพัฒนาชากวา
ประเทศในภูมิภาค สําหรับ ประเทศไทยปญหาประการหนึ่ง เกิดจากกฎหมายลาสมัย และการบริห ารงาน

ช
ยุติ ธรรมไมคล องตัว ขาดการพั ฒ นาให เ หมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลง ดังนั้น ภารกิจ สําคัญ ของหนว ยงาน
นอกจากการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมแลว การเปนศูนยกลางในการถายทอดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง และที่สําคัญหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมจะตองบูรณาการในการอํานวยความยุติธรรมอยางเปนเอกภาพ
เปาประสงค
๑) กฎหมายที่เปนเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
๒) ระบบการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
3) บูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนางานยุติธรรมทั้งในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
๑) รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย
๒) รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม
๓) รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมในกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต
๑) โครงการ : พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางกันใน
ประชาคมอาเซียน (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
๒) ผลผลิต : งานวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สํานักงานกิจการยุติธรรม)
๓) ผลผลิต : องคความรูเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แหงประเทศไทย)
๔) ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม)
๕) ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ (สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ)
๖) ผลผลิต : การอนุวัติขอกําหนดกรุงเทพฯ (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย)
๗) ผลผลิต : การขยายความรวมมือระดับภายในประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ (สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย)

ซ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
ปจจุบันมีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับรูปแบบระบบราชการไทยโดยเนน
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ ทําใหหนวยงานไดเขามามีสวนรวมในการทํางาน หลักธรรมาภิบาลจึง
เปนวิธีการหนึ่งในการบริหารจัดการที่หลายหนวยงานไดนํามาใชเพื่อแกไขปญหาการบริหารจัดการ ทั้งในดาน
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
ผูบริหารงานยุติธรรมจึงไดนําหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไปสูยุทธศาสตรการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
เปาประสงค
๑) การบริ ห ารจั ด การหน ว ยงานมี ค วามเหมาะสม สามารถตอบสนองภารกิ จ ได อ ย า งครบถ ว น
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒) บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
๓) ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุ ติธ รรมไดรับ การพัฒ นา บูร ณาการ
ฐานขอมูล และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
๔) การสื่อสารองคกรสูสาธารณะมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
๑) รอยละของการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒) รอยละของการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร
๓) รอยละของบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
ผลผลิต
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงานในสังกัดและใหบริการแกประชาชนในดานงานยุติธรรม
(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)

ผังความเชือ่ มโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)

ปรับปรุงข ้อมูล 23 สิงหาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

นโยบายรัฐบาล

4,258.0588

23,263.2447

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ / แผนงาน

4.8 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

2,508.4667

23,263.2447

ยุทธศาสตร์กระทรวง
(5 ยุทธศาสตร์)

บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ย.2)

1.11 แผนงานส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

63.1628
• ประชาชนในพื้นที่มีความ
เชือ่ มัน่ ในการทางานของ
ภาครัฐเพิ่มขึน้

4,194.8960
การป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีประสิทธิภาพ
(ป.1/ย.2)

34.1252
• ประเทศไทยสามารถปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่สาคัญของ
ประชาคมอาเซียน

63.1628

288.5694

1.12 แผนงานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ส่วนราชการ :
ผลผลิต / โครงการ

ผลผลิต : หมู่บา้ น/ชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมายได้รบั การป้องกัน แก้ไข
ปัญหา ตลอดจนควบคุมมิให้มี
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

18,635.5308

46.9605
8.1 แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

18,635.5308

46.9605
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
วิจัยและพัฒนาต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยมี
สัดส่วนของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเป็น 70:30

• ประชาชนเข้าถึงระบบยุติธรรมของภาครัฐ
• ประชาชนทุกกลุ่มในชาติและสากลให้การยอมรับต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรม
18,635.5308

288.5694

46.9605

การบังคับใช้กฎหมายเพือ่
ป้องกันและปราบปราม
การทุจิตในภาครัฐ
มีประสิทธิภาพ
(ป.2/ย.2)
288.5694

ระบบงานยุติธรรมและ
กฎหมายได้รับการพัฒนา
บนพืน้ ฐานขององค์ความรู้
จากงานวิจัย
(ป.2/ย.4)
46.9605

ประชาชนได้รับการบริการ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
และเท่าเทียมกัน
(ป.2/ย.1)
1,818.3578

การจัดการคดีพเิ ศษและการ
ปฎิบตั ิงานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
มีประสิทธิภาพและเป็นทีย่ อมรับ
(ป.3/ย.2)

บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ย.2)

พัฒนากฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทัง้ ใน

พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
(ย.1)

บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ย.2)

พัฒนาระบบการปฏิบตั ิ
ต่อผู้กระทาผิด (ย.3)

พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
(ย.1)

คุมประพฤติ (1)
ผลผลิต : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบ
บังคับบาบัด (ย.3/ป.2/ก.2)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

6.1 แผนงานส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา

288.5694
• ลดปัญหาการทุจริต
ในสังคมไทย และยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมของ
คนไทยให้สูงขึ้น

พัฒนากฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทัง้ ใน
และต่างประเทศ (ย.4)

ป.ป.ส. (1) *

18,635.5308

46.9605
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั
และนวัตกรรม

34.1252

ระบบงานยุติธรรมและการ
อานวยความยุติธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นไปตามหลักนิติธรรม
(ป.1/ย.1)

1,686.4293

นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรมเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับพันธกรณีของ
ประชาคมอาเซียน (ป.1/ย.4)
34.1252
63.1628

ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการแก้ไขฟืน้ ฟู
สมรรถภาพตาม
มาตรฐานสากล
(ป.1/ย.3)
1,686.4293

2,508.4667

23,263.2447

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

385.8574
1.10 แผนงานแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,194.8960
• สังคมมีความปลอดภัยและได้รับผลกระทบจากปัญหา
ยาเสพติดลดลง
• ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพไม่น้อยกว่า 250,000 ราย

23,263.2447
เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

34.1252

นโยบายที่ 10 การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ี
ธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มิชอบในภาครัฐ
ประพฤติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของประเทศ

4,194.8960

23,263.2447

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 7 การส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

สป.ยธ. (1)
โครงการ : เสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ย.1/ป.2/ก.4)

ภาคีเครือข่ายทัง้ ในและ
ต่างประเทศมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
(ป.3/ย.4)
274.8515

การบริหารจัดการหน่วยงาน
ในกระทรวงยุติธรรม
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(ป.1/ย.5)

พัฒนาระบบการปฏิบตั ิ
ต่อผู้กระทาผิด (ย.3)

พัฒนากฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทัง้ ใน

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล (ย.5)

และต่างประเทศ (ย.4)

34.1252

63.1628

1,616.4633

ผู้กระทาผิดได้รับการแก้ไข
ฟืน้ ฟูและพัฒนาพฤตินิสัย
ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ตามมาตรฐานสากล
(ป.2/ย.3)
14,350.0875

สป.ยธ. (2) *
โครงการ : พัฒนาระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน
(ย.4/ป.2/ก.2)

288.5694

575.7707

และต่างประเทศ (ย.4)

46.9605

1,818.3578

ป.ป.ท. (1)
ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการ

สกธ (1)
ผลผลิต : งานวิจัยเพื่อการพัฒนา

สป.ยธ (3)
โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมยุติธรรม

ทุจริตในภาครัฐ (ย.2/ป.1/ก.2)

กระบวนการยุติธรรม (ย.4/ป.1/ก.1)

ชุมชน เพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม
ของประชาชน (ย.1/ป.1/ก.2)

1,616.4633

14,350.0875

274.8515

575.7707

ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ

ราขทัณฑ์ (2)
ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม

สกธ. (2)
ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ

สป.ยธ. (5)
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานทีก่ าหนด (ย.2/ป.1/ก.3)

ดูแล (ย.3/ป.1/ก.1)

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม (ย.4/ป.1/ก.1)

หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่
ประชาชนในด้านงานยุติธรรม
(ย.5/ป.1/ก.1)

สอบสวนฯ (1)

(ย.2/ป.1/ก.1)

23,263.2447

2,508.4667

898.6713

28 ผลผลิต/โครงการ
(รวมกองทุน)

63.1628

ราชทัณฑ์ (1)

34.1252

288.5694

10.6561
สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมฯ (1)
ผลผลิต : องค์ความรูเ้ พื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม

ผลผลิต : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รบั
การฟื้นฟูสมรรถภาพ (ย.3/ป.2/ก.2)

128.8800
สป.ยธ. (4)
โครงการ : ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง
ความยุตธิ รรม (ย.1/ป.1/ก.3)

1,113.1245
สถาบันนิตฯิ (1)
ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์
ได้รบั การกาหนด (ย.2/ป.1/ก.5)

11,297.1534
ราขทัณฑ์ (3)

(ย.4/ป.1/ก.1)

668.6351

36.3044

พินิจฯ (1)
ผลผลิต : เด็กและเยาวชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาเสพติดได้รบั การบาบัด แก้ไข
และฟื้นฟูสมรรถภาพ (ย.3/ป.2/ก.2)

19.5000
กรมคุม้ ครองสิทธิฯ (1)
ผลผลิต : ประชาชนได้รบั การส่งเสริม
คุม้ ครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย และ
หลักการสิทธิมนุษยชน (ย.1/ป.1/ก.2)

119.1229
1,881.52
4,413.50
355.94
ู้ตดิ ยาเสพติด
นภาคใต้
รเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พฤติมิชอบในภาครัฐ

569.7098
8.1 แผนงานปฏิรป
ู กฎหมายและ
พัฒนากระบวนการยุตธิ รรม,
18,635.5308 ล ้านบาท, 80.11%

บังคับคดี (1)

87.2842
สถาบันนิตฯิ (2)

176.1723
พินิจฯ (2)

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ย.2/ป.1/ก.5)

416.0546

1,012.7074

สป.ยธ./คุม้ ครองสิทธิฯ

กองทุนยุติธรรม (ย.1/ป.1/ก.2)

40.0000
ผลผลิต : การอนุวัติข้อกาหนดกรุงเทพฯ
(ย.4/ป.2/ก.3)

98.7264
สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมฯ (3) *

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาพฤตินสิ ัย (ย.3/ป.1/ก.1)

1,000.2680

575.7707

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนา
กระบวนการประนอมข้อพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการ (ย.4/ป.2/ก.2)

สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมฯ (2) *

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ได้รับ
การคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน
(ย.3/ป.1/ก.1)

พินิจฯ (3)

ผลผลิต : การบังคับคดีและการวางทรัพย์
(ย.1/ป.3/ก.5)

123.2892
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (1)

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู
และพัฒนาพฤตินสิ ัย (ย.3/ป.1/ก.1)

809.6652

ผลผลิต : การขยายความร่วมมือระดับ
ภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ (ย.4/ป.2/ก.3)

575.7707

กระทรวงยุติธรรมมีผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น : 22 ผลผลิต 5 โครงการ 1 กองทุน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,263.2447 ล้านบาท
*** หมายเหตุ : รวมกองทุนยุติธรรม
สป.ยธ.
: 1 ผลผลิต 4 โครงการ
รวมงบประมาณ
: 821.4357 ล้านบาท
กรมคุมประพฤติ
: 2 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 1,902.3323 ล้านบาท
กรมคุ้มครองสิทธิฯ
: 1 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 569.7098 ล้านบาท
กรมบังคับคดี
: 1 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 1,000.2680 ล้านบาท
กรมพินิจฯ
: 3 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 1,941.4955 ล้านบาท
กรมราชทัณฑ์
: 3 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 12,141.9608 ล้านบาท
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
: 1 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 1,113.1245 ล้านบาท
สานักงานกิจการยุติธรรม : 2 ผลผลิต 1 โครงการ
รวมงบประมาณ
: 184.6733 ล้านบาท
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ : 2 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 503.3388 ล้านบาท
สานักงาน ป.ป.ส.
: 1 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 2,508.4667 ล้านบาท
สานักงาน ป.ป.ท.
: 1 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 288.5694 ล้านบาท
สถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ : 3 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 147.8667 ล้านบาท
สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 1 ผลผลิต
รวมงบประมาณ
: 40.0000 ล้านบาท
กองทุนยุติธรรม
: 1 กองทุน
รวมงบประมาณ
: 100.0000 ล้านบาท
*** งบประมาณทั้งสิ้น 23,163.2447 ล้านบาท
(หมายเหตุ : ไม่รวมกองทุนยุติธรรม)

12.8359
102.2545

คุมประพฤติ (2)

ผลผลิต : ผู้กระทาผิดได้รับการสืบเสาะ
และพินจิ ควบคุม สอดส่อง และแก้ไข
ฟื้นฟู (ย.3/ป.1/ก.1)

ยุตธิ รรม

100.0000

4.8 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผ
1.10 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแด
1.11 แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในกา
1.12 แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประ

4,194.8960
63.1628
34.1252
288.5694

6.1 แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
8.1 แผนงานปฏิรปู กฎหมายและพัฒนากระบวนการ

46.9605
18,635.5308

1,003.6612
สกธ. (3)

โครงการ : คืนคนดีสู่สังคม
(ย.3/ป.4/ก.5)

50.7280

6.1 แผนงานส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา, 46.9605 ล ้านบาท,
0.20%

1.12 แผนงานป้ องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมช
ิ อบใน
ภาครัฐ, 288.5694 ล ้านบาท,
1.24%

1.11 แผนงานส่งเสริมบทบาทและ
่ ระชาคม
การใช ้โอกาสในการเข ้าสูป
อาเซียน, 34.1252 ล ้านบาท,
0.15%

1.10 แผนงานแก ้ไขปั ญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้,
63.1628 ล ้านบาท, 0.27%

4.8 แผนงานป้ องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด ,
4,194.8960 ล ้านบาท, 18.03%

กระทรวงยุตธิ รรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
สานักรโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
โทร 0 2141 5349 โทรสาร 0 2143 8271
Email : Planmoj@yahoo.com
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ผังความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561
แผนแมบทการบริหาร
งานยุติธรรมแหงชาติ

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
การใหบริการประชาชน

ขอ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคม และการสรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของรัฐ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนา
และบังคับใชกฎหมาย
อยางเสมอภาคและเปนธรรม

ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในภาครัฐ

ดานการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบการปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิด”

ขอ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความ
รวมมือกับทุกภาคสวนทั้งใน
และตางประเทศ”

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริม
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และการมีสวนรวมในงานยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนา
บุคลากรและเผยแพร
องคความรูในงานยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การขับเคลื่อน
และบูรณาการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ

นโยบายที่สําคัญ
ของกระทรวงยุติธรรม

แผนยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรม

ดานการอํานวยความยุติธรรมเพือ่
ลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตรที่ 1 “พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริการประชาชนใหเขาถึง
ความยุติธรรม”

ดานการพัฒนาพฤตินิสัย
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด
และการปองกันการกระทําผิด

ดานการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ
ดานการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการุยติธรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 “บังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ”

ยุทธศาสตรที่ 5 “พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

ญ

บทที่ ๑
ที่มา และความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
กระทรวงยุ ติ ธ รรมได บ ริ ห ารราชการโดยใช แ ผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการเป น หลั ก
ตามนโยบายรัฐ บาล เมื่ อรัฐ บาลพลเอก ประยุทธ จัน ทรโ อชา เขามาบริห ารประเทศ กระทรวงยุติธรรม
ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมใหสอดคลองกับนโยบายบริหารของรัฐบาล
โดยไดมีการประชุมสัมมนากั บผูบริหารและระดับเจาหนาที่ผูปฏิ บัติงานหลายครั้ง ทั้งนี้ ในการจัด ทําแผน
ยุทธศาสตร กระทรวงยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ไดทําการศึกษาวิเคราะหภ ายใตกรอบแนวคิ ดและ
หลักการในการจัดทําแผน โดยใชกรอบทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๘
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
3. แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
4. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
5. แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)
6. แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562
7. นโยบายรัฐบาล
8. นโยบายสําคัญของกระทรวงยุติธรรม
9. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
10. อนุสัญญาความตกลง เปาหมาย มาตรฐานและบรรทัดฐาน ปฏิญญาระหวางประเทศ ตลอดจน
หลักการและขอเสนอแนะที่มีผลตอการบริหารงานยุติธรรม
1) การปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน หรือ Financial Action Task Force (FATF)
2) สถานะของประเทศไทยตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003
(สํานักงาน ป.ป.ท.)
3) ขอกําหนดการประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชการ
คุมขังสําหรับผูกระทําผิดของสํานัก/กอง ตาง ๆ ในกรมราชทัณฑ
4) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)
5) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights : ICCPR)
6) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance : CED)

๒
7) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายี
ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment :
CAT)
8) แนวทางปฏิบัติตอเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
9) โครงการความยากงายในการประกอบธุรกิจ(Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก
(World Bank)
10) คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (United Nations
Commission on International Trade Law : UNCITRAL)
๑๑) อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ (United Nations Convention
against Transnational Organized Crime : UNTOC)
๑๒) อนุสัญญาวาดวยเรื่องยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ (The Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961)
๑๓) อนุสั ญญาสหประชาชาติวาดวยการต อตานการลักลอบคายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances, 1988)
๑๔) พิธีสารตอตานการคามนุษย (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking
in Person Especially Women and Children)
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจ
นั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว
ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๕ เมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณี
นั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แตกรณีการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้

๓
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๕ ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
เพื่ อให การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมในห ว งระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) บรรลุ ผ ลตาม
เปาหมาย สอดคลองกับพันธกิ จ และผลักดัน ใหบังเกิดผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงกําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั น และเพื่ อ ให ห น ว ยงานยุ ติ ธ รรมและภาคี ที่ เ กี่ ย วข อ งในการ
บริหารงานยุติธรรมของประเทศไดใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานตอไป ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการใหบริการประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีสวนรวมในงานยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรและเผยแพรองคความรูในงานยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การขับเคลื่อนและบูรณาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
4. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
ซึ่งประกอบไปดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ ๒ บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขาย
ระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากร

๔
5. แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)
สืบเนื่องจากการประชุมสิทธิมนุษยชนระดับโลก ณ กรุงเวียนนา ในป พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
ไดมีการจัดทําปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการขึ้น โดยในขอ 71 ของที่ประชุมระดับโลกไดมีขอเสนอแนะ
ใหรัฐภาคีพิจารณาความจําเปนในการรางแผนปฏิบัติการแหงชาติเพื่อกําหนดวิธีการที่จะใหมีการปรับปรุง
สงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนแกประชาชนในความรับผิดชอบของตนเอง ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง
ที่เปนรั ฐภาคีขององคการสหประชาชาติ ที่ไดรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและการเขารวมเปน
ภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ทําใหมีผลผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา
รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องตาง ๆ ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนแนวคิดหนึ่งในการประชุม
ระดับ โลกที่ประเทศไทยได กรอบแนวทางมาดําเนินการ โดยเนื่ องในโอกาสครบรอบ 50 ปป ฏิญญาสากล
วา ด ว ยสิ ทธิ มนุ ษยชน ประเทศไทยจึ งได มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแมบ ทแหงชาติดานสิทธิ
มนุษยชนขึ้น นับ วาเปน แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบั บแรกของประเทศไทย ชว งเวลาที่ประกาศใชตั้ งแต
ป พ.ศ. 2544 - 2548 โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนศูนยกลางในการประสานและติดตาม
การดําเนินงาน ตอมาเมื่อกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดโอนภารกิจดังกลาวใหกระทรวงยุติธรรม โดยกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพดําเนินการตอนับตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนมา
เมื่อแผนสิ ทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับแรกหมดวาระลงในป พ.ศ. 2548 ในระหวางที่แผนสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2 ยั ง มิ ไ ด ป ระกาศใช คณะรั ฐ มนตรีจึง มีม ติเ มื่อ วัน ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550
เห็นชอบใหหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติตามแผนฯ ฉบับแรกไปพลางกอนจนกวาแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ฉบับที่ 2 จะแลวเสร็จและประกาศใชในชวงระหวางปพ.ศ. 2549 - 2551 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบและประกาศใชแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 2556) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติดวยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชน
สูแผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒนาองคกรชุมชน แผนพัฒนาขององคกรในระดับภูมิภาค แผนพัฒนาองคกรสาธารณะ ตลอดจนแผนอื่น
ที่เกี่ยวของ แลวจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการดําเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ(ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวนที่สุด ที่ นร 0505/19829 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552)
เนื่องจากแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที่ ๒ หมดวาระในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขณะนี้
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที่ ๓ ไดจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
และตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับ
ที่ 3 (พ. ศ . 2 5 5 7 –2 5 6 1 ) โ ดย มี เ ป า หมา ยสํ า คั ญที่ ต อ งการ ทํ า ใ ห สั ง ค มไทย “เป น สั ง ค ม
ที่สงเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อนําไปสูสังคม สันติสุข”
ซึ่งมีทิศทางครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้ง 11 ดาน และ 15 กลุมเปาหมาย โดยมีการกลาวถึงสภาพ
ปญหา มาตรการ การปฏิบัติ ตัวชี้วัดความสําเร็จหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งหนวยงานหลักและหนวยงานรวม
ดําเนินการ และกรอบระยะเวลาดําเนินงานในชวง 5 ปของแผน

๕
ทั้งนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดกําหนดมิติของสิทธิมนุษยชน เปน 11 ดาน ไดแก 1. ดาน
สาธารณสุข 2. ดานการศึกษา 3. ดานเศรษฐกิจ 4. ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 5. ดานที่อยูอาศัย
6. ดานวัฒนธรรมและศาสนา 7. ดานขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8. ดานการขนสง
9.ดานการเมืองการปกครอง 10.ดานกระบวนการยุติธรรม และ11.ดานความมั่นคงทางสังคม ซึ่งประกอบดวย
กลุมเปาหมายที่มีผลกับความมั่นคงทางสังคมและเปนกลุมที่มีความเปราะบางตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
15 กลุม ไดแก 1. กลุมผูตองหา/ผูตองขัง 2. กลุมผูพนโทษ 3. กลุมผูตองหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ดยาเสพติ ด พ.ศ. 2545/กลุ มผูติด ยาเสพติด และผู ผานการบํา บัดฟน ฟูส มรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด 4. กลุมเหยื่อ/ผูเสียหาย 5.กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 6. กลุมผูใชแรงงาน7. กลุมคนจน/
ผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา 8. กลุมเกษตรกร 9. กลุมผูสูงอายุ 10. กลุมเด็กและเยาวชน 11. กลุมสตรี
12. กลุมคนพิการ 13. กลุมผูไรรัฐ ชาติพันธุ และกลุมผูแสวงหาที่พักพิงหรือผูหนีภัยการสูรบ 14. กลุมที่รับ
ผลกระทบจากสถานการณความรุนแรง และ 15. กลุมความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณทางเพศ โดยมีการ
กําหนดกรอบระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงเปรียบเสมือนเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อใชในการ
สงเสริ มปกปอง คุมครองสิ ทธิมนุษยชนใหแก ประชาชน โดยเปน แผนในระดับ ชาติเพื่ อใหการแกไขป ญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมุงประโยชนที่ประชาชน
จะได รั บ เป น สํ า คั ญ และพั ฒ นาระบบงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวมอยางมีเอกภาพ
ใหมีความกาวหนาและทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งยังเปนการแสดงใหประชาคมโลกเห็นถึงความตั้งใจจริงของ
ประเทศไทยที่จะสงเสริม คุมครองสิทธิมนุษยชน
6. แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562
ปญหายาเสพติดเปนปญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติด
เปนตัวการสําคั ญในการบอนทํ าลายกําลังทรัพยากรบุ คคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณยาเสพติ ด
จะเปนตัวแปรที่สําคัญใหมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกรัฐบาลที่ผานมาใหความสําคัญตอการแก ไขปญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก
โดยการกําหนดเปนวาระแหงชาติ (National agenda) การแกไขปญหายาเสพติดเปนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพื่อประโยชนตอสังคมสวนรวม (Protective regulatory policy)
ในอนาคตปญหายาเสพติดยังคงมีแนวโนมรุนแรงอยูและนับวันจะทวีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ประชาชน
ได คาดหวั ง ให ทุกหน ว ยงานที่ เกี่ ยวข องเร งรัดในการควบคุม ป องกั น ปราบปราม และแกไขป ญหาอย างมี
ประสิทธิภาพเพื่อจะไดมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต ดวยเหตุนี้การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อใช
เปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจึงเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง

๖
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 มีวิสัยทัศน คือ สังคมไทย
เขมแข็งและรอดพนภัยจากยาเสพติดดวยภูมิคุมกันและมาตรการลดผูคาและผูเสพและความรวมมือระหวาง
ประเทศดานยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณีและวิสัยทัศนอาเซียนภายในป 2562
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 เนนความสําคัญของการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคีที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการไปสูการ
1) เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม
2) เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมายตาง ๆ
3) เสริมสรางความรวมมือดานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งตน และเคมีภัณฑตามแนวชายแดน
4) พัฒนาและส งเสริ มความรวมมือเพื่อใหเกิ ดแนวปฏิ บัติ รวมกันในกระบวนการยุติ ธรรมของกลุม
ประเทศอาเซียน
5) พัฒนาขี ดความสามารถ (เครื่ องมื อ เทคโนโลยี บุ คลากร) ทั้ งด านการปราบปราม การป องกั น
การตรวจพิสูจน และการบําบัดรักษา
6) พัฒนาความเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน
7. นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยเนนใหมีการปฏิรูปในดานตางๆภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน ครอบคลุม
ปญหาทั้งเฉพาะหนา ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชน
ในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม ไดแก
ขอ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
๓.๒ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรม
ตอแรงงานข ามชาติ การทองเที่ ยวที่เ น นบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
๓.๖ จั ดระเบีย บสั งคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรับ ปรุงระบบราชการในดานองค กรหรือหน วยงานของรั ฐ ทั้ งในระดับ ประเทศ
ภูมิภ าค และท องถิ่ น ทบทวนการจั ดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ ซ้ําซอน หรือลักลั่น กัน
หรือมีเส นทางการปฏิบัติงานที่ ยืด ยาว ปรับปรุงวิธีป ฏิบัติราชการใหทันสมั ย โดยนําเทคโนโลยี มาใชแกไข
กฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลัง

๗
และปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และ
การอํานวยความสะดวกแกผู ใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตน ทุนดําเนินการ
ของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไวในระบบราชการ
๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และ
สะดวก รวมทั้ ง วางมาตรการทางกฎหมาย กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน ขั้ น ตอนที่ แ น น อน ระยะเวลา
ดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส เพื่อมิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใชอํานาจโดยมิชอบ
๑๐.๓ ยกระดับมาตรฐานของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางมายังสวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรซึ่งจัดตั้งในชุมชน การใหบริการผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว
(One Stop Service)
๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ
๑๐.๕ ใช มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิย ม คุณธรรม จริย ธรรมและจิตสํานึก
ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น ข า ราชการและความซื่ อ สั ต ย ควบคู กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ที่มีประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อป องกั นและปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติมิชอบของเจาหน าที่ ของรัฐ ทุกระดั บ
อยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน และสรางภาระแกประชาชน
หรื อเป ดช องโอกาสการทุ จริ ต เช น ระเบี ย บการจั ดซื้ อจั ดจ าง การอนุ ญาต อนุ มั ติ และการขอรั บ บริ การ
จากรัฐ ซึ่งขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให มี ก ฎหมายเพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวน
แหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงาน
ของรัฐ และเปดเผยผลการปะเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง
การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่
การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน
ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค ก รภาคเอกชนหรื อ เครื อ ข า ยต า ง ๆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพื่ อ สอดส อง เฝ า ระวั ง ตรวจสอบเจ า หน า ที่ของรั ฐ หรื อตอ ตานการทุจ ริตและประพฤติ มิช อบ ทั้ งจะวาง

๘
มาตรการคุ ม ครองพยานและผู เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น คดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพโดย ไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
ขอ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ
ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน
การประกอบธุรกิจหรือไมเอื้อตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศโดยใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยูแลว
และการระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จัดตั้งเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ
๑๑.๒ เพิ่ ม ศั กยภาพหน ว ยงานที่ มีห นาที่ให ความเห็น ทางกฎหมายและจัด ทํากฎหมาย
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑ
ที่เปดกวางขึ้น และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรู เสริมศักยภาพในทางกฎหมาย
มหาชน การดํ าเนิ น คดี ทางปกครอง การยกร างกฎหมาย และการตี ค วามกฎหมายแก เ จ า หน าที่ ข องรั ฐ
ในหนวยงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดําเนินคดี
ทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใชการติดตามผลและ
นําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมได
๑๑.๕ ปรั บ ปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกป ระชาชนที่ไมไดรับ
ความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุมครองชวยเหลือ
คนจนและผู ดอยโอกาส คุ มครองผู ถูกล วงละเมิดสิทธิเสรีภ าพ และเยีย วยาผูบริสุทธิ์ห รือไดรับ ผลกระทบ
จากความไมเปนธรรม โดยเนนความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเปนธรรมของผูไดรับ
ผลกระทบ และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการชวยเหลือดังกลาว
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและ
ปราบปรามผูมีอิทธิ พลและเจ าหน าที่ รั ฐที่ ทุจริตและประพฤติมิช อบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ
8. นโยบายสําคัญของกระทรวงยุติธรรม
พลเอก ไพบู ลย คุ มฉายา รั ฐ มนตรีวาการกระทรวงยุติธ รรม ไดมอบนโยบายแกผูบ ริห ารและ
เจาหนาที่กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนโยบายเรงดวน ๖ ดาน และงานสําคัญพิเศษ
ดังนี้
๑) นโยบายดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
๒) นโยบายดานการพัฒนาพฤตินิสัย แกไขฟนฟูผูกระทําผิดและการปองกันการกระทําผิด
๓) นโยบายดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๙
๔) นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๕) นโยบายดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
๖) นโยบายดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๗) งานสําคัญพิเศษของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
๗.๑ พระราชดําริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา
๗.๒ ขอริเริ่มการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการปองกันอาชญากรรมแหงชาติ (National Crime
Prevention Strategy) โดยใหกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานหลัก (ในลักษณะเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห งชาติ ที่สํ า นั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ แหงชาติเปน หนว ยงานหลัก) เพื่อผลักดัน ใหเกิ ด
การบูรณาการและการมีสาวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหาอาชญากรรมโดยเนนมิติ “เชิงปองกัน”
9. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๑ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ๗ ประการ
ดังตอไปนี้
๑. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
๔. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจําเปน
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
๖. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
มาตรา 7 - มาตรา 8 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
• การกําหนดนิยามวาดวยการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
• การวางแนวทางการดําเนินการ 5 ประการ
- การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการ
- การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได
- การวิเคราะหผลดี ผลเสีย และผลกระทบตอประชาชน
- การรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมสวนรวม และประชาชนผูรับบริการ
เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
- การแกไขปญหาและอุปสรรคโดยเร็ว
มาตรา 9 - มาตรา 19 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
• การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกอนการดําเนินงานตามภารกิจ

๑๐
- แผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ เปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- การแกไขหรือบรรเทาผลกระทบตอประชาชน
• การบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน
• การจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
• การจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
• การบริหารเชิงยุทธศาสตร
- แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
มาตรา 20 - มาตรา 26 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
• การจัดทําและเผยแพรแผนการทํางาน เปาหมาย ระยะเวลาแลวเสร็จ และงบประมาณ
ของงานหรือโครงการใหขาราชการ และประชาชนทราบ
• การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ
• การจัดซื้อจัดจางอยางเปดเผยและเปนธรรม
• ความรวดเร็วและยืดหยุนในการปฏิบัติราชการ
มาตรา 27 - มาตรา 32 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• การกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการมอบอํานาจ
• การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
• การจัดทําและแสดงแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินงานสําหรับงานบริการประชาชน
• การจัดตั้งศูนยบริการรวมของทุกสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน
มาตรา 33 - มาตรา 36 การปรับปรุงภารกิของสวนราชการ
• การทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ อํานาจหนาที่ โครงสราง และ
อัตรากําลัง
• การทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
มาตรา 37 - มาตรา 44 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
• การประกาศกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแลวเสร็จ
• การจัดระบบเครือขายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวก และความรวดเร็วแกประชาชน
• การรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชน ขาราชการ และสวนราชการอื่น
• การเปดเผยขอมูลของทางราชการ
มาตรา 45- 49 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๑๑
การประเมินผลสวนราชการและการประเมินผลผูปฏิบัติงาน
• การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ
มาตรา 50 - 53 บทเบ็ดเตล็ด
• การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชน และรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ
•

10. อนุสัญญาความตกลง เปาหมาย มาตรฐานและบรรทัดฐาน ปฏิญญาระหวางประเทศ
ตลอดจนหลักการและขอเสนอแนะที่มีผลตอการบริหารงานยุติธรรม
ป จ จุ บั น ประเทศไทยได เ ข า เป น ภาคี ห รื อ สมาชิ ก ในอนุ สั ญ ญาและข อ ตกลงกั บ นานาประเทศ
ทั้ งในระดั บ ภู มิภ าคและระหว า งประเทศ นํามาซึ่งความรว มมือซึ่งกัน และกัน ในรูป ของการออกกฎหมาย
ขอกําหนดและขอแนะนําตาง ๆ เพื่อใหประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ พันธะสัญญาสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรง
ตอระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในชวงระยะเวลา ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม
ฉบับนี้ มีดังนี้
1) การปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน หรือ Financial Action Task Force (FATF)
คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ดํ า เนิน มาตรการทางการเงิน เกี่ย วกับ การฟอกเงิน หรื อ Financial
Action Task Force (FATF) เปนองคกรระหวางรัฐที่กอตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของที่ประชุมสุดยอด
กลุมประเทศ G7 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ปจจุบัน FATF มีสมาชิก ๓๖ ราย ประกอบดวย ๓๔ ประเทศ และ ๒
องคกรระดับภูมิภาค นอกจากนี้ FATF มีเครือขายความรวมมือซึ่งเรียกวา FATF-Style Regional Bodies
(FSRB) จํานวน ๘ แหงในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อทําหนาที่สงเสริมและติดตามความคืบหนาการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลอยางครอบคลุมทุกพื้นที่ ในปจจุบัน FATF และ FSRBs มีสมาชิกรวมกันกวา ๑๘๐ ประเทศ
ซึ่งประเทศไทยถือเปนสมาชิกทางออม เนื่องจากเปนประเทศรวมกอตั้งกลุมความรวมมือตอตานการฟอกเงิน
เอเชียแปซิฟกหรือ Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) ซึ่งประเทศที่เปนสมาชิกของ APG
จะตองปฏิบัติตามขอแนะนําของ FATF ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองปฏิบัติตามขอแนะนําของ FATF ตามไปดวย
ประเทศใดที่ไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับขอแนะนําดังกลาว จะถูกจัดใหเปนประเทศที่มีความเสี่ยงตอ
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ที่ผานมาประเทศไทยเคยถูกจัดใหอยูกลุมประเทศที่
มีความเสี่ยงรายแรง แตตอมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดมีการถอดชื่อประเทศไทยพนจากความเปน
ประเทศที่มีความเสี่ยงรายแรงดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการกอการราย เนื่องจาก FATF
เห็นวาทุกภาคสวนของประเทศไทยใหความสําคัญ มีความคืบหนาและความมุงมั่นในการผลักดันการแกไข
กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินในการกอการราย
รวมทั้งอนุบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของจนสําเร็จ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ FATF จะสงผูเชี่ยวชาญมาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการ
ปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ตามขอแนะนํา๔๐ ขอ ของ

๑๒
Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งครอบคลุมมาตรการดานกฎหมาย มาตรการกํากับดูแลและ
มาตรการปองกันสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพที่ไมใชสถาบันการเงินเพื่อไมใหเปนชองทางในการกระทํา
ความผิด มาตรการบังคับใชกฎหมาย และมาตรการความรวมมือทั้งในประเทศและระหวางประเทศเพื่อยืนยัน
วาประเทศไทยมีกฎหมายที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและมีผลการดําเนินงานดานการปองกันปราบปราม
การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และมีความสามารถในการปองกัน
หรือจัดการกับความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายไดอยางเหมาะสม
ผลการประเมินจึงมีความสําคัญตอภาพลักษณดานธรรมาภิบาล และความนาเชื่อถือของประเทศไทย ตลอดจน
มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของสถาบันการเงิน เนื่องจากคูคาบางประเทศมีขอกําหนดที่เขมงวดใน
การทําธุรกิจกับคูคาที่ไมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และประการสําคัญ หากประเทศไทยไมมีมาตรการ
อยางเพียงพอในการสกัดกั้นอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการกอการรายไดอยางมีประสิทธิผล จะ
สงผลใหประเทศไทยถูกใชเปนแหลงฟอกเงิน และเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ซึ่งสงผลตอความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของชาติ
2) สถานะของประเทศไทยต อ อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
ค.ศ. 2003 (สํานักงาน ป.ป.ท.)
ตามที่ประเทศไทยนั้นไดมีการใหสัตยาบันเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ป ค.ศ. 2003 อนุสัญญาฯ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม
2554 โดยประเทศที่ใหสัตยาบันเปนรัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะตองรับการทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
ดั ง กล า ว โดยมี คณะกรรมการทบทวนกลไกการปฏิ บัติ ต ามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ วา ด ว ยการต อต า น
การทุจริต (The Implementation Revievw Group of the United Nalion Convention against
Corruption - IRG) ที่จัดตั้งขึ้นตามมติ 1/1 2/1 และ 3/1 ของการประชุมรัฐภาคีคืออนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต มีการทํางานแบบ Open - ended International Governmental Group of
States Parties รายงานตรงตอที่ประชุมและดูแลดานกระบวนการทบทวน ( Review Process ) ซึ่งเปนไป
ตาม The terms of reference of the Mechanism for the Review of Implementation of the
United Nations Convention against Corruption (TOR) มีหนาที่ในการพิจารณาดานปญหาการปฏิบัติที่
ดีและการชวยเหลือเชิงวิชาการ ใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการประชุม
1 ครั้ง ตอปในกรุงเวียนนา
สําหรับประเทศไทย หลังการใหสัตยาบันอนุสัญญาฯ ตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 มีผลบังคับใชกับ
ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2554 ที่ ผ า นมา แต ยั ง ไม ไ ด มี ก ารปรั บ แก ก ฎหมายให มี ค วาม
สอดคล อ ง ซึ่ ง ปกติ ก อ นการให สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาต า ง ๆ จะต อ งมี ก ารปรั บ แก ก ฎหมายในประเทศ
ใหมีความสอดคลองกอนนั้น กรณีอนุสัญญาฯ นี้ไมมีบทลงโทษสําหรับการไมไดปรับแกกฎหมายในประเทศ
ประเทศไทยจึงไดใหสัตยาบันไปกอน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจริงในการตอตานการทุจริตและ
สงเสริมภาพลักษณของประเทศ ซึ่งกอนหนานี้ไดมีการเสนอการปรับปรุงกฎหมายในประเทศไทยในการอนุวัติ
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การตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention against
Corruption UNCAC) ปจจุบันประเทศไทยไดรางกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบดวย
1. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ( ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
2. รางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิด พ.ศ. .... เปลี่ยนเปนราง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ( ฉบับที่.. ) พ.ศ. ….
3. รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา ( ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเปนเจาภาพในรองขอใหดําเนินการพิจารณารางกฎหมาย 3 ฉบับ ขางตน
แตตกไปเนื่องจากมีการยุบสภา เมื่อ 10 เมษายน 2554 และรัฐบาลชุดใหมมิไดมีการรองขอใหดําเนินการราง
กฎหมายดั ง กล า ว อย า งไรก็ ดี คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ไ ด เ สนอร า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เขาสูการ
พิจ ารณาของสภานิติบั ญ ญั ติแห งชาติ และสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเมื่อวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2558
เห็นชอบใหประกาศใชรางกฎหมายฉบับที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนนํา
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตอไป สําหรับประเด็นสําคัญๆ ของการแกไขกฎหมายดังกลาวก็
จะเปนหลักการเดียวกันกับรางกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ที่กระทรวงยุติธรรมเคยเสนอไว
3) ขอกําหนดการประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชการ
คุมขังสําหรับผูกระทําผิดของสํานัก/กอง ตาง ๆ ในกรมราชทัณฑ
ขอกําหนดการประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําฯ นอกจากเกี่ยวของกับ
กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมแลว ยังมีความเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ไดแก ศาล อัยการ และกระทรวงการตางประเทศ เปนตน
1. หลักการเบื้องตน (Basic Principate) ของ Bangkok Rules คือ
เพื่อใหเปนไปตามหลักการของการไมเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไวใน ขอ 6 ของมาตรฐานขั้นต่ํา
ของการปฏิบัติตอนักโทษขององคการสหประชาชาติ การจัดหาหรือการตอบสนองตอความจําเปนที่เห็นชัดเจน
ของผูตองขังหญิงภายใตขอกําหนดนี้ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมทางเพศ ตองไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
มาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษขององคการสหประชาชาติ ขอ 6 กําหนดวา
(1) กฎมาตรฐานทุ ก ข อ ต อ งใช อ ย า งเสมอภาค โดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ เ พราะเหตุ
แหงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นทางอื่น กําเนิด
ทางชาติหรือสังคม สถานะทางทรัพยสินสิน กําเนิดหรืออื่นใด เปนเรื่องที่ตองหามทั้งสิ้น
(2) อยางไรก็ตาม มีความจําเปนที่จะตองใหความเคารพตอความเชื่อทางศาสนาของนักโทษ
2. ขอกําหนดสหประชาชาติฯ หรือ Bangkok Rules
สวนที่ 1 เปนขอกําหนดที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องการจัดการบริหารเรือนจําโดยทั่วไปแล ว
ใชตอผูตองขังหญิงทุกประเภท ทุกสถานะคดี (กําหนดที่ 1 - 39)
สวนที่ 2 เปนขอแนะนําสําหรับผูตองขังลักษณะพิเศษใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
เวนแตจะเปนการขัดกัน หรือ เพื่อประโยชนเปนการเฉพาะของผูตองขังกลุมใดกลุมหนึ่ง (ขอกําหนดที่ 67 - 70)

๑๔
สวนที่ 3 เปนขอแนะนําเรื่องการใชมาตรการลงโทษโดยไมใชเรือนจํา สําหรับผูกระทําความผิด
เพศหญิง (ขอกําหนดที่ 57 - 66)
สวนที่ 4 เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การวางแผน การประเมินผล และการสราง
ความตระหนักใหแกสาธารณะชนเกี่ยวกับผูกระทําผิดเพศหญิง (ขอกําหนดที่ 67 - 70)
4) อนุ สั ญ ญาระหว า งประเทศว า ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ใ นทุ ก รู ป แบบ
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination :
CERD)
สมัชชาสหประชาชาติ ไดรับรองอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2508 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2512
การเขาเปนภาคีของไทย ประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใชกับประเทศไทย
เมื่อ 27 กุมภาพันธ 2546 โดยทําถอยแถลงตีความและขอสงวน ดังนี้
- ถอยแถลงตีความ (General Interpretative Declaration) ประเทศไทยจะไมใชบทบัญญัติ
ของอนุสัญญาเกินกวารัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยกําหนด
- ขอสงวน 2 ขอ (Reservations)
อนุสัญญา ขอ 4 การจัดใหมีมาตรการเชิงบวกที่จะขจัดการกระตุนการกระทําที่เลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ จะกระทําเฉพาะเมื่อพิจารณาเห็นวามีความจําเปนจะตองออกเปนกฎหมายเทานั้น
อนุสัญญา ขอ 22 ประเทศไทยไมรับผูกพันเกี่ยวกับการตกลงขอพิพาทระหวางรัฐภาคี ที่จะเสนอ
ตอการพิจารณาตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
5) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights : ICCPR)
สมัชชาใหญสหประชาชาติไดรับรองกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2519
การเขาเปนภาคีของไทย ประเทศไทยไดภาคยานุวัติ (Accession) เขาเปนภาคีกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 โดยไมไดตั้งขอสงวน
แตอยางใด และมีผลใชบังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 แตไดทําคําแถลงตีความไว
4 ประเด็น ดังนี้
1. การใชสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง การกําหนดสถานะทางการเมือง การดําเนินการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางเสรีวาประเทศไทยเขาใจการตีความของการใชสิทธิในการกําหนด
เจตจํานงของตนเองตามที่ปรากฏในปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ ซึ่งไดรับการรับรองจากที่ประชุม
ระดับโลกวาดวยสิทธิมนุษยชน อันเปนเอกสารระหวางประเทศฉบับลาสุดที่มีการตีความเกี่ยวกับสิทธิดังกลาว
ซึ่ ง เอกสารฉบั บ นี้ ระบุ ว า การใช สิ ท ธิ นี้ ไม เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ที่ มีผ ลกระทบต อบู ร ณภาพแห ง ดิ น แดน
หรือเอกภาพทางการเมือง

๑๕
2. การพิพากษาประหารชีวิตบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป ซึ่งประเทศไทยไดทําคําแถลงตีความเพื่อ
ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติของไทยตามประมวลกฎหมายอาญาวา ตามกฎหมายดังกลาวในทางปฏิบัติประเทศ
ไทยไมเคยมีการพิพากษาประหารชีวิตบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป ทั้งนี้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74
บัญญัติวา เด็กอายุไมเกิน 14 ป ไมตองรับโทษสําหรับความผิดที่กระทํา และมาตรา 75 บัญญัติวา เด็กอายุ
กวา 14 ป แตยังไมเกิน 17 ป หากศาลจะพิพากษาลงโทษ ศาลตองลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดลงกึ่งหนึ่ง สวนผูที่มีอายุกวา 17 ป แตไมเกิน 20 ป นั้น มาตรา 76 บัญญัติมีผลวา แมกระทํา
ความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต แตกฎหมายไทยก็ไดใหอํานาจศาลใชดุลยพินิจวาจะลดมาตราสวนโทษที่
กําหนดไวสาหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได และในทางปฏิบัติศาลไดใชดุลยพินิจลดมาตราสวน
โทษใหเสมอ จึงไมเคยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิตบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป
3. ระยะเวลาในการนําผูถูกจับกุมไปศาล ซึ่งกติกาใชคําวา “โดยพลัน” (promptly) นั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2525 มาตรา 87 วรรคสาม ไดให
อํานาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผูตองหากอนนําตัวไปศาลไวได 48 ชั่วโมง แตหากการสอบสวนไมเสร็จสิ้น
ก็สามารถควบคุมตัวตอไดถึง 7 วันนั้น ไมสอดคลองกับกติกา ดังนั้นประเทศไทยจึงไดทําคําแถลงชี้แจงวา
ไทยจะปฏิบัติตามพันธกรณีในขอบทที่นี้ในลักษณะที่กฎหมายไทยกําหนดไวในขณะนั้น
4. การหามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงครามนั้น ประเทศไทยไดทําคําแถลงในขอบทนี้ชี้แจงวา
ประเทศไทยตีความวาสงครามตามกฎหมายระหวางประเทศเทานั้น ซึ่งไมรวมถึงการทําสงครามเพื่อปองกัน
ตนเอง
การถอนคําแถลงตีความ ปจจุบันประเทศไทยไดนําสงตราสารถอนคําแถลงตีความ ขอบทที่ 6
วรรค 5 (เรื่องการพิพากษาประหารชีวิตบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป) และขอบทที่ 9 วรรค 3 (เรื่องการนําตัว
ผูถูกจับกุมไปยังศาลโดยพลัน) แลว โดยการถอนคําแถลงตีความของไทยมีผล ตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
เปนตนไป
6) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance: CED)
ขอมติสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations General Assembly-UNGA) สมัยที่ 61
ไดรับรองอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2549 โดยไดเปดใหมีการลงนามตั้งแต 6 กุมภาพันธ 2550 และมีผลบังคับใชตั้งแต 23
ธันวาคม 2553
การเขาเปนภาคีของไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบการลงนาม
ในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอและกระทรวงการต างประเทศได ดําเนิ นการลงนาม (Signature) ในอนุสัญญาดังกลาว
ตอองคการสหประชาชาติแลว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555

๑๖
มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ กํ า หนดให การทํา ใหบุคคลหายสาบสู ญ โดยถูกบังคับ เป น ฐานความผิดตาม
กฎหมายอาญา (เนนการกระทําของเจาหนาที่รัฐ หรือการกระทําในนามเจาหนาที่รัฐ) รวมทั้งกําหนดโทษของ
ความผิดดังกลาว โดยรัฐจะตองกําหนดใหตนมีเขตอํานาจศาลเหนือความผิดฐานกระทําใหบุคคลหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ ถึงแมวาบุคคลที่หายสาบสูญ หรือบุคคลที่ประกอบอาชญากรรมดังกลาวจะไมใชคนชาติของตน
และการทําใหหายสาบสูญก็มิไดเกิดขึ้นในดินแดนของรัฐตน ทั้งนี้ คําสั่งของผูบังคับบัญชาจะไมสามารถยกขึ้น
เปนขออางสําหรับการกระทําใหบุคคลหายสาบสูญได นอกจากนี้ ยังกําหนดใหรัฐมีหนาที่ปฏิบัติอยางเปนธรรม
และจัดใหเหยื่อและสมาชิกในครอบครัวไดรับการเยียวยาและชดเชยอยางเหมาะสม
7) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่
ย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment : CAT)
สมัชชาใหญสหประชาชาติไดรับรองอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น
ที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2527 และมีผลบังคับใชเมื่อ 26 มิถุนายน
2530
การเขาเปนภาคีของไทย ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ โดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
เปนตนไป ภายหลังการเขาเปนภาคีประเทศไทยมีพันธกรณีตองจัดทํารายงานฉบับแรกภายใน 1 ป
เสนอตอคณะกรรมการประจําอนุสัญญาฯ ตามมาตรา 19 ที่ระบุในอนุสัญญาฯ
การทําคําแถลงตีความ (Interpretive Declaration) และขอสงวน (Reservation) 4 ประเด็น
ดังนี้
1. คํานิยามของคําวา “การทรมาน” เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใชในปจจุบัน
ไมมีบทบัญญัติจํากัดความโดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความความหมายของคําดังกลาวตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทยที่ใชบังคับในปจจุบัน
2. การกําหนดใหการทรมานทั้งปวงเปนความผิดที่ลงโทษไดตามกฎหมายอาญา และนํา
หลักการนี้ไปใชกับการพยายาม การสมรูรวมคิด และการมีสวนรวมในการทรมาน ประเทศไทยตีความในกรณี
ดังกลาว ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใชบังคับในปจจุบัน
3. ใหรัฐภาคีดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่อาจจําเปนเพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดที่อางถึง
ตามขอบทที่ 4 ของอนุสัญญาฯ โดยประเทศไทยตีความวาเขตอํานาจเหนือความผิดดังกลาวเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใชบังคับในปจจุบัน
๔. ประเทศไทยไมรับอํานาจของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (International Court of
Justice : ICJ) เปนการลวงหนา เวนเสียแตจะพิจารณาเห็นสมควรเปนกรณีไป อนุสัญญาตอตานการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี

๑๗
8) แนวทางปฏิบัติตอเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
สหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตอศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย
และกติกาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวาทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่กําหนดไว โดยปราศจากการแบงแยก
ไมวาชนิดใด ๆ อาทิเชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง และสหประชาชาติ
ไดประกาศในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวาเด็กมีสิทธิที่จะไดรับการดูแล และการชวยเหลือเปนพิเศษ
นอกจากนั้นภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่ประเทศตาง ๆ เปนสมาชิก รวมทั้งประเทศไทยจะตองคํานึงถึง
การปฏิ บั ติ ตอเด็ กซึ่ งมี อยู ดว ยกั น หลายด าน โดยเฉพาะเด็กที่กระทําความผิดอนุสัญ ญาดังกลาวไดบัญ ญัติ
แนวทางปฏิบัติรัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา
ที่จะไดรับการปฏิบัติตอในลักษณะที่สอดคลองกับการสงเสริมความสํานึกในศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก ซึ่งจะ
เสริมความเคารพของเด็กตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูอื่น และในลักษณะที่ตองคํานึ ง
ถึงอายุของเด็กและความปรารถนาที่จะสงเสริมการกลับคืนสูสังคม และการมีบทบาทเชิงสรางสรรคของเด็ก
ในสังคม เปนตน
9) โครงการความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก
(World Bank)
ธนาคารโลก (World Bank) ไดรายงานผลการศึกษาของธนาคารโลกเพื่อจัดอันดับความยาก-งาย
ในการเขาไปประกอบธุรกิจในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
การอํานวยความสะดวก ตนทุนคาใชจาย และกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ของรัฐวามีสวนสนับสนุนหรือเปน
อุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจอยางไรและประโยชนที่ประเทศจะไดรับจากการจัดอันดับ คือ นําผลการจัดอันดับ
ปรับปรุงบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจทําใหไดเรียนรูแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ของประเทศอื่น และกระตุนใหเกิดการปฏิรูป (Reform) และผลักดันโครงการปรับปรุงบริการอยางชัดเจน
หลักเกณฑการพิจารณาการจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจ ของธนาคารโลก ประกอบดวย
1. มีขั้นตอนการดําเนินงานที่งายและสะดวก (Easier)
2. มีคาใชจายในการดําเนินงานที่ไมแพง (Cheaper)
3. มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของที่ทันสมัย (Smart Regulation)
4. มีระยะเวลาการดําเนินการที่รวดเร็ว (Faster)
รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมใหความสําคัญในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในการ
ประกอบธุรกิจของนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนผลดีแกเศรษฐกิจของประเทศไทยกรมบังคับคดี
กระทรวงยุตธิ รรม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ 2 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับคดีใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contract) เปนการวัดขั้นตอน
ระยะเวลา และคาใชจายในการระงับขอพิพาท
ตัวชี้วัดที่ 10 การแกไขปญหาการลมละลาย (Resolving Insolvency) เปนการวัดระยะเวลา
และอัตราเงินไดคืน (Recovery Rate) ในคดีลมละลาย และความแข็งแกรงทางกฎหมาย การวัดความ
แข็งแกรงของกรอบการทํางานในกระบวนการลมละลาย

๑๘
ในป 2558 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศ เพื่อใหการจัดอันดับของประเทศไทย
ดี ยิ่ ง ขึ้ น กรมบั ง คั บ คดี จึ ง ได เ ร ง ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากฎหมาย ได แ ก ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง
ภาคบังคับคดีและพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 พัฒนากระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น พัฒนาฐานขอมูลใหทันสมัยและสามารถเขาถึงไดงายอันเปนการ
บริ การประชาชนไดอย า งรวดเร็ ว เพื่ อเตรี ย มความพรอมการที่ป ระเทศไทยไดรับ คัดเลือกใหเปน เจาภาพ
ในการจัดประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ (UIHJ) ในป พ.ศ.2561 อันสงผลถึงการจัดอันดับ
ที่คาดวาจะดีขึ้นและสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนทั้งชาวไทยและตางประเทศ
10) คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (United Nations
Commission on International Trade Law :UNCITRAL)
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL) เปนองคกร
ของสหประชาชาติ ซึ่งสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติแตงตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๙ (ค.ศ. ๑๙๖๖) เกิดจากแนวคิด
ที่วา กฎหมายการคาที่แตกตางกันในแตละประเทศนั้นเปน อุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ จึงสมควร
ลดและขจัดอุปสรรคเหลานั้นโดยการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายระหวางประเทศใหเปนเอกภาพในดานที่มี
ความสําคัญทางกฎหมายพาณิชย มีพันธกิจในการดําเนินการเพื่อประสานกฎหมายการคาระหวางประเทศ
ของแต ล ะประเทศให เ ป น เอกภาพ และได รับ การยอมรับวาเปน กลไกที่สําคัญ ขององคการสหประชาชาติ
ที่มีบทบาทในการยกรางกฎหมายการคาระหวางประเทศ
UNCITRAL ไดพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับปญหาทางกฎหมายเพื่อลดความซับซอนขั้นตอนที่ยุงยาก
ในการจัด ตั้ง วิส าหกิ จขนาดกลาง ขนาดยอยและขนาดเล็ก (MSMEs) โดยใหนําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
ในแตละประเทศ (best practices) ของแตละประเทศโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาในสวนที่เกี่ยวกับการ
จดทะเบี ย นธุ ร กิ จ MSMEsการจั ดตั้ งการจดทะเบี ย นอย างง าย มาเป นพื้ นฐานการจั ดทํ ากฎหมายแม แบบ
เพื่อสงเสริมใหธุรกิจดังกลาวเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ประเทศตาง ๆ นาจะมีการปรับแกไขกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข องให มี เ หมาะสมกั บบริ บ ทของแต ล ะประเทศ ในการนี้ กรมบั งคั บ คดี ได การดํ าเนิ นการบั งคั บคดี
อย างมี ส วนร วมกั บวิ สาหกิ จต าง ๆ ร วมมื อกั บสํ านั กงานส งเสริ มวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อมซึ่ งเป น
หนวยงานที่ ดูแลกํ ากับวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอย โดยที่กรมบั งคั บคดีมีภ ารกิจในการฟนฟูกิจ การ
ของลู กหนี้ จึ ง ได เ ร งรั ดแก ไขกฎหมายล มละลาย (ฟน ฟู กิจ การของลู กหนี้) โอกาสแกวิส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดยอมที่ขาดสภาพคลองสามารถรองขอฟนฟูกิจการของตนเองได กับทั้งใหความรูแกผูประกอบธุรกิจ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อม อั น จะสงผลใหไ มเกิด การหยุดชะงักทางธุร กิ จ และสงเสริมเศรษฐกิ จ
ใหมันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นอกจากนี้คณะกรรมการสหประชาชาติ วาดว ยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL)
ยังไดพิจารณาเกี่ยวกับการลมละลาย โดยมีการจัดทํากฎหมายแมแบบเกี่ยวกับการลมละลายขามชาติ (Model
Law on Cross-Border Insolvency) เพื่อจัดใหมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการดําเนินการ
เกี่ยวกับคดีลมละลายขามชาติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 5 ประการ ไดแก ความรวมมือระหวางศาลและ
หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจอื่ น ๆของรั ฐ และรั ฐ ต า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คดี ล ม ละลายข า มชาติ เสถี ย รภาพ

๑๙
ในแงกฎหมายสําหรับการคาและการลงทุน การจัดการคดีลมละลายขามชาติที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะปกปองผลประโยชนของเจาหนี้ทั้งหลายและผูมีสวนไดเสียอื่นๆรวมทั้งลูกหนี้ การปกปองและการเพิ่ม
มูลคาของทรัพยสินของลูกหนี้ และการใหความชวยเหลือแกธุรกิจที่ประสบปญหาทางการเงิน ซึ่งจะเปนผลให
มีการปกปองการลงทุนและสงวนไวซึ่งการจางงาน กรมบังคับคดีมีภารกิจโดยตรง การบังคับคดีลมละลาย
การมีสวนรวมเพื่อศึกษา และติดตามขอมูลของคณะกรรมการดังกลาว เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณา
แกไขกฎหมายลมละลาย รวมทั้งกระบวนการทํางาน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล อันจะเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนและประเทศ
๑๑) อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ (United Nations Convention
against Transnational Organized Crime: UNTOC)
พันธะสัญญาที่สําคัญที่จะตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมข า มชาติ และการปฏิ บั ติ ต ามพิ ธี ส ารเพื่ อ ป อ งกั น ปราบปรามและลงโทษการค า มนุ ษ ย
ที่ประเทศไทยลงนามไว ซึ่งตอมาก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
รองรับ แตจากรายงานระดับโลกวาดวยการคามนุษย (Trafficking in Persons Report 2014) ที่กระทรวง
การตางประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทําขึ้นเปนประจําทุกปตามกฎหมายวาดวยการปกปองเหยื่อการคามนุษย
(Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA) เพื่อเปรียบเทียบสถานการณการคามนุษย
ของทั่วโลก ยืนยันวาประเทศไทยถูกลดอันดับจากกลุมประเทศที่ตองจับตามอง (Tier 2) ลงมาอยูในกลุมประเทศ
ที่มีสถานการณการคามนุษยที่เลวรายที่สุด (Tier 3) ทั้งนี้ การถูกลดอันดับใหอยูในกลุมประเทศ Tier ๓
นั่ น หมายความว าประเทศไทยอาจเป นประเทศที่ ถูกมาตรการกี ดกั นด านการค าจากประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการคาการสงออกและอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ไดในที่สุด
๑๒) อนุสัญญาวาดวยเรื่องยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ (The Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961)
เนื่องจากประเทศไทยเปนรัฐสมาชิกหนึ่งที่รวมลงมติรับและเขาผูกพันตามอนุสัญญา ซึ่งอนุสัญญา
วาดวยเรื่องยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงหลักการควบคุม เพื่อใหยาเสพติดใหโทษ
ที่ใชในทางการแพทยมีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมทั้งควบคุมการใชยาเสพติดใหโทษเพื่อประโยชน
ในทางการแพทย วิ ท ยาศาสตร และอุ ต สาหกรรม โดยมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ให อ ยู ใ นปริ ม าณที่ เ หมาะสม
เพื่ อ ป อ งกั น การนํ า ไปใช ในทางที่ ผิ ด อี ก ทั้ ง ยั ง ปราบปรามการกระทํ า ความผิ ดเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ให โ ทษ
และไดมีการกําหนดรายชื่อสารที่จะตองควบคุม และกําหนดมาตรการบังคับใหสมาชิกออกกฎหมายควบคุม
ยาเสพติด โดยใหมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ (International Narcotics Control
Board: INCB) และกําหนดใหประเทศภาคีรายงานปริมาณการใชยาเสพติดตอ INCB ซึ่งประเทศไทยไดตรา
พระราชบัญญัติยาเสพ-ติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับการเขาผูกพัน
ตามอนุสัญญาดังกลาว

๒๐

๑๓) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (The United Nations Convention against Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988)
อนุ สัญ ญานี้ มุงเน นการควบคุ มและจํากัดการใชวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทเสพติดใหโ ทษ
เพื่อประโยชนทางการแพทยและทางวิทยาศาสตรเทานั้น โดยการกําหนดรายชื่อสารที่จะตองควบคุมกําหนด
มาตรการบังคับใหสมาชิกออกกฎหมายควบคุมยาเสพติด
สาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ มีขอกําหนด 34 ขอ ที่สําคัญ ไดแก การยึดทรัพยสินนักคายาเสพติด
การใหความรวมมือทางอาญา การสงผูรายขามแดน การสกัดกั้น การลักลอบคายาเสพติดทางทะเล การสกัด
กั้นการฟอกเงินที่ไดจากการคายาเสพติด การควบคุมการสงผานยาเสพติด เปนตน ซึ่งขณะนี้มีประเทศตาง ๆ
เขาเปนภาคีอนุสัญญาแลวจํานวน 153 ประเทศ และ 1 องคการระหวางประเทศ สนธิสัญญาดังกลาวผูกพัน
ประเทศที่เ ขาเป นสมาชิก รวมถึงประเทศไทยดวย เนื่องจากประเทศไทยไดเ ขารว มเปน ภาคีในอนุสั ญญา
ดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 อนุสัญญาดังกลาวถือเปนบอเกิดของกฎหมายและความรวมมือ
กัน ในทางระหวางประเทศดานยาเสพติดและเปนจุดเริ่มจุดแรก ๆ ของการเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามยา
เสพติดที่เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะการคายาเสพติดสวนใหญมักลักลอบและผลิตกันตามแนวเขต
ชายแดน ดวยสะดวกตอการคาขายและหลบหนีการติดตามของเจาหนาที่

๑๔) พิธีสารตอตานการคามนุษย (Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Person Especially Women and Children)
พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะเด็กและสตรี หรือ Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Girls (Trafficking Protocol)
เนื่ อ งจาก พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า พั ช รกิ ติ ย าภา ทรงยื่ น สั ต ยาบั น สารอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก แกผูแทนเลขาธิการสหประชาชาติ ในนามของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2556 ณ หองประชุม อาคารสํานักงานใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา การยื่นสัตยาบัน
สารในครั้งนี้ จะมีผลใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
เปนตนไป
การที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีในพิธีสารพรอมกับอนุสัญญาอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการตอตาน
อาชญากรรมข ามชาติ ดังกล า วนี้ เป นการแสดงใหป ระชาคมนานาชาติเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญ
กั บ ป ญ หาดั ง กล า ว และพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยได มี ก ารตรา

๒๑
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับ
ใชแลว ตั้งแตเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ผานมา ซึ่งเนื้อหาสําคัญของพิธีสาร ฯ นั้น เพื่อปองกันและ
ตอตานการคามนุษย โดยใหความสนใจเปนการเฉพาะตอสตรีและเด็ก เพื่อคุมครองและชวยเหลือผูเสียหาย
จากการคามนุษย ซึ่งเปนสิทธิมนุษยชนที่ควรไดรับการคุมครอง ประกอบกับการกําหนดวิธีการปฏิบัติตอเหยื่อ
ค า มนุ ษย และช ว ยเหลื อผู เ สี ย หายจากการคามนุษย เช น การพิ จ ารณาคดีลับ หรื อการจัด ใหมี การฟน ฟู
ทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม และการกําหนดความรวมมือในการสงกลับเหยื่อจากการคามนุษย
ไปยังประเทศตนทาง อีกทั้งการคามนุษยเปนอีกรูปแบบหนึ่งของอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งเปนปญหาที่ตอง
ปองกันและแกไขปญหานี้ ตามที่ไดใหสัตยาบันไวในพิธีสารดังกลาว

วิสัยทัศน : “หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล”
1.

พันธกิจ : พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม ใหการพัฒนาประเทศมีมิติดานการยุตธิ รรม เพื่อลดความเหลือ่ มล้ํา เกิดความเปนธรรมในสังคม โดยเนนการพัฒนาควบคูกับการปองกัน และบังคับใชกฎหมาย ใหความคุมครอง
ชวยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด คานิยมรวมองคการ : “ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม”

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการประชาชนให
เขาถึงความยุติธรรม

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ บั ง คั บ ใช
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิด

เปาประสงค

๑. ประชาชนได รั บ การบริ ก ารให เ ข า ถึ ง ความ
ยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
2. ประชาชนในจั งหวั ดชายแดนภาคใต ได รั บการ
อํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
3. ประชาชนมี ส ว นร ว มในการสร า งความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางยั่งยืน
4. ประชาชนผู รั บบริ การ คู ความ และผู มี ส วน
ไดเสียในดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยไดรับ
การปฏิบัติดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม

การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายของกระทรวงยุ ติ ธ รรม
อยางเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อแกไข
ปญหายาเสพติ ด การทุจ ริตในภาครัฐและการ
ดําเนินคดีพิเศษโดยนํากระบวนการนิติวิทยาศาสตร
มาสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของสังคม

กลยุทธ

1. พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพื่ออนุวัตพันธกรณี
ดานสิทธิมนุษยชนของรัฐ
2. สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน
และเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน
3. พั ฒ นาระบบการช ว ยเหลื อ ประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม
4. บู ร ณาการการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมแก
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
5. พัฒนาระบบการใหบริการดานการบังคับคดี
และการไกลเกลี่ย

1. ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
และส ง เสริ ม และพั ฒ นาความร ว มมื อ ระหว า ง
ประเทศ
2. ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐเชิงรุก
3. ปองกัน ปราบปรามและพัฒนาระบบการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร
เพื่อสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย

1. ผูกระทําผิดไดรับการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู
และพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. ผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด
แกไขฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
3. ลดความแออัดของผูกระทํ าผิดในที่ควบคุ ม
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4. ผูกระทํ าผิด ที่ผ านการแกไ ขฟน ฟูก ลับเขา สู
สังคมและกระทําผิดซ้ําลดลง
5. ทุ กภาคส วนเข ามามี ส วนร วมในการป องกั น
และแกไขฟนฟูผูกระทําผิด

1. รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรมที่ไดรับการชวยเหลือเยียวยา
2. ระดั บความสํ าเร็ จในการพั ฒนาศู นย ยุ ติ ธรรม
ชุมชน
3. ร อ ยละความเชื่ อ มั่ น ของการอํ า นวยความ
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
4. รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพง
ในชั้นการบังคับคดี
5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่ไดรับการ
ปฏิบัติดานการบังคับคดีดวยความสะดวก รวดเร็ว
6. ร อ ยละของเรื่ อ งที่ ไ กล เ กลี่ ย และประนอม
ขอพิพาทไดสําเร็จ

รอ ยละความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต อ การ
บั ง คั บ ใช ก ฎหมายในการแก ป ญ หายาเสพติ ด
การทุ จ ริ ต ภาครั ฐ และการดํ า เนิ น คดี พิ เ ศษ
ของกระทรวงยุติธรรม

ตัวชี้วัด

1. พั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ต อ ผู ก ระทํ า ผิ ด
โดยการจํ าแนก ควบคุ ม แก ไขฟ นฟู และพั ฒนา
พฤตินิสัย ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ
3. พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับปานกลาง
เพื่อลดปริมาณผูตองขัง
4. ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในการป อ งกั น
และแก ไ ขฟน ฟู ผู ก ระทํ าผิ ด ในชุ ม ชน และการ
ดูแลหลังปลอยตัว
๑. รอยละของผูกระทําความผิดไดรับการจําแนก
ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
๒. รอยละของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับ
การบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ
3. รอยละของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดี
ที่ไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม
4. รอยละการเพิ่มขึ้นขององคกรที่เขามามีสวน
ร ว มในการป อ งกั น และแก ไ ขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า
1
ความผิด

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ พั ฒ นากฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือ
กับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
1. กฎหมายที่เปนเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรม
ของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
2. ระบบการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
3. บูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนางานยุติธรรมทั้ง
ในและตางประเทศ

๑. ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข เสนอร า งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล
๒. ศึกษา วิจัย และรวบรวมองคความรูเพื่อเสริมสราง
และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม
3. บูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

1. รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
กฎหมาย
2. รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาใช
ในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม
3. รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงาน
รวมในกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. การบริ ห ารจัด การหนว ยงานมี ค วามเหมาะสม
สามารถตอบ สนองภารกิ จ ได อ ย า งค รบ ถ ว น
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุ ค ลากรได รั บ การพั ฒ นาให มี ส มรรถนะสู ง
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และประสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริการประชาชน
3. ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารใน
กระทรวงยุ ติ ธ รรมได รั บ การพั ฒ นา บู ร ณาการ
ฐานขอมูล และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
4. การสื่อสารองคกรสูสาธารณะมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบยุทธศาสตร ปรับปรุงโครงสรางองคกร
และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไป
ตามมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
บุคลากรใหมีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ
4. พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหมีความเหมาะสมและทันสมัย
5. พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารให ส ามารถเข า ถึ ง
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง
1. ร อ ยละของการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
กระทรวงยุติธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. รอยละของบุคลากรไดรับการฝกอบรมหรือเขา
ร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ใหบริการประชาชน
3. ร อยละของการพั ฒนาและใช งานระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร
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บทที่ ๒
แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
วิสัยทัศน หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล
วิสัยทัศนกระทรวงยุติธรรมในปจจุบัน คือ “หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” นั้น
หมายถึ ง การเป น ผู เ สนอแนะแนวทางการพั ฒ นาดํ าเนิน งานและการบริห ารงานยุ ติธ รรมของหน ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสรางหลักประกันความยุติธรรมใหกับประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ประชาชนไมไดรั บความเปนธรรม หรือมีความรูสึกไมไดรับความยุติธรรมจาก
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน ซึ่งวิสัยทัศนนี้
ผูบริห ารกระทรวงยุ ติธรรมไดกําหนดขึ้ นมาจากผลวิ เคราะหส ภาพแวดล อมภายในการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงยุติธรรม และกรอบแนวคิดที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก
๑. การเป นศูนยกลางในการกําหนดนโยบายด านการยุติธรรม หมายถึง การเปน ผูกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาการอํานวยความยุติธรรม การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม การคุมครองความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน การคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหกับประชาชน การบังคับตามกฎหมายและการอํานวย
ความสะดวกแก ป ระชาชน โดยมี กลไกสํ าคั ญคื อ คณะกรรมการพัฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแหง ชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
๒. การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก เพื่อสรางทางเลือกใหประชาชนสามารถเขาถึงและไดรับ
ความยุติธรรมจากหลายชองทางอยางเหมาะสม ซึ่งเปนการลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
ลดระยะเวลาและภาระค าใชจ ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ยุติความขั ดแยงและสรางความสมานฉัน ท
ปรองดองใหเกิดขึ้นในสังคม โดยกระทรวงยุติธรรมคาดหวังใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบยุติธรรมทางเลือก
๓. การพั ฒ นาสู ม าตรฐานสากล หมายถึ ง การพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งมาตรฐานดังกลาว ประกอบดวย
๑) มาตรฐานในเชิงหลักการทั่วไป เชน หลักนิติธรรม และหลักธรรมาภิบาล และ
๒) มาตรฐานในการปฏิบัติในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือมาตรฐานของกระบวนงาน เชน แนวทาง
ปฏิบั ติและมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนระหวา งประเทศ มาตรฐานในการตรวจพิสูจ นห ลักฐานและมาตรฐาน
วิชาชีพในดานตาง ๆ เปนตน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “หลักประกัน
ความยุ ติ ธ รรมตามมาตรฐานสากล” นั้ น จะต อ งเป น ไปตามหลั กกฎหมายของประเทศ นโยบายรั ฐ บาล
และนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมโดยมีเปาหมายสําคัญในการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา การพัฒนาพฤตินิสัย แกไขฟนฟูผูกระทําผิด การปองกันการกระทําผิด การปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
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คานิยมรวมขององคการ

ยุติธรรมถวนหนา ประชามีสวนรวม (Justice for All, All for Justice)

พันธกิจ
พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม ใหการพัฒนาประเทศมีมิติดานการยุติธรรม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา เกิดความเปนธรรมในสังคม โดยเนนการพัฒนาควบคูกับการปองกัน และบังคับใชกฎหมาย
ใหความคุมครองชวยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
สาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ “พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม”
ความยุติธรรมเปนรากฐานของความสงบเรียบรอยใหแกประชาชนในสังคม สังคมที่มีคนอยูรวมกัน
เปน จํานวนมาก จําเปน ตองมี ระเบีย บ กฎเกณฑในการที่จะกําหนดให คนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตอกัน
เป น แบบอย างเดี ย วกั น เพื่ อการรั กษาผลประโยชนของสังคมสว นรวม กลไกที่จ ะใชในการรักษาระเบีย บ
กฎเกณฑ จึงเปนเครื่องมือในการอํานวยความยุติธรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนในการ
เข าถึ งการอํานวยความยุ ติธรรมจึ งมี ความจําเป น เพราะนอกจากจะทําให ประชาชนไดรับบริ การที่ สะดวก
และรวดเร็วแลว ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการเขาถึงบริการงานยุติธรรม
เปาประสงค
๑. ประชาชนไดรับการบริการใหเขาถึงความยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
3. ประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางยั่งยืน
4. ประชาชนผูรับบริการ คูความ และผูมีสวนไดเสียในดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยไดรับ
การปฏิบัติดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพื่ออนุวัตพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของรัฐ
2. สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน
3. พัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
4. บูรณาการการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
5. พัฒนาระบบการใหบริการดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ไดรับการชวยเหลือ
เยียวยา
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน
3. รอยละความเชื่อมั่นของการอํานวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
4. รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพงในชั้นการบังคับคดี
5. รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการที่ไดรับการปฏิบัติดานการบังคับคดีดวยความสะดวก รวดเร็ว
6. รอยละของเรื่องที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดสําเร็จ
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แผนงาน
1. แผนงานการสงเสริม คุมครอง เยียวยา ตามบทบัญญัติกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
2. แผนงานเสริมสรางประสิทธิภาพการใหบริการงานยุติธรรมและอํานวยความยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. แผนงานพัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต
4. แผนงานดานการบังคับคดีและการวางทรัพย
5. แผนงานดานการไกลเกลี่ย ระงับขอพิพาททางแพงและอาญา
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการสงเสริม คุมครอง เยียวยา ตามบทบัญญัติกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
1.1 ทํา MOU กับ มท. ในการพิสูจนสัญชาติในพื้นที่อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมและ
ดําเนินการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีปญหาทั่วประเทศ
1.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และพิสูจนศพนิรนาม
1.3 ชว ยเหลื อเยีย วยา ผูเ สีย หายและจําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
1.4 คุมครองพยานในคดีอาญา ตาม พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
1.5 ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
ฯ
2. แผนงานเสริมสรางประสิทธิภาพการใหบริการงานยุติธรรมและอํานวยความยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม
2.1 พัฒนากองทุนยุติธรรมเพื่อชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม
2.2 จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน เพื่อดําเนินงานรวมกับศูนยดํารงธรรมใหครบทุกตําบลภายใน
ป ๒๕๕๘
2.3 ทํา MOU กับ มท./อสส./สปน./ตร.ในการรับเรื่องราวรองทุกข
2.4 ผลักดันรางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อให
ประชาชนเขาถึงบริการดานนิติวิทยาศาสตรไดสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
2.5 จัดตั้งจุดบริการรับคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา ณ สถานีตํารวจ ทุกสถานี
ทั่วประเทศ
ฯ
3. แผนงานพัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต
3.1 โครงการเสริมสรา งประสิทธิภ าพงานยุติธ รรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
3.1.1 โครงการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมในการแก ไ ขป ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต
3.1.๒ โครงการสงเสริมการอํานวยความยุติธรรมในชุมชนโดยศูนยยุติธรรมชุมชน
3.1.๓ โครงการพั ฒ นาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกลเกลี่ยขอพิพาทครอบครัวและ
มรดกตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.๔ โครงการพัฒนาศูนยขอมูลความมั่นคงชายแดนภาคใต
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3.1.๕ โครงการจัด ตั้งศูน ยนิติวิทยาศาสตรเพิ่ มประสิทธิภาพการใหบริการปฏิ บัติงาน
การตรวจพิ สู จ น แ ละการจั ด การข อ มู ล แบบบู ร ณาการด า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ อํ า นวยความเป น ธรรม
ของกระทรวงยุติธรรม (ศูนย DNA DATA BANK)
3.1.๖ โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตในภารกิจกรมคุมประพฤติ
3.1.๗ โครงการเสริมพลังชุมชนและสรางความเขมแข็งแกเยาวชน “พินิจตนแบบ” ตามวิถี
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.๘ โครงการเครือขายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.๙ โครงการขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.๑๐ โครงการเสวนาแนวทางการสรางสันติภาพและความสมานฉันทในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
3.1.๑๑ โครงการบูรณาการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผานจอภาพ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.๑๒ โครงการพัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนความคิ ดผูตองขังคดี
ความมั่นคง
3.1.๑๓ โครงการเสริ มสร างความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุ ติธรรมและสิ ทธิ เสรีภาพ
สําหรับเจาหนาที่รัฐและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.๑๔ โครงการพั ฒนากระบวนการช วยเหลื อผู เสี ยหายและจํ าเลยในคดี อาญาและ
การคุมครองผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.๑5 โครงการบังคับคดีพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.๑๖ โครงการสงเสริมการประสานงานหนวยงานภาครัฐในการปองกันการทุจริตในภาครัฐ
3.2 พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต
3.3 งานสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใตดานนิติวิทยาศาสตร
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต
3.5 โครงการวิเ คราะห ขอมู ลนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนการปองกันอาชญากรรมพิเศษ
(จังหวัดชายแดนใต)
3.6 โครงการตรวจพิสูจนเพื่อสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต)
ฯ
4. แผนงานดานการบังคับคดีและการวางทรัพย
4.1 โครงการมหกรรมการขายทอดตลาดและการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ
4.2 ดําเนินการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน โดยเรงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการขั้นตอนตาง ๆ
4.3 โครงการเผยแพรความรูดานการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดีใหแกประชาชน
และเครือขายบังคับคดี
4.4 โครงการเครือขายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ
4.5 โครงการพัฒนาระบบการจายเงินใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาผานทางสถาบันทางการเงิน
4.6 โครงการเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานดานการบังคับคดีตามกฎหมายใหมที่เปนนโยบาย
ที่สําคัญดานการดําเนินคดีแบบกลุม (class action)
ฯ
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5. แผนงานดานการไกลเกลี่ย ระงับขอพิพาททางแพงและอาญา
5.1 ใหคําปรึกษาและชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน และใหความรู ดานกฎหมาย
แพงและพาณิชยแกประชาชนและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย
5.2 ผลักดันพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน
5.3 ผลักดัน รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองในคดีอาญา พ.ศ. ....
5.4 สงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดีโดยใหความสําคัญกับหนี้รายยอย หนี้ครัวเรือน
หนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย ซึ่งเปนการดําเนินการในเชิงรุก
รวมกับหนวยงานตางๆ
5.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย
5.6 การไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี (หลังคําพิพากษา)
ฯ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ “บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ”
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการป อ งกั น ปราบปรามป ญ หาอาชญากรรมและ
การกระทํ า ความผิ ด เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายตามที่ กํ า หนดไว ป จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
ในการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมจํ า นวนมาก แต ในทางปฏิ บัติ ป รากฏว า การบัง คับ ใช กฎหมายต าง ๆ ยั งไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร มีการเลือกปฏิบัติสําหรับบางคนบางกลุม บางพวก การละเลยการบังคับใชขาดการ
บูรณาการในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง เนื่องจากกฎหมายบางฉบับไมสอดคลองในทาง
ปฏิบัติ มีความยุงยากและขั้นตอนมากเกินไป ทําใหไมสามารถจัดการกับปญหาอาชญากรรมไดอยางจริงจัง
ทั้งนี้ สาเหตุของสภาพการณดังกลาว นอกเหนือจากตัวกฎหมายแลว ยังเกี่ยวกับการขาดทักษะความรู ความ
ชํานาญและการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติและภาคประชาชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และยังคงฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจัง
เปาประสงค
การบังคับใชกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมอยางเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อแกไขปญหา
ยาเสพติด การทุจริตในภาครัฐและการดําเนินคดีพิเศษโดยนํากระบวนการนิติวิทยาศาสตรมาสนับสนุนเพื่อให
เกิดความเชื่อมั่นของสังคม
กลยุทธ
1. ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดและสงเสริมและพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศ
2. ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเชิงรุก
3. ปองกัน ปราบปรามและพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย
ตัวชี้วัด
ร อ ยละความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายในการแก ป ญ หายาเสพติ ด
การทุจริตภาครัฐ และการดําเนินคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรม
แผนงาน
1. แผนงานการปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด
2. แผนงานการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตในภาครัฐ
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3. แผนงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
4. แผนงานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
5. แผนงานสงเสริมการบังคับใชกฎหมายโดยนิติวิทยาศาสตร
6. แผนงาน สรางเครือขาย ความรวมมือ บูรณาการการทํางานกับภาคีภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชน
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด
1.1 กําหนดใหการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ โดยใหมีการทบทวน
นโยบาย ยุทธศาสตร กฎหมาย และการปฏิบัติที่เกี่ยวของทั้งระบบ
1.2 รณรงคสงเสริมในการปองกันกลุมเด็กและเยาวชน ตั้งแตชั้นปฐมวัยทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา
1.3 รณรงคสงเสริมในสถานประกอบการและกลุมผูใชแรงงานโดยบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
1.4 การบูรณาการการปราบปรามภายในประเทศ โดยรวมมือกับ ป.ป.ส. สตช. กห. มท.
โดยใชมาตรการทางอาญาและการติดตามเสนทางทางการเงิน ยึดและอายัดทรัพยสิน
1.4.1 การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
1.4.2 การสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน
1.4.3 การสืบสวนทางการเงิน
1.4.4 การปราบปรามกลุมผูคาและพื้นที่การคาระดับสําคัญ
1.4.5 แกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน ชุมชน
1.4.6 ยุติบทบาทการคาและแกไขปญหาการแพรระบาดในทุกเรือนจํา
1.4.7 การดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
1.4.8 การดําเนินการกับเรื่องรองเรียนของประชาชน
1.4.9 การสืบสวน ปราบปราม เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดมูลฐาน
ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน
1.4.10 การลดปญหาการปลูกพืชเสพติด
1.4.11 การสนับสนุนมาตรการปราบปรามยาเสพติด
1.4.12 โครงการชองทางพิเศษ (Fast TRACK) ดําเนินการบังคับคดีโทษปรับคดียาเสพติด
1.5 การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
ฯ
2. แผนงานการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตในภาครัฐ
2.1 เสริมมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นโดยการกระตุนให
ทุกสวนราชการใชมาตรการของฝายบริหารในการแกไขปญหา (มาตรการทางวินัยและทางปกครอง)
2.2 จัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหวางหนวยงานของรัฐและผูที่ตองการเขารวม
ในการจัดซื้อจัดจางของรัฐในโครงการตั้งแต ๕๐ ลานบาทขึ้นไป
2.3 โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดมูลฐาน
ทุจริตตามกฎหมายฟอกเงิน
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2.4 บูรณาการภาคีเครือขายทุกภาคสวนเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการเฝาระวังปองกัน
การทุจริตใหครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง (ระดับหนวยงาน/องคกรและพื้นที่)
2.5 โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและองคกร
เพื่อความโปรงใสของ ป.ป.ช. (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
2.6 การใหความรูแกภาคประชาชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมและการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อกระตุนจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฯ
3. แผนงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
3.1 สรางภูมิคุมกันและเตือนภัยประชาชนไมใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ
3.2 รับเรื่องรองเรียน รองทุกขและตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไมได
รับความเปนธรรมเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ฯ
4. แผนงานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
4.1 โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดมูลฐาน 3 (2)
ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน
4.2 งานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ฯ
5. แผนงานสงเสริมการบังคับใชกฎหมายโดยนิติวิทยาศาสตร
5.1 จัดเก็บ DNA ของผูตองโทษเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการควบคุมอาชญากรรม
5.2 วิเคราะหขอมูลนิติวิทยาศาสตร เพื่อจัดทําฐานขอมูลสนับสนุนการปองกันอาชญากรรมพิเศษ)
5.3 สนับสนุนและรวมมือกับสภาความมั่นคง (สมช.) ในการจัดทําฐานขอมูล Biometrics
ฯ
6. แผนงานสรางเครือขายความรวมมือ บูรณาการการทํางานกับภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวกับ
สตช. ปปท. ปปง. และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การคามนุษย การฮั้วประมูล การฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ เกี่ยวกับหมิ่นสถาบันฯ (มาตรา
๑๑๒)
ฯ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ “พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด”
ปญหาอาชญากรรมหรือการกระทําผิด เปนสิ่งที่มีมานานในทุ กสังคม เมื่อมี การกระทําผิดจึงตองมี
การกําหนดบทลงโทษขึ้นมาเพื่อควบคุมผูกระทําความผิด แนวคิดการลงโทษตามกฎหมายพัฒนาการไปตาม
ยุคสมัย โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดการลงโทษมาเปนแกไขปรับปรุงพฤติกรรม โดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและ
เป น ไปตามหลั กสากลมากขึ้น การแก ไขฟ นฟูผูกระทําผิดเปนสว นหนึ่งของกระบวนการยุติธ รรมที่เกิดขึ้น
หลังจากศาลไดตัดสินวาผูตองหาไดกระทําผิด โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของทําหนาที่ในการแกไขฟนฟูและพัฒนา
พฤตินิสัย เพื่อใหผูกระทําผิดสํานึกผิด ปรับตัวกลับใจเพื่อเปนพลเมืองดีในสังคม โดยไมกระทําผิดซ้ําอีก ภารกิจ
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ทั้งในที่ควบคุม (เรือนจํา ทัณฑสถาน และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน)
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และในชุมชน จึงเปนภารกิจสําคัญและจําเปนในการที่จะใหโอกาสกับผูกระทําผิดกลับเขาสูสังคมและไมหวน
กลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
เปาประสงค
1. ผู ก ระทํ า ผิ ด ได รั บ การจํ า แนก ควบคุ ม แก ไ ขฟ น ฟู และพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล
2. ผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
3. ลดความแออัดของผูกระทําผิดในที่ควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
4. ผูกระทําผิดที่ผานการแกไขฟนฟูกลับเขาสูสังคมและกระทําผิดซ้ําลดลง
5. ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ
3. พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับปานกลางเพื่อลดปริมาณผูตองขัง
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน และการดูแลหลังปลอยตัว
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของผูกระทําความผิดไดรับการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
๒. รอยละของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ
3. รอยละของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีที่ไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม
4. รอยละการเพิ่มขึ้นขององคกรที่เขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด
แผนงาน
1. แผนงานการแกไขฟนฟู พัฒนาพฤตินิสัยในที่ควบคุมและชุมชน
2. แผนงานการสืบเสาะพินิจ ควบคุมสอดสอง และแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
3. แผนงานคุมครองเด็ก เยาวชน และผูเยาว
4. แผนงานการแกไข ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการแกไขฟนฟู พัฒนาพฤตินิสัยในที่ควบคุมและชุมชน
1.1 โครงการเปดทําการสถานแรกรับเด็กและเยาวชนชั่วคราว
1.2 ปรับปรุงเรือนจําความมั่นคงสูง เพื่อควบคุมนักโทษเด็ดขาดรายสําคัญ
1.3 สงเสริมการสรางเรือนจําเอกชน
1.4 สรางและจัดระบบหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย (Software) ผูตองขังในเรือนจํา
1.5 ดําเนินการตามแผนลดจํานวนผูตองขัง และบรรเทาความแออัดภายในเรือนจํา โดยการ
พักการลงโทษและลดวันตองโทษ
1.6 พัฒนาระบบการแยกผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาดออกจากผูตองขังระหวางพิจารณาคดี
1.7 โครงการยกระดับการจัดการพื้นที่ จัดพื้นที่เพื่อรับการบําบัด (Zoning) ในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน เพื่อการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน แตละประเภท
1.8 บําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนเพื่อบําบัดตามมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพ
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1.9 นํามาตรการการลงโทษระดับกลางมาใชเพื่อลดปริมาณคดี ไดแก เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
(Electronic Monitoring : EM) การใชบานกึ่งวิถี (Halfway House : H.W. ) การทํางานบริการสังคมฯ
1.10 พัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) ใหมีครบทุกตําบล
1.11 พัฒนาระบบการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
1.12 พัฒนาการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในระบบตองโทษ
1.13 พัฒนาระบบระบบฐานขอมูลผูเสพผูติดยาเสพติดของประเทศ
1.14 ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรการแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจ บังคับ
บําบัด และระบบตองโทษ
1.15 พัฒนาบุคลากรดานการบําบัดแกไขฟนฟูใหมีความรูความเขาใจทางดานสังคม จิตวิทยาและ
เทคนิควิธีการบําบัดรักษา
1.16 กํ า หนดเกณฑ ใ นการคั ด กรองผู ผ า นการบํ า บั ด ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557
ครบ 5 ครั้ง เพื่อนําเขาสูระบบบังคับบําบัด
ฯ
2. แผนงานการสืบเสาะพินิจ ควบคุมสอดสอง และแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
2.1 การติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา
2.2 การสรางงานสรางอาชีพใหกับผูกระทําผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
ฯ
3. แผนงานคุมครองเด็ก เยาวชน และผูเยาว
3.1 เปดคลินิกเด็กและครอบครัวอบอุน
ฯ
4. แผนงานการแกไข ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
4.1 สรางกลไกติดตามผูพนโทษและคืนคนดีสูสังคม
4.2 บูรณาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
4.3 แกไข พระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ และยกรางพระราชบัญญัติการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน
ที่กระทําผิด
4.4 สรางกลไกติดตามผูใหญ เด็กและเยาวชนที่ผานการบําบัดฟนฟูเพื่อคืนคนดีสูสังคม
4.5 พัฒนาคุณภาพการแกไขฟนฟู ผูกระทําผิดด วยระบบการดู แลต อเนื่องและส งตอขอมู ล
ในการสงเคราะหภายหลังปลอย
ฯ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ “พั ฒนากฎหมาย กระบวนการยุ ติ ธ รรม และส ง เสริ มความร วมมื อ
กับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ”
การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ กลาวคือ กฎหมาย
เปนเครื่องมือกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม กําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ กําหนดโครงสรางระบบบริหารและกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งหากกฎหมายไมสามารถพัฒนาและ
ปรับตนเองไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประเทศก็ไมพัฒนาหรือพัฒนาชากวา
ประเทศในภูมิภาค สําหรับ ประเทศไทยปญหาประการหนึ่ง เกิดจากกฎหมายลาสมัย และการบริห ารงาน
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ยุติ ธรรมไมคล องตัว ขาดการพั ฒ นาให เ หมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลง ดังนั้น ภารกิจ สําคัญ ของหนว ยงาน
นอกจากการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมแลว การเปนศูนยกลางในการถายทอดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง และที่สําคัญหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมจะตองบูรณาการในการอํานวยความยุติธรรมอยางเปนเอกภาพ
เปาประสงค
1. กฎหมายที่เปนเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
2. ระบบการบริห ารงานยุ ติธรรมมี ประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล องกั บการเปลี่ยนแปลงและ
เปนไปตามมาตรฐานสากล
3. บูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนางานยุติธรรมทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธ
๑. ปรับปรุง แกไข เสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
๒. ศึกษา วิจัย และรวบรวมองคความรูเพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม
3 บูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย
๒. รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม
๓. รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมในกระบวนการยุติธรรม
แผนงาน
1. แผนงานการพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมายที่ลาสมัยของกระทรงยุติธรรม
2. แผนงานการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาเสนอกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย
3. แผนงานการบู ร ณาการ สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ พั ฒ นางานยุ ติ ธ รรมในประเทศและ
ตางประเทศ
๔. แผนงานพัฒนาความรวมมือกับพันธมิตรและเครือขายเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษทั้งใน
และตางประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมายที่ลาสมัยของกระทรงยุติธรรม
1.1 ทบทวนกฎหมายที่ลาสมัย และไมเปนธรรม
1.2 แกไข พระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ และยกรางพระราชบัญญัติ การแกไขฟนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด
1.3 ยกรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....
1.4 รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
1.5 แกไขพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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1.6 จั ดทํา ประมวล พระราชบัญ ญัติย าเสพติด โดยการทบทวนกฎหมายที่เกี่ย วของกับ
ยาเสพติดทั้งหมด
1.7 รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและค าทดแทนและคาใชจายแก จําเลยใน
คดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.8 รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรา ๑๒๔)
1.9 แกไขรางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมุงเนนการพัฒนาพฤตินิสัยของ
ผูตองขัง
1.10 รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่.....)
1.11 รางพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค4 ลักษณะ 2 การบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
1.12 รางพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 (การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ที่เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)
1.13 รางกฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติผูทําแผนและผูบริหาร
แผนฟนฟูกิจการ พ.ศ. ...
1.14 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....
1.15 รางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี (ฉบับที่ ..) และรางระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมวาดวยการประเมินราคาทรัพย (ฉบับที่ ..)
1.16 แกไขพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.17 ยกรางพระราชบัญญัติราชทัณฑฉบับใหม
1.18 เสนอแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
1.19 ยกรางพระราชบัญญัติบังคับคดี
1.20 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....
1.21 ปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบังคับคดีใหมีความทันสมัย
เปนสากล สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
1.22 โครงการยกระดับการบังคับคดีแพงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
1.23 โครงการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับกฎหมายแมแบบวาดวยลมละลายทั่วไปและลมละลาย
ขามชาติ
ฯ
2. แผนงานการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาเสนอกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย
2.1 โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
2.2 โครงการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.3 โครงการพัฒนานโยบายและยุทธสาสตรกระทรวงยุติธรรมเพื่อสงเสริมการรวมตัวของประชาคม
อาเซียน
2.4 โครงการเตรียมความพรอมดานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
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2.5 ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาเสนอกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย
2.6 เสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.7 เสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.8 เสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ....
2.9 เสนอรางระเบียบสํานักงาน ปปง.วาดวยการคุมครองและชวยเหลือผูใหถอยคําหรือผูที่
แจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ....
2.10 รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
2.11 ยกรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....
2.12 รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ....
2.13 เสนอพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
2.14 รางพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มาตรา 309
จัตวา
ฯ
3. แผนงานการบู ร ณาการ สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ พั ฒ นางานยุ ติ ธ รรมในประเทศและ
ตางประเทศ
3.1 ประสานความรวมมือในกลุมประเทศสามเหลี่ยมทองคําโดยความรวมมือในโครงการแมน้ํา
โขงปลอดภัย ๔ ประเทศ ประกอบดวย ไทย จีน พมา ลาว โดยควบคุมแหลงผลิต ผูคาสารตั้งตน
3.2 ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศเพื่อการจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ดี เชน
การประชุมสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ และการจัดประชุมอาเซียน
3.3 โครงการวาดวยการบังคับคดีกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา (จีน ญี่ปุน
เกาหลีใต) เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
3.4 โครงการประชุมองคการเจาพนักงานผูปฏิบัติงานดานลมละลายระหวางประเทศ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (International Association of Insolvency Regulators – IAIR)
3.5 โครงการประชุมใหญสามัญประจําป UIHJ สภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ณ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3.6 โครงการการประชุมคณะทํางาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดกลางและขนาดยอย) ประเทศ
ออสเตรียและประเทศสหรัฐอเมริกา
3.7 โครงการการประชุมคณะทํางาน 5 วาดวยกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการ
กฎหมายสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (กฎหมายลมละลาย) ประเทศ
ออสเตรียและประเทศสหรัฐอเมริกา
3.8 โครงการประชุมใหญขององคการระหวางประเทศ ผูประกอบวิชาชีพลมละลายและฟนฟู
กิจการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (INSOL-International Association of Restructuring Insolvency &
Bankruptcy Professionals)
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3.9 โครงการประชุมเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing
Business) ดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง (Enforcing Contract) และดานการแกปญหาการลมละลาย
(Resolving Insolvency) ของธนาคารโลก
3.10 โครงการเตรียมความพรอมเปนเจาภาพการประชุมสภา เจาพนักงานบังคับคดีระหวาง
ประเทศ (UIHJ) ในป 2018
3.11 บูรณาการความรวมมือกับกรมที่ดินและกรมปาไมในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
3.12 จัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.13 โครงการเสริมสรางศักยภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.14 โครงการเชื่อมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศาล สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เปนตน
3.15 โครงการพัฒนาเครือขายและกลไกความรวมมือ
3.16 โครงการพัฒนาความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายและการขาวในกลุมประเทศอาเซียน
3.17 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม (symposium)
3.18 โครงการประชุมเครือขายนิติวิทยาศาสตรอาเซียน (AFSN)
3.19 โครงการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือขายองคกรที่ใหบริการดานนิติเวชศาสตร
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
3.20 โครงการ ASEAN Human Rights Forum
3.21 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนองคความรู และกําหนดมาตรการ แนวทางการประสาน
ความรวมมือกับประเทศในกลุม Asean Economic Community หรือ AEC
3.22 โครงการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเพื่อการเปนศูนยกลางดานการบังคับคดีในอาเซียน
3.23 งานสงเสริมการอนุวัติขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rule)
3.24 โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนหญิงตั้งครรภ
ฯ
๔. แผนงานพัฒนาความรวมมือกับพันธมิตรและเครือขายเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษทั้งใน
และตางประเทศ
4.1 ประสานความรวมมือกับ UNODC ในการจัดการปญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคํา
และสงเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่
4.2 ประสานความรวมมือกับ UN และองคกรระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
4.3 ประสานความรวมมือในการสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งตน
ฯ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
ปจจุบันมีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับรูปแบบระบบราชการไทย
โดยเน น หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ใ นการบริ ห ารจั ด การ ทํ าให ห น ว ยงานได เ ข า มามี ส ว นร ว มในการทํ า งาน
หลั ก ธรรมาภิ บ าลจึ ง เป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การที่ ห ลายหน ว ยงานได นํ า มาใช เ พื่ อ แก ไ ขป ญ หา
การบริหารจัดการ ทั้งในดานหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุมคา ผูบริหารงานยุติธรรมจึงไดนําหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไปสูยุทธศาสตร
การปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
เปาประสงค
1. การบริหารจั ดการหนว ยงานมี ความเหมาะสม สามารถตอบสนองภารกิจ ไดอยางครบถว น
มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุ คลากรได รับการพัฒนาให มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริย ธรรม และประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุติธรรมไดรับการพัฒนา บูรณาการ
ฐานขอมูล และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
4. การสื่อสารองคกรสูสาธารณะมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบยุทธศาสตร ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ
4. พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมและทันสมัย
5. พัฒนาระบบการสื่อสารใหสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. รอยละของบุคลากรไดรับการฝกอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน
3. รอยละของการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายใน
องคกร
แผนงาน
1. แผนงานการพัฒนาระบบราชการกระทรวงยุติธรรม
2. แผนงานพัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐาน
3. แผนงานพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมในการใหบริการงานยุติธรรม
4. แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม
5. แผนงานพัฒนาระบบการสื่อสารใหเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง
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โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการพัฒนาระบบราชการกระทรวงยุติธรรม
1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางองคกรภายในหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
1.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.3 โครงการพัฒนาเทคนิคเพื่อการบริหารองคกรสมรรถนะสูง
1.4 โครงการสรางนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
1.5 โครงการพัฒนาระบบริหารใหมีประสิทธิภาพ ดานการจัดการเชิงกลยุทธ
1.6 โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดทํามาตรฐานกระบวนงานการปฏิบัติตอผูกระทํา
ผิดในชุมชน เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน
ฯ
2. แผนงานพัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐาน
2.1 โครงการพัฒนากรอบติดตามการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบราชการ
2.3 โครงการพัฒนาการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม
ฯ
3. แผนงานพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมในการใหบริการงานยุติธรรม
3.1 โครงการฝกอบรม เพื่อสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3.1.1 หลักสูตรนักทัณฑวิทยา
3.1.2 หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ
3.1.3 อบรมพนักงานสืบสวนสอบสวน/เจาหนาที่คดีพิเศษ/พนักงานสอบสวน
3.1.4 หลักสูตร พัฒนาทักษะพนักงาน เจาหนาที่ในการคุมครองพยาน
3.1.5 การเสริมสรางศักยภาพหัวหนาฝาย/งานบริหารงานทั่วไป
3.1.6 หลักสูตร “พนักงานพินิจมืออาชีพ”
3.1.7 พัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ย
3.1.8 การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเพื่อเพิ่มองคความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ในดานการบริหารจัดการ การบังคับคดี การเงินการคลัง การพัสดุ และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.9 ยกรางจรรยาบรรณวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีและเจาพนักงานพิทักษทรัพย
3.2 โครงการจัดทําเสนทางการพัฒนา (Development Road Map) ดานการบริหารงาน
ยุติธรรม และการปฏิบัติงานในหนาที่
3.3 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาของบุคลากร (Career Path)
3.4 โครงการกระจายโอกาสการพัฒนาบุคลากร
3.5 โครงการพัฒนาเครือขายดานทรัพยากรบุคคล
3.6 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
3.7 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ
ฯ
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4. แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม
4.1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับพัฒนาระบบบริหาร
4.2 โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม และ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
4.3 โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุตธิ รรม
4.4 โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม
4.5 จัดตั้งศูนยปฏิบัติงานสํารองกลางของกระทรวงยุติธรรม (Disaster Recovery Site: DR Site)
4.6 โครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรกระทรวงยุติธรรมแหงใหม
4.7 โครงการพัฒนาศูนยกลางบริการอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงยุติธรรม
4.8 โครงการจั ดทํ าระบบบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย ด า นสารสนเทศ กระทรวง
ยุติธรรม (Information Security Management System: ISMS)
ฯ
5. แผนงานพัฒนาระบบการสือ่ สารใหเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง
5.1 โครงการผลิตสื่อและเผยแพรงานประชาสัมพันธงานยุติธรรมตามนโยบายที่สําคัญสู
สาธารณะ
5.2 โครงการสื่อสารภายในองคกร
5.3 โครงการสรางเครือขายเพื่อการเรียนรูผาน Social Media และระหวางองคกร
ฯ

บทที่ ๓
แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ
๑. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติภายใตกลไกระดับตางๆ
๑.๑ ระดับนโยบาย
๑) คณะกรรมการพั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห ง ชาติ โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน มีหนาที่จัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม
แห ง ชาติ เ สนอต อ คณะรั ฐ มนตรี และเสนอแนะ ให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบายและแนวทาง
การบริหารงานยุติธรรมตอคณะรัฐมนตรี
๒) กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดนโยบายเรงดวน โดย พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ไดมอบนโยบายแกผูบริหารและเจาหนาที่กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
โดยมีนโยบายเรงดวน 6 ดาน ดังนี้
 นโยบายดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
 นโยบายดานการพัฒนาพฤตินิสัย แกไขฟนฟูผูกระทําผิดและการปองกันการกระทําผิด
 นโยบายดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
 นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 นโยบายดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
 นโยบายดานการพัฒนากฎหมาย
๑.๒ ระดับปฏิบัติทั้งในสวนกลางและในพื้นที่เปาหมาย
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทกระทรวงยุติธรรม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนที่
ปรึกษา มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน มีหนาที่กําหนดนโยบายทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนา
กระทรวงยุติธรรมในการจัดทําแผนแมบทกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งควบคุม กํากับ ติดตามและเสนอแนะ
การดําเนินงานในการจัดทําแผนแมบทใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๒. ปจจัยแหงความสําเร็จ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมใหสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม จําเปนตองให
ความสําคัญกับปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญ อันจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของแผน ดังนี้
๒.๑ มีกลไกการนําแผนยุทธศาสตรฯ ไปปฏิบัติและระบบการประเมินผล ทั้งในระดับนโยบายและ
อํานวยการปฏิบัติ เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมที่
ตอเนื่องและสรางตัวชี้วัดความสําเร็จ

๔๐
๒.๒ มีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาลอยางชัดเจน เพื่อจะไดมีการผลักดันงบประมาณในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
กระทรวงยุตธิ รรม เพื่อจะไดมีการผลักดันงบประมาณในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม
๒.๓ มีการสรางความสมดุลและความสอดคลองทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการ
มีตัว ชี้วั ดที่ จะเป นตัว ประเมิน ผลหรื อตัดสิน รว มกัน ดวยการตระหนักถึงความเปาหมายและผลสําเร็จ ของ
กิจกรรม
๒.๔ มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูในมิติดานการบริหารงานยุติธรรม โดย
มีหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการศึกษาวิจัยและสรางองคความรูเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรมไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อใหมีงบประมาณดําเนินงาน
เปนของตัวเองและสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัว
๒.๕ มี ส วนร ว มจากหน ว ยงานในสั ง กั ด กระบวนการจั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม
สําเร็จลุลวง สวนหนึ่งเกิดจากผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ จึงทําให
กระบวนการเป น ไปดว ยความราบรื่น โดยผูบ ริห ารหลายทานใช วิธีการใหแนวทางในการปฏิบัติ ทิศทาง
ในการดําเนินงาน และเปาหมายที่ตองการ ในขณะที่ระหวางการระดมสมองเพื่อการจัดทําแผนฯ ผูบริหาร
ของกระทรวงฯ เปดโอกาสใหผูเขารวมจัดทําแผนฯ ไดมีอิสระอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอ
เชิงยุทธศาสตร นอกจากนี้ในขั้นตอนตั้งแตการจัดทําวิสัยทัศน และ SWOT Analysis พรอมทั้งประเด็นยุทธศาสตร
ผูเขารวมประชุมไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและหาทางออกในประเด็นปญหาตางๆ ดังนั้น ปจจัยสําคัญ
ที่สงผลใหกระบวนการจัดทําแผนฯ ดําเนินไปไดอยางสัมฤทธิ์คือ การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
ระดับตน และเจาหนาที่ในระดับกรม
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