


ประกาศ คสช. 

1. ฉบับที ่63/2557  
เร่ือง นโยบายเก่ียวกับ

กระบวนการยุติธรรม 

ของรัฐ  

1. ฉบับที ่44/2558 
เร่ือง ให้เรือนจาํในสังกัด

กรมราชทัณฑ์กระทรวง

ยุติธรรมปฏิบติัตามหมาย

ของศาลทหาร 

1. ฉบับที ่109/2558 
เร่ือง การแก้ไขเพิม่เติม

กฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด 

1. ฉบับที ่72/2557  
เร่ือง การดาํเนินการตาม

กฎหมายประกอบรัฐ 

ธรรมนญูว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปราม

การทจุริต 

1.ฉบับที ่70/2557  
เร่ือง มาตรการช่ัวคราว

ในการแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวและ

การค้ามนษุย์ 

2. ฉบับที ่108/2557 
เร่ือง การปฏิบติัต่อผูต้้อง

สงสัยว่ากระทาํผดกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติดเพือ่เข้าสู่

การบาํบดัฟ้ืนฟูและดแูลผู้

ผา่นการบาํบดัฟ้ืนฟู 

2. ฉบับที ่112/2557 
เร่ือง แก้ไขเพิม่เติม

ระเบยีบสาํนักนายกรัฐ 

มนตรีว่าด้วยการป้องกัน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมใิห้

เก่ียวข้องยาเสพติด 

คาํส ัง่ คสช. 

2. ฉบับที ่98/2558 
เร่ือง การแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

 

3. ฉบับที ่110/2557  
เร่ือง การแก้ไขเพิม่เติม

กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ 

3. ฉบับที ่116/2557 
เร่ือง การแก้ไขเพิม่เติม

กฎหมายว่าด้วย

มาตรการในการ

ปราบปรามผูก้ระทาํผดิ

เก่ียวกับยาเสพติด 

1. ฉบับที ่69/2557
เร่ือง มาตรการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการ

ทจุริตและประพฤติมิ

ชอบ 

1. ฉบับที ่73/2557  
เร่ืองการแต่งต้ัง

คณะกรรมการนโยบาย

การจัดการปัญหา

แรงงานต่างด้าวและ

การค้ามนษุย์ 

2. ฉบับที ่74/2557  
เร่ือง แต่งต้ัง

คณะอนกุรรมการ

ประสานงานการจัดการ

ปัญหาแรงงานต่างด้าว

และการค้ามนษุย์  

1. ฉบับที ่41/2557 

เร่ือง การปราบปรามและ

หยุดย้ังการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด 



นโยบาย 

รฐับาล 

ขอ้ 3  

การลดความเหล ือ่ม

ลํ้าของสงัคม และการ

สร้างโอกาสการเขา้ถงึ

บรกิารของรฐั 

ขอ้ 11  

การปรบัปรุงกฎหมาย

และกระบวนการ

ยุตธิรรม 

ขอ้ 2  

การรกัษาความม ัน่คง

ของรฐัและการ

ต่างประเทศ 

ขอ้ 10  

การส่งเสรมิการบรหิาร

ราชการแผน่ดนิท ีม่ ี

ธรรมาภบิาลและการ

ป้องกนัปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤตมิชิอบ

ในภาครฐั 

ขอ้ 2  

การรกัษาความ

ม ัน่คงของรฐัและการ

ต่างประเทศ 

ขอ้ 11  

การปรบัปรุงกฎหมาย

และกระบวนการ

ยุตธิรรม 

ขอ้ 11  

การปรบัปรุง

กฎหมายและกระบวน 

การยุตธิรรม 

ขอ้ 11  

การปรบัปรุงกฎหมาย

และกระบวนการ

ยุตธิรรม 

นโยบาย

กระทรวง

ยุตธิรรม 

1. ด้านการอาํนวย

ความยุตธิรรมเพ ือ่

ลดความเหล ือ่มลํ้า 

2. ด้านการพฒันา

พฤตนิสิยั  แก้ไข

ฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิ 

และการป้องกนัการ

กระทาํผดิ 

3. ด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพตดิ 

4. ด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ

ในภาครฐั 

5. ด้านการป้องกนั

และปราบปราม

อาชญากรรมพเิศษ 

6. ด้านการพฒันา

กฎหมาย 



นโยบาย

กระทรวง

ยุติธรรม 

1. ด้านการอาํนวย

ความยุติธรรมเพือ่ลด

ความเหล่ือมลํ้า 

2. ด้านการพฒันา

พฤตินิสัย  แก้ไข

ฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิ 

และการป้องกันการ

กระทาํผดิ 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด 

4. ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต

ในภาครัฐ 

5. ด้านการป้องกัน

และปราบปราม

อาชญากรรมพเิศษ 

6. ด้านการ

พฒันากฎหมาย 

Road Map  

ของ

กระทรวง

ยุติธรรม 

1. ด้านอาํนวยความ

ยุติธรรมเพือ่ลดความ

เหล่ือมลํ้าในสังคม 

(RM1) 

2. ด้านสร้างความ

ปลอดภัยในสังคม 

(RM 2) 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด (RM 3) 

4. ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต

ในภาครัฐ (RM 4) 

5. ด้านการป้องกัน

และปราบปราม

อาชญากรรมพเิศษ 

(RM 5) 

6. ด้านการ

พฒันากฎหมาย

และกระบวน การ

ยุติธรรมของ

ประเทศ (RM 6) 

RM 1.1 ประชาชนเขา้ถงึ

การใหบ้รกิารงานยุตธิรรม 

RM 1.2 ไกลเ่กล ีย่ระงบัขอ้

พพิาททางแพง่และอาญา 

RM 1.3 คุ้มครองเยยีวยา 

ผูไ้ด้รบัผลกระทบตามบท 

บญัญตักิฎหมายและสทิธิ

มนุษยชน 

RM 1.4 กระตุ้นเศรษฐกจิ

โดยระบบงานบงัคบัคด ี

RM 2.1 พฒันางาน

พฤตนิสิยัเพ ือ่สร้าง

สงัคมปลอดภยั 

RM 2.2 แกไ้ขฟ้ืนฟู

ผูก้ระทาํผดิในชุมชน 

RM 2.3 สงเคราะห์ 

ดูแลผูผ้า่นการพฒันา

พฤตนิสิยั 

 

RM 3.1 การกาํหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

RM 3.2 ป้องกนัและสร้างภูมคุ้ิมกนัยา 

เสพตดิ 

RM 3.3 การบาํบดัฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ 

RM 3.4 การปราบปรามและการบงัคบัใช้

กฎหมาย 

RM 3.5 การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายที่

เก ีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 

RM 3.6 ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

RM 3.7 การบรหิารจดัการอย่าง 

บูรณาการ 

RM 4.1 ป้องกนัและการ

ปราบปรามการทุจรติใน

ภาครฐั 

RM 5.1 เพ ิม่ประสทิธ ิ

ภาพการป้องกนัและ

ปราบปรามอาชญา 

กรรมพเิศษ 

RM 5.2 ส่งเสรมิงาน

นติวิทิยาศาสตร์ในการ

สบืสวน สอบสวนและ

ดาํเนนิคดอีาชญา 

กรรมพเิศษ 

 

RM 6.1 ปรบัปรุง 

แกไ้ข ทบทวน

กฎหมายทีล่า้สมยั 

RM 6.2 พฒันาและ

เสนอกฎหมายใหม่ท ี่

สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ 

 



Road Map  

ของกระทรวง

ยุติธรรม 

1. ด้านอาํนวยความยุติธรรมเพือ่ลด

ความเหล่ือมลํ้าในสังคม (RM1) 

2. ด้านสร้างความ

ปลอดภัยในสังคม 

(RM 2) 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด  

(RM 3) 

4. ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตใน

ภาครัฐ (RM 4 ) 

5. ด้านการป้องกัน

และปราบปราบ

อาชญา กรรมพเิศษ 

(RM 5) 

6. ด้านการพฒันา

กฎหมายและกระ 

บวนการยุติธรรม

ของประเทศ (RM 

6) 

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2558 - 

2561 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่1 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่5 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่

2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่4 

พฒันาประสทิธภิาพ

การบรกิารประชาชน

ให้เขา้ถงึความ

ยุตธิรรม  

พฒันาระบบการ

บรหิารจดัการโดย

ยดึหลกัธรรมาภบิาล 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างม ี

ประสทิธภิาพ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างม ี

ประสทิธภิาพ 

พฒันากฎหมาย 

กระบวน การยุตธิรรม 

และส่งเสรมิความร่วมมอื

กบัทุกภาคส่วนท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 

ส่วนราชการ :

ผลผลิต / 

โครงการ 

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

เสรมิสร้างประสทิธ ิ

ภาพงานยุตธิรรม

เพ ือ่การสร้างความ

เป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 

ผลผลติ : สนบัสนุน

การบรหิารจดัการ

หนว่ยงานในสงักดั

และให้บรกิารแก่

ประชาชนในด้านงาน

ยุตธิรรม  

ผลผลติ : ผูต้้องขงั

ได้รบัการควบคุม ดูแล   

ผลผลติ : หมูบ่า้น 

/ชุมชนและกลุม่เป้า 

หมายได้รบัการ

ป้องกนั แก้ไขปญัหา 

ตลอดจนควบคุมม ิ

ให้มกีารแพร่ระบาด

ของยาเสพตดิ 

ผลผลติ : ผูเ้สพและ

ผูต้ดิยาเสพตดิได้รบั

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ในระบบบงัคบับาํบดั 

ผลผลติ : ป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั   

ผลผลติ : การจดัการ

คดพีเิศษแลว้เสรจ็ตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด 

โครงการ : พฒันา

ระบบกฎหมายและ

กระบวนการยุตธิรรม

เพ ือ่ส่งเสรมิความ

เช ือ่มโยงระหว่างกนัใน

ประชาคมอาเซยีน  

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

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

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



Road Map  

ของกระทรวง

ยุติธรรม 

1. ด้านอาํนวยความยุติธรรมเพือ่

ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

(RM1) 

2. ด้านสร้าง

ความปลอดภัยใน

สังคม (RM 2) 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด (RM 3) 

4. ด้านการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทจุริตในภาครัฐ 

(RM 4 ) 

5. ด้านการป้องกัน

และปราบปราม

อาชญากรรมพเิศษ 

(RM 5) 

6. ด้านการพฒันา

กฎหมายและกระ 

บวนการยุติธรรม

ของประเทศ  

(RM 6) 

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง

ยุติธรรม พ.ศ. 

2558 – 

2561 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที ่๑ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที ่5 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที ่4 

พฒันา

ประสทิธภิาพการ

บรกิารประชาชนให้

เขา้ถงึความ

ยุตธิรรม  

พฒันาระบบการ

บรหิารจดัการโดย

ยดึหลกัธรรมาภิ

บาล 

พฒันาระบบการ

ปฏบิตัต่ิอผูก้ระทาํ

ผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

พฒันาระบบการ

ปฏบิตัต่ิอผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

พฒันากฎหมาย 

กระบวนการยุตธิรรม 

และส่งเสรมิความ

ร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน

ท ัง้ในและต่างประเทศ 

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

พฒันาและส่งเสรมิ

ยุตธิรรมชุมชน 

เพ ือ่การเขา้ถงึ

ความยุตธิรรมของ

ประชาชน 

ผลผลติ : ผูต้้องขงั

ได้รบัการแกไ้ข ฟ้ืนฟู

และพฒันาพฤตนิสิยั 

ผลผลติ : ผูต้้องขงั

ตดิยาเสพตดิได้รบั

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

  

ผลผลติ : มาตรฐาน

งานด้านนติวิทิยา 

ศาสตร์ ได้รบัการ

กาํหนด 

  

ผลผลติ : งานวจิยั

เพ ือ่การพฒันา

กระบวนการยุตธิรรม  

  
(รวมกองทนุ) 

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

RM 1.1 RM 2.1, 2.2, 2.3 RM 3.3 RM 5.2 RM 6.2  
131.8800  176.4618  669.3281  88.1602  11.4091  



Road Map  

ของกระทรวง

ยุตธิรรม 

1. ด้านอาํนวยความยุติธรรมเพือ่ลด

ความเหล่ือมลํ้าในสังคม (RM1) 

2. ด้านสร้างความ

ปลอดภัยในสังคม  

(RM 2) 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด (RM 3) 

4. ด้านการป้องกัน

และปราบปรามการ

ทจุริตในภาครัฐ 

(RM 4 ) 

5. ด้านการป้องกัน

และปราบปราม

อาชญากรรมพเิศษ 

(RM 5) 

6. ด้านการพฒันา

กฎหมายและกระ 

บวนการยุติธรรม

ของประเทศ  

(RM 6) 

แผน

ยุทธศาสตร์

กระทรวง

ยุตธิรรม 

พ.ศ. 2558 

- 2561 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่๑ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่5 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่

 2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่4 

พฒันาประสทิธภิาพ

การบรกิารประชาชนให้

เขา้ถงึความยุตธิรรม  

พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการโดยยดึหลกัธรร

มาภบิาล 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

พฒันากฎหมาย 

กระบวนการยุตธิรรม 

และส่งเสรมิความ

ร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน

ท ัง้ในและต่างประเทศ 

28 

ผลผลติ/ 
สป.ยธ. (4) กพน. (2) กพน. (1) สนว. (2) TIJ (1) 

โครงการ : ช่วยเหลอื

ประชาชนให้เขา้ถงึความ

ยุตธิรรม  

ผลผลติ : เดก็ 

เยาวชน และผูเ้ยาว์ได้รบั

การคุ้มครองและปฏบิตั ิ

ตามมาตรฐาน  

ผลผลติ : เดก็และ

เยาวชนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัยา

เสพตดิได้รบัการบาํบดั 

แก้ไขและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ   

ผลผลติ : ผลการ

ตรวจพสูิจนแ์ละ

วเิคราะห์ ด้านนติ ิ

วทิยาศาสตร์   

ผลผลติ : องค์

ความรู้ เพ ือ่สนบัสนุนให้

เกดิการพฒันา

กระบวนการยุตธิรรม 

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

RM 1.1 RM 2.1 RM 3.3 RM 5.2 RM 6.2  
20.0000  1,017.1970  119.1229  419.5396  36.3044  



Road Map  

ของกระทรวง

ยุตธิรรม 

1. ด้านอาํนวยความยุติธรรมเพือ่ลด

ความเหล่ือมลํ้าในสังคม (RM1) 

2. ด้านสร้างความ

ปลอดภัยในสังคม 

(RM 2) 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด (RM 3) 

4. ด้านการป้องกัน

และปราบปรามการ

ทจุริตในภาครัฐ 

(RM 4 ) 

5. ด้านการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

อาชญากรรม

พเิศษ (RM 5) 

6. ด้านการพฒันา

กฎหมายและกระ บวน

การยุติธรรมของ

ประเทศ  

(RM 6) 

แผน

ยุทธศาสตร์

กระทรวง

ยุตธิรรม 

พ.ศ. 2558 

- 2561 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่๑ ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่5 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่3 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่3 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท ี ่4 

พฒันาประสทิธภิาพ

การบรกิารประชาชนให้

เขา้ถงึความยุตธิรรม  

พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการโดยยดึหลกัธรร

มาภบิาล 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

พฒันากฎหมาย 

กระบวนการยุตธิรรม และ

ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัทุก

ภาคส่วนท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 

28 ผลผลติ กคส. (1) กพน. (3) สกธ. (2) 
ผลผลติ : ประชาชน

ได้รบัการส่งเสรมิ 

คุ้มครอง มหีลกัประกนั

ด้านสทิธเิสรภีาพตาม

บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

และหลกัการสทิธิ

มนุษยชน 

ผลผลติ : เดก็และ

เยาวชนได้รบัการ

พฒันาพฤตนิสิยั 

ผลผลติ : นโยบาย 

แนวทาง มาตรการเพ ือ่

สนบัสนุนการพฒันา

กระบวนการยุตธิรรม  

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

RM 1.3 RM 2.3 RM 6.2  
579.7098  810.8552  123.7342  



Road Map  

ของกระทรวง

ยุตธิรรม 

1. ด้านอาํนวยความยุติธรรมเพือ่ลด

ความเหล่ือมลํ้าในสังคม (RM1) 

2. ด้านสร้างความ

ปลอดภัยในสังคม 

(RM 2) 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด (RM 3) 

4. ด้านการป้องกัน

และปราบปรามการ

ทจุริตในภาครัฐ 

(RM 4 ) 

5. ด้านการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

อาชญากรรม

พเิศษ (RM 5) 

6. ด้านการพฒันา

กฎหมายและกระบวน 

การยุติธรรมของ

ประเทศ  

(RM 6) 

แผน

ยุทธศาสตร์

กระทรวง

ยุตธิรรม 

พ.ศ. 2558 

- 2561 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่๑ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่5 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่4 

พฒันาประสทิธภิาพ

การบรกิารประชาชนให้

เขา้ถงึความยุตธิรรม  

พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการโดยยดึหลกัธรร

มาภบิาล 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

พฒันากฎหมาย 

กระบวนการยุตธิรรม และ

ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัทุก

ภาคส่วนท ัง้ในและ

ต่างประเทศ 

28 ผลผลติ กบค. (1) คป. (2) TIJ (1) 
ผลผลติ : การบงัคบั

คดแีละวางทรพัย์  

ผลผลติ : ผูก้ระทาํ

ผดิได้รบัการสบืเสาะและ

พนิจิ ควบคุม 

สอดส่อง และแก้ไขฟ้ืนฟู   

ผลผลติ : นโยบาย 

แนวทาง เพ ือ่พฒันา

กระบวนการประนอมขอ้

พพิาทและอนุญาโตตุลาการ  

(ย.1/ป.3/ก.5) RM 2.2 (ย.4/ป.2/ก.2) 

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



Road Map  

ของกระทรวง

ยุตธิรรม 

1. ด้านอาํนวยความยุติธรรมเพือ่ลด

ความเหล่ือมลํ้าในสังคม (RM1) 

2. ด้านสร้างความ

ปลอดภัยในสังคม 

(RM 2) 

3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด (RM 3) 

4. ด้านการป้องกัน

และปราบปรามการ

ทจุริตในภาครัฐ 

(RM 4 ) 

5. ด้านการ

ป้องกันและ

ปราบปราม

อาชญากรรม

พเิศษ (RM 5) 

6. ด้านการพฒันา

กฎหมายและกระบวน 

การยุติธรรมของ

ประเทศ  

(RM 6) 

แผน

ยุทธศาสตร์

กระทรวง

ยุตธิรรม 

พ.ศ. 2558 

- 2561 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่๑ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่5 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่2 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ท ี ่4 

พฒันาประสทิธภิาพ

การบรกิารประชาชนให้

เขา้ถงึความยุตธิรรม  

พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการโดยยดึหลกั 

ธรรมาภบิาล 

พฒันาระบบการ

ปฏบิตัต่ิอผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

พฒันาระบบการปฏบิตั ิ

ต่อผูก้ระทาํผดิ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

บงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

พฒันากฎหมาย กระบวน 

การยุตธิรรม และส่งเสรมิ

ความร่วมมอืกบัทุกภาค

ส่วนท ัง้ในและต่างประเทศ 

28 ผลผลติ สป.ยธ./กคส. สกธ. (3) TIJ (2) * 
กองทุนยุตธิรรม   โครงการ : คนืคนดสู่ี

สงัคม   
ผลผลติ : การอนุวตั ิ

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

RM 1.1 RM 2.3 RM 6.2  
100.0000  55.5300  100.7264  

TIJ(3) * 
ผลผลติ : การขยายความ

ร่วมมอืระดบัภายในประเทศ 

ภูมภิาคและระหว่างประเทศ 

(ย.4/ป.2/ก.3) 

RM 6.2  

. . . 12.8359 
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