
๑ 

 

สรุปงาน โครงการ และกิจกรรมส าคัญตาม Road  Map กระทรวงยุติธรรม 
ของส านักงานกิจการยุติธรรม 

 
 

ล าดับ 
 

เรื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม  
สัมฤทธิ์ผล/ระยะ Road Map 

ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

(พ.ค.–ก.ย. ๕๗) (ก.ย.๕๗-เม.ย.๕๙) (เม.ย.๕๙เป็นต้นไป) 

๒. สร้างความปลอดภัยในสังคม     
 **การป้องกันการกระท าผิด  ๑. โครงการช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กระท าผิดซ้ า (โครงการคืนคนดีสู่สังคม) / / / 

ผลสัมฤทธ์ิ :  
ผู้พ้นโทษ สามารถกลับคืนสู่สังคมและด้ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมทั้งไม่หวนกลับไปกระท้าผิดซ้้า และสังคมปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณ์และความรังเกียจที่มีต่อผู้พ้นโทษ  

๖. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 ปรับปรุงแก้ไขทบทวน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ทบทวนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  

   - พิจารณาทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และกิจกรรมการด้าเนินงานภายใต้แผน
แม่บทฯ  
   - กฎหมายต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ภายใต้การด้าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ได้แก่ 
     ๑) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

     ๒)  พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕  

     ๓) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....  

     ๔) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

     ๕) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และอนุ
บัญญัติที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องออกตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

    ๖) การก้าหนดมาตรการการลงโทษระดับกลาง 

 / / 

๒. ทบทวนกฎหมายใหม่ที่ล้าสมัย  เช่น 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 

/ /  



๒ 

 

รายละเอียดประกอบ Road Map กระทรวงยุติธรรม 
ของส านักกิจการยุติธรรม  

 

เรื่อง 
โครงการ/กิจกรรม  

(ที่ส าคัญและสอดคล้องกับหัวข้อหลัก)  
ระยะเวลา
ด าเนินการ  

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)  ผลส าเร็จ 

๒. สร้างความปลอดภัยในสังคม  
**การป้องกันการ
กระท าผิด 

๑. โครงการช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กระท าผิดซ้ า 
(โครงการคืนคนดีสู่สังคม)  

๑.๑ จ้างงานผู้พ้นโทษ ได้แก่  
    - จ้างงานผู้พ้นโทษกรมราชทัณฑ์  
    - จ้างงานผู้ถูกคุมความประพฤติและพ้นการ
คุมประพฤติ 

    - จ้างงานเด็กและเยาวชนตามคุณสมบัติของ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

๑.๒ พัฒนาระบบงานบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด  

๑.๓ สร้างภาพลักษณ์ให้สังคมยอมรับและให้
โอกาสผู้พ้นโทษ 

ระยะที่ ๑ - ๓ - ผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน 
จ้านวน ๕๖๐ คน  

- ระบบงานบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕๕,๕๓๐,๐๐๐ บาท ผู้พ้นโทษ สามารถกลับคืนสู่สังคมและ
ด้ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมทั้งไม่หวน
กลับไปกระท้าผิดซ้้าและสังคมปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ภาพลักษณ์และความรังเกียจที่มีต่ อผู้
พ้นโทษ  

๖. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
6.1 ปรับปรุงแก้ไข
ทบทวนกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 
 
 

๑. ทบทวนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ 

   - พิจารณาทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง และกิจกรรมการด้าเนินงานภายใต้แผน
แม่บทฯ  
   - กฎหมายต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ภายใต้การ
ด้าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ได้แก่ 
     ๑) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ระยะที่ ๒ - ๓ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้
ภายใต้แผนแม่บทการ

บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

-  



๓ 

 

เรื่อง 
โครงการ/กิจกรรม  

(ที่ส าคัญและสอดคล้องกับหัวข้อหลัก)  
ระยะเวลา
ด าเนินการ  

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)  ผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  

     ๒)  พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕  

     ๓) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการ
ฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....  

    ๔) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

    ๕) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องออกตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

    ๖) การก้าหนดมาตรการการลงโทษ
ระดับกลาง 
๒. ทบทวนกฎหมายใหม่ที่ล้าสมัย 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 

ระยะที่ ๒ - ๓ กฎหมายได้รับการปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 กฎหมาย/ร่างกฎหมายที่ล้าสมัย ได้รับการ
ปรับปรุง/ผ่านความเห็นชอบ 

 
 
 



๔ 

 

 
ล าดับ 

 
เรื่อง 

 
โครงการ/กิจกรรม  

สัมฤทธ์ิผล/ระยะ Road Map 
ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ 

(พ.ค.–ก.ย. ๕๗) (ก.ย.๕๗-เม.ย.๕๙) (เม.ย.๕๙เป็นต้นไป) 
ผลสัมฤทธ์ิ : 
กฎหมาย/ร่างกฎหมายในโครงการหลักตามแผนแม่บทฯ ได้รับการปรับปรุง/ผ่านความเห็นชอบ 

 6.2 พัฒนาและ เสนอกฎหมาย
ใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

- ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาเสนอกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  
- พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและมีผลกระทบกับประชาชน  
- เสนอร่างกฎหมายตามขั้นตอน เช่นร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. ....  

 / / 

ผลสัมฤทธ์ิ : 
 มีการเสนอกฎหมายใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์  

 **การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แก่ประชาชน 

- ส้ารวจความคิดเห็นประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
- รวบรวมศึกษาและวิเคราะห์สถิติข้อมูลเพ่ือจัดท้าเป็นรายงานสถานการณ์ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
- น้าเสนอข้อมูลรายงานสถานการณ์ดังกล่าวแก่รัฐบาลและประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ 

 / / 

ผลสัมฤทธ์ิ : 
 ประชาชนรับทราบรายงานสถานการณ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 

 

 
 


