ความเชื่อมโยงแผนระดับ 1 - 3 ของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

กยผ.กคส. สถานะ : 02.12.63

ยุทธศาสตรชาติ (6 ยุทธศาสตร) วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความมั่นคง

1

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4

: บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ ทุกระดับ
KPI : ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

6

: สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

: กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ

KPI : ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

KPI : ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23 ประเด็น)
ความมั่นคง

1

กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

22

: ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ/ทุกระดับ เพิ่มขึ้น

: การอํานวยความยุติธรรมเปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใสเปนธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

2) แผนยอย : การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
KPI : ขั้นตอนการอํานวยความยุติธรรมใชนวัตกรรม
เพื่อความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว

1) แผนยอย : การพัฒนากฎหมาย
KPI : สัดสวนของกม.ไดรับการทบทวน/แกไขปรับปรุง/ยกเลิก
: ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใชกฎหมาย

แผนยอย : การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
KPI : สถิติ จํานวนเหตุรุนแรง ลดลง

แผนปฏิรูปประเทศ (13 ดาน)
3

กฎหมาย

: ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัยและเปนอุปสรรค
ตอประชาชน
ประเด็นยอย : มีกลไกทบทวนกฎหมายที่ลาสมัย

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

กระบวนการยุติธรรม

4

: พัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพือ่ ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นยอย : พัฒนามาตรการใหเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรการ
ปฏิบัติตอผูเสียหาย และพยานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

16.10 สรางหลักประกันวาสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลและมีการปกปองเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานโดยเปนไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหวางประเทศ
16.b สงเสริมและบังคับใชกฎหมายและนโยบายที่ไมเลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

KPI : จํานวนของกม.ที่ลาสมัย กม.ที่กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรม / เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ KPI : - ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการคุมครองสิทธิผูเสียหาย พยาน ผูตองหา/จําเลยที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน ผูตองหา/จําเลยตอการดําเนินมาตรการคุมครองสิทธิของหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
- รอยละของการรองเรียนของผูเสียหาย พยาน ผูตองหา/จําเลย ตอการไดรับการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม
นโยบายที่ 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
- รอยละของผูเสียหาย พยาน ผูตองหา/จําเลยที่ไดรับการแจงสิทธิในทุกขั้นตอนการดําเนินคดี ความคืบหนาในการดําเนินคดี และผลการพิจารณาหลักฐานในคดี
นโยบายที่ 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต รองรับ
- ระดับความพึงพอใจของผูเสียหายตอประสิทธิภาพของกระบวนการชดใชเยียวยาคาเสียหาย / ตอประสิทธิภาพของทนายความและที่ปรึกษากม.ที่รัฐจัดหาให
แผนที่ 3.7.6 การสรางความสามัคคีปรองดอง / 3.7.7 การปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จชต.
- จํานวนเรื่องที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดี

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย Thailand 4.0

นโยบายหลักที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเรงดวนที่ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุข
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต

1. การพัฒนาทุนมนุษย
2. สรางสังคมที่อยูดีมีสุข
3. การรักษาสิ่งแวดลอม
4. การสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (10 ยุทธศาสตร)
2

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา

สรางความมั่นคงแหงชาติสูความยั่งยืน

5

: เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
KPI : การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรเพิ่มขึ้น

6

: ประชาชนในจชต.ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/มีโอกาสในการศึกษา/อาชีพ
KPI : มูลคาความเสียหายและการกอเหตุรายที่มีมูลเหตุจากความไมสงบลดลง

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

: เพิ่มคะแนนการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น (ปฏิรูปกม.ใหทันสมัย/ปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมใหมีประสิทธิภาพ)
KPI : การรับรูการทุจริตสูงขึ้น

แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) (5 ยุทธศาสตร)
KPI ภาพรวมแผนแมบทฯ 3 ตัว : 1. ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น / 2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนนอยลง / 3. ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดทั่วถึงและเทาเทียม

1

การเสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวม
ดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

2

การสงเสริมและพัฒนากระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ทั้งทางอาญา ทางแพงและพาณิชย และทางปกครอง

3

: 1) ประชาชนเขาถึงความยุติธรรมในรูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึง
2) ยุติความขัดแยง สรางความสมานฉันทโดยใชกระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
KPI : 1) จํานวนขอพิพาทและคดีความที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
2) ทัศนคติ ความพึงพอใจตอการเขาถึงและการใหบริการของกระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท

: ประชาชนและชุมชนเขมแข็ง มีภูมิคุมกันเมื่อเกิดปญหาตางๆ จัดการปญหา
เองไดในเบื้องตนและปองกันไมใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
KPI : ความรูความเขาใจเรื่องสิทธิและความรูพื้นฐานในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนเพิ่มขึ้น

การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม
: 1) การบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากขึ้น
2) ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
3) ประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม

พัฒนาระบบ
การปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิด

KPI : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนตอการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม

5

การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
ดวยดิจิทัล

: การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
KPI : มีระบบฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงทุกหนวยงานและใชประโยชนในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) (6 ยุทธศาสตร) วิสัยทัศน “สรางสังคมแหงความเปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียม”
KPI ผลสัมฤทธิ์กระทรวง :

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง : 1. การปฏิบัติและบังคับใชกฎหมายมีความทั่วถึงและเปนธรรม / 2. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย / 3. อํานวยความยุติธรรมดวยความโปรงใส รวดเร็ว ทั่วถึง และเสมอภาค / 4. ปญหายาเสพติดไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ
2. จํานวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีสวนรวมในการ
3. อัตราสวนที่เพิ่มขึ้นของจํานวนขั้นตอนในการอํานวยความยุติธรรมที่ใชนวัตกรรมและ
1. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช
4. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหายาเสพติดดีขึ้นอยางนอย รอยละ 50
ทบทวนความจําเปนเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รอยละ 80
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปรงใส สะดวกและรวดเร็ว รอยละ 75 ของจํานวนขั้นตอนที่สําคัญ
กฎหมาย รอยละ 80

เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการกระทรวง

1

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ในงานยุติธรรมมีความทันสมัย
สอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

KPI : จํานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ไดรับการปรับปรุง ทบทวน แกไข
ใหสอดคลองกับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงไป 4 ฉบับ

2

2. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจาก การใหบริการงานยุติธรรม
อยาง รวดเร็ว ทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรม

สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ

KPI : รอยละของปชช.และจนท.รัฐที่ไดรับความรู ความเขาใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกปองคุมครองสิทธิของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิผูอื่น รอยละ 70

3. อัตราการกระทําผิดซ้ําของผูผา นการพัฒนาพฤตินสิ ัยลดลง

3

4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปองกันอาชญากรรม
และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา

KPI : ระดับความสําเร็จของการอํานวยความยุติธรรมตามมาตรฐานที่กําหนด / ระดับความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
รอยละของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการประชาชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ /
รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการตอหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม

5. การแพรระบาดของยาเสพติดลดลง ผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดรับ
การดูแล อยางทั่วถึงและเหมาะสม
ปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ

สงเสริมคนดีสูสังคม

ปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด

ยุทธศาสตรกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) (5 ยุทธศาสตร) วิสัยทัศน : “สังคมรูหนาที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม
1

สงเสริมใหสังคมรูหนาที่และเคารพสิทธิมนุษยชน
: 1. ประชาชนกลุมเปาหมายรับรูสิทธิมนุษยชนและหนาที่ตามกฎหมาย

2. ประชาชนกลุมเปาหมายสามารถปกปองคุมครองสิทธิของตนเองได และการละเมิด
สิทธิของผูอื่นลดลง
KPI : 1. สัดสวนของประชาชนกลุมเปาหมายรับรูสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และหนาที่ตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
2. จํานวนขอรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางนอย 1 ดาน และ 1 กลุมเปาหมาย ลดลง
3. รอยละของสถานศึกษาเปาหมายที่นําวิชาสิทธิมนุษยชนไปจัดกระบวนการเรียนรู

2

สงเสริมและพัฒนาระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท
: 1. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพิ่มมากขึ้น
2. ปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักลดลง

KPI : 1. รอยละของขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถยุติไดดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท
2. รอยละของประชาชนยื่นคํารองขอเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
3. ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูลสถิติการไกลเกลี่ยของหนวยงานซึ่งดําเนินการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท

3

พัฒนาระบบและมาตรการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 4
: 1. การจัดทํารายงานประเทศ การติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะฯ รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ประเทศไทยปฏิบัติตามขอเสนอแนะตามกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (ที่รับผิดชอบ) เพิ่มขึ้น

KPI : 1. ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประเทศภายในกรอบระยะเวลาที่สหประชาชาติกําหนด
2. รอยละของจํานวนขอเสนอแนะไดรับการปฏิบัติเพิม่ ขึ้น ตามที่สหประชาชาติกําหนด
3. รอยละของหนวยงานระดับกระทรวงที่มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในปงบประมาณที่ผานมาไมนอยกวา

ยกระดับการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ

: 1. ประชาชนผูรับบริการ ผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และพยานไดรับการคุมครอง ชวยเหลือตามมาตรฐานสากล

2. พยานมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม
3. ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม
KPI : 1. รอยละของประชาชนผูรบั บริการและผูถ ูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และพยานสามารถเขาถึงความคุมครองชวยเหลือตาม
มาตรฐานสากล
2. รอยละความเชื่อมั่นของพยานที่ไดรับการคุม ครองมีความปลอดภัย
3. รอยละความพึงพอใจของพยานที่ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมจากพนักงานเจาหนาที่ใหการคุมครอง
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกฎหมายในการชวยเหลือผูเ สียหายและจําเลยในคดีอาญาอยางทั่วถึงและรวดเร็ว

5

ยกระดับสมรรถนะบุคลากร
และพัฒนาระบบบริหาร

: 1. บุคลากรของกรมฯ มีสมรรถนะสูงและเปนมืออาชีพ

2. ระบบการบริหารจัดการสูยุคดิจิทัล
KPI : 1. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีสมรรถนะสูงและเปนมืออาชีพ
2. กระบวนงานหลัก กระบวนงานสนับสนุนของกรม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
และเชื่อมตอกันได

การละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ลดลง

