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กฎกระทรวง : 
แบง่สว่นราชการ 
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พฒันาการบรหิาร 

งานยตุธิรรมแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2549 
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อํานาจหนา้ทีต่ามกฎกระทรวงฯ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ศกึษา วเิคราะหน์โยบาย แผนยทุธศาสตร ์
แนวทางการบรหิารงานกระบวนการยตุธิรรม 

ประสานและดาํเนนิการวจิยัดา้นกฎหมาย 
ระบบงานยตุธิรรม และทางดา้นอาชญาวทิยา  

พฒันากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยตุธิรรม  

ตดิตามและประเมนิผลการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ในกระบวนการยตุธิรรมและกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

พฒันาบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม 
และบคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

รบัผดิชอบในงานธรุการของคณะกรรมการ
พฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแหง่ชาต ิ
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อํานาจหนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัฯิ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

สํารวจ ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เสนอแนะและพฒันาระบบงานยตุธิรรม 

จดัทําแผน แนวนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานยตุธิรรมของ
ประเทศ 

ประสานดาํเนนิการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยตุธิรรม 

ฝึกอบรมและพฒันาความรูเ้ก ีย่วกบัการ
บรหิารงานยตุธิรรมใหบ้คุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

รว่มมอืและประสานงานทางวชิาการกบัหนว่ยงาน
หรอืองคก์รทีเ่ก ีย่วกบัการบรหิารงานยตุธิรรม 

เลขานกุารของคณะกรรมการพฒันาการบรหิาร 
งานยตุธิรรมแหง่ชาต ิ
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1. พัฒนานโยบายเพือ่กําหนด 
    ทศิทางการบรหิารงานยตุธิรรม 
 

2. พัฒนานวตักรรม 
    ในกระบวนการยตุธิรรม 
 

3. สนับสนุน เสรมิสรา้ง และ 
    บรูณาการทกุภาคสว่น 
    ในกระบวนการยตุธิรรม 
 
 
 

พนัธกจิ วสิยัทศัน ์

ศนูยส์ง่เสรมิ 
และพฒันา 

กระบวนการยตุธิรรม 

สาํนกังานกจิการยตุธิรรม 
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ขอ้มลูพืน้ฐานสาํนกังานกจิการยตุธิรรม 

2555 

2554 

2557 

2556 

2558 

ปี งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

บคุลากร ผลการเบกิจา่ย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ 

146 

135 

128 

139 

121 

193.02 

202.25 

154.90 

181.38 

188.12 

176.67 

172.53 

147.91 

143.82 

142.21* 

91.53 

85.31 

95.49 

79.29 

75.59* 

  * ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2558 
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การกําหนดทศิทางและพัฒนา
นโยบายในการบรหิารงานยตุธิรรม 

เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นกฏหมาย 
และกระบวนการยตุธิรรม 

การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในกระบวนการยตุธิรรม 

การพัฒนาบคุลากร และเสรมิสรา้ง 
เครอืขา่ยในกระบวนการยตุธิรรม 

สกธ. 

ภารกจิของสํานกังานกจิการยตุธิรรม 

การพัฒนากฎหมายทีสํ่าคญั 
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การกาํหนดทศิทางและพฒันานโยบาย
ในการบรหิารงานยตุธิรรม 

จดัทําแผนแมบ่ท 
การบรหิารงาน 

ยตุธิรรมแหง่ชาต ิ 
พ.ศ. 2552-2555 

การประชุม 
คณะกรรมการ 

พฒันาการบรหิาร 
งานยตุธิรรมแหง่ 

ชาตแิละคณะ 
อนกุรรมการตา่งๆ 

การประชุม 
ทางวชิาการวา่ดว้ย 

งานยตุธิรรมแหง่ชาติ

ผลงานสําคญัของสาํนกังานกจิการยตุธิรรม 
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การเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นกฏหมาย 
และกระบวนการยตุธิรรม 

ผลงานสําคญัของสาํนกังานกจิการยตุธิรรม 

จดัทํารายงานสถานการณ ์
อาชญากรรมและดา้น 
กระบวนการยตุธิรรม 

ของประเทศ 

ศกึษาวจิยัดา้นกฎหมายและระบบงานยตุธิรรม 
ในเรือ่งทีสํ่าคญั เชน่ การจดัทําประมวลกฎหมาย 

สารบญัญคัดิา้นยาเสพตดิของประเทศไทย  
การวจิยัเชงิทดลองนํามาตรการการลงโทษระดบักลาง  

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัติอ่ผูก้ระทํา 
ความผดิหญงิในประเทศไทย  เป็นตน้ 
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ผลงานสําคญัของสาํนกังานกจิการยตุธิรรม 

การพฒันาบคุลากร และเสรมิสรา้ง 
เครอืขา่ยในกระบวนการยตุธิรรม 

หลกัสตูร 
การบรหิารงานยตุธิรรม 

ระดบัสงู 
(ยธส.) 

หลกัสตูร 
การบรหิารงานยตุธิรรม 

ระดบักลาง 
(ยธก.) 

หลกัสตูร 
หลกันติธิรรม 
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แผนงาน/ โครงการสําคญั ในปี 2559 

ยทุธศาสตร ์
Road Map  

กระทรวงยตุธิรรม 
 

ดา้นที ่6  
 

การพฒันากฎหมาย
และกระบวนการ

ยตุธิรรมของประเทศ 

สํานักงานกจิการยตุธิรรม 
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Road Map กระทรวงยตุธิรรม 
ดา้นที ่6 : การพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมของประเทศ 

Road Map  
สาํนกังานกจิการยตุธิรรม 

เป้าหมาย 

กฎหมายไดร้บัการพฒันา  
สอดคลอ้งกบัหลกัสากล 
ประชาชนมคีวามเชือ่ม ัน่ 
ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ของประเทศ 

กระบวนการยตุธิรรมไดร้บัการ
พฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทนัสมยั โดยผา่น
คณะกรรมการพฒันาการ

บรหิารงานยตุธิรรมแหง่ชาต ิ
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        โครงการทีส่อดคลอ้งกบั Road Map กระทรวงยตุธิรรม 

Road Map สาํนกังานกจิการยตุธิรรม 

การกาํหนดนโยบาย 
และประเด็นเรง่ดว่น 
ในแผนแมบ่ทการ 
บรหิารงานยตุธิรรม 
แหง่ชาต ิ

การเผยแพร่
กฎหมาย  

เพือ่สรา้งการรบัรู ้
สูป่ระชาชน 

การปรบัปรงุกฎหมาย 
ทีล่า้สมยัไมเ่ป็นธรรม 
และเสนอกฎหมายที ่
สอดคลอ้งกบัพลวตัร 

รายงานสถานการณ ์
กระบวนการยตุธิรรม 
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        Road Map สาํนกังานกจิการยตุธิรรม 

การกาํหนดนโยบายและประเด็นเรง่ดว่น 
ในแผนแมบ่ทการบรหิารงานยตุธิรรมแหง่ชาต ิ

1 

2 

4 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน
ยตุธิรรมแหง่ชาต ิรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหป์ระเด็น
เรง่ดว่น โดยพจิารณาขอ้มลูจากผลสํารวจความคดิเห็น
ของประชาชน รายงานสถานการณ์กระบวนการยตุธิรรม 
การสมัมนาระดมความคดิเห็น งานวจิยั 

นําเสนอคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน
ยตุธิรรมแหง่ชาต ิ และคณะรฐัมนตร ี

ตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และบรูณาการแผนงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลลพัธ ์

ประเด็นดา้นระบวน
การยตุธิรรม 

ทีต่อ้งการการแกไ้ข 
อยา่งเรง่ดว่น 

3 ชีแ้จงหวัหนา้สว่นราชการทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
เพือ่รว่มกนัจดัทําแผนปฏบิตักิาร 
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        Road Map สาํนกังานกจิการยตุธิรรม 

รายงานสถานการณก์ระบวนการยตุธิรรม 

พฒันาระบบการสํารวจความคดิเห็นภาคประชาชน 
(Public Survey) 

พฒันาระบบวเิคราะหก์ารนําเสนอขา่วสือ่มวลชน  
(Media Feedback) 

นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละประเมนิ
สถานการณ์กระบวนการยตุธิรรม 

1 
2 

3 

4 

5 เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชนรบัทราบ และนํา
ขอ้มลูสําคญัมาขบัเคลือ่นนโยบาย 

ผลลพัธ ์

รายเดอืน – ประเด็น
สถานการณ์เฉพาะทีม่ี
ผลกระทบตอ่กระบวนการ
ยตุธิรรม (Hot Issues) 
 

รายไตรมาส – ดัชนชีีว้ดั
กระบวนการยตุธิรรม (Justice 
Index) 
 

รายปี – ประมวลแนวโนม้
นโยบายดา้นกระบวนการ
ยตุธิรรม (White Paper on 
Crime) 

พฒันาระบบจดัเก็บสถติกิระบวนการยตุธิรรมเป็นรายเดอืน 
(Official Data) 



www.themegallery.com สํานักงานกจิการยตุธิรรม 

        Road Map สาํนกังานกจิการยตุธิรรม 

การปรบัปรงุกฎหมายทีล่า้สมยั ไมเ่ป็นธรรม 
และเสนอกฎหมายใหมท่ีส่อดคลอ้งกบัพลวตัร 

 

พฒันาระบบงานวจิยั โดยใชข้อ้มลูรายงานสถานการณ์ดา้น
กระบวนการยตุธิรรม นโยบาย และ พนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

ปรบัปรงุกฏหมายทีล่า้สมยั หรอืยกรา่งกฎหมายใหม ่
พรอ้มกาํหนดหนว่ยงานรบัผดิชอบ 

1 

2 

3 พฒันาเครือ่งมอืในการประเมนิผลการออกกฏหมาย ท ัง้
กอ่น ระหวา่ง และ หลงั เชน่ เครือ่งมอืประเมนิผลกระทบ
ทางกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) 

ผลลพัธ ์

ขอ้เสนอแนะ
กฎหมายทีค่วร

ปรบัปรงุแกไ้ข และ
เสนอกฎหมายใหม ่

ทีส่อดคลอ้ง 
กบัพลวตัร 
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        โครงการท่ีสอดคลองกับ Road Map กระทรวงยุติธรรม 

การเผยแพรก่ฎหมาย เพือ่สรา้งการรบัรูสู้ป่ระชาชน 

พฒันาสือ่ในการเผยแพรก่ฎหมายใหม้ี
ความหลากหลาย โดยเนน้กฎหมายใหม ่

สรา้งความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ  
ในการจดัทําและเผยแพรส่ือ่ดา้นกฎหมาย 

สํานักงานกจิการยตุธิรรม 

ผลลพัธ ์

1 

2 
สือ่สรา้งสรรค์

สําหรบัเผยแพร่
กฎหมายทีอ่อกใหม ่
เชน่ Info Graphic 
วดิทิศันใ์หค้วามรู ้
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