สํานักงานกิจการยุติธรรม
• วิสัยทัศน
ศูนยสงเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

• พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพือ่ กําหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสราง และบูรณาการทุกภาคสวนในกระบวนการยุติธรรม

• ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน
มีภารกิจเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษา
วิจัย การประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย และนําผลใหคณะกรรมการการยุติธรรม
แหงชาติประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง การดําเนินการของหนวยงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให ห นว ยงานที่ เ กี่ย วขอ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ทิ ศ
ทางการดํ า เนิ น การที่ ส ามารถอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมให แ ก ป ระชาชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน

• คานิยมรวม

1. มุงมั่นทําทุกอยางใหดีกวาเดิม
2. กลาคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
3. มีจิตบริการ
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สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
 จัดทํานโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม
• โครงการสัมมนาขับเคลื่อนงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
• การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติและคณะอนุกรรมการ คณะละ 1 ครั้ง
• สัมมนาขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2561 ใน
ระดับพื้นที่
• โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2560 ในระดับพื้นที่
• จัดเวทีปฏิรูปประเทศไทย : เพื่อการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียม
• โครงการกระตุนจิตสํานึกดานกระบวนการยุติธรรมของสังคม โดยนอมนําพระบรมราโชวาทมาจัดทํา
หนังสั้น
• โครงการจัดทําแผนและงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
• โครงการจัดทําดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการเขาถึงความยุติธรรม (Access to
Justice) (อยูระหวางการดําเนินงาน)
• โครงการพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทํารายงานสถานการณอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ (อยูระหวางการดําเนินงาน)

 พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม

• พัฒนากฎหมายที่สําคัญ
- อยูในขั้นรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
1. รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....
2. รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- อยูในขั้นระหวางการศึกษา ยกราง จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
1. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. รางพระราชบัญญัติ โนตารี พ.ศ. ....
• วิจัยดานกฎหมายและระบบงานยุติธรรม จํานวน 9 เรื่อง
1. การพัฒนาสายอากาศแถบกวางขนาดเล็กสําหรับเครื่องตรวจจับความถี่ (DSI)
2. การพัฒนาเครื่องมือทางอณูชีววิทยาเพื่อประมาณระยะเวลาหลังการตาย กรณีโครงกระดูกฝง
ดินในสุสาน (สถาบันนิติวิทยาศาสตร)
3. โครงการศึกษาการบังคับใชกฎหมาย : การศึกษาเปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญากับความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริต (สกธ.)
4. ประสิทธิผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดกับการมีสวนรวมของครบ
ครัว (กรมคุมประพฤติ)
2

5. การบูรณาการงานพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทําผิดระหวางกรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน และกรมคุมประพฤติ (กรมราชทัณฑ)
6. การจัดทําประมวลกฎหมายสารบัญญัติดานยาเสพติดของประเทศไทย (สกธ.)
7. โครงการวิจัยเชิงทดลองนํามาตรการลงโทษระดับกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิดหญิงในประเทศไทย (สกธ.)
8. การประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (สกธ.)
9. โครงการศึกษาลักษณะรูปแบบและความคุมคาของการดําเนินคดีพิเศษ (DSI)
• ประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครั้งที่ 13 (symposium)
 พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
• จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

- หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) จํานวน 1 รุน
- หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.) จํานวน 2 รุน
- หลักสูตร หลักนิติธรรม (The Rule of Law) จํานวน 1 รุน
 โครงการคืนคนดีสูสังคม
• กระทรวงยุติธรรมตองการสงเสริมใหผูพนโทษมีโอกาสเขาถึงแหลงงาน เพื่อมีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิต สามารถปรับตัวเขาสูสังคม และดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา รวมทั้งเพื่อใหสังคม
เริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณและความรังเกียจที่มีตอผูพนโทษ จึงเปนที่มาของการจัดตั้งโครงการคืนคนดีสู
สังคมขึ้น โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2557 มีการจางงานผูพนโทษ จํานวนทั้งสิ้น 5,632 คน สวนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีการจางงาน จํานวนทั้งสิ้น 637 อัตรา ประกอบดวย
1. กรมคุมประพฤติ จางงานผูผานการบังคับบําบัดรักษา/ผูถูกคุมประพฤติ จํานวน 243 คน
2. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จางงานเด็กและเยาวชน จํานวน 167 คน
3. กรมราชทัณฑ จางงานผูพนโทษในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 227 คน
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แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สําคัญ
 จัดทํานโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมผานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ
• โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2558-2561 ไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่
• โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2558-2561 ในระดับพื้นที่
• โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.
2558-2561 เชิงบูรณาการ
• จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม และนํารองกระบวนการยุติธรรม
อิเล็กทรอนิกส National Single Window on Justice (NSWJ)
• โครงการพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทํารายงานสถานการณอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ

 พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม

• ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
• โครงการพัฒนาโครงสรางงานวิจัย
• วิจัยดานกฎหมายและระบบงานยุติธรรม จํานวน 9 เรื่อง
• ประชุมทางวิชาการระดับชาติวาดวยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14 (symposium)

 พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
• หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) จํานวน 1 รุน
• หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.) จํานวน 2 รุน
• หลักสูตร หลักนิติธรรม (The Rule of Law) จํานวน 1 รุน
 โครงการคืนคนดีสูสังคม
• เพื่อชวยเหลือผูพนโทษใหมีโอกาสเขาถึงแหลงงาน มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและปรับตัว
เขาสูสังคมในชวงระยะแรกของการพนโทษ
• เพื่อใหผูพนโทษสามารถกลับคืนสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา
• เพื่อใหสังคมเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณและความรังเกียจที่มีตอผูพนโทษ มีการยอมรับ
และเปดโอกาสใหผูพนโทษเขาสูสังคมปกติไดมากขึ้น
ซึ่งในป 2559 มีเปาหมายการจางงาน จํานวน 560 คน
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