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สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม หรือ สกธ. คืออะไร?  
มีบทบ�ทหน้�ท่ีอย่�งไร? คอลัมน์คนยุติธรรมฉบับนี้  
มีโอก�สพูดคุยกับน�ยวัลลภ น�คบัว ผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม (สกธ.) เพื่อตอบคำ�ถ�ม 
เกี่ยวกับสกธ. ทั้งบทบ�ท หน้�ที่ ก�รดำ�เนินง�น  
และก�รขับเคล่ือนนโยบ�ยในด้�นก�รพัฒน�ต่�ง ๆ  
ซึ่งมีประเด็นที่น่�สนใจม�กม�ย ดังนี้

นายวัลลภฯ เริ่มอธิบายถึงสำานักงานกิจการยุติธรรม  
หรือ สกธ. ว่า เป็นหน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่เชิงวิชาการ 
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ 
ยุติธรรมท้ังหมดในประเทศไทย ซึ่งเริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2545 

บทบาทหน้าที่สำาคัญของ สกธ. คือ การขับเคลื่อน 
นโยบายการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย 
และมีกลไกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ัง 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จำานวนมาก 
ในกระบวนการยุติธรรม เพื่ออำานวยความยุติธรรมให้แก่ 
ประชาชนอยา่งมปีระสิทธภิาพและเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั  
อกีทัง้ยงัต้องเปดิโอกาสใหป้ระชาชนรบัรู ้เขา้ถงึ กระบวนการ 
ร่างกฎหมาย สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนภายใต้กฎหมาย 
อย่างถูกต้อง และลดการกระทำาผิดกฎหมายของประชาชน
ในท้ายท่ีสุด

ท่ีผ่านมา สกธ. ดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญในการพัฒนา 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ดังน้ี

กระบวนการยุติธรรม

การพัฒนา
กฎหมาย และ

ในมิติของสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
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มิติด้านการป้องกัน 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) 

ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ  
คือ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน เน้นการป้องกัน 
อาชญากรรม และสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนและชมุชนตา่ง ๆ  
พยายามนำาความยุติธรรมไปสู่ประชาชน ผ่านกลไกยุติธรรมจังหวัด 
และยุติธรรมชุมชน 

ขณะเดียวกัน เน่ืองจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำาคัญ 
กับการพัฒนากระบวนการยุติ ธรรมให้มีความคล่องตัวขึ้น 
คือ ให้นำาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเท่าที่จำาเป็น 
และใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
มากขึ้น โดยคำานึงถึงผู้เกี่ยวข้องเสมอว่าต้องไม่ได้รับผลกระทบ 
ขณะที่สังคมก็ต้องปลอดภัยด้วย อาทิ ให้กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติดำาเนินการปรับปรุง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ประชาชนเรียนรู้ 
และมีส่วนร่วมไปพร้อมกันกับกระทรวงยุติธรรม โดยมี สกธ.  
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ  
และประสานงานกับทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

มิติด้านกฎหมาย ดำาเนินการปรับปรุง 3 ด้าน 
1.	 ปรบัปรงุกฎหม�ยใหมี้คณุภ�พ ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัพลวตั 

ที่ เปลี่ยนไปของประเทศ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้ง นิ้ี  
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ มาตรา 77 
ให้ ความสำ าคัญ กับการตรากฎหมายทุกฉบับว่ า  ต้ อ ง เน้น 
การมีส่วนร่วม ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาส 
แสดงความคิดเห็น และต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก 

กฎหมาย (Regulatory Impact Assessment –RIA) อย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ กพยช. จึงได้จัดตั้งอนุกรรมการกฎหมายเฉพาะขึ้น  
เพื่อเป็นแนวทางแก่ทุกหน่วยงานในการศึกษาสภาพแวดล้อม 
และพฒันากฎหมายของตนเอง ขณะเดยีวกนั รฐับาลไดเ้ร่งสรา้งกลไก 
หรอืเครือ่งมอืท่ีสำาคญัใหแ้กน่กักฎหมาย โดยใหน้กักฎหมายมสีว่นรว่ม 
มากขึ้น มีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบที่เคร่งครัด มีกลไกที่ 
สามารถทบทวนตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อความน่าเช่ือถือ 
และคุณภาพของกฎหมายในอนาคต เป็นต้น

2.	 ก�รบังคับใช้กฎหม�ย แม้กฎหมายจะดีอย่างไร แต่หาก 
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ผลที่เกิดขึ้นตามมาย่อม 
ไร้ประสิทธิภาพ กพยช. จึงเร่ิมวางแผนพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านการฝึกอบรมที่เป่ียมประสิทธิภาพมากขึ้น  
และเตรียมแผนพัฒนาการรองรับกฎหมายใหม่แต่ละฉบับ เป็นต้น

3.	 สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่กลุ่มผู้ถูกบังคับใช้กฎหม�ย  
โดยดำาเนินนโยบายให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้เร่ืองกฎหมาย 
แกป่ระชาชนเพือ่สรา้งความเขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้มใิช่การประชาสมัพนัธ ์
เพื่อทราบเท่านั้น อน่ึง สกธ. เริ่มขับเคล่ือนการดำาเนินงานในส่วนนี ้
ไว้หลายเรื่อง ได้แก่



หนึ่งในภารกิจสำาคัญของ สกธ. คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้กับประชาชนที่ต้องการทราบข้อกฎหมาย หรือความรู้ 
ด้านกฎหมาย ทำาให้เข้าถึงง่ายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
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3.1 จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำาหนดนโยบายขับเคล่ือนและ 
สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ท่ีพร้อมสร้างการรับรู้เผยแพร่กฎหมาย 
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ กฎหมายสำาหรับเยาวชนหรือ 
กฎหมายที่สื่อมวลชนควรทราบ

3.2 กำาหนดวิธีการหรือสื่อท่ีจะใช้สื่อสารกับประชาชน โดยมี 
เป้าหมายว่าประชาชนไม่จำาเป็นต้องการทราบกฎหมายตลอดเวลา  
แต่ต้องการทราบเมื่อมีความจำาเป็นหรือมีปัญหาที่ต้องใช้กฎหมาย 
อาทิ สร้างแพลตฟอร์มหรือฐานข้อมูลกลางแก่ประชาชนที่ต้องการ
ทราบข้อกฎหมายหรือความรู้ด้านกฎหมายท่ีเข้าถึงง่ายด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่าย, ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม
หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายเบ้ืองต้น เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
ด้านกฎหมายและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น รวมทั้ง 
จัดโครงการ “Did you know? รู้หรือไม่” โดยออกประชาสัมพันธ์  
(Road Show) ตามมหาวิทยาลัยและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชน  
ซึ่งได้รับความสนใจมากมาย 

มิติด้านกระบวนการยุติธรรม 
ที่ผ่านมา กพยช. ได้ขับเคลื่อนและดำาเนินการเรื่องน้ีไปแล้ว 

หลายประเดน็ อาท ิการจดัทำางบบรูณาการดา้นกระบวนการยตุธิรรม 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาแนวทางการป้องกันอาชญากรรม  
เพือ่เปน็กรอบการทำางานของหนว่ยงานดา้นการป้องกันอาชญากรรม  
รวม 6 ด้าน อาทิ ป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม ป้องกัน 
อาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ป้องกันอาชญากรรม 
ด้วยการป้องกันการกระทำาผิดซำ้า ป้องกันอาชญากรรมโดยการ 
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสกระทำาผิด เป็นต้น 

ดา้น สกธ. ไดเ้สนอใหป้รบัปรงุกฎหมายหลายฉบบั โดยจดัประชมุ 
ระดมความคิดเห็น สกัดเป็นข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เพ่ือนำาเสนอสู่ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

สำาหรบัการดำาเนนิงานพฒันาศนูยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกระบวนการ 
ยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) นายวัลลภฯ เล่าเสริมว่า  
DXC คอื ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นกระบวนการยติุธรรม เกดิขึน้จาก 
แนวคิดที่ว่า เมื่อคนหนึ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม คือ เริ่มตั้งแต่ 
ตำารวจเข้าจับกุม สแกนลายนิ้วมือ มีหลักฐานเป็นเลข 13 หลักท่ีม ี
ขอ้มลูประวติัสว่นบคุคล กระบวนการยตุธิรรมไดเ้ริม่ขึน้ ตัง้แตต่ำารวจ  
ต่อเนื่องไปยังสำานักงานอัยการ ไปศาล สู่เรือนจำา ดังนั้น จึงควรจะม ี
ระบบกลางสำาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลที่ปลอดภัย  
และหน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้ สำาหรับ 
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ระบบ DXC ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2559 
จากสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเภท
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศระดับดี

ปัจจุบัน DXC มีฐานข้อมูล 18 ฐาน จากความร่วมมือของ 
19 หน่วยงาน อาทิ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลประวัติ 
การกระทำาความผิด ข้อมูลกรมคุมประพฤติ ข้อมูลกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น  
ในอนาคต สกธ. กำาลงัพฒันาระบบทีเ่รยีกวา่ National Single Window 
on Justice ขึ้น เพื่อเพิ่มเติมการให้บริการ คือ นอกจากสามารถ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้แล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนบริการบางอย่าง  
และประมวลผลข้อมูลบางอย่างเพ่ิมได้ อาทิ กรณีมีผู้กระทำาผิดซำ้า 
ก็จะสามารถค้นหาในฐานข้อมูลนี้ได้ เป็นต้น

สิ่งสำาคัญอีกประการหน่ึงคือ การวัดประสิทธิภาพการให้บริการ 
ของกระบวนการยตุธิรรม ซึง่ สกธ. โดยศนูยพ์ฒันาขอ้มลูกระบวนการ 
ยุติธรรม เป็นผู้จัดทำาดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
และการเข้าถึงความยุติธรรม (Justice Index) ซึ่งได้ดำาเนินการ 
ตามหลักมาตรฐานสากลอ้างอิงตามมาตรฐานของดัชนีชี้วัด 
ความยุติธรรมนานาชาติของ World Justice Index และดัชนีชี้วัด 
หลักนิติธรรม (Rule of law Indicator) โดยวัดสถานการณ์
กระบวนการยุติธรรมใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 2) ความหวาดกลัวภัยของประชาชน 3) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม 4) การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 5) หลักประกันสิทธิเสรีภาพและการอำานวยความยุติธรรม 
6) การปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำาผดิ 7) ความพงึพอใจตอ่งานในกระบวนการ
ยุติธรรม และ 8) ช่องทางกลไกระงับข้อพิพาทของประชาชน ทั้งนี ้
การจัดทำาดัชนีช้ีวัดดังกล่าวจะเป็นเหมือนเข็มทิศท่ีจะกำาหนดทิศทาง 

ของกระบวนการยุติธรรมให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือขับเคล่ือน 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 
ให้มีความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เดือดร้อน รวมถึงช่วยเหลือ 
ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม 

นายวัลลภฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า เน่ืองจาก สกธ. เป็นองค์กรหลัก 
ในการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ 
ยุติธรรมของประเทศ จึงจำาเป็นต้องสร้างระบบพัฒนาบุคลากร  
พัฒนากระบวนการยุติธรรม ป้องกันอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมา สกธ.ดำาเนินงาน 
มาอย่างต่อเนื่องและเร่ิมเห็นผลงานเป็นรูปธรรมบ้างแล้ว ในอนาคต  
สกธ. พร้อมท่ีจะระดมทรัพยากรท้ังหมดของหน่วยงาน สร้างเครือข่าย  
เพื่อนำาพาภารกิจของหน่วยงานให้สำาเร็จต่อไป

อย่�งไรก็ต�ม	 ในก�รก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จขององค์กร	 
ตนมีแนวคิดในก�รทำ�ง�นส่วนตัวท่ีหยิบยืมม�จ�กแนวคิดของ 
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	(สสส.)	นั่นก็คือ 
“คนสำ�ร�ญ	 ง�นสำ�เร็จ”	 ด้วยเชื่อมั่นว่�องค์กรใด	 ๆ	 จะก้�วไปสู่ 
คว�มสำ�เร็จได้นั้น	 ต้องเริ่มจ�กบุคล�กรที่มีคว�มสุขเบื้องต้น	 
8	ประก�รในก�รทำ�ง�น	(Happy	8)	และเมือ่ทกุคนคดิว�่ทีท่ำ�ง�น 
คือบ้�น	เพื่อนร่วมง�นคือครอบครัว	ก�รร่วมแรงร่วมใจกันทำ�ง�น 
กจ็ะนำ�พ�คว�มสำ�เรจ็ม�สูอ่งคก์รของเร�	ม�สู	่สกธ.	ในท�้ยทีส่ดุ  


