
 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
_________________ 

 

• วิสัยทัศน 
  การบริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอยางเปนเลศิ 

• พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสทิธภิาพ และมขีีดสมรรถนะสงู 

2. พัฒนาระบบการจัดการความรูดานการบรหิารงานยุติธรรม 

3. พัฒนาการอํานวยการ และประสานการปฏิบัติงานดวยจิตบริการ 

4. สงเสรมิและบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 

5. พัฒนาระบบการสือ่สารองคการอยางมีคณุภาพ 

6. พัฒนาและดําเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอยางมีคุณภาพ 

• คานิยมรวม 
  บริหารจัดการอยางมอือาชีพ ดวยจิตบริการ 

• บทบาทหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหนาที่เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร

ของกระทรวงใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐมนตรี จัดทําแผนแมบทกระทรวงยุติธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงิน การประชาสัมพันธ ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
ยุติธรรม 

 

 

 

 
1 

 



 

สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ดานอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

1. การพัฒนาระบบงานยุติธรรม 

• การสรางเครือขายความรวมมือ (MOU) 
- การจัดทํา MOU วาดวยการขับเคลื่อนนโยบายการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ําในสังคม โดยความรวมมือกับสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม  เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2557 

•  การดําเนินงานดานยุติธรรมชุมชน 

- การจัดตั้งศูนยยุติธรรมตําบล (ศยช.) นํารอง จํานวน 312 ศูนย ใน 18 จังหวัด 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการนายอําเภอและปลัดอําเภอเพื่อเปนวิทยากร จํานวน 5 คร้ัง  

จํานวน 1,923 คน 
- อบรมเพื่อรูถึงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนเครือขายยุติธรรมชุมชน (กํานัน และผูใหญบาน) 

จํานวน 72,118 คน 
- ประชุมคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลนํารอง จํานวน 780 คน 
- จัดอบรมวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน 18 จังหวัด จํานวน 65 คน 
- ประชุมช้ีแจงแนวทางการรับและจัดการเร่ืองราวรองทุกข จํานวน 545 คน 
- จัดทําคูมือประกอบการปฏิบัติงานของเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความ

ยุติธรรมของประชาชน  จํานวน 76,800 เลม 

2. สนับสนุนการปองกันการกระทําผิดโดยการประชาสัมพันธ 
- รณรงคเผยแพรสรางความตระหนักและใหความสําคัญในการปองกันและดูแลเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษาผานทางรายการรูเร่ืองเมืองไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกชอง 5 เม่ือวันท่ี 
31 มีนาคม 2558   

- จัดทําสื่อเพื่อปองกันพฤติกรรมการกระทําผดิของเดก็และเยาวชนในสถานศึกษา โดยความ
รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรณรงคสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญในการปองกันและดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  

- เผยแพรหนังสือความรูดานกฎหมาย จํานวน 2,000 เลม 
- เผยแพรวารสารกระบวนการยุติธรรม จํานวน 420 เลม  
- เผยแพรหนังสือบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม จํานวน 200 เลม 
- เผยแพรคูมืองานบริการดานยุติธรรมสําหรับประชาชน  จํานวน 120 เลม 
- จัดทําคูมือการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน ฉบับประชาชน จํานวน 16,905 เลม 

และฉบับเจาหนาท่ี จํานวน 16,500 เลม  
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3. การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 

• ศูนยบริการรวม  

-  การรับเร่ืองราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสของประชาชน รับเร่ืองท้ังหมด จํานวน 17,063 เร่ือง 

ยุติ จํานวน 6,198 เร่ือง อยูระหวางดําเนินการจํานวน 8,052 เร่ือง สงหนวยงานอ่ืนจํานวน 309 เร่ือง  

สงหนวยงานภายใน จํานวน 5,820 เร่ือง ดําเนินการเอง จํานวน 5,467 เร่ือง และเร่ืองอ่ืนๆ จํานวน 176 เร่ือง 

• ศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม 

- ผูเขารองเรียน จํานวน 109 ราย จํานวนทุนทรัพย 473,322,404 บาท 

- โครงการ ดรีมอีสาน/ดรีมNorth : การเขาถึงความเปนธรรมอยางยั่งยืน มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 320 คน 

- โครงการเพื่อใหความรูกฎหมายเก่ียวกับหนี้นอกระบบ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 7,703 คน 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนดานกฎหมายและการเขาถึงความ

เปนธรรม จํานวน 13 คร้ัง ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ บุรีรัมยจังหวัดศรีสะเกษ สระบุรี 
เพชรบูรณ สุโขทัย  ลพบุรี นครสวรรค ขอนแกน ราชบุรี เพชรบูรณ และนครศรีธรรมราช จํานวน 7,422 คน 

- การจัดทําสือ่เพือ่ชวยเหลือลกูหนี้ท่ีไมไดรับความเปนธรรม คูมือประชาชน จํานวน 14,300 เลม 
และจัดทําแผนพับ จํานวน 9,194 ชุด 

-  การเผยแพรรายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแกปญหาหนี้นอกระบบ  
จํานวน 143 เลม  

-  การสรางความเขาใจในการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบทางสถานีโทรทัศน/สถานีวิทยุ 
จํานวน 10 คร้ัง 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

- โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุนท่ี 15 จํานวน 55 คน 
- โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธต.) รุนท่ี 20 – 24 จํานวน 383 คน 
- โครงการฝกอบรมการพัฒนาขาราชการพลเรือนท่ีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี จํานวน 135 คน 

• การขับเคลื่อนนโยบายและยทุธศาสตรกระทรวงยุตธิรรม 

- การจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

- การจัดทํา Road Map กระทรวงยุติธรรม 

- การรายงานตดิตามประเมินผลนโยบายหรือขอสั่งการ ของ คสช. นโยบายรัฐบาล และ

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  

• การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

-  โครงการจัดทําศูนยปฏิบัตงิานสาํรอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม 
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• การบูรณาการใหบริการประชาชน  

- การดําเนินการกอสรางอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จํานวน 7 แหง ในพื้นท่ี จงัหวัด

หนองบัวลําภู แพร สพุรรณบรีุ พะเยา นราธิวาส และพิษณุโลก 
 

  ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
• การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง

ยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2560   
• การจัดกิจกรรมรณรงคขาราชการไทยหัวใจสีขาว โดยการสวมเสื้อขาวทุกวันพุธเพื่อเปนการ

แสดงเชิงสัญลักษณในการตอตานการทุจริต 
• การจัดตั้งชมรมตอตานการทุจริตกระทรวงยุติธรรม (Anti Corruption Ministry of Justice 

Club – AMJC) มีสมาชิกประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ีของกระทรวงยุติธรรม และ
บุคคลภายนอก จํานวน 511 คน 

• การบูรณาการชองทางการรับเร่ืองรองเรียนและสรางเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรม  
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 

 ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
• ราง พ.ร.บ. ท่ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวเสร็จ และเตรียมเสนอ ครม. 

พิจารณาอนุมัติบรรจุเขา สนช.  
- ราง พ.ร.บ. แกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... (ความผดิเก่ียวกับเพศ) 
 

• รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการศึกษาเพื่อยกราง 
1. ราง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... 
2. ราง พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
3. ราง พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

(กรณีการปลอยช่ัวคราวบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย และกรณีการสอบปากคําผูเสียหายและสอบสวนผูตองหา
ท่ีเปนเด็กอายุไมเกิน 18 ป) 
 

งานท่ีจะดําเนินการในอนาคตของสํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 
• จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนเพื่อดําเนินงานรวมกับศูนยดํารงธรรมใหครบทุกตําบล  โดยจัดตั้งศูนย

ยุติธรรมตําบลท่ีเหลืออีก จํานวน 6,065 ศูนย เพื่อใหครบทุกตําบลท่ัวประเทศ จํานวน 7,255 ศูนย 

• การใหกํานัน ผูใหญบานเปนเครือขายยุติธรรมชุมชนชวยเหลือประชาชนในระดับตําบล 

• การทํา MOU กับ มท./อสส./สปน./ตร. ในการรับเร่ืองราวรองทุกข 

• การใหความรูแกภาคประชาชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมและการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อกระตุนจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท. ดําเนินการรวมกับ ป.ป.ท.) 

• การทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย และไมเปนธรรม เพื่อพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปตาม

หลักสากล 
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• พัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

• การบูรณาการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

• การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 

• การปองกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การพัฒนาเครือขายและกลไกความรวมมือระหวางประเทศ 

• การพัฒนาระบบยุทธศาสตรปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมและ

ทันสมัย 

• การเสริมสรางความสมานฉันท 

• การพัฒนาระบบการสื่อสารงานยุติธรรมสูประชาชน 
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