
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงยตุิธรรม  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๔/๑)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

“(๔/๑)  ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวง 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองบริหารการคลัง 
 (๕) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๖) กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม 
 (๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๘) กองออกแบบและก่อสร้าง 
 (๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



 (๑๐) สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
 (๑๑) ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) - (๑๘)  ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  ๑ - ๑๘” 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๘  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

“ข้อ ๑๘ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  ๑ - ๑๘  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด  ให้สอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  และ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งค าของบประมาณจังหวัดและงบประมาณ 
กลุ่มจังหวัด 

(๒) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม   
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  และเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม 

(๓) ด าเนินงานกองทุนยุติธรรม  และงานช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
รวมทั้งจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีอาญาโดยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  ในระดับจังหวัด  เพ่ือให้เกิดการอ านวย
ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 

(๔) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้ง 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  18  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยจัดตั้งส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
๑ - ๑๘  เป็นส่วนราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ท าหน้าที่ประสานการบริหารราชการ   
และปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงยุติธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพ่ืออ านวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนในระดับภูมิภาคหรือระดับพื้นท่ีจังหวัด  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงยุติธรรม   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๓   
(๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔   
(๔) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารราชการ
ประจําทั่วไปของกระทรวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยให้มี
หน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูล  เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ของกระทรวง 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวง 

(๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
(๕) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมท้ังประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๖) ดูแลงานประชาสัมพันธ์  การต่างประเทศ  และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

และเผยแพร่กิจกรรม  ตลอดจนการข่าวของกระทรวง 
(๗) ดาํเนินการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในกระทรวง 
(๘) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวง  

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กองกลาง 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองการตา่งประเทศ 
(๔) กองบริหารการคลัง 
(๕) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๖) กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม 
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๘) กองออกแบบและก่อสร้าง 
(๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑๐) สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
(๑๑) สํานักงานกองทุนยุติธรรม 
ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ให้ มีกลุ่มตรวจสอบภายใน   

เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อ 
ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
เพื่อทําหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง   
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  กํากับ  และติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน   เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓ )  และ  (๔ )   

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวง 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  หน้าที่ 
และอํานาจดังกล่าวให้รวมถึง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๔) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งที่เก่ียวข้องกับ

หน้าที่และอํานาจของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวง   
(๓) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  

และคําสั่งที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวง  

รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์  ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกระทรวง 
(๗) รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับ

การดําเนินการของกระทรวง 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์และการจัดแปลหนังสือ  เอกสาร  รายงานการวิจัย  

กฎหมายต่างประเทศ  สนธิสัญญา  และความตกลงต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในกิจการยุติธรรม 
(๒) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและการดําเนินการ

ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  ความตกลง  พันธกรณี  และอนุสัญญาที่เก่ียวข้องด้านการยุติธรรม 
(๓) ประสานและแลกเปล่ียนความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการยุติธรรมกับองค์การ

หรือหน่วยงานต่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษา  การฝึกอบรม  การดูงาน  และการประชุมในต่างประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๕ 
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ข้อ ๑๐ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวง 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํายุทธศาสตร์และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง 

และกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง  และที่อยู่ 

ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวง  รวมทั้งงานสวัสดิการ  ยกเว้นงานพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและพัฒนาเก่ียวกับแนวทาง  รูปแบบ  และวิธีการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

ในเรือนจําและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิด  รวมทั้งการคืนคนดีสู่สังคม  โดยการสร้างต้นแบบ
และการปฏิบัติที่ดี 

(๒) ให้คําปรึกษา  เสนอแนะ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
ของกระทรวงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
ในเรือนจําและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิด  รวมทั้งการคืนคนดีสู่สังคม   

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับต้นแบบและแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจําและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิด  รวมทั้งการคืนคนดีสู่สังคม  
ไปสู่การปฏิบัติที่ย่ังยืน 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและจัดทํานโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของรัฐมนตรี  จัดทําแผนแม่บท  ประสานแผนปฏิบัติการ  และ
เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปี  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   



หน้า   ๒๖ 
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ข้อ ๑๔ กองออกแบบและก่อสร้าง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสํารวจ  ออกแบบก่อสร้าง  และซ่อมบํารุงอาคารที่ทําการและ

อาคารอื่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  รวมทั้งเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานกักกัน  และสถานกักขัง 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะนโยบาย  และจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกระทรวง 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  ออกแบบ  และจัดวางระบบฐานข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
(๓) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารกระบวนการยุติธรรม 

ของกระทรวง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการระดับกลาง  และระดับสูง 

ของกระทรวง  รวมท้ังผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  และพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

(๒) จัดทํายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง  และกระทรวง  
รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

(๓) ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งติดตาม 
และประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

(๕) ดําเนินการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ  และให้บริการสื่อการฝกึอบรมของกระทรวง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สํานักงานกองทุนยุติธรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการให้กับกองทุนยุติธรรม  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม   

และคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนยุติธรรม   



หน้า   ๒๗ 
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(๒) เสนอแนะนโยบาย  แผนงาน  และแนวทางในการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
(๓) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  วิธีการ  และการบริการของกองทุนยุติธรรม  เพื่อสนับสนุน 

การดําเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
(๔) รับคําขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรมและเสนอความเห็น

ประกอบคําขอเพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้องพิจารณา 
(๕) เสนอแนะหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน

ยุติธรรมต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
(๖) รับเงิน  จ่ายเงิน  และเก็บรักษาเงินของกองทุนยุติธรรมตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กองทุนยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  และงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

สํานักงานกองทุนยุติธรรม 
(๘) ให้คําปรึกษาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

สํานักงานกองทุนยุติธรรม 
(๙) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมเพื่อจัดทํารายงาน

เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
(๑๐) เก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลเก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของ

กองทุนยุติธรรม 
(๑๑) จัดทํารายงานประจําปีของกองทุนยุติธรรมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
และหน้าที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


