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พระราชบัญญัติ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การบริหารงานยุติธรรม” หมายความวา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการ
อํานวยความยุติธรรม การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม การคุม ครองความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การคุมครองสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชน การบังคับการตามกฎหมายและการอํานวย
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ความสะดวกแกป ระชาชน แต ไ ม รวมถึง อํ า นาจอิส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ข องศาล
และการดําเนินการของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการยุติธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ตองไมกระทบกระเทือนอํานาจอิสระของ
ศาลและการบริหารราชการของหนวยงานของศาล หรือหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการใช
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
มาตรา ๖ ให มี ค ณะกรรมการพั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห ง ชาติ ประกอบด ว ย
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป น ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัยการสูงสุด
เจากรมพระธรรมนูญ ผูบัญ ชาการตํ ารวจแหง ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เลข าธิ การ คณ ะกร รม การ ป อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิ น เลขาธิ การคณะกรรมการป องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด เลขาธิก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายกสภาทนายความ
คณบดีคณะนิตศิ าสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
คณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ
หนึ่งคน ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ไดรั บ แต ง ตั้ ง จากคณะรั ฐ มนตรี จํ า นวนสามคนเป น กรรมการ และ
ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรมเปนเลขานุการ
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ให ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง ข า ราชการในกระทรวงยุ ติ ธ รรมจํ า นวนไม เ กิ น สองคนเป น
ผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๗ กรรมการผู ท รงคุณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๖ จะต อ งแตง ตั้ ง จากผู ที่ มี ค วามรู ค วาม
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในดานอาชญาวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมาย หรือดานอื่นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
การแตงตั้งใหมไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในระหวางที่ยังมิไดแ ตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
เทาที่มีอยู
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(๓) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไม เป น ขา ราชการซึ่ งมี ตํา แหน ง หรื อ เงิ น เดื อนประจํ า เว น แต เป น ขา ราชการ หรื อ
พนักงานผูดํารงตําแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๙ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก
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ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการ
แทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรมเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะและใหความเห็น เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
ยุติธรรมตอคณะรัฐมนตรี
(๓) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมที่คณะรัฐมนตรีขอใหพิจารณา
(๔) ประสานงานระหว า งหนว ยงานของรั ฐ หรือ องค กรที่ เกี่ ยวขอ งกับ การบริ หารงาน
ยุติธรรม หรือรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหเกิดความรวมมือในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ของรัฐ หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม เพื่อ แกไขขอขัดของที่เปน อุปสรรคตอ
การบริหารงานยุติธรรม สงเสริมความรวมมือในการบริหารงานยุติธรรม หรือการดําเนินการตามแผน
แมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
(๕) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายหรือการปฏิบัติ
ตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(๖) ศึกษา วิเคราะห และทําการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดแนวทาง กลยุทธ และมาตรการ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม หรือการดําเนินการตามแผนแมบทการบริหารงาน
ยุ ติ ธ รรมแห ง ชาติ ใ ห เ ป น ไปโดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสั ม ฤทธิ์ ผ ลและเสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุตธิ รรมเพื่อพิจารณา
(๗) ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม จัดประชุม สัมมนา
ฝกอบรม หรือเสนอแนะหนวยงานของรัฐ หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมในการ
เผยแพรความรูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม
(๘) กํากับดูแลการจัดทํารายงานประจําปของสํานักงานตามมาตรา ๑๖ (๖) เพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี
(๙) กําหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
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มาตรา ๑๑ คณะกรรมการอาจวางระเบียบ ขอบังคับ สําหรับการประชุมของคณะกรรมการ
เปนการเฉพาะเรื่องหรือทั่วไปก็ได หากไมมีระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเปนอยางอื่น การประชุมของ
คณะกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการคนใดเสนอเรื่องเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการตองจัดใหมี
การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เสนอนั้นโดยเร็ว
มาตรา ๑๒ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมม า
ประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน อาจขอให
หนวยงานของรัฐ องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม และเจาหนาที่ของรัฐ จัดสงเอกสาร
ขอมูล และชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
มาตรา ๑๕ ใหกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการไดรับ
คาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
สํานักงานกิจการยุติธรรม
มาตรา ๑๖ ใหสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานรับผิดชอบงาน
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการ โดยมี อํา นาจหน า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํา หนดและใหมี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้ดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙

(๑) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิ จัย เสนอแนะและพัฒ นาระบบงานยุติ ธรรม ตลอดจน
นโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ เพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผน แนวนโยบาย และแนวทางการบริหารงานยุติธรรม
ของประเทศ ตลอดจนรายงานตาง ๆ ตามมติของคณะกรรมการ หรือเสนอขอมูลและความคิดเห็น
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) ประสานการดําเนิน การในดานเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
เผยแพรขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานยุติธรรมแกสาธารณชน
(๔) ฝกอบรมและพัฒนาความรูเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ
(๕) รวมมือและประสานงานทางวิชาการหรือดานอื่นกับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานยุติธรรมทั้งภายในและตางประเทศ
(๖) จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการเพื่ อ เสนอต อ
คณะรัฐมนตรี
(๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน หรื อ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ หรือสํานักงานอาจขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใ ห
พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ไปชวยปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของ
สํานักงานไดโดยถือวาเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะใหไปชวยปฏิบัติงาน
เต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาก็ได
คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดคาตอบแทนใหแกผูไปชวยปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งดวยก็ได
หมวด ๓
ความรวมมือในการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนใหมีการวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม
ของประเทศใหเปนไปโดยสอดคลองกัน และมีประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙

ตลอดจนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ใหคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติขึ้นเปนแนวทางสําหรับความรวมมือในการบริหารงานยุติธรรมระหวางหนวยงานของ
รัฐและองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม
แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ใหเปนแผนระยะสี่ป โดยแสดงทิศทางของการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ซึ่งมีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การประสานแนวทางการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมของหน ว ยงานของรั ฐ และองค ก ร
ที่เกี่ ยวของกับ การบริ หารงานยุ ติธรรมแตล ะแหงเพื่อ ใหเ กิด บูร ณาการในภาพรวมที่ส อดคลอ งกั บ
สภาพสังคมและการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ
(๒) มาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ
(๓) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเพื่อประโยชนใ นการนํามาใชแกไขปญหา
ดานตาง ๆ ของประเทศ
(๔) แนวทางการปฏิบัติ งานใหเกิ ดความร วมมือในการบริหารงานยุติธ รรม เพื่อ ให มี
ประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
(๕) ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชนในการใช
ทรัพยากรรวมกันที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรม
(๖) การดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนในการบริหารงานยุติธรรม
มาตรา ๑๙ การจัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ นอกจากตองอยูภายใต
บังคับมาตรา ๔ แลว จะตองไมขัดแยงกับแนวทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการที่เปนอิสระของศาล หนวยงานของศาล และหนวยงานที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญดวย
ในกรณีที่มีขอคิดเห็นจากศาล หนวยงานของศาล หรือหนวยงานที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญวา
ขอกําหนดในแผนแมบทขอใดอาจจะมีลักษณะที่ขัดตอวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการนําไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนแมบทตามขอคิดเห็นนั้น
ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยใหมี
การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนดวย
มาตรา ๒๐ ให ค ณะกรรมการเสนอแผนแม บ ทการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห ง ชาติ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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เมื่อ แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติใ ชบังคับ แลว ใหหนวยงานของรัฐ หรือ
องค กรที่ เกี่ย วข องกั บการบริ หารงานยุติ ธรรมนํ าไปพิจารณาดํา เนิน การตามอํา นาจหน าที่ เพื่ อให
สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติได
ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
ใชบังคับ คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติใหเหมาะสม
กับสภาพการณนั้นได และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
มาตรา ๒๑ ให ค ณะกรรมการมี ห น า ที่ พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนแม บ ท
การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรค
ไมอาจดําเนินการตามแผนได ใหคณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบถึงปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไขดวย
ในกรณีที่ หนว ยงานของรัฐ หรือ องค กรที่ เกี่ย วข องกั บการบริ หารงานยุติธ รรมใด ไม อาจ
ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติได ใหแจงคณะกรรมการทราบ
เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติหรือแกไขปญหา
อุปสรรคใหแกหนวยงานของรัฐหรือองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมนั้น
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก
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๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่งานดานกระบวนการยุติธรรมนั้น
มีความจําเปน ตอการสรางความสงบเรี ยบรอยใหเกิ ดขึ้นแก สังคม ทั้งในดานการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรม การคุมครองความปลอดภัย ของประชาชน การคุ มครองสิทธิและเสรี ภาพใหกับประชาชน
การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายและใหเกิดความสะดวกแกประชาชน แตเนื่องจากในปจจุบันองคกร
ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมมีอยูหลายองคกร ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายในแตละดานแยกจากกัน
จึงมีปญหาในการบริหารงานดานกระบวนการยุติธรรมที่ยังไมมีความเชื่อมโยง เพื่อแกไขปญหาใหครบถวน
ทุกดานไปพรอมกัน ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความรวมมือในการประสานการบริหารงานยุติธรรมของชาติใหเปนไป
โดยสอดคลองกัน และมีการพัฒ นาอยางเปน ระบบ ซึ่ งจะทําใหการอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองตอความตองการของสังคม สมควรสงเสริมใหองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใชกฎหมายดานตาง ๆ ไดรวมกันวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและแกไขปญหา
อุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใหเกิดประโยชน
ตอประเทศไดตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

