บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แกไขเพิม่ เติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
เหตุผล
โดยทีส่ มควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัตติ างๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) ใหสอดคลองกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตอิ งคการ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อใหการบริหารงานและการปฏิบัตภิ ารกิจของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการ
มหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

(ราง)
พระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..........................................
ใหไว ณ วันที่ .......................................... พ.ศ. ....
เปนปที่ .. ในรัชกาลปจจุบัน
ใหประกาศวา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ

โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขเพิม่ เติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตัง้ สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา ขึ้นไวดงั ตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓ แหง
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง
ประเทศไทย”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๑๓ ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูม ีความรู ความเชีย่ วชาญและ
ประสบการณสูงทางดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานบริหาร หรือดานอื่นทีเ่ กีย่ วของ
และเปนประโยชนตอกิจการของสถาบัน

๒
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนสี่คน ไดแก ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูมคี วามรู
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณเปนทีป่ ระจักษในดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม หรือดานอื่น
ที่เกีย่ วของและเปนประโยชนตอกิจการของสถาบัน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผอู ํานวยการ
แตงตัง้ เจาหนาทีเ่ ปนผูช วยเลขานุการไดตามความจําเปน
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒติ องมิใชขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ เปนประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อดํารงตําแหนงแทน ผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๗ เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑกลางที่ กพม. กําหนด
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการ
ดําเนินการของสถาบัน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว อํานาจหนาทีเ่ ชนวานั้นใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ
สถาบัน
(๒) อนุมัตแิ ผนการลงทุนและแผนการเงินของสถาบัน
(๓) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหาร
จัดการ ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรค
เกีย่ วกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบัน
(๕) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดเก็บและอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง
คาตอบแทน และคาบริการในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๖) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกีย่ วกับสถาบันในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(ก) การจัดแบงสวนงานของสถาบัน และขอบเขตหนาทีข่ องสวนงานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และ
เงินอื่นของเจาหนาทีแ่ ละลูกจางของสถาบัน
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ
ทางวินยั การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาทีแ่ ละลูกจาง รวมทั้ง
วิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสถาบัน รวมทั้ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาทีแ่ ละลูกจาง
(ฉ) การแตงตั้งและอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

๓
(ช) การกําหนดขอบเขตเกีย่ วกับการปฏิบตั ิหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูตรวจสอบภายใน
(ซ) การกําหนดเครื่องแบบผูอํานวยการ เจาหนาทีแ่ ละลูกจางของสถาบันและ
เครื่องหมายของสถาบัน
(ฌ) การสรรหา การแตงตั้ง และการถอดถอนผูอํานวยการ การปฏิบตั งิ านของ
ผูอํานวยการ และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบตั ิงานแทน
(๗) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบตั ิการใหเปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของสถาบัน
ระเบียบเกีย่ วกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๖) (ง) ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ ปนมาตรา ๑๘/๑ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๑๘/๑ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน ใหคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านของสถาบันใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี ซึง่ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตยสุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวย ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนี้
แทน
“มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้ ผูท รงคุณวุฒซิ ึ่งมีความเชีย่ วชาญในดาน
ที่เปนประโยชนตอ การดําเนินงานของสถาบันใหเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๑๘ (๖) (ฉ) คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และทีป่ รึกษาคณะทํางาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิการอยางหนึง่ อยางใด ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายได
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
และที่ปรึกษาคณะทํางานจะตองไมเปนผูม ีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่
เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน ทั้งนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซ ึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ
หรือผูแ ทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับนิติบคุ คลอื่นตามมาตรา ๘ (๕)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานใหนํามาตรา
๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาพิเศษ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการไดรับเบีย้ ประชุมและประโยชนตอบแทนอืน่ ตามหลักเกณฑทคี่ ณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ ปนวรรคสีข่ องมาตรา ๒๓ แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔

๔
“ในการแตงตัง้ ผูอํานวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มี
เหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปน ใหคณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน
หกสิบวัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการรายงานผลให กพม.
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัตแิ ละไมมลี ักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) เปนผูทรงคุณวุฒิซงึ่ มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับ
กิจการของสถาบันตามทีก่ ําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๕)ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต คนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึง่ รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป่ รึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาทีพ่ รรคการเมือง
(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
(๙) ไมเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนอื่น
(๑๐) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูปฏิบตั งิ านของ
องคการมหาชนอื่น
(๑๑) ไมเปนผูมสี วนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที่เปนการ
แขงขันกับกิจการของสถาบัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”
มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ ปนวรรคสาม ของมาตรา ๒๖ แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“การขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๒๔ (๒) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจาง”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๒๗ ภายใตบังคับมาตรา ๓๕ วรรคสอง ใหผูอํานวยการมีหนาที่บริหาร
กิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของสถาบัน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
ขอกําหนด นโยบาย มติของคณะกรรมการ และเปนผูบ ังคับบัญชาเจาหนาทีแ่ ละลูกจางทุกตําแหนง
รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

๕
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกีย่ วกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน รวมทั้ง
รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบันตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๓๒ เจาหนาทีแ่ ละลูกจางของสถาบัน ตองมีคุณสมบัตแิ ละไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูปฏิบตั งิ านของ
องคการมหาชนอื่น
(๕) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชีย่ วชาญซึ่งมีสญ
ั ญาจางกับสถาบัน
(๖) ไมมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๒๔ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑)
ความใน (๑) มิใหใชบงั คับแกเจาหนาที่ หรือลูกจางชาวตางประเทศซึง่ สถาบันมี
ความจําเปนตองจางตามลักษณะงานของสถาบันนั้น
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ ปนวรรคสองของมาตรา ๓๓ แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“การขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๓๒ (๒) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจาง”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๓๕ การบัญชีของสถาบัน ใหจัดทําตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมผี ูปฏิบตั ิงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูต รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตาม
ระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ในการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินยั ของ
ผูต รวจสอบภายใน ใหผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอให
คณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนจึงดําเนินการได”

๖
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึง่ ของมาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเพือ่ การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบัน
และเพือ่ ใหสถาบันมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใตการกํากับดูแล
โดยมีเปาหมายที่แนชดั ใหสถาบันอยูภ ายใตระบบการประเมินผลการดําเนินการตามที่ กพม.
ไดกําหนดไว”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน
ใหเปนไปตามกฎหมายและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล
มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิราชการที่เกี่ยวของกับสถาบัน เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรี
มีอํานาจสั่งใหสถาบันชีแ้ จงแสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับยัง้ การกระทําของสถาบันทีข่ ดั ตอ
กฎหมายวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร
และแผนปฏิบตั ิราชการที่เกีย่ วของกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกีย่ วกับการดําเนินการ
ของสถาบันได
มาตรา ๑๗ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด หรือคําสั่งใด ทีอ่ างถึง
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหถือวาระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด ประกาศหรือคําสัง่ นั้นอางถึงคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ แลวแตกรณี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

