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การอ านวยความยุติธรรม
เพือ่ลดความเหล่ือมล ้า

“คานงัดการเปล่ียนแปลงกระบวนการยุติธรรมไทย”
กับ

ศูนย์ด ารงธรรม
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กระทรวงยุติธรรม คือ 

o ความคาดหวงั

o หนว่ยงานทีน่่าจะท าให้ความยุตธิรรมเกดิข ึน้

จรงิในชวีติประจ าวนัของเขา

ความยุติธรรมในที่น้ีอาจหมายถึง

o การได้รบัรู้สทิธอินัพงึมพีงึได้

o การไม่ถูกกล ัน่แกลง้เอาเปรยีบจากผูม้ ี

สถานภาพเหนอืกว่า ไม่ว่าจะเป็นจากผูม้ฐีานะ 

ความรู้ท ีด่กีว่า หรอืจากเจา้หนา้ท ีข่องรฐัเอง

ยุติธรรมชมุชน ความคาดหวังประชาชน

คนธรรมดาท่ัวไปท่ีไม่มีเส้นสาย

ข้อเท็จจริงวันน้ี....ท่ีเป็นท่ียอมรับกัน คือ “สภาพปัญหาความไม่ยุติธรรม” เหล่าน้ีเกิดข้ึน

ท่ัวทกุหนแห่ง และทกุวันไม่มีเว้นในสังคมไทยของเรา
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เหตท่ีุ "กระบวนการยุติธรรม" มีลักษณะ

เป็นทางการ

เข้าถึงยาก และ

มีค่าใช้จ่าย ท้ัง
 ภาครัฐ

 ภาคประชาชน

โจทย์ส าคัญ
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“กระทรวงยุติธรรม” ไมใ่ช่ “กระทรวงกระบวนการยุติธรรม” แต่อยู่ท่ี..

o ท าอย่างไรให้ประชาชนได้มโีอกาส

เข้าถึงความยุติธรรมท่ี “รวดเร็ว”

o ทันเหตกุารณ์ และมค่ีาใช้ “จ่ายน้อย” 

ท่ีสดุ

o ท าให้ความยุติธรรม “อยู่ใกล้มอื”

ประชาชนมากท่ีสดุ โดย “ไมต้่องรอ

เร่ืองให้ต้องมาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม” ซ่ึงมกัจะสายเกินไป

โจทย์ส าคัญ
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แนวคิด “ยุติธรรมชมุชน” ท่ี

กระทรวงยุติธรรมพยายาม

ผลักดันตลอดมา เป็น...

ส่วนหน ึง่ของค าตอบของ

เรือ่งน ีเ้พราะ...จุดเปล ีย่น

ส าคญัของประเทศไทยในเรือ่ง

นีอ้ยู่ท ี่ “ชุมชน”

จดุเปล่ียนส าคัญของประเทศไทยในเร่ืองน้ีอยู่ท่ี “ชมุชน”
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o การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชมุชนกับภาครัฐ

ในลักษณะหุ้นส่วน

o การสร้าง “อาสาสมัครยุติธรรมชมุชน” และการ

เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้และทักษะของ

อาสาสมัครเก่ียวกับสิทธิของประชาชน 

o การจัดการความขัดแย้งและยุติธรรมทางเลือก 

o การพลิกฟ้ืน “พลังชมุชนและทนุทางสังคม” ของ

ชมุชน เพือ่ “ร่วมกันดแูลความอยู่ดีมีสุขของชมุชน

ของตนเอง”  ล้วนเป็นหัวใจความส าเร็จของของ 

"กระบวนการยุติธรรมชมุชน" อันเป็นแนวทางหลัก

ของการปฏิรปูระบบความยุติธรรมของประเทศไทย

หัวใจความส าเร็จของของ "กระบวนการยุติธรรมชมุชน" 

แนวทางหลักของการปฏิรปูระบบความยุติธรรมของประเทศไทย

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

เป็นกลไกขับเคล่ือนส าคัญ

ของกระทรวงยุติธรรม

สู่เป้าหมายน้ี

คือ..
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1. เกิดประโยชน์สขุของประชาชน

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิ ง

ภารกิจของรัฐ

5.มกีารปรับปรงุภารกิจของส่วนราชการให้ทัน

ต่อสถานการณ์

6.ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ

ได้รับการตอบสนองความต้องการ

7.มกีารประเมนิผลการปฏิบติัราชการอย่างสม า่เสมอ

เป้าหมายทกุส่วนราชการตามกฤษฎีกาการบริหารบา้นเมอืงท่ีดี

2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ

4. ไมม่ข้ัีนตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น
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ส่วนราชการในประเทศไทยกับการบริการประชาชน

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

กระทรวง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู

แต่
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ปัญหาเชิงโครงสร้างและการปฏิบัติ

อะไร ๆ ก็มหาดไทย

ช้ีเป้าอย่างเดียว/แยกส่วนไปท าเอง
ผูป้ฏิบติังานจริง/ไมรู่้

และไมไ่ด้รับการสนับสนนุ
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การส่งต่อภารกิจส่วนกลาง ภมูิภาค

ส่วนกลาง

นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี รัฐมนตรี

ส่วนภมูิภาค

ผูว่้าราชการ
จังหวัด

ส่วนราชการ
ระดับจังหวัด/

ท้องท่ี

องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

นายอ าเภอ/
ก านัน ผูใ้หญ่บา้น

เทศบาล/
อบต.

กรม/
ราชการส่วนกลาง/ส่วนภมูิภาค
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ดูแลราษฎรให้

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย
สร้างความ

สมานฉนัท์และ

ความสามคัคี

ประสานหรอื

อ านวยความ

สะดวกแก่ราษฎร

รบัฟังปญัหา และ

น าแจง้ต่อส่วน

ราชการ 

สนบัสนุน อ านวย

ความสะดวกการ

ใหส้่วนราชการ

ควบคุมดูแล

ราษฎรในหมู่บา้น

ใหป้ฏบิตัใิห้เป็นไป

ตามกฎหมาย

แจง้ใหร้าษฎรให้

ความช่วยเหลอืใน

กจิการ

สาธารณประโยชน์ 

อบรม

หรอืช ี้แจงให้

ราษฎรมคีวามรู้

ความเขา้ใจในขอ้

ราชการ 

จดัประชุมราษฎร

และคณะกรรมการ

หมู่บา้นเป็นประจ า

อ านาจ หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.๒๗ 

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551



มาตรา 66 พฒันาต าบล

อปท.

เศรษฐ
กิจ

สังคม
วัฒน
ธรรม 

มาตรา 67 ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

ให้มนี  ้าอุปโภค

บรโิภค และ

การเกษตร

รกัษาความสะอาด

ป้องกนัและระงบั

โรคตดิต่อ

ป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั
ส่งเสรมิการศกึษา

ศาสนา และ

วฒันธรรม

ส่งเสรมิการพฒันา

สตร ีเดก็ เยาวชน 

ผูสู้งอายุ และผู้

พกิาร

คุ้มครอง ดูแล และ

บ ารุงรกัษา

ทรพัยากร

ปฏบิตัหินา้ท ีอ่ ืน่

ตามทีท่างราชการ

มอบหมาย

อ านาจหน้าท่ีของ อปท.



มาตรา 66 พฒันาต าบล

อปท.

เศรษฐ
กิจ

สังคม
วัฒน
ธรรม 

มาตรา 68 “อาจ” จัดท ากิจการ

จดัให้มแีละ

บ ารุงรกัษา

ทางน ้าและทางบก

รกัษาความสะอาด

ให้มแีละบ ารุงการ

ไฟฟ้าหรอืแสงสว่าง

ให้มแีละบ ารุง

สถานทีป่ระชุม กฬีา 

พกัผอ่นหย่อนใจ

และสวนสาธารณะให้มแีละส่งเสรมิกลุม่

เกษตรกรและกจิการ

สหกรณ์

ส่งเสรมิให้ม ี

อุตสาหกรรมใน

ครอบครวั

บ ารุงและส่งเสรมิการ

ประกอบอาชพีของ

ราษฎร

คุ้มครองดูแลและ

รกัษาทรพัย์สนิของ

แผน่ดนิ

อ านาจหน้าท่ีของ อปท.

หาผลประโยชนจ์าก

ทรพัย์สนิ

ให้มตีลาด ท่าเทยีบ

เรอื และท่าขา้ม 

กจิการการพาณชิย์



มีหน้าท่ี ไม่มีเงิน ไม่มีหน้าท่ี มีเงิน

ความต่างระหว่างท้องท่ีและท้องถ่ิน

ท้องท่ี ท้องถ่ิน
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อัยการ

สคช.

ไกล่เกล่ีย
ประนอม และระงับ

ข้อพพิาท ช่วยเหลือท านิติ
กรรมและ

สัญญาต่างๆ 

ให้ค าปรึกษา
ปัญหาทางกฎหมาย

ฟรี

การให้
ความรู้ทางกฎหมาย

แก่ประชาชน 

ให้ค าปรึกษา
กฎหมายคนไทยใน
ต่าง ประเทศ และ
ญาติท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย 

ฟ้องคดี
ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือคดี

เก่ียวกับผูบ้ริโภค 

คุ้มครอง
สิทธิทางศาลตาม
กฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าท่ี
พนักงานอัยการ 

ช่วยเหลือทาง
อรรถคดีแก่ผู้
ยากจน และไม่ได้
รับความเป็นธรรม

ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) 

ส านักงานอัยการสงูสดุ

จัดทนายความอาสาด าเนินการ

ต้ังผูจั้ดการมรดก การร้อง

ขอรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม

การร้องขอให้ศาลต้ังผูป้กครอง 

ฯลฯ
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ต ัง้
อนุกรรมการ

ให้อุทธรณ์

ต ารวจ/
ราชทณัฑ์แจง้

สทิธิ

ขยายฐาน
ท้าย
พรบ.

พรบ.ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
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ผูเ้สียหาย

พ.ร.บ.ค่าตอบแทนแก่ผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

ผูเ้สียหาย

ถกูวางเพลิง

ถกูวางระเบิด

1

ถกูข่มขืนใจให้กลัวว่าจะเกิด

อันตราย/กักขังหน่วง

เหน่ียว/ค้ามนษุย์/

เรียกค่าไถ่

4
ถกูลักทรัพย์/

ว่ิงราว/กรรโชก/

ปล้นทรัพย์

5

ถกูบกุรกุ
6

ถกูฆ่า/ชลุมนุตาย/ถกูท า

ร้าย เจ็บ ตายเพราะความ

ประมาทคนอ่ืน/ถกูท าให้

แท้ง/เด็กถกูท้ิง

3

ถกูข่มขืนกระท า

ช าเรา/อนาจาร

2
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กรณีท่ัวไป กรณีท่ัวไปกรณีท่ัวไป

1

ค่าใช้จ่ายท่ี

จ าเป็นในการ

รักษาพยาบาล

เท่าท่ีจ่ายจริงไม่

เกิน 40,000

บาท

2

ค่าฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทาง

ร่างกายและจิตใจ

เท่าท่ีจ่ายจริงไมเ่กิน 

20,000 บาท

3

ค่าขาดประโยชน์ท า

มาหาได้ในระหว่างท่ี

ไมส่ามารถประกอบ 

การงานได้ตาม 

ปกติ อัตรา 

“ค่าจ้างข้ันต ่า”

ระยะเวลาในท้องท่ีฯ

ไมเ่กิน 1 ปี

4

ค่าตอบแทนความ

เสียหายอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการ

เห็นสมควรไมเ่กิน 

30,000 บาท

สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือของผูเ้สียหาย

ผูเ้สียหาย หมายถึง บคุคลซ่ึงได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกายหรือจิตใจ เน่ืองจากการกระท า

ความผดิอาญาของผูอ่ื้น และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าความผดิน้ัน เช่น

กรณีท่ัวไป
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กรณีเสียชีวิต กรณีเสียชีวิต กรณีเสียชีวิต

กรณเีสยีชวีติ

ค่าตอบแทนกรณี

ผูเ้สียหายถึงแก่

ความตาย ต้ังแต่

30,000 บาท 

แต่ไมเ่กิน 

100,000 บาท

1
ค่าจัดการศพ 

จ านวน 

20,000 บาท

2
ค่าขาดอุปการะเล้ียงด ู

ไมเ่กิน 40,000 บาท

3
ค่าเสียหายอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการ

เห็นสมควร แต่ไม่

เกิน 40,000 บาท

สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือของผูเ้สียหาย
ผูเ้สียหาย หมายถึง บคุคลซ่ึงได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกายหรือจิตใจ เน่ืองจากการ

กระท าความผดิอาญาของผูอ่ื้น และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าความผดิน้ัน เช่น

กรณีเสียชีวิต
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กรณีท่ัวไป กรณีท่ัวไป กรณีท่ัวไป กรณีท่ัวไป

1
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการ

รักษา พยาบาลเท่าท่ี

จ่ายจริง ไม่เกิน 

40,000 บาทความ

เจ็บป่วยต้องเป็นผลโดย 

ตรงจากการถู

ด าเนินคดี

2
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถ ภาพทาง

ร่างกาย และจิตใจเท่าท่ีจ่าย

จริง ไม่เกิน 50,000 บาท

ความเจ็บป่วยต้องเป็นผล

โดยตรงจากการถกู

ด าเนินคดี

3
ค่าขาดประโยชน์ท ามาหา

ได้ในระหว่างถกูด าเนินคดี

อัตรา “ค่าจ้างข้ันต ่าใน

ท้องท่ี” นับแต่วันท่ีไม่

สามารถประกอบ การงาน

ได้ตามปกติ

4
 ค่าทนายความ

1)โทษประหาร 8,000-

100,000 บาท

2)โทษสูงกว่า 10 ปี-ไม่ถงึประหาร

ชวีติ 6,000-75,000 บาท

3)นอกจาก 1)และ2) 4,000-

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอ่ืนเท่าท่ีจ่ายจริง ไม่

เกิน 30,000 บาท

จ าเลย หมายถึง บคุคลซ่ึงถกูฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผดิอาญา ซ่ึงถกูด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ และถกูคุมขังใน

ระหว่างพิจารณาคดี แต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผูก้ระท าความผดิ และมีการถอนฟ้อง ในระหว่าง

ด าเนินคดีหรือปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีน้ันว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท า

ความผดิ หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิ

สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของจ าเลย
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กรณีเสียชีวิต กรณีเสียชีวิต กรณีเสียชีวิต

ค่าทดแทนกรณี

ผูเ้สียหายถึงแก่

ความตาย  

100,000 บาท

1
ค่าจัดการศพ จ านวน 

20,000 บาท

2
ค่าขาดอุปการะเล้ียงด ู

ไม่เกิน 40,000 บาท

3
ค่าเสียหายอ่ืนตาม

ท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 

40,000 บาท

สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือของจ าเลย

จ าเลย หมายถึง บคุคลซ่ึงถกูฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผดิอาญาซ่ึงถกูด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ และถกูคุมขังใน

ระหว่างพจิารณาคดี แต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยไม่ได้เป็นผูก้ระท าความผดิ และมีการถอนฟ้องในระหว่าง

ด าเนินคดีหรือปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีน้ันว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท า

ความผดิ หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิ

กรณีเสียชีวิต
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การให้ความช่วยเหลือ 

ปล่อยตัว

ท่ีปรึกษา
กฎหมาย

ค่าจ้าง
ทนายความ

ค่าฤชา
ธรรมเนียม

ค่าใช้จ่าย
อ่ืนในคดี

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินคดี  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร



การ

ด าเนินคดี

ปล่อยตัว

ช่ัวคราว

ถกูละเมิด

ผลกระทบ

ถกูละเมิด

ให้ความรู้

กฎหมาย

บริหาร

กองทนุ

ผูร้ับผดิชอบรายด้าน ใคร คือ ผูข้อรับความช่วยเหลือ

คณะอนุกรรมการใหค้วามช่วยเหลอื

ประจ าจงัหวดั/กรุงเทพฯ

คณะอนุกรรมการฯ

ผูถู้กละเมดิ

คณะอนุกรรมการ

ใหค้วามรู้ฯ

คณะกรรมการ

กองทุนยุตธิรรม

“ผูข้อรับความช่วยเหลือ” หมายความว่า “ผูต้้องหา” หรอื “จ าเลย” ทีเ่ป็นผูถู้กคุมขงั

หรอื “ถูกคุมขงั” ใน “คดอีาญา” หรอื “กรณอีืน่ใด” ที ่“ยากจนและด้อยโอกาสไม่สามารถ

เขา้ถงึการอ านวยความยุตธิรรมได้ด้วยตนเอง”

ขอได้ท่ี :: ส านกังานกองทุนยุตธิรรม และศูนย์ยุตธิรรมสร้างสุข ส านกังานยุตธิรรมจงัหวดั 
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MOU การอ านวยความยุติธรรมเพือ่ลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
แก้

ปัญหา



ให้กระทรวง
มหาดไทยมหีน้าท่ี
ก ากับดแูลและ

อ านวยการให้การ
บริหาร ให้จังหวัดจัดต้ังศูนย์

ด ารงธรรมข้ึนใน
จังหวัด

ให้ทกุกระทรวง กรม 
ส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐ 
สนับสนนุการ
ด าเนินการให้ ผวจ. บรูณาการ

การบริหารจัดการ
ร่วมกับหัวหน้าส่วน

ราชการ

ให้ส านักงบประมาณ
สนับสนนุงบประมาณ
ในการด าเนินงาน

กรณีท่ีจ าเป็น
ต้องด าเนินการ

รัฐบาล ให้ ผวจ. มี
อ านาจส่ังการ บงัคับ

บญัชา
ศูนย์ด ารง
ธรรม

เรื่อง การจัดต้ังศูนย์ด ารง

ธรรม เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการ

บริหารงานระดับจังหวัดและ

ให้การปฏิบัติงานของส่วน

ราชการในจังหวัดสามารถ

ให้บริการประชาชน ได้อย่าง

เสมอภาค มคุีณภาพ 

รวดเร็ว ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานและประชาชนได้

ความพงึพอใจ

เป้าหมายท่ีทกุส่วนราชการ... “ต้อง” ปฏิบัติ
ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 66/2557



กลาโหม

ต ารวจ
ปล่อยตัว

อัยการ

ปล่อยตัว
ศาล

ปล่อยตัว

ราชัณฑ์

สถานพนิิจฯ

แจ้งสิทธิ
รับค าขอ

MOU การอ านวยความยุติธรรมเพือ่ลดความเหล่ือมล ้าในสังคม

(เพิม่เติม)

อบรม อบรม อบรม
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ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552

พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อ 28

ในกรณีท่ีส่วนราชการท่ีได้รับค าร้องทกุข์เห็น

ว่าค าร้องทกุข์ท่ีรับไว้อยู่ในอ านาจ หน้าท่ีของ

ส่วนราชการอ่ืน ให้ส่งค าร้องทุกข์น้ันไปยัง

ส่วนราชการอ่ืนท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเพื่อด าเนิน 

การต่อไป

บัดน้ี ได้รับเร่ืองของท่านแล้ว ได้ผลประการใด

จะแจ้งให้ทราบ (พรบ.ข้อมลูข่าวสารฯ)

ปัญหา :: หมดอายุความ หรือผูร้้องติดคุก หรือ

เสียชีวิตแล้วก็ยังไม่แจ้งให้ทราบ
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รบัเรือ่งราวร้องทุกข ์ ใหค้ าแนะน า และแก้ไขปญัหาเบ ือ้งต้นแก่ผู้

ท ีถู่กละเมดิสทิธแิละเสรภีาพ หรอืทางด้านกฎหมายและการ

อ านวยความยุตธิรรม

เสรมิสร้างความสมานฉนัท์ในชุมชน 

ป้องกนัปญัหาอาชญากรรมในชุมชน

ช่วยเหลอื ดูแล ผูท้ ีไ่ด้รบัความเสยีหายและ

ผลกระทบจากอาชญากรรม

ช่วยเหลอืเก ีย่วกบัการบ าบดัแก้ไขฟ้ืนฟู และการสงเคราะห์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิและผูพ้น้โทษ

เฝ้าระวงั แจง้ขา่ว แจง้เบาะแสทางคดหีรอืการทุจรติประพฤตมิชิอบ

เป้าหมาย

อาสาสมคัร

ยุติธรรมชมุชน

ศูนย์

ยุติธรรมชมุชน
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กระบวนการยุติธรรมในอนาคต
การปรับกระบวนทัศน์มาตรการลงโทษทางอาญา โดยใช้

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาแทนกระบวนการยุติธรรมกระแส

หลัก

 ใช้มาตรการลงโทษระยะปานกลาง

 น าเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในทกุช่วงช้ันกระบวนการ

ยุติธรรม ต้ังแต่ช้ันปล่อยตัวช่ัวคราว ชะลอการฟ้อง(อัยการ) และ

รอลงอาญาคุมประพฤติ(ศาล) ใช้สถานท่ีอ่ืนแทนการจ าคุกในบาง

กรณี และพกัการลงโทษ

 ขับเคล่ือนแนวคิดท่ีเห็นว่าผูเ้สพเป็นผูป่้วยมากกว่าเป็นอาชญากร 

ด้วยการเฝ้าระวังติดตามช่วยเหลือผูพ้น้จากการบ าบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

 น ากระบวนการยุติธรรมชมุชนด้วยการใช้การไกล่เกล่ียประนอมข้อ

พพิาทในชมุชน น ามาตรการไกล่เกล่ียมาใช้ทกุช่วงช้ันของ

กระบวนการยุติธรรม ร่าง พรบ.ยุติธรรมชมุชนฯ ร่าง พรบ ไกล่

เกล่ียระงับข้อพพิาทฯ

 มีการแก้กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา ความผดิเล็กน้อยท่ียอมความ

ไม่ได้ให้สามารถยอมความได้มากข้ึน



ยุทธศาสตร์และนโยบายรองรับการด าเนินการ



 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ด้าน

การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทุจรติประพฤตมิ ิ

ชอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

 เพ ือ่พฒันาระบบและกระบวนการทางกฎหมาย ให้สามารถอ านวย

ความสะดวกด้วยความรวดเรว็ และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 เป้าหมายในการลดจ านวนการด าเนนิคดกีบัผูม้ไิด้กระท าความผดิ 

ที่ก าหนดแนวทางการพฒันาด้วยการปฏิรูปกฎหมายและ

กระบวนการยุตธิรรมใหม้คีวามทนัสมยั เป็นธรรม 

 สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสากลหรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้

ยุทธศาสตร์และนโยบายรองรับการด าเนินการ
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เร่ือง การจัดระเบยีบการบริหารจัดการ

หมูบ่า้นโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บา้น

(กม.) เพือ่

 ให้เกิดเอกภาพ

 บรูณาการตามแนวทางประชารัฐ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมูบ่า้น การ

ปฏิบติัหน้าท่ีและการประชมุของ

คณะกรรมการหมูบ่า้น พ.ศ.2551

 ก าหนดให้ กม. แต่งต้ังคณะท างานต่าง ๆ 

เพือ่ช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจของ

คณะกรรมการหมู่บ้านและผูใ้หญ่บ้าน

นอกจากคณะท างาน ฯ ตามท่ีก าหนด

 ให้มีคณะท างานด้านอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการ

หมู่บ้านเสนอและนายอ าเภอเห็นชอบได้ด้วย

ยุทธศาสตร์และนโยบายรองรับการด าเนินการ
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อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ทางเลือก ทางรอดของการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม

อบต. หรือเทศบาลต าบล

ภาครัฐ :: ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

ประชาชน

อาสาสมัครยุติธรรม
ชุมชน

ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ อปท..pdf
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ อปท..pdf
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โครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชมุชนต าบล

ปลดัอ าเภอประจ  าต าบล                                ประธานกรรมการ

พฒันากรประจ าต าบล กรรมการ

ต ารวจชุมชนประจ าต าบล กรรมการ

ก านนัท้องท ี่ กรรมการ

นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ ิน่ในต าบล กรรมการ

ประธานศูนย์ยุตธิรรมชุมชนเดมิ ๑ คน (ถา้ม)ี กรรมการ

อาสาสมคัรแรงงาน อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ อาสาสมคัรคุมประพฤต ิ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ  าหมู่บา้น  และผูน้  าอาสาพฒันาชุมชน* ประเภทละ ๑ คน

กรรมการ

ผูแ้ทนสภาเกษตรกรต าบล* กรรมการ

นติกิรหรอืเจา้หนา้ท ีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ ิน่ท ีไ่ด้รบัมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ   

ค าส่ังกระทรวงยุติธรรม ท่ี ๓๒๒/๒๕๕๙

เร่ือง การบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชมุชน

ให้ยุติธรรมจังหวัดเป็นผูเ้สนอค าส่ังจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชมุชน ต่อผูว่้าราชการจังหวัดลงนาม
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พลังอ านาจในการบริการประชาชน
ภายใต้ภารกิจกระทรวงยุติธรรม
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ศูนย์ด ารงธรรม

 อ าเภอ

 จังหวัด

กรอบอ านาจกระทรวงยุติธรรม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การจัดการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552

กองทนุยุติธรรม, สชง.(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)/ ปปส./

DSI, ปปง./สถาบันนิติวิทยาศาสตร์/ส่วนราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด

ข้อ 28 ในกรณีท่ีส่วนราชการท่ีได้รับค าร้องทุกข์เห็นว่าค าร้อง

ทุกข์ท่ีรับไว้อยู่ในอ านาจ หน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน ให้ส่งค าร้อง

ทุกข์น้ันไปยังส่วนราชการอ่ืนท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเพื่อด าเนินการ

ต่อไป

การอ านวยความยุติธรรมในระดับหมู่บ้านชมุชนกับศูนย์ด ารงธรรม

ยุติธรรม

จังหวัด

รับเร่ืองราว

ร้องทกุข์

เครือข่ายหรือศูนย์

ยุติธรรมชมุชน

จ าแนก

เร่ือง
ศนูย์ยุติธรรมชมุชน

ส่วนราชการอ่ืนท่ี

มีอ านาจหน้าท่ี

ผล
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กรอบอ านาจกระทรวงยุติธรรม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การจัดการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552

กองทนุยุติธรรม, สชง.(กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ)/ปปส./DSI, ปปง./สถาบันนิติวิทยาศาสตร์/

ส่วนราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด

ข้อ 28 ในกรณีท่ีส่วนราชการท่ีได้รับค าร้องทุกข์เห็นว่า

ค าร้องทกุข์ท่ีรับไว้อยู่ในอ านาจ หน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน 

ให้ส่งค าร้องทกุข์น้ันไปยังส่วนราชการอ่ืนท่ีมีอ านาจหน้าท่ี

เพือ่ด าเนินการต่อไป

จ าแนก

เร่ือง

รับเร่ืองราว

ร้องทกุข์

กรม

ศูนย์

บริการ

ร่วม

ส่วนราชการอ่ืนท่ีมี

อ านาจหน้าท่ี

ส่วนราชการในสังกัด 

ยธ.ท่ีมอี านาจหน้าท่ี

PMOC

การอ านวยความยุติธรรมในระดับหมู่บ้านชมุชนกับศูนย์ด ารงธรรม
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ศูนย์ด ารง

ธรรมอ าเภอ/

จังหวัด

ไกล่เกล่ียระงับข้อพพิาท

ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย

ผูใ้หญ่บ้าน

ก านัน

บริการด้านปรึกษาข้อกฎหมายและการไกล่เกล่ียกับศูนย์ด ารงธรรม

ยุติธรรม

จังหวัด

ปัญหาข้อ

กฎหมาย

ข้อพพิาท

จ าแนก

เร่ือง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ศูนย์ไกล่เกล่ีย

ระงับข้อพพิาท

ชมุชน

นาย

อ าเภอ

ศูนย์ไกล่เกล่ีย

ระงับข้อพพิาท

จังหวัด
อัยการ/สคช.

(ทนายอาสา)

นิติการ อปท. ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
คลินิกยุติธรรม

(ทนายอาสา)

อัยการ/สคช.

(ทนายอาสา)
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ให้ศูนย์ยุติธรรมชมุชน

เป็นส่วนหน่ึงของศูนย์ด ารงธรรม

โครงสร้างมีความชัดเจน

ครอบคลมุทกุกลุ่มอย่างลงตัว
โครงสร้างมีการจัดใหม่

ความเหมอืนท่ีต้องหาความลงตัวและจัดการ
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