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สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน 

ขอเสนอโครงการ 

ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ช่ือโครงการ : โครงการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน (ยุติธรรมสรางสุขสรางการรับรูดานกฎหมาย) 

หลักการและเหตุผล : 

ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป(พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมายคือกระบวนการยุติธรรมเปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของ
ประเทศ ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานหนึ่ง ในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม เปาหมายคือ 1.การอํานวยความยุติธรรมในแตละข้ันตอน เปนไปอยางโปรงใส แลวเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดเขาถึงงายโดยเสมอภาค 2.การบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนา
ระบบการบริหารงานยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม โดยมีแผนแมบท
(22)ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ แผนยอยการ
พัฒนากฎหมายและแผนยอยกระบวนยุติธรรม เปาหมายคือ 1.การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมี
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ ท่ัวถึง ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 2.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย 
3.การอํานวยความยุติธรรมเปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปประเทศ 

 มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 24 มกราคม 2560 ไดกําหนดกรอบแนวทางการปองกันอาชญากรรม 6 ดาน 
โดยกระทรวงยุติธรรม มอบหมายใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนผูดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด ซ่ึงมีความ
เชื่อมโยงแผนแมบท การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติกับยุติธรรมจังหวัดและกรอบแนวทางการปองกัน
อาชญากรรม แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  (1)บทบาท ภารกิจ หนา ท่ี  (Function)  (2) นโยบาย
(Agenda/กพยจ.) (3) ศูนยยุติธรรมชุมชน ประกอบกับความสอดคลองในดานบทบาท ภารกิจ หนาท่ี การ
แปลงนโยบายและแผนสูการปฏิบัติของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน โดยมุงสูการเปนสังคมปลอดภัย
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีเปาประสงค คือ การขับเคลื่อนภารกิจการบริการประชาชนในพ้ืนท่ี 
ดานการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือปองกันปญหาอาชญากรรมและประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
ความรูเก่ียวกับกฎหมาย นั้น 

 จากการประมวลปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ียังขาด
ความรู ความเขาใจในกฎหมาย และเขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม หากไมดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว จะ 
สงผลกระทบตอประชาชนซ่ึงตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ขาดความเชื่อม่ันของคนในพ้ืนท่ี และสงผลกระทบตอ
หนวยงานรัฐโดยเฉพาะหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม จึงตองนํา ความผิด / ผูพนโทษ / ผูถูกคุมความ
ประพฤติ  จะสามารถสนับสนุนการแกไขปญหาอาชญากรรมและเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัด ตาม

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน  

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาวของกระทรวงยุติธรรมใหบรรลุเปาหมาย เกิดประโยชนตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนใหสามารถเขาถึงสังคมท่ีปลอดภัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี
ศักยภาพในการแขงขันในดานตาง ๆ เพ่ือการอํานวยความยุติธรรมปองกันปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีระดับ
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จังหวัดและผูนําชุมชน ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานความรูเก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือสรางการรับรูดาน
กฎหมายในกลุมประชาชนหลายภาคสวนมากยิ่งข้ึนใหประชาชนเกิดการรับรูอยางท่ัวถึง 
  
วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตลอดจนความสงบเรียบรอยของสังคม 
ในพ้ืนท่ีชุมชน/หมูบาน 

2. เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจดานกฎหมาย และบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอ่ืนๆ พรอมรับเรื่องรองทุกข รองเรียนตางๆ และจัดสงใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของพิจารณาดําเนินการ ตลอดจนประมวลและวิเคราะหขอมูลสําหรับใชในการกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหา และพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

3. เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชนเพ่ือลดโอกาสตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรมทางสังคม 

ลักษณะโครงการ : 

นโยบาย  นโยบายตอเนื่อง  ตามภารกิจของสวนราชการ 
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตร ี

 นโยบายใหม  ตามภารกิจของสวนราชการ 
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี 

กิจกรรม  การวิจัย  การฝกอบรม/สัมมนา 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชาสัมพันธ 
 การเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ 
 อ่ืน ๆ ระบุ

.................................... 
การดําเนินงาน  จางเหมาบริการ  การดําเนินการเอง 

 อ่ืน ๆ ระบุ
..................................... 

 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 8.กระบวนการยตุิธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
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ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 

แผนแมบท แผนแมบทยอย 
 ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 

แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็น 

 ดานกระบวนการ
ยุติธรรม 

 2.การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรม 
 9.การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใน
กระบวนการยตุิธรรม เพ่ือมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดนสะดวก
และรวดเร็ว 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติราชการดานท่ี แนวทางการพัฒนา 

 1.พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองคการ 

 เสริมสรางสมรรถนะในการบรหิารองคการดวยระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนด 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
2.เสริมสรางการอํานวยความ
ยุติธรรมเพ่ือประชาชน 

 สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพแก
ประชาชน 
 สงเสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ
สิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 

 3.บูรณาการและประสานความ
รวมมือกับภาคีเครือขาย 

 พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็งและ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจได 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรม 

เปาประสงค แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 

 2.ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการ
ใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง เทาเทียม
และเปนธรรม 

 1.พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 2.สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ 
 3.อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 
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เปาหมายของโครงการ : 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยนับ 

เชิงปริมาณ : ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 240 คน ประชาชนในจังหวัดขอนแกน 
เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมทําแบบประเมินความรู ความ
เขาใจดานกฎหมาย และบริการดานงานยุติธรรมของ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมรอยละ 80 

240 คน ประชาชนในจังหวัดขอนแกน 

กลุมเปาหมายของโครงการ : 

กลุมเปาหมาย ปริมาณกลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย 
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล ผูนํา
ชุมชน นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 240 คน พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  

แผนการดําเนินการโครงการ : 

กิจกรรม/ข้ันตอน ชวงเวลาท่ีจะดําเนินการ(ระบุวัน/เดือน/ป) 
1. วิเคราะหสถานการณการปองกันอาชญากรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด
จากท่ีประชุม กพยจ. และรับฟงขอมูลจากศูนยยุติธรรมชุมชน 

 
 

ภายในปงบประมาณ 2565 2. เขียนโครงการ 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. ดําเนินการตามโครงการ 
5.รายงานผลการจัดโครงการตามแบบและระยะเวลาท่ีกําหนด  

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 

สถานท่ีดําเนินโครงการ : พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

งบประมาณ : การดําเนินการท้ังหมด จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งละ 80 คน รวมจํานวน 240 คน) 

รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 
1. คาวิทยากรบรรยายใหความรู 18 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600.-บาท   10,800 
2. คาอาหารกลางวัน จํานวน 240 คนละ 150 บาท / 1 ม้ือ  36,000 
3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 240 คน คนละ 35 บาท / 2 ม้ือ 16,000 
4. คาเดินทางผูเขารวมโครงการ จํานวน 240 คน คนละ 150 บาท 36,000 
5. คาเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งตีพิมพ 16,200 
6. คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน 5,000 

รวมท้ังสิน 120,000 

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได  
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 

 ผลผลิต 
ศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและประชาชน นักเรียน นักศึกษา ท่ีผาน

อบรมโครงการขับเคลื่อนมาตรการปองกันอาชญากรรมในระดับพ้ืนท่ี มีความรู ความสามารถ และพรอมใน
การทําหนาท่ีเปน (community Justice care )     

 ผลลัพธ 

1. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตลอดจนความสงบสุขเรียบรอยของสังคม 
ในพ้ืนท่ีชุมชน/หมูบาน 

2. ศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกนไดรับความรูความเขาใจดานกฎหมาย และบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอ่ืนๆ พรอมรับเรื่องรองทุกข รองเรียนตาง ๆ และจัดสงใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของพิจารณาดําเนินการ ตลอดจนประมวลและวิเคราะหขอมูลสําหรับใชในการกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหา และพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

3. ศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกนไดรับความรูความเขาใจดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชนเพ่ือลดโอกาสตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรมทางสังคม 

 ผลสัมฤทธิ์ 

ศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและประชาชน นักเรียน นักศึกษา ไป
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความรูความเขาใจในดานกฎหมายดียิ่งข้ึน และประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือประโยชนของชุมชนโดยทําใหชุมชนของตนเอง ท่ีอาศัยอยูสงบ ปลอดภัย นาอยู อัน
จะเปนการชวยลดปญหาในชุมชน 

การติดตามและประเมินผล : แบบประเมินโครงการ 

ช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน กลุมพัฒนาและสงเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 
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ขอเสนอโครงการ 

ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ช่ือโครงการ : โครงการนิเทศและติดตามศูนยยุติธรรมชุมชนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักการและเหตุผล :  
 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร
ชาติท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมาย คือ กระบวนการยุติธรรม
เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ ในสวนของกระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีแผนงานท่ีรับผิดชอบ คือ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการใหความ
ชวยเหลือประชาชน และมีแผนงานสําคัญรับผิดชอบรวมกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนา
ระบบยุติธรรมชุมชนและการใหความชวยเหลือประชาชน จะสงผลกระทบตอการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการ 
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ โดยเฉพาะการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรท่ีมีฐานะยากจน
เพ่ิมข้ึน 
 กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ดําเนินการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน               
ใหมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของกระทรวงยุติธรรมโดยอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการพัฒนา 
และสงเสริม กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศ ท้ัง 3 อยางนี้เก่ียวของซ่ึงกันและกัน การพัฒนา ศูนย
ยุติธรรมชุมชนใหมีความพรอมในการดําเนินงานและใหบริการกับประชาชนนั้น กระบวนการนิเทศ เปน
กระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการจัดการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน             
ท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนด 
 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน มีศูนยยุติธรรมชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังสิ้นจํานวน 224 
ศูนย ซ่ึงกระจายอยูในพ้ืนท่ี 26 อําเภอของจังหวัดขอนแกน แตขาดการติดตอประสานงานกับศูนยยุติธรรม
ชุมชนอยางตอเนื่อง ดังนั้นสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกนจึงจัด “โครงการนิเทศและติดตามศูนยยุติธรรม
ชุมชนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน” เพ่ือใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนรวมกับเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานการใหความชวยเหลือประชาชนในชุมชนดวย
ความยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด รวมถึงเพ่ือใหเกิดการติดตอประสานงานอันใกลชิด
ระหวางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกนกับศูนยยุติธรรมชุมชนอันกอใหเกิดการบูรณาการในการดําเนินงาน
ดานอํานวยความยุติธรรมในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค :  
 1 เพ่ือพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีความพรอม ความรู ความเขาใจ และทักษะเก่ียวกับวิธีการ
ใหบริการประชาชน และสามารถเปนตนแบบใหกับศูนยยุติธรรมชุมชนอ่ืนได 
 2 เพ่ือยกระดับศักยภาพงานบริการของศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3 เพ่ือรับทราบขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะจากศูนยยุติธรรมชุมชน เพ่ือนํามาเปน 
ฐานขอมูลการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชนตอไป 
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ลักษณะโครงการ : 
นโยบาย  นโยบายตอเนื่อง  ตามภารกิจของสวนราชการ 

 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตร ี

 นโยบายใหม  ตามภารกิจของสวนราชการ 
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี 

กิจกรรม  การวิจัย  การฝกอบรม/สัมมนา 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชาสัมพันธ 
 การเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ 
 อ่ืน ๆ ระบุ 
      .......ลงพ้ืนท่ี....... 

การดําเนินงาน  จางเหมาบริการ  การดําเนินการเอง 
 อ่ืน ๆ ระบุ

..................................... 
 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 
แผนแมบท แผนแมบทยอย 

 ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 
แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็น 

 ดานกระบวนการ
ยุติธรรม 

 2.การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรม 

 9.การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใน
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวก
และรวดเร็ว 
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ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติราชการดานท่ี แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองคการ 

 เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

 2.เสริมสรางการอํานวยความ
ยุติธรรมเพ่ือประชาชน 

 สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพแกประชาชน 
 สงเสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ

สิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

 3.บูรณาการและประสานความ
รวมมือกับภาคีเครือขาย 

 พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็งและ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจได 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรม 
เปาประสงค แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 

 2.ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการ
ใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง เทา
เทียมและเปนธรรม 

 1.พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 2.สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ 
 3.อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 

เปาหมายของโครงการ : 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยนบั 

เชิงปริมาณ : ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 50 คน/ครัง้ 
เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการทําแบบประเมิน
ศักยภาพของศยช.รอยละ 80 

50 คน/ครัง้ 

กลุมเปาหมายของโครงการ : 
กลุมเปาหมาย ปริมาณ

กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย 

คณะกรรมการ ศูนยยุ ติ ธรรมชุมชน/ ท่ี
ปรึกษา/เครือขายศูนยยุติธรรมชุมชนใน
พ้ืนท่ี/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

1,300 คน ท่ีวาการอําเภอ/องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ี 
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แผนการดําเนินการโครงการ : 
กิจกรรม/ข้ันตอน ชวงเวลาท่ีจะดําเนินการ(ระบุวัน/เดือน/

ป) 

- จัดทํารายละเอียดโครงการ และแผนการดําเนินงาน 18 พ.ย. 64 – 25 พ.ย. 64 

- นําเสนอรายละเอียดโครงการฯ ตอท่ีประชุม กพยจ. เพ่ือ
ทราบ 

ธ.ค. 64 

- ประสานงานหนวยงาน และผูมีสวนรวมอ่ืน ๆ ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 

- ดําเนินกิจกรรมตามท่ีโครงการฯกําหนด ธ.ค. 64 – มิ.ย.65 

-สรุปประเมินผลโครงการและรายงานสวนกลางทราบ มิ.ย. 65 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ระหวางเดือน ธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 

สถานท่ีดําเนินโครงการ : ศูนยยุติธรรมชุมชนท้ัง 224 ศูนย 

งบประมาณ : 
 

รายการคาใชจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประมาณการคาใชจายโครงการ ระยะเวลา 26 ครั้งๆ ละ 45 คน รวม 1,170 คน 
- คาอาหาร จํานวน 1,170 คนๆ ละ 80 บาท/ 1 ม้ือ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 1,170 คน ๆ ละ 35 บาท / 1 ม้ือ  
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง  
- คาเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ 

 
 

93,600.-     
40,950.- 
10,000.- 

5,450.- 
 

รวมท้ังส้ิน (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 150,000. - 

 หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ 

ผลผลิต 

1. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมสามารถใหคําปรึกษากฎหมายและชวยเหลือประชาชนไดอยางมี
ศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดเสมือนสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

2. มีนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระหวางสํานักงาน
ยุติธรรมและศูนยยุติธรรมชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  
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ผลลัพธ 

 ศูนยยุติธรรมชุมชนในจังหวัดขอนแกนท้ัง 224 ศูนย สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ 5 ดานแทน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกนไดอยางมีศักยภาพ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

1. ลดชองวางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสรางโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
อยางท่ัวถึง เสมอภาคและเปนธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน 

2. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถอํานวยความยุติธรรมตามภารกิจ 5 ดานใหแก
ประชาชนอยางมีศักยภาพ 

การติดตามและประเมินผล : ประเมินผลโดยใชแบบนิเทศศูนยยุติธรรมชุมชน 

ช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน กลุมพัฒนาและสงเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 
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ขอเสนอโครงการ 

ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ช่ือโครงการ : โครงการ “ยุติธรรมเคลื่อนท่ี” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ขอนแกน 
หลักการและเหตุผล : 
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 เห็นชอบแนวทางการเผยแพรกฎหมาย
เพ่ือสรางการรับรูใหแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ (กพยช.) เสนอ โดยใหโฆษกกระทรวงมีหนาท่ีเผยแพรกฎหมายท่ีกระทรวงรับผิดชอบเพ่ือสราง การ
รับรูใหแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐ และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2561 ถึง 
2580) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายในการ
อํานวยกระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ   
 กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ดําเนินการสรางการรับรูใหแกประชาชนโดย
พัฒนารูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ ใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความรูดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ใหเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย สําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลไมสามารถเขาถึงองคความรูดาน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเขารับบริการจากหนวยงานของกระทรวงยุติธรรมไดยาก 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายและใหความสําคัญกับการบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวง
ยุติธรรม หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานราชการอ่ืน ในจังหวัด เพ่ือกระจายความยุติธรรม
ไปสูระดับชุมชน/หมูบาน และเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหสามารถเขาถึงความยุติธรรมได
โดยงาย เสมอภาค รวดเร็ว และประหยัด อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความเปนธรรมใหมาก
ยิ่งข้ึน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน จึงไดจัดทํา “โครงการยุติธรรมเคลื่อนท่ี” ข้ึน 
วัตถุประสงค :  
 2.1 เพ่ือออกหนวยบริการเคลื่อนท่ีรวมกันระหวางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน หนวยงาน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และศูนยยุติธรรมชุมชน 
รวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ เผยแพร ประชาสัมพันธบทบาทภารกิจของหนวยงาน รวมท้ัง
สรางกระบวนการรับรูในการอํานวยความยตุิธรรมแกประชาชนระดับชุมชน 
 2.2 เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม พรอมรับ
เรื่องรองทุกข รองเรียนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ                                                                                                        
 2.3 เพ่ือลดภาระคาใชจายในการเดินทางของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนคณะกรรมการศูนย
ยุติธรรมชุมชนตนแบบ 
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1. ลักษณะโครงการ :  (ใสเครื่องหมาย  ไดมากกวา 1 ชอง) 
นโยบาย  นโยบายตอเนื่อง  ตามภารกิจของสวนราชการ 

 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี 

 นโยบายใหม  ตามภารกิจของสวนราชการ 
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตร ี

กิจกรรม  การวิจัย  การฝกอบรม/สัมมนา 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชาสัมพันธ 
 การเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ 

 อ่ืน ๆ ระบุ
.................................... 

การดําเนินงาน  จางเหมาบริการ  การดําเนินการเอง 
 อ่ืน ๆ ระบุ

..................................... 
 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 
แผนแมบท แผนแมบทยอย 

 ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 
แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็น 

 ดานกระบวนการ
ยุติธรรม 

 2.การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรม 

 9.การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใน
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดนสะดวก
และรวดเร็ว 
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ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติราชการดานท่ี แนวทางการพัฒนา 

 1.พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองคการ 

 เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

 2.เสริมสรางการอํานวยความ
ยุติธรรมเพ่ือประชาชน 

 สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพแก
ประชาชน 

 สงเสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ
สิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

 3.บูรณาการและประสานความ
รวมมือกับภาคีเครือขาย 

 พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็งและ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจได 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรม 
เปาประสงค แผนปฏิบัติราชการเรื่อง 

 2.ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการ
ใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง เทาเทียม
และเปนธรรม 

 1.พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 2.สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ 
 3.อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 

เปาหมายของโครงการ : 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยนบั 

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมและมีสวนรวม
โครงการ 

14,400 คน 

เชิงคุณภาพ : จํานวนประชาชนท่ีมาใชบริการ จํานวนประชาชนท่ีมาใชบริการ
รอยละ 5 ของผูท่ีมารวมโครงการ 

รอยละ 

กลุมเปาหมายของโครงการ : 
กลุมเปาหมาย ปริมาณ

กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย 

ประชาชนท่ัวไป 
 

14,400 คน 

 
สถานท่ีตามท่ีกําหนด 
และโรงเรียนอุปถัมภ 

 

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี 
โรงเรียนอุปถัมภ 
หนวยงานราชการท่ีเขารวม 
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แผนการดําเนินการโครงการ : 
กิจกรรม/ข้ันตอน ชวงเวลาท่ีจะดําเนินการ(ระบุวัน/

เดือน/ป) 
  - จัดทํารายละเอียดโครงการ และแผนการดําเนินงาน 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย.64 
  - นําเสนอรายละเอียดโครงการฯตอท่ีประชุม กพยจ. เพ่ือ
ทราบ 

ธ.ค. 64 

  - ประสานงานหนวยงาน และผูมีสวนรวมอ่ืนๆ 25 พ.ย.64 – 10 ม.ค. 65 
  - ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
            โดยดําเนินการโครงการฯ ตามท่ีกําหนด และโรงเรียน
อุปถัมภ ในรูปแบบการจัดบูธใหบริการประชาชนของหนวยงาน
ภาครัฐ จํานวน 40 ครั้ง 

11 ม.ค. 65 – ก.ย. 65 

- สรุป ประเมินผลโครงการ และรายงานผลตอท่ีประชุม กพยจ.  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

ก.ย. 65 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
สถานท่ีดําเนินโครงการ    :  โรงเรียนอุปถัมภและสถานท่ีราชการหรือเอกชนในจังหวัดขอนแกนท่ีมีความ
เหมาะสม 
 
งบประมาณ : 

รายการคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 

1. คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 42,600.- 

2. คาจัดทําสติ๊กเกอรสายดวนกระทรวงยุติธรรม ขนาด 10x15 ซม. 15,000. - 

3. คาจัดทําปายประชาสัมพันธสายดวนกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม (อะคิริค) 
ขนาด 0.5x1 เมตร 

20,000.- 

4. คาน้ํามันเชื้อเพลิง ( เดือนละ 4 ครั้งๆละ 500 บาท จํานวน 12 ครั้ง) 24,000.- 

5. คาจัดทําปายโรลอัพ จํานวน 2 แผน    2,400.- 

6. คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ 100,000.- 

รวมท้ังสิ้น 204,000.- 

 หมายเหตุ : ใชงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากงบดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน 
หรืองบประมาณอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม คาใชจายท้ังหมดสามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. ผูเขารวมโครงการสามารถรับรู เก่ียวกับบทบาท ภารกิจ และผลการดําเนินงานสําคัญดาน
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานท่ีเขารวมโครงการ 
 ๒. ลดภาระคาใชจายและเวลาของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนในการเดินทางมาขอรับบริการ    
ณ ท่ีทําการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 3. ประชาชนไดรับบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พรอมรับเรื่องรอง
ทุกข รองเรียนตางๆ และจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการ 
 4. มีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดขอนแกนหนวยงาน
อ่ืนๆ ในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดขอนแกน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ผลผลิต 

 ประชาชนในระดับชุมชน/หมูบาน รูและเขาใจบทบาทภารกิจของหนวยงานรวมท้ังรับรูการอํานวย
ความยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดขอนแกนและ
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล 

ผลลัพธ 
1. ประชาชนไดรับบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พรอมรับเรื่องรอง

ทุกข รองเรียนตาง ๆ และจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการ 
2. ลดภาระคาใชจายและเวลาของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนในการเดินทางมาขอรับบริการ ณ 

ท่ีทําการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ผลสัมฤทธิ์  

 ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูท่ีไดไปบอกตอเพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาดานการ
เขาสูกระบวนการยุติธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ และหนวยงานรัฐสามารถชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอนได
อยางทันทวงที จนสามารถลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได 

การติดตามและประเมินผล :  จํานวนงานรับบริการ ความพึงพอใจ สถิติหรือการสังเกตการณจากพฤติกรรม
ของประชาชนท่ีมาติดตองานในสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน 

ช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน กลุมพัฒนาและสงเสริมระบบงาน
ยุติธรรม 
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แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน 

 


