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สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน
กระทรวงยุตธิ รรม
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ขอเสนอโครงการ
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ชื่อโครงการ : โครงการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดขอนแกน (ยุติธรรมสรางสุขสรางการรับรูดานกฎหมาย)
หลักการและเหตุผล :
ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป(พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมายคือกระบวนการยุติธรรมเปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของ
ประเทศ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานหนึ่ง ในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม เปาหมายคือ 1.การอํานวยความยุติธรรมในแตละขั้นตอน เปนไปอยางโปรงใส แลวเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดเขาถึงงายโดยเสมอภาค 2.การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนา
ระบบการบริหารงานยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม โดยมีแผนแมบท
(22)ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ แผนยอยการ
พัฒนากฎหมายและแผนยอยกระบวนยุติธรรม เปาหมายคือ 1.การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมี
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 2.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย
3.การอํานวยความยุติธรรมเปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคม 2560 ไดกําหนดกรอบแนวทางการปองกันอาชญากรรม 6 ดาน
โดยกระทรวงยุติธรรม มอบหมายใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนผูดําเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีความ
เชื่ อมโยงแผนแม บ ท การบริ ห ารงานยุ ติธ รรมแหงชาติกับ ยุติธ รรมจังหวัดและกรอบแนวทางการป อ งกั น
อาชญากรรม แบ ง ออกเป น 3 ด า น ได แ ก (1)บทบาท ภารกิ จ หน า ที่ (Function) (2) นโยบาย
(Agenda/กพยจ.) (3) ศูนยยุติธรรมชุมชน ประกอบกับความสอดคลองในดานบทบาท ภารกิจ หนาที่ การ
แปลงนโยบายและแผนสูการปฏิบัติของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน โดยมุงสูการเปนสังคมปลอดภัย
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเปาประสงค คือ การขับเคลื่อนภารกิจการบริการประชาชนในพื้น ที่
ดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อปองกันปญหาอาชญากรรมและประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย นั้น
จากการประมวลปญหาอาชญากรรมในพื้ นที่จั งหวัดขอนแกน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยั งขาด
ความรู ความเขาใจในกฎหมาย และเขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม หากไมดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว จะ
สงผลกระทบตอประชาชนซึ่งตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ขาดความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่ และสงผลกระทบตอ
หนวยงานรัฐโดยเฉพาะหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม จึงตองนํา ความผิด / ผูพนโทษ / ผูถูกคุมความ
ประพฤติ จะสามารถสนับสนุน การแกไขปญหาอาชญากรรมและเปนสวนหนึ่ งในการพัฒนาจังหวั ด ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน
ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาวของกระทรวงยุติธรรมใหบรรลุเปาหมาย เกิดประโยชนตอ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแกนใหสามารถเขาถึงสังคมที่ปลอดภัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพในการแขงขันในดานตาง ๆ เพื่อการอํานวยความยุติธรรมปองกันปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ระดับ
สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน

รางแผนโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 I 3

จังหวัดและผูนําชุมชน ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อสรางการรับรูดาน
กฎหมายในกลุมประชาชนหลายภาคสวนมากยิ่งขึ้นใหประชาชนเกิดการรับรูอยางทั่วถึง
วัตถุประสงค :
1. เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตลอดจนความสงบเรียบรอยของสังคม
ในพื้นที่ชุมชน/หมูบาน
2. เพื่อใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจดานกฎหมาย และบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอื่นๆ พรอมรับเรื่องรองทุกข รองเรียนตางๆ และจัดสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ ตลอดจนประมวลและวิเคราะหขอมูลสําหรับใชในการกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหา และพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
3. เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชนเพื่อลดโอกาสตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรมทางสังคม
ลักษณะโครงการ :
นโยบาย

กิจกรรม

การดําเนินงาน

 นโยบายตอเนื่อง

 ตามภารกิจของสวนราชการ
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี

 นโยบายใหม

 ตามภารกิจของสวนราชการ
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี

 การวิจัย
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ
 จางเหมาบริการ
 อื่น ๆ ระบุ
.....................................

 การฝกอบรม/สัมมนา
 การประชาสัมพันธ
 อื่น ๆ ระบุ
....................................
 การดําเนินการเอง

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580
ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น

 ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนา  8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580
แผนแมบท
 ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

แผนแมบทยอย
 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
แผนการปฏิรูปประเทศ
 ดานกระบวนการ
ยุติธรรม

ประเด็น
 2.การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
 9.การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
กระบวนการยุติธรรม เพื่อมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดนสะดวก
และรวดเร็ว

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แผนปฏิบัติราชการดานที่
 1.พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการองคการ

2.เสริมสรางการอํานวยความ
ยุติธรรมเพื่อประชาชน

 3.บูรณาการและประสานความ
รวมมือกับภาคีเครือขาย

แนวทางการพัฒนา
 เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
 สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแก
ประชาชน
 สงเสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ
สิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางครอบคลุม
และทั่วถึง
 พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็งและ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจได

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรม
เปาประสงค
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
 2.ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการ
 1.พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ทั่วถึง เทาเทียม  2.สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ
และเปนธรรม
 3.อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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เปาหมายของโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ผูเขารวมโครงการรอยละ 80
เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมทําแบบประเมินความรู ความ
เขาใจดานกฎหมาย และบริการดานงานยุติธรรมของ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมรอยละ 80

คาเปาหมาย

หนวยนับ

240 คน
240 คน

ประชาชนในจังหวัดขอนแกน
ประชาชนในจังหวัดขอนแกน

กลุมเปาหมายของโครงการ :
กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล ผูนํา
ชุมชน นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ปริมาณกลุมเปาหมาย
240 คน

พื้นที่กลุมเปาหมาย
พื้นที่จังหวัดขอนแกน

แผนการดําเนินการโครงการ :
กิจกรรม/ขั้นตอน
ชวงเวลาที่จะดําเนินการ(ระบุวัน/เดือน/ป)
1. วิเคราะหสถานการณการปองกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัด
จากที่ประชุม กพยจ. และรับฟงขอมูลจากศูนยยุติธรรมชุมชน
ภายในปงบประมาณ 2565
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ดําเนินการตามโครงการ
5.รายงานผลการจัดโครงการตามแบบและระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565
สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดขอนแกน
งบประมาณ : การดําเนินการทั้งหมด จํานวน 3 ครั้ง (ครั้งละ 80 คน รวมจํานวน 240 คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการคาใชจาย
คาวิทยากรบรรยายใหความรู 18 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600.-บาท
คาอาหารกลางวัน จํานวน 240 คนละ 150 บาท / 1 มื้อ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 240 คน คนละ 35 บาท / 2 มื้อ
คาเดินทางผูเขารวมโครงการ จํานวน 240 คน คนละ 150 บาท
คาเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งตีพิมพ
คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน
รวมทั้งสิน

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน

งบประมาณ (บาท)
10,800
36,000
16,000
36,000
16,200
5,000
120,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ :
ผลผลิต
ศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่ผาน
อบรมโครงการขับเคลื่อนมาตรการปองกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ มีความรู ความสามารถ และพรอมใน
การทําหนาที่เปน (community Justice care )
ผลลัพธ
1. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตลอดจนความสงบสุขเรียบรอยของสังคม
ในพื้นที่ชุมชน/หมูบาน
2. ศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่
จั ง หวั ด ขอนแก น ได รั บ ความรู ค วามเข า ใจด า นกฎหมาย และบริ ก ารด า นงานยุ ติ ธ รรมของหน ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอื่นๆ พรอมรับเรื่องรองทุกข รองเรียนตาง ๆ และจัดสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ ตลอดจนประมวลและวิเคราะหขอมูลสําหรับใชในการกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหา และพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
3. ศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่
จั งหวั ด ขอนแก น ได รั บ ความรู ความเข า ใจดานกฎหมายเบื้ อ งตน แก ป ระชาชนเพื่ อลดโอกาสตกเป น เหยื่ อ
อาชญากรรมทางสังคม
ผลสัมฤทธิ์
ศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน เครื อ ข า ยอาสาสมั ค รยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนและประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ไป
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดรับความรูความเขาใจในดานกฎหมายดียิ่งขึ้น และประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม เพื่อประโยชนของชุมชนโดยทําใหชุมชนของตนเอง ที่อาศัยอยูสงบ ปลอดภัย นาอยู อัน
จะเปนการชวยลดปญหาในชุมชน
การติดตามและประเมินผล : แบบประเมินโครงการ
ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน กลุมพัฒนาและสงเสริมระบบงาน
ยุติธรรม

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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ขอเสนอโครงการ
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ชื่อโครงการ : โครงการนิเทศและติดตามศูนยยุติธรรมชุมชนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักการและเหตุผล :
ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร
ชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมาย คือ กระบวนการยุติธรรม
เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ ในสวนของกระทรวงยุติธรรมเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีแผนงานที่รับผิดชอบ คือ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการใหความ
ชวยเหลือประชาชน และมีแผนงานสําคัญรับผิดชอบรวมกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนา
ระบบยุติธรรมชุมชนและการใหความชวยเหลือประชาชน จะสงผลกระทบตอการเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ โดยเฉพาะการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรที่มีฐานะยากจน
เพิ่มขึ้น
กระทรวงยุ ติธ รรมได กํา หนดให สํ า นัก งานยุติธ รรมจังหวัด ดําเนิน การพัฒ นาศูน ยยุติธ รรมชุ ม ชน
ใหมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของกระทรวงยุติธรรมโดยอาศัยกระบวนการ 3 อยาง คือ กระบวนการพัฒนา
และสงเสริม กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศ ทั้ง 3 อยางนี้เกี่ยวของซึ่งกันและกัน การพัฒนา ศูนย
ยุ ติ ธ รรมชุ มชนให มีความพรอมในการดํ าเนินงานและใหบ ริการกับ ประชาชนนั้น กระบวนการนิเทศ เป น
กระบวนการหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การจั ด การพั ฒ นาศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
ที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน มีศูนยยุติธรรมชุมชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นจํานวน 224
ศูนย ซึ่งกระจายอยูในพื้นที่ 26 อําเภอของจังหวัดขอนแกน แตขาดการติดตอประสานงานกับศูนยยุติธรรม
ชุมชนอยางตอเนื่อง ดังนั้นสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกนจึงจัด “โครงการนิเทศและติดตามศูนยยุติธรรม
ชุมชนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน” เพื่อใหคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนรวมกับเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานการใหความชวยเหลือประชาชนในชุมชนดวย
ความยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด รวมถึงเพื่อใหเกิดการติดตอประสานงานอันใกลชิด
ระหวางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกนกับศูนยยุติธรรมชุมชนอันกอใหเกิดการบูรณาการในการดําเนินงาน
ดานอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค :
1 เพื่อพัฒนาศู นยยุ ติธรรมชุมชนให มีความพร อม ความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกั บวิ ธี ก าร
ใหบริการประชาชน และสามารถเปนตนแบบใหกับศูนยยุติธรรมชุมชนอื่นได
2 เพื่อยกระดับศักยภาพงานบริการของศูนยยุติธรรมชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3 เพื่อรับทราบขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะจากศูนยยุติธรรมชุมชน เพื่อนํามาเปน
ฐานขอมูลการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชนตอไป

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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ลักษณะโครงการ :
นโยบาย

กิจกรรม

การดําเนินงาน

 นโยบายตอเนื่อง

 ตามภารกิจของสวนราชการ
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี

 นโยบายใหม

 ตามภารกิจของสวนราชการ
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี

 การวิจัย
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ
 จางเหมาบริการ
 อื่น ๆ ระบุ
.....................................

 การฝกอบรม/สัมมนา
 การประชาสัมพันธ
 อื่น ๆ ระบุ
.......ลงพื้นที่.......
 การดําเนินการเอง

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580
ยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็น

 8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค

ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580
แผนแมบท
แผนแมบทยอย
 ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ  การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ยุติธรรม
ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
แผนการปฏิรูปประเทศ
 ดานกระบวนการ
ยุติธรรม

ประเด็น

 2.การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่ มศั กยภาพเพื่อใหประชาชนเข า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม
 9.การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค ก รต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งใน
กระบวนการยุติธรรม เพื่อมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวก
และรวดเร็ว

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แผนปฏิบัติราชการดานที่
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาศักยภาพการบริหาร
 เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
จัดการองคการ
 เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
 2.เสริ ม สร า งการอํ า นวยความ  สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแกประชาชน
ยุติธรรมเพื่อประชาชน
 สงเสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพให กั บ ประชาชนและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ อย า ง
ครอบคลุมและทั่วถึง
 3.บูรณาการและประสานความ  พั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข า ยยุ ติ ธ รรมให มี ค วามเข ม แข็ ง และ
รวมมือกับภาคีเครือขาย
สามารถขับเคลื่อนภารกิจได
ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรม
เปาประสงค
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
 2.ประชาชนได รั บ การช ว ยเหลื อ จากการ  1.พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ทั่วถึง เทา  2.สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ
เทียมและเปนธรรม
 3.อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
เปาหมายของโครงการ :

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

หนวยนับ

50
50

คน/ครัง้
คน/ครัง้

เชิงปริมาณ : ผูเขารวมโครงการรอยละ 80
เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการทําแบบประเมิน
ศักยภาพของศยช.รอยละ 80
กลุมเปาหมายของโครงการ :
กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน/ที่
ปรึ ก ษา/เครื อ ข า ยศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนใน
พื้นที่/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ปริมาณ
กลุมเปาหมาย
1,300 คน

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน

พื้นที่กลุมเปาหมาย
ที่วาการอําเภอ/องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่
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แผนการดําเนินการโครงการ :
กิจกรรม/ขั้นตอน

ชวงเวลาที่จะดําเนินการ(ระบุวัน/เดือน/
ป)

- จัดทํารายละเอียดโครงการ และแผนการดําเนินงาน

18 พ.ย. 64 – 25 พ.ย. 64

- นําเสนอรายละเอียดโครงการฯ ตอที่ประชุม กพยจ. เพื่อ
ทราบ

ธ.ค. 64

- ประสานงานหนวยงาน และผูมีสวนรวมอื่น ๆ

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65

- ดําเนินกิจกรรมตามที่โครงการฯกําหนด

ธ.ค. 64 – มิ.ย.65

-สรุปประเมินผลโครงการและรายงานสวนกลางทราบ

มิ.ย. 65

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ระหวางเดือน ธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินโครงการ : ศูนยยุติธรรมชุมชนทั้ง 224 ศูนย
งบประมาณ :
รายการคาใชจาย
ประมาณการคาใชจายโครงการ ระยะเวลา 26 ครั้งๆ ละ 45 คน รวม 1,170 คน
- คาอาหาร จํานวน 1,170 คนๆ ละ 80 บาท/ 1 มื้อ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 1,170 คน ๆ ละ 35 บาท / 1 มื้อ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)

งบประมาณ
(บาท)
93,600.40,950.10,000.5,450.150,000. -

หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ
ผลผลิต
1. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมสามารถใหคําปรึกษากฎหมายและชวยเหลือประชาชนไดอยางมี
ศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานไดเสมือนสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
2. มีนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระหวางสํานักงาน
ยุติธรรมและศูนยยุติธรรมชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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ผลลัพธ
ศูนยยุติธรรมชุมชนในจังหวัดขอนแกนทั้ง 224 ศูนย สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ 5 ดานแทน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกนไดอยางมีศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์
1. ลดชองวางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสรางโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
อยางทั่วถึง เสมอภาคและเปนธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน
2. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนสามารถอํานวยความยุติธรรมตามภารกิจ 5 ดานใหแก
ประชาชนอยางมีศักยภาพ
การติดตามและประเมินผล : ประเมินผลโดยใชแบบนิเทศศูนยยุติธรรมชุมชน
ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน กลุมพัฒนาและสงเสริมระบบงาน
ยุติธรรม

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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ขอเสนอโครงการ
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ชื่อโครงการ : โครงการ “ยุติธรรมเคลื่อนที่” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ขอนแกน
หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบแนวทางการเผยแพรกฎหมาย
เพื่อสรางการรับรูใหแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ (กพยช.) เสนอ โดยใหโฆษกกระทรวงมีหนาที่เผยแพรกฎหมายที่กระทรวงรับผิดชอบเพื่อสราง การ
รับรูใหแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐ และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 ถึง
2580) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายในการ
อํานวยกระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ดําเนินการสรางการรับรูใหแกประชาชนโดย
พัฒนารูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ ใหประชาชนในพื้นที่ไดรับความรูดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให เ หมาะสมกั บ แต ล ะกลุ มเป า หมาย สํ า หรับ ประชาชนในพื้น ที่หางไกลไมส ามารถเขาถึงองคความรูด า น
กฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม ตลอดจนเขารั บ บริ ก ารจากหนว ยงานของกระทรวงยุติธ รรมได ย าก
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมจึ ง ได จั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565
นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายและใหความสําคัญกับการบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวง
ยุติธรรม หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานราชการอื่น ในจังหวัด เพื่อกระจายความยุติธรรม
ไปสูระดับชุมชน/หมูบาน และเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหสามารถเขาถึงความยุติธรรมได
โดยงาย เสมอภาค รวดเร็ว และประหยัด อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความเปนธรรมใหมาก
ยิ่งขึ้น สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน จึงไดจัดทํา “โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่” ขึ้น
วัตถุประสงค :
2.1 เพื่อออกหนวยบริการเคลื่อนที่รวมกันระหวางสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน หนวยงาน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแกน หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และศูนยยุติธรรมชุมชน
รวมถึงหนวยงานอื่นที่สนใจเขารวมโครงการฯ เผยแพร ประชาสัมพันธบทบาทภารกิจของหนวยงาน รวมทั้ง
สรางกระบวนการรับรูในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนระดับชุมชน
2.2 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม พรอมรับ
เรื่องรองทุกข รองเรียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่อลดภาระคาใชจายในการเดินทางของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนคณะกรรมการศูนย
ยุติธรรมชุมชนตนแบบ

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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1. ลักษณะโครงการ :  (ใสเครื่องหมาย  ไดมากกวา 1 ชอง)
นโยบาย
 นโยบายตอเนื่อง
 ตามภารกิจของสวนราชการ
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี

กิจกรรม

การดําเนินงาน

 นโยบายใหม

 ตามภารกิจของสวนราชการ
 ตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี

 การวิจัย
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ
 จางเหมาบริการ
 อื่น ๆ ระบุ
.....................................

 การฝกอบรม/สัมมนา
 การประชาสัมพันธ
 อื่น ๆ ระบุ
....................................
 การดําเนินการเอง

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580
ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น

 ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนา 
8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค
ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580
แผนแมบท
แผนแมบทยอย
 ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ยุติธรรม
ความสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
แผนการปฏิรูปประเทศ
 ดานกระบวนการ
ยุติธรรม

ประเด็น

 2.การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
 9.การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
กระบวนการยุติธรรม เพื่อมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดนสะดวก
และรวดเร็ว
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ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
แผนปฏิบัติราชการดานที่
แนวทางการพัฒนา
 1.พัฒนาศักยภาพการบริหาร
 เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารองคการดวยระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
จัดการองคการ
 เสริมสรางและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
 2.เสริมสรางการอํานวยความ
 สงเสริมการอํานวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพแก
ยุติธรรมเพื่อประชาชน
ประชาชน
 สงเสริมสรางความรูทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ
สิทธิเสรีภาพใหกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง
 3.บูรณาการและประสานความ  พัฒนาศักยภาพเครือขายยุติธรรมใหมีความเขมแข็งและ
รวมมือกับภาคีเครือขาย
สามารถขับเคลื่อนภารกิจได
ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรม
เปาประสงค
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
 2.ประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการ
 1.พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ใหบริการงานยุติธรรมอยางรวดเร็ว ทั่วถึง เทาเทียม  2.สรางการรับรูดานกฎหมายและเคารพสิทธิ
และเปนธรรม
 3.อํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
เปาหมายของโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมและมีสวนรวม
โครงการ
เชิงคุณภาพ : จํานวนประชาชนที่มาใชบริการ
กลุมเปาหมายของโครงการ :
กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชนในพื้นที่
โรงเรียนอุปถัมภ
หนวยงานราชการที่เขารวม

สํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน

คาเปาหมาย

หนวยนับ

14,400

คน

จํานวนประชาชนที่มาใชบริการ
รอยละ 5 ของผูที่มารวมโครงการ

รอยละ

ปริมาณ
กลุมเปาหมาย

14,400 คน

พื้นที่กลุมเปาหมาย
สถานที่ตามที่กําหนด
และโรงเรียนอุปถัมภ
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แผนการดําเนินการโครงการ :
กิจกรรม/ขั้นตอน

ชวงเวลาที่จะดําเนินการ(ระบุวัน/
เดือน/ป)
- จัดทํารายละเอียดโครงการ และแผนการดําเนินงาน
1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย.64
- นํ า เสนอรายละเอี ย ดโครงการฯต อ ที่ ป ระชุ ม กพยจ. เพื่ อ
ธ.ค. 64
ทราบ
- ประสานงานหนวยงาน และผูมีสวนรวมอื่นๆ
25 พ.ย.64 – 10 ม.ค. 65
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
11 ม.ค. 65 – ก.ย. 65
โดยดําเนินการโครงการฯ ตามที่กําหนด และโรงเรียน
อุปถัมภ ในรูปแบบการจัดบูธใหบริการประชาชนของหนวยงาน
ภาครัฐ จํานวน 40 ครั้ง
- สรุป ประเมินผลโครงการ และรายงานผลตอที่ประชุม กพยจ.
ก.ย. 65
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินโครงการ : โรงเรียนอุปถัมภและสถานที่ราชการหรือเอกชนในจังหวัดขอนแกนที่มีความ
เหมาะสม
งบประมาณ :

รายการคาใชจาย

งบประมาณ (บาท)

1. คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

42,600.-

2. คาจัดทําสติ๊กเกอรสายดวนกระทรวงยุติธรรม ขนาด 10x15 ซม.

15,000. -

3. คาจัดทําปายประชาสัมพันธสายดวนกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม (อะคิริค)
ขนาด 0.5x1 เมตร
4. คาน้ํามันเชื้อเพลิง ( เดือนละ 4 ครั้งๆละ 500 บาท จํานวน 12 ครั้ง)

20,000.-

5. คาจัดทําปายโรลอัพ จํานวน 2 แผน
6. คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ
รวมทั้งสิ้น

24,000.2,400.100,000.204,000.-

หมายเหตุ : ใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากงบดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน
หรืองบประมาณอื่น ๆ ตามความเหมาะสม คาใชจายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผู เ ข า ร ว มโครงการสามารถรั บ รู เกี่ ย วกั บ บทบาท ภารกิ จ และผลการดํ า เนิ น งานสํ า คั ญ ดา น
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานที่เขารวมโครงการ
๒. ลดภาระคาใชจายและเวลาของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนในการเดินทางมาขอรับบริการ
ณ ที่ทําการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
3. ประชาชนไดรับบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พรอมรับเรื่องรอง
ทุกข รองเรียนตางๆ และจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ
4. มีการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดขอนแกนหนวยงาน
อืน่ ๆ ในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดขอนแกน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผลผลิต
ประชาชนในระดับชุมชน/หมูบาน รูและเขาใจบทบาทภารกิจของหนวยงานรวมทั้งรับรูการอํานวย
ความยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดขอนแกนและ
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล
ผลลัพธ

1. ประชาชนไดรับบริการดานงานยุติธรรมของหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พรอมรับเรื่องรอง
ทุกข รองเรียนตาง ๆ และจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ
2. ลดภาระคาใชจายและเวลาของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนในการเดินทางมาขอรับบริการ ณ
ที่ทําการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ผลสัมฤทธิ์
ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูที่ไดไปบอกตอเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาดานการ
เขาสูกระบวนการยุติธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ และหนวยงานรัฐสามารถชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนได
อยางทันทวงที จนสามารถลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได
การติดตามและประเมินผล : จํานวนงานรับบริการ ความพึงพอใจ สถิติหรือการสังเกตการณจากพฤติกรรม
ของประชาชนที่มาติดตองานในสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน
ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแกน กลุมพัฒนาและสงเสริมระบบงาน
ยุติธรรม
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แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน
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