


      

 

รายงานฉบบัสมบรูณ ์

(Final Report) 

 

สรปุผลการสมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูานทัง้ในและ

ต่างประเทศ ตาม 
 

โครงการโครงการสนบัสนนุการขบัเคล่ือนนโยบายสนบัสนนุการขบัเคล่ือนนโยบาย

กระทรวงยติุธรรมสว่นภมิูภาคกระทรวงยติุธรรมสว่นภมิูภาค  
 

 

 

ระหว่าง 

วนัท่ี ๒-๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

 

ณ กรงุเทพมหานคร  จงัหวดัขอนแกน่  จงัหวดับึงกาฬ   

และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 

 

โดย 
คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั รว่มกบั 

สาํนกัพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารยติุธรรมจงัหวดัและยติุธรรมทางเลือก 
สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม 

เมษายน ๒๕๕๕ 



คาํนําคาํนํา  
 
 

ในปจัจุบนัปญัหาในกระบวนการยุตธิรรมกระแสหลกัเป็นปญัหาทีอ่ยู่ในภาวะ “คนลน้คุก คดลีน้
ศาล” ความสิน้เปลอืงในเชงิงบประมาณ ระยะเวลา และบุคลากร เกดิขึน้ต่อเน่ืองกระจายวงกวา้งมากขึน้ 
ดงันัน้ กระบวนการยุตธิรรมรูปแบบอื่นๆ จงึเขา้มามบีทบาทมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุตธิรรม
ทางเลอืก กระบวนการยุตธิรรมชุมชน เป็นตน้ นโยบายของกระทรวงยุตธิรรมไดเ้ลง็เหน็ปญัหาดงักล่าว
จึงได้สนับสนุนการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในระดบัชุมชนมากขึ้น โดยการตัง้
สํานักงานยุติธรรมจงัหวดั หากแต่ปญัหาความเขา้ใจในระบบการทํางานระหว่างส่วนกลางและส่วน
ภูมภิาคนัน้ยงัมคีวามเหลื่อมซ้อนและเขา้ใจไม่ตรงกนับางประการไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่และการ
ประสานงาน ดงันัน้ “โครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมสว่นภูมภิาค” จงึเกดิขึน้
ในความพยายามที่จะเชื่อมโยง ความเขา้ใจในกระบวนการทํางานระหว่างบุคลากรของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งของกระทรวงยตุธิรรมในสว่นกลาง และบุคลากรในสว่นภูมภิาค ผา่นการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
และการศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ 

 

รายงานฉบบัน้ีไดแ้สดงถงึรายละเอยีดของผลการสมัมนาเชงิปฏบตักิาร และการศกึษาดูงานทัง้
ในและต่างประเทศ ประกอบดว้ย รายงาน ๓ สว่น ดงัน้ี สว่นที ่๑ ความสาํคญั วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ
สรุปผลการสมัมนาเชงิปฏบตักิาร และการศกึษาดูงานทัง้ในและต่างประเทศ ส่วนที ่ ๒ ผลการประเมนิ
ความรูค้วามเขา้ใจของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนที ่ ๓ เอกสารขอ้เสนอแนวทางการสนับสนุนการขบัเคลื่อน
นโยบายกระทรวงยุตธิรรมสว่นภูมภิาค และภาคผนวก หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการศกึษาครัง้น้ีจะยงัประโยชน์
ต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวง
ยตุธิรรมสว่นภมูภิาค 
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เมษายน  ๒๕๕๕ 



ก 

 

บทสรปุผูบ้ริหารบทสรปุผูบ้ริหาร  
  

 
โครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมส่วนภูมภิาคเป็นโครงการที่ด าเนินการ

สร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและการด าเนินการด้านยุติธรรมในส่วนภูมิภาค นั ้นมี
วตัถุประสงคห์ลกัดงันี้ 

 

๑. เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงส่วนภูมภิาค
ในการจดัตัง้และพฒันาส านักงานยตุธิรรมจงัหวดั 

 

 ๒. เพื่อก าหนดแนวทางการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมส่วนภูมภิาคในการ
จดัตัง้และพฒันาส านกังานยตุธิรรมจงัหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 

๓. เพื่อศกึษาดูงานการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมส่วนภูมภิาคในการจดัตัง้และพฒันา
ส านกังานยตุธิรรมจงัหวดัไปสู่การปฏบิตั ิ

 

จากการด าเนินการทีผ่่านมาพบว่า การจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารประกอบดว้ย 
 

๑. การให้ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจจากวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒใิน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย  
๑) ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ ๔ ปี กระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ๒) ยุตธิรรมชุมชน
และยุตธิรรมทางเลอืก: จากแนวความคดิสู่แนวทางปฏบิตั ิและ ๓) การบรหิารงานแบบบูรณาการ การจดั
องค์กรเชงิซ้อน (Matrix Organization) และแนวทางการพฒันาความร่วมมอืด้านงานยุตธิรรมกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

๒. การศึกษาดูงานยุติธรรมชุมชนในประเทศ ๓ ส่วนงาน ประกอบด้วย ๑) ส านักงานยุติธรรม
จงัหวดั ๒) ศูนยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาทในระดบัชุมชน ๓) ศูนยย์ุตธิรรมชุมชน และการศกึษาดูงานกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชนในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ แขวงบอลิค าไซ 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จ านวน ๑ แห่ง 

 

ในการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการและการศึกษาดูงานที่ผ่านมามผีลการประเมนิความพงึพอใจและ
ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมส่วนภูมภิาคผ่านการประเมนิ
แบบปฏกิริยิาตอบสนอง (Reaction Evaluation) โดยเป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) ๕ ค าตอบ โดย
แบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็น ๕ ขอ้ ใน ๒ ดา้น ดงันี้ 

 



ข 

 

๑. การประเมนิผลดา้นความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้รบัจากการบรรยายจากผูท้รงคุณวุฒิ ในส่วนของการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีก่รงุเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมของการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจจากวทิยากรนัน้ มี
ระดบัความพงึพอใจระดบัปานกลางและมาก 

 

๒. ภาพรวมของความพงึพอใจของผู้เข้ารบัการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการต่อการจดัการสมัมนาเชิง
ปฏบิตักิารอยู่ในระดบัปานกลางและผลการประเมนิการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารตามกจิกรรมการศกึษาดูงาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมากทุกกจิกรรม 

 

ประเด็นความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการสมัมนาเชงิปฏบิตัิการตามกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ยุตธิรรมส่วนภูมภิาคที่ส านักงานยุตธิรรมจงัหวดั และจากชุมชนต่างๆ รวมทัง้ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาวนัน้ สะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นที่สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ เป็น
กระบวนการสรา้งความเขม้แขง็ของพืน้ทีด่ว้ยการใชท้รพัยากรของตนเอง เช่น บุคลากร และวฒันธรรมของ
ชุมชน เป็นต้น และเป็นการด าเนินการในลกัษณะการใช้เครอืข่ายความสมัพนัธข์องบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการท าให้ภารกิจด้านยุติธรรมชุมชนสมัฤทธิผ์ล จงึสรุปว่าองค์ประกอบที่น าไปสู่ความส าเรจ็
ประกอบดว้ยส่วนของบุคลากร ปจัจยัสนับสนุนจากภายนอก และแนวทางการด าเนินงานทีเ่หมาะสมของแต่
ละพืน้ที ่ประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาและอุปสรรค ในพืน้ทีน่ัน้ เกดิจากปญัหาใน ๒ ส่วน คอื 

 

๑) ปญัหาจากปจัจยัภายในหน่วยงานหรอืภายในชุมชน เช่น บุคลากร เทคนิควธิหีรอืความรู ้และ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน และ 

 

๒) ปญัหาจากภายนอก เช่น การขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ประเดน็การ
ประสานความรว่มมอืในระดบัพืน้ทีน่ัน้ ส่วนมากจะเป็นการใชก้ลไกเดมิทีม่อียูใ่นแต่ละพืน้ที่ 

 

นอกจากนี้ประเดน็ที่ส าคญัประเดน็หนึ่งที่ส่วนราชการกลางของระบบงานยุติธรรมจะสนับสนุนให้
งานระดบัภมูภิาคสามารถด าเนินงานต่อไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพคอื การใหก้ารสนบัสนุนใน ๒ ระดบัคอื 

 

๑) ระดบัส านักงานจงัหวดันัน้ควรสนับสนุนด้านบุคลากร การสร้างอ านาจหน้าที่ที่ชดัเจนให้กับ
เจา้หน้าทีร่ะดบัจงัหวดั รวมถงึวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะอ านวยความสะดวกในการจดัตัง้และด าเนินการส านกังาน 

 

๒) ระดบัชุมชน ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านความรู้ในระดบัชุมชน สถานที่ในการด าเนินงาน 
และบุคลากรประจ าหน่วยงานเพื่อใหเ้กดิงานทีช่ดัเจนและไมเ่ป็นงานฝากของอาสาสมคัรในชุมชน 

 

จากการด าเนินการที่ผ่านมาและการพจิารณาถงึภารกจิด้านยุตธิรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลอืก 
รวมถึงการด าเนินการภารกิจของส านักงานยุติธรรมจงัหวดันัน้ พบว่า ลกัษณะงานในพื้นที่เป็นงานที่ต้อง
ปฏบิตัิในเชงิเครอืข่ายหรอืการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านยุติธรรม



ค 

 

ชุมชน ทัง้น้ีการด าเนินงานส่วนมากยงัประสบปญัหาและอุปสรรคเน่ืองจากส่วนงานยงัเป็นส่วนงานใหม่ทีเ่ร ิม่
ด าเนินการตามนโยบายไม่นานนัก จงึมแีนวทางในการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมส่วนภูมภิาค 
โดยแบ่งขอ้เสนอออกเป็น ๒ ระดบั ดงันี้ 

 

๑. ระดบันโยบายและในราชการส่วนกลาง  แยกเป็น 
 

๑.๑ ระดบันโยบาย เช่น 
 

(๑) การให้ความส าคญัของฝ่ายบรหิารในการสนับสนุนให้เกิดการท างานยุติธรรมชุมชน 
ยตุธิรรมทางเลอืก และยตุธิรรมจงัหวดั 

 

(๒) การก าหนดภารกจิด้านงานยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืก และยุตธิรรมจงัหวดัเป็น
ภารกิจหลกัของกระทรวงยุติธรรม และบรรจุไว้ในแผนราชการระดบัต่างๆ รวมทัง้สร้างแผนแม่บทด้าน
ยตุธิรรมทางเลอืกขึน้ เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งเหน็ถงึความส าคญัของภารกจิงานยตุธิรรมดา้นน้ี 

 

(๓) การสรา้งความเขา้ใจของผูเ้กี่ยวขอ้งในแนวดิง่และแนวราบ ทัง้ในส่วนเนื้อหา และสาระ
ของงานยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก รวมถงึการสรา้งความเขา้ใจในกระบวนการท างานในระดบั
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปฏบิตั ิ

 

(๔) การสรา้งและจดัสรร ระบบการใหร้างวลัจงูใจ 
 

(๕) ผลกัดนัใหเ้กดิกฎหมายทีส่นบัสนุนการใชก้ระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกต่างๆ 
 

๑.๒ ในราชการส่วนกลาง เช่น  
 

(๑) กระบวนการสรา้งส่วนกลางใหเ้ป็นหน่วยงานสนับสนุน (Back office) ใหแ้ก่หน่วยงาน
ระดบัภมูภิาคทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะกบัส านกังานยตุธิรรมจงัหวดั 

 

 (๒) การสรา้งระบบการประสานงานในระยะยาว ในลกัษณะของหน่วยงานแบบเครอืข่ายใน
การท างาน 

 

๒. ระดบัพืน้ทีจ่งัหวดั/ชุมชน 
 

๒.๑ เน้นบทบาทในการประสานงานในระดับชุมชนในลักษณะเครือข่ายเพื่อให้เกิดการ
ประสานงานการท างานระหว่างหน่วยงาน และสรา้งความถาวรใหก้บักระบวนการท างาน 

 



ง 
 

๒.๒ คุณสมบตัขิองเจา้หน้าที่ส านักงานยุตธิรรมจงัหวดั จะต้องมคีุณลกัษณะพเิศษทีจ่ะมหีน้าที่
เป็นตวัประสานงาน หรอืเป็นผูก้ระตุ้นมากกว่าเป็นผูล้งมอืปฏบิตังิาน เนื่องจากภารกจิหลกัของงานยุตธิรรม
นัน้ประกอบด้วยงานหลายส่วนที่ท าให้เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัจะไม่สามารถด าเนินงานทุก
ภารกจิของส านกังานไดด้ว้ยตนเอง 

 

๒.๓ การสร้างและประสานเครอืข่ายการท างานของหน่วยงานในพื้นที่  ให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารด าเนินงานสามารถลุล่วงได้ 

 

๒.๔ การคดักรองและถอดบทเรยีนที่ส าคญัเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในพื้นที่  รวมทัง้เป็น
แบบอยา่งใหก้บัหน่วยงานอื่นๆ ไดเ้รยีนรูต่้อไป 

 

๒.๕ การถอดบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการดงูานในระดบัชุมชน 



สารบญั 
(ส่วนท่ี ๑) 

หน้า 
๑. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานตามโครงการสนับสนุนการ

ขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยตุธิรรมสว่นภมูภิาค  
๑ 

๒. สรปุประเดน็การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ณ โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์กรงุเทพมหานคร ๘ 
๓. สรปุประเดน็การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ณ หอ้งประชุมศาลากลาง จงัหวดัขอนแก่น ๓๘ 
๔. สรุปประเด็นการศึกษาดูงานศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมขอ้พพิาทระดบัชุมชน ตําบล

หนองโก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
๔๒ 

๕. สรุปประเดน็การศกึษาดูงานศูนย์ยุตธิรรมชุมชนบ้านเสยีว ตําบลวงัชยั อําเภอน้ํา
พอง จงัหวดัขอนแก่น 

๔๖ 

๖. สรปุประเดน็การศกึษาดงูานรปูแบบการระงบัขอ้ขดัแยง้ในชุมชนของ ส.ป.ป.ลาว ๕๐ 
๗. สรปุประเดน็การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ณ หอ้งประชุมกลาง มงักรทอง โรงแรมเดอะ

วนั จงัหวดับงึกาฬ 
๕๕ 

๘. สรุปประเด็นการศึกษาดูงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตําบลพรเจรญิ อําเภอพรเจรญิ 
จงัหวดับงึกาฬ 

๕๗ 

๙. รูปภาพประกอบการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและศกึษาดูงานตามโครงการสนับสนุน
การขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยตุธิรรมสว่นภมูภิาค 

๕๙ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๑ 

ผลการสมัมนาเชิงปฏิบติัการและการศึกษาดงูาน 

ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบาย 

กระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

 

 

 

 

 

 



โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการและการศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
จดัโดย คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รว่มกบั 

สาํนกัพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารยตุธิรรมจงัหวดัและยตุธิรรมทางเลอืก สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 

 
๑. หลกัการและเหตผุล  
 
 ตามนโยบายของคณะรฐัมนตร ีโดย น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงต่อรฐัสภา  
เมื่อวนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นนโยบายดา้นต่างๆ ทีจ่ะดําเนินการภายในระยะเวลา ๔ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ หลงัจากนัน้รฐับาลจะตอ้งนําไปสูก่ารจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ ๔ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ซึ่งจะเป็นการกําหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย กลยุทธ์ ตัวชี้ว ัด และหน่วยงาน
รบัผดิชอบไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้น้ีเพื่อใหม้กีารนํานโยบายต่างๆ ไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมและเกดิ
ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ในรูปของแผนปฏบิตัิราชการของส่วนราชการ ทัง้ในระยะ ๔ ปี และ
ประจําปีต่อไปตามลําดบั ซึ่งตามแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิดงักล่าว ได้กาํหนดให้ “โครงการ
จดัตัง้สาํนักงานยติุธรรมจงัหวดั ๗๖ จงัหวดั เพ่ือส่งเสริมการอาํนวยความยติุธรรมเชิงรกุ” เป็น
โครงการท่ีมีลาํดบัความสาํคญัตามนโยบายรฐับาล (Flagship Project) ข้อ ๘.๒.๒ “ปรบัปรุงระบบ
การช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรมดว้ยมาตรการเชงิรุก ใหเ้ขา้ถงึความเป็นธรรมไดง้่าย 
รวดเรว็ ทัง้การช่วยเหลอืดา้นกฎหมาย สง่เสรมิกองทุนยุตธิรรมเพื่อการคุม้ครองช่วยเหลอืคนจนและคน
ด้อยโอกาส การคุ้มครอง ดูแลรกัษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิแ์ละผู้ได้รบั
ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง การกระจายโอกาสการเขา้ถงึความยุตธิรรมไปสูร่ะดบัจงัหวดั การเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็และยตุธิรรมระดบัชุมชนและหมูบ่า้น การพฒันาทางเลอืกของกระบวนการยุตธิรรม” ดงันัน้ เพื่อ
ประโยชน์ในการขบัเคลื่อนแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของรฐับาลในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบักระทรวงยุตธิรรม และแผนปฏบิตัริาชการกระทรวงยุตธิรรม ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 
ให้เกิด ผลเป็นรูปธรรม และให้เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมส่วนกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานของสํานักงานยุตธิรรมจงัหวดั ไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการนํานโยบายไปปฏบิตัทิีช่ดัเจน
ตรงกนั ซึง่จะนําไปสูป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการขบัเคลื่อนนโยบายมากยิง่ขึน้ จงึจดัทาํโครงการ
ขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยตุธิรรมสว่นภมูภิาคขึน้ 
 
 
 



 

๒ 
 

๒. วตัถปุระสงค ์
 

๑. เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงส่วน
ภมูภิาคในการจดัตัง้และพฒันาสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดั 

๒. เพื่อกําหนดแนวทางการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมส่วนภูมภิาคใน
การจดัตัง้และพฒันาสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

๓. เพือ่ศกึษาดงูานการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมสว่นภูมภิาคในการจดัตัง้และพฒันา
สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
 

ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีก่ระทรวงยตุธิรรมจาํนวนประมาณ ๖๐ คน ประกอบดว้ย 
 

๑. รองปลดักระทรวงยุตธิรรมที่รบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการของสํานักพฒันาและส่งเสรมิการ
บรหิารยุตธิรรมจงัหวดัและยุตธิรรมทางเลอืก (สพจ.) และผูต้รวจราชการกระทรวงยุตธิรรมประจําเขต
ตรวจราชการทีร่บัผดิชอบ สยจ.ขอนแก่น และ สยจ.บงึกาฬ  

๒. คณะกรรมการสนับสนุนและพฒันาการดําเนินงานของสํานักงานยุตธิรรมจงัหวดั (กส.ยจ.) 
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  

๓. ผูแ้ทนสว่นราชการระดบักรมในสงักดักระทรวงยตุธิรรม  
 

 

๔. วนั เวลา และสถานท่ีจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
 
 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในครัง้น้ี จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็น 
 

๑. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในส่วนกลางในวนัที ่๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล์ ๒ 
โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพมหานคร 

๒. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหว่างกลุ่มเป้าหมายร่วมกบัสํานักงานยุตธิรรมจงัหวดัขอนแก่น 
ในวนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๒ อําเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น และการศกึษาดงูานเกีย่วกบัยตุธิรรมชุมชน ณ ศนูยไ์กล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาทในระดบัชุมชน  
ตําบลหนองโก อาํเภอกระนวน  จงัหวดัขอนแก่น และ ณ ชุมชนบา้นเสยีว หมูท่ี ่๙ และ ๑๓ ตําบลวงัชยั 
อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 



 

๓ 
 

๓. การรับฟงัการบรรยายเกี่ยวกับยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวนัที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ แขวงบอลิคําไซ ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

๔. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหว่างกลุ่มเป้าหมายร่วมกบัสาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดับงึกาฬ ใน
วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุมกลาง มงักรทอง สํานักงานคุมประพฤตจิงัหวดับงึกาฬ และ
การศกึษาดงูานศนูยย์ตุธิรรมชุมชนจงัหวดับงึกาฬ 
 
 

๕. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

๑. กลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการขบัเคลื่อนแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิของรฐับาล 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงยุตธิรรม และแผนปฏบิตัริาชการกระทรวงยุตธิรรม ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) หลกัการและแนวทางกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกและยุตธิรรมชุมชน การ
บรหิารงานแบบบูรณาการ การจดัองคก์รเชงิซอ้น (Matrix Organization) และแนวทางการพฒันาความ
ร่วมมอืด้านงานยุติธรรมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุนการบรหิารงานของ
สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดั 

๒. กลุ่มเป้าหมายในส่วนกลาง ไดม้แีลกเปลี่ยนความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการขบัเคลื่อน
นโยบายกระทรวงยุตธิรรมสว่นภูมภิาค ในการจดัตัง้และพฒันาสาํนกังานยุตธิรรมจงัหวดั พรอ้มกําหนด
แนวทางและวธิกีารดาํเนินงานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

๓. เกิดการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานระหว่างบุคลากรสงักดักระทรวง
ยุติธรรมในส่วนกลางที่ปฏบิตัิงานสนับสนุนสํานักงานยุติธรรมจงัหวดั กบัผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานยุติธรรมจงัหวัดเป้าหมาย อนัจะนําไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาแนวทางการปฏิบัติให้มี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

๔. กลุ่มเป้าหมายได้รบัความรู ้ความเขา้ใจ จากการศกึษาดูงาน ณ หน่วยงานราชการสงักดั
กระทรวงยุติธรรม และศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมขอ้พพิาทหรอืที่เรยีกชื่ออย่างอื่น 
ตลอดจนจากการศกึษาดูงานเกี่ยวกบักระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกและยุตธิรรมชุมชนในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว  อนัจะนําไปสู่การปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานดา้นกระบวนการยุตธิรรม
ทางเลอืกและยตุธิรรมชุมชน ของสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลต่อไป 
 
 

๖. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั สาํนักพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารยุตธิรรม
จงัหวดัและยตุธิรรมทางเลอืก สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 



 

๔ 
 

กาํหนดการสมัมนาเชิงปฏิบติัการและการศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
จดัโดย คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รว่มกบั 

สาํนกัพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารยตุธิรรมจงัหวดัและยตุธิรรมทางเลอืก สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 
 
๒ เมษายน ๒๕๕๕  

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบยีน ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์๒ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายเร่ือง “ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี กระทรวงยติุธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘” 

โดย  นายอภิรชัศกัด์ิ รชันีวงศ ์
 หวัหน้ากลุ่มตดิตามและประเมนิผล สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์ 
 สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายเร่ือง “ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก: จากแนวความคิดสู่
แนวทางปฏิบติั” 

โดย รองศาสตราจารย ์ดร.จฑุารตัน์ เอ้ืออาํนวย  
 อาจารยป์ระจาํคณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. พิธีเปิดการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  
โดย  นายชาติชาย สทุธิกลม 
     รองปลดักระทรวงยตุธิรรม 
 

กล่าวรายงาน โดย 
นายบาํนาญ สวุรรณรกัษ์ 
ผู้อํานวยการสํานักพฒันาและส่งเสริมการบริหารยุติธรรมจงัหวดัและยุติธรรม
ทางเลอืก  สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 
 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๔๕ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

 

 

 

 



 

๕ 
 

๑๒.๔๕ – ๑๔.๑๕ น. บรรยายเร่ือง “ยติุธรรมชมุชนและยติุธรรมทางเลือก: การบริหารงานแบบ
บรูณาการ การจดัองคก์รเชิงซ้อน (Matrix Organization) และแนวทางการ
พฒันาความร่วมมือด้านงานยติุธรรมกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

โดย รองศาสตราจารยว์นัชยั มีชาติ 
 อาจารยป์ระจาํคณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๑๔.๑๕ – ๑๗.๓๐ น. เดนิทางจากโรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์ถงึเขือ่นลาํตะคอง จงัหวดันครราชสมีา  

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารสวนเมอืงพร อาํเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา 

๑๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. เดนิทางจากรา้นอาหารสวนเมอืงพร จงัหวดันครราชสมีา ถงึโรงแรมเจรญิธานี  
ถนนศรจีนัทร ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 

๓ เมษายน ๒๕๕๕  
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมเจรญิธานี จงัหวดัขอนแก่น 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เดนิทางจากโรงแรมทีพ่กั ถงึ สาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดัขอนแก่น ณ ศาลากลาง
จงัหวดัขอนแก่น 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เรื่อง “การขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยุติธรรม
ส่วนภมิูภาค”  ณ ห้องประชุมศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๒ ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น และเยี่ยมชมการดําเนินกิจกรรมยุติธรรมทางเลือก ณ 
สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๕ ศาลางกลางจงัหวดัขอนแก่น 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นแซปนวัครวัอสิาน ถนนมติรภาพ อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น. เดนิทางจากรา้นแซปนัวครวัอสิาน ถงึศูนยไ์กล่เกลี่ยประนอมขอ้พพิาทในระดบั
ชุมชน    ตําบลหนองโก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

๑๓.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. ศึกษาดูงานการไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทในระดบัชุมชน ณ ศูนย์ไกล่
เกลี่ยประนอมขอ้พพิาทในระดบัชุมชน ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน  จงัหวดั
ขอนแก่น 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เดินทางจากตําบลหนองโก อําเภอกระนวน ถึงบ้านเสียว หมู่ที่ ๙ และ ๑๓  
ตําบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงานระบบงานยุติธรรมชุมชน ณ ชุมชนบ้านเสยีว หมู่ที่ ๙ และ ๑๓ 
ตําบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 

๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เดนิทางจากอาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น ถงึ โรงแรมเดอะวนั จงัหวดับงึกาฬ 

(รบัประทานอาหารเยน็ระหวา่งเดนิทาง) 

 



 

๖ 
 

๔ เมษายน ๒๕๕๕   

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมเดอะวนั จงัหวดัขอนแก่น 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เดนิทางจากโรงแรมทีพ่กั ถงึจุดผา่นแดนบงึกาฬ – ปากซนั 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. เดินทางผ่านแดนจากจุดผ่านแดนจงัหวดับึงกาฬ ถึงเมอืงปากซนั แขวงบอลิคําไซ  
สปป. ลาว 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน 
และสภาพวิ ถี ชี วิตของชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ แขวงบอลคิาํไซ  สปป. ลาว โดย 

นายประเสริฐ  สะหว่างดี  
รองหวัหน้าแผนก หวัหน้าหอ้งการปฏบิตัคิาํตดัสนิของศาล 
แผนกยุตธิรรมนครหลวงเวยีงจนัทน์ กระทรวงยุตธิรรม สปป. ลาว เป็นผูนํ้า
ศกึษาดงูาน 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ แขวงบอลคิาํไซ  สปป. ลาว 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. เดนิทางจากรา้นอาหาร ถงึจุดผา่นแดนปากซนั – บงึกาฬ 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น. เดนิทางผา่นแดนจากจุดผา่นแดนปากซนั ถงึจงัหวดับงึกาฬ 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น. เดนิทางผา่นแดนจากจุดผา่นแดนบงึกาฬ – ปากซนัถงึโรงแรมทรายเงนิรสีอรท์ 

๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการเรื่อง “การดาํเนินกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และยุติธรรมชุมชนในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว” ณ ห้อง
ประชุมทรายเงนิ โรงแรมทรายเงนิรสีอรท์ และบรรยายสรปุ 

โดย นายประเสริฐ  สะหว่างดี 

รองหวัหน้าแผนก หวัหน้าหอ้งการปฏบิตัคิาํตดัสนิของศาล 
แผนกยตุธิรรมนครหลวงเวยีงจนัทน์ กระทรวงยตุธิรรม สปป. ลาว 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมเดอะวนั จงัหวดับงึกาฬ 

๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ประชุมกลุ่มเพื่อสรุปผลการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และการศกึษาดูงานเบื้องต้น 
ณ หอ้งประชุมโรงแรมเดอะวนั จงัหวดับงึกาฬ 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 
 

๕ เมษายน ๒๕๕๕  

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมเดอะวนั จงัหวดับงึกาฬ 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ และศึกษาดูงาน เร่ือง “การขบัเคล่ือนนโยบาย
กระทรวงยุติธรรมส่วนภมิูภาค: การจดัตัง้และพฒันาสาํนักงานยุติธรรม
จงัหวดั”  ณ หอ้งประชุมกลาง มงักรทอง โรงแรมเดอะวนั จงัหวดับงึกาฬ  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารแมน้ํ่า จงัหวดับงึกาฬ 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. เดนิทางจากรา้นอาหารแม่น้ํา  ถงึศูนย์ยุตธิรรมชุมชน  ตําบลพรเจรญิ  อําเภอ
พระเจรญิ  จงัหวดับงึกาฬ 

๑๒.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. ศกึษาดงูานการดาํเนินงานของ ศนูยย์ตุธิรรมชุมชน  ตําบลพรเจรญิ 

๑๔.๓๐ น. เดนิทางกลบักรงุเทพมหานคร (รบัประทานอาหารเยน็ระหวา่งเดนิทาง) 

  

 
 
 
 
หมายเหต:ุ ๑. กาํหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
       ๒. อาหารวา่งบรกิารในหอ้งประชุม 
 
 
 
 
 



สมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
สรปุประเดน็การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ณ โรงแรมรามา การเ์ด้นส ์กรงุเทพมหานคร วนัจนัทรท่ี์  
๒ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
กล่าวเปิดประชมุ  
 จากการทําแผนปฏบิตักิาร ๔ ปี กระทรวงต้องการใหข้า้ราชการและผูบ้รหิารในจงัหวดัต่างๆ 
ไดร้บัทราบแนวทางการบรหิารงาน รวมทัง้ต้องการทราบแนวคดิของบุคลากรในพืน้ที ่ตลอดจนความ
เขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนว่ามใีนเรื่องใดบา้ง จงึเป็นเรื่องทีด่ใีนการไดล้งพืน้ทีแ่ละในวนัน้ีเป็นครัง้ที ่๙ จากที่
กาํหนดไว ้๑๐ ครัง้  
 โดยวตัถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครัง้น้ีเพราะต้องการให้เข้าใจคําว่า “ยุติธรรมถ้วนหน้า 
ประชามสีว่นรว่ม” คอื ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมไดง้า่ยขึน้ และนําความรูน้ี้เขา้ไปให ้การ
ทีนํ่าประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มกจ็ะช่วยลดในเรื่องของค่าใชจ้่ายต่างๆ รวมทัง้ตอ้งการเหน็หน่วยงานเขา้
ไปเป็นตวักลางประสานกบัประชาชน รวมทัง้เขา้ไปเป็นตวักลางระหว่างหน่วยงานในกระทรวงยุตธิรรม 
ซึง่ขณะน้ีการทาํงานยงัไมเ่ป็นทางการจรงิๆ 
 การที่มเีรื่องของการขยายตวัของยุติธรรมจงัหวดัรวมทัง้การปฏิบตัิหน้าที่ในการนํายุติธรรม
ทางเลอืก การเขา้ถงึประชาชนในเชงิรุก รวมถงึการทีป่ระชาชนเขา้ถงึความยุตธิรรมไดง้่ายขึน้ การเขา้
ไปทํางานในสว่นทีย่งัไมม่หีน่วยงานไหนของกระทรวงยุตธิรรมปฏบิตั ิจงึเป็นการตอบสนองในเรื่องของ
ความเป็นจรงิ จงึเป็นทีม่าของการทีม่กีารจดัตัง้แผนในเรือ่งของยตุธิรรมจงัหวดั โดยมกีารจดัตัง้อตัราจรงิ 
๘ จงัหวดัและจะขยาย อกี ๖ จงัหวดั โดยในปี ๒๕๕๙ จะมอีตัรากาํลงัทีเ่ตม็ที ่
 ในเรื่องของอตัรากําลงั สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) กจ็ะใหเ้กลี่ยกําลงั
และรวมถงึเรื่องของงบประมาณทีต่อ้งอาศยัการช่วยกนัคดิ ดงันัน้ผลของจงัหวดันํารอ่งกจ็ะเป็นตวัอยา่ง
ใหห้น่วยงานอื่นๆ เหน็ โดยดูจากวตัถุประสงค ์๔ ขอ้ทีต่ ัง้ขึน้ ดงันัน้ตอ้งทําใหเ้หน็ความแตกต่างจากใน
อดตี ดงันัน้ทีเ่ชญิมาจงึต้องการใหทุ้กหน่วยงานนัน้ทราบและเป็นกําลงัในเรื่องของยุตธิรรมจงัหวดัและ
ต้องทําความเขา้ใจว่าสิง่น้ีเป็นนโยบายหลกั ซึ่งนอกเหนือจากการหาบุคลากรแลว้ ยงัต้องมกีารพฒันา
บุคลากรดว้ย โดยบุคลากรทีจ่ะจดัลงในยุตธิรรมจงัหวดัจะตอ้งสามารถเป็นตวักลางระหว่างประชาชนกบั
กระทรวงยตุธิรรม และตวักลางระหวา่งหน่วยงานของกระทรวงยตุธิรรมดว้ยกนั  
 เรื่องทีส่อง เป็นโอกาสในเรื่องของการทาํความรูจ้กักบัเรื่องของยุตธิรรมทางเลอืก ซึง่เราทราบดี
วา่ขณะน้ีเราตอ้งสูก้นัหลายศาลและหลายองคก์ร ซึง่เหน็วา่ผดิไปจากสิง่ทีเ่คยมมีาในอดตี จงึเป็นเรือ่งทีด่ี



๙ 
 

ถา้เราสามารถแสดงใหป้ระชาชนเหน็ถงึเรือ่งของความสมานฉนัท ์ซึง่เป็นนโยบายตัง้แต่ปี ๒๕๔๕ ดงันัน้
จงึเป็นเรือ่งทีเ่ราเขา้มาชว่ยกนัสรา้งใหเ้กดิขึน้ 
 การพฒันาในเรือ่งของเป้าหมาย กฎระเบยีบ เป็นเรื่องหน่ึงทีเ่รามุง่หวงั การไดด้งูานทีส่าํนกังาน
ยุตธิรรมขอนแก่นและทีบ่งึกาฬ ซึง่ทัง้สองแหง่มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั จงึน่าทีจ่ะเกดิขอ้เปรยีบเทยีบเพื่อ
พจิารณาดถูงึผลยอ้นกลบัว่าตอ้งการแบบใดทีจ่ะใชเ้ป็นตวัแบบ อกีทัง้ที ่สปป.ลาว มรีะบบ Community 
เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีม่คีวามเขม้แขง็ ซึง่เหน็วา่เป็นจุดทีน่่าสนใจมาก  
 
คณุอภิรชัศกัด์ิ  รชันีวงศ ์ หวัหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สาํนักนโยบายและ

ยทุธศาสตรส์าํนักงานปลดักระทรวงยติุธรรม 
บรรยายเร่ือง : ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 
ยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์(Strategic) คอื สิง่ทีไ่มใ่ช่วธิกีารธรรมดา มกีารใชค้วามคดิเพื่อกลัน่กรองแนวทางที่
ดีที่สุด และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกประเภทให้กลับเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือต่อ
หน่วยงาน 
 
แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี 

แผนปฏบิตัิราชการ ๔ ปี ต้องจดัทําแล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั นับแต่วนัที่แผนบรหิารราชการ
แผน่ดนิประกาศในราชกจิจานุเบกษา (ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัทาํแผนบรหิารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารราชการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖) 

แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ปี เป็นแผนปฏบิตัริาชการทีส่่วนราชการแปลงมาจากแผนปฏบิตัริาชการ
แผ่นดนิของรฐับาล เพื่อแสดงภารกจิทีส่่วนราชการจะดําเนินการในช่วง ๔ ปี เพื่อสนับสนุนการบรหิาร
ประเทศของรฐับาลใหบ้รรลุผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย 
 
การวางแผนยทุธศาสตร ์

เป็นการวางแผนเพือ่นําพาองคก์ารไปสูภ่าพลกัษณ์ใหม ่กา้วสูว่สิยัทศัน์ทีต่อ้งการในอนาคต เป็น
การวางแผนในภาพรวมขององคก์าร ยทุธศาสตรท์ีก่าํหนดขึน้ถอืวา่เป็นการชีอ้นาคตขององคก์าร 
 
การวางแผนงาน 

เป็นการวางแผนเพื่อแกป้ญัหาหรอืป้องกนัปญัหา มจุีดมุ่งหมายใหเ้กดิแนวทางการดําเนินงาน 
ใหง้านหรอืโครงการขององคก์รสาํเรจ็ผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 



๑๐ 
 

กระบวนการจดัการเชิงยทุธศาสตร ์
๑. การวางแผนยทุธศาสตร ์
 

 
 
 
ภาพในอดีต 
วิสยัทศัน์กระทรวงยติุธรรมปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ 

“กระทรวงยตุธิรรมเป็นองคก์รหลกัในการ อาํนวยความยตุธิรรมใหป้ระชาชนเชื่อมัน่ 
และเขา้ถงึความยตุธิรรมอยา่งเสมอภาคเพือ่ความสงบสขุของสงัคมอยา่งยัง่ยนื” 

 
ผลการประเมิน 
 ๑.  การตอบสนองวสิยัทศัน์ มกีารตอบสนองบางสว่นและเป็นการตอบสนองเชงิปรมิาณ 
 ๒.  การตอบสนองพนัธกจิ ตอบสนองพันธกิจไม่ครบถ้วน และเป็นการตอบสนองเชิง
ปรมิาณ สว่นคุณภาพยงัคงตอ้งพฒันาต่อไป 

๓. การตดิตามและประเมนิผล 

 

การวางแผนสภาพแวดล้อมการวางแผนสภาพแวดล้อม
 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ/ภารกจิวสัิยทศัน์ พนัธกจิ/ภารกจิ  

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
ใใ  

จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมาย  
เป้าประสงค์เป้าประสงค์  

แผนปฏบิัติแผนปฏบิัติ
ราชกราชการาร  

••  กิจกรรมกิจกรรม  

••  เวลาเวลา  

••  ผู้ปฏิบติัผู้ปฏิบติั  

••  งบประมาณงบประมาณ  

••  ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั  

การจดัการทาํแผนปฏบิัตริาชการการจดัการทาํแผนปฏบิัตริาชการ
พฒันาองค์การพฒันาองค์การ  

การปรับการดาํเนินงานการปรับการดาํเนินงาน  

การตดิตาม ควบคุม ประเมนิผลการตดิตาม ควบคุม ประเมนิผล  

๒. การนําแผนยุทธศาสตร์ 

  ไปปฏบัิต ิ
 



๑๑ 
 

วิสยัทศัน์กระทรวงยติุธรรม ปี ๒๕๕๑ 
“เป็นองคก์รทีท่รงประสทิธภิาพในการประสานและพฒันาระบบงานกระทรวงยตุธิรรมตามหลกันิตธิรรม

ดว้ยจติวญิญาณนกัยตุธิรรม  เพือ่ใหป้ระชาชนเชื่อมัน่และเขา้ถงึความยตุธิรรม” 
 
ผลการประเมิน 
 ๑.  ตอบสนองวสิยัทศัน์ยงัหา่งไกลความเป็นจรงิ หลายองคป์ระกอบไมม่กีารดาํเนินการ การวดั
วสิยัทศัน์เชงิคุณภาพยงัคงเป็นขอ้จาํกดั 
 ๒.  การตอบสนองพนัธกิจ พนัธกิจม ี๙ พนัธกิจ บางพนัธกิจไม่มผีลการดําเนินงาน ผลการ
ดาํเนินงานเป็นเชงิปรมิาณสว่นเชงิคุณภาพยงัเป็นขอ้จาํกดั 
 
วิสยัทศัน์กระทรวงยติุธรรม ปี ๒๕๕๒ 

“ผูนํ้าในการบรหิารและบรูณาการงานยตุธิรรมเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม” 
 
ผลการประเมิน 
 ๑.  การตอบสนองวสิยัทศัน์ เป็นอุดมคตมิากกวา่เป็นสถานการณ์จรงิเชงิประจกัษ ์
 ๒.  การตอบสนองพนัธกจิ มกีารตอบสนองบางสว่นเป็นการตอบสนองเชงิปรมิาณ (พนัธกจิทีไ่ม่
มผีลการดาํเนินงาน) เชน่ พฒันาระบบกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกบรูณาการความรว่มมอืงานยตุธิรรม
กบัทุกภาคสว่น 
 
ผลการประเมินยทุธศาสตรก์ระทรวงยติุธรรมปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ 
 

ปี พ.ศ. 
ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
ตวัช้ีวดั ผา่น ไม่ผา่น ไม่มีผล 

๒๕๔๘ ๖ ๓๓ ๒๑ ๗ ๕ 

๒๕๔๙ ๖ ๓๓ ๑๖ ๑๑ ๖ 

๒๕๕๐ ๖ ๓๑ ๑๓ ๗ ๑๑ 

๒๕๕๑ ๕ ๒๔ ๑๑ ๑๐ ๓ 

๒๕๕๒ ๔ ๑๓ ๖ ๔ ๓ 

 
ภาพปัจจบุนั 
นโยบายรฐับาลท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงยติุธรรม 

นโยบายที ่๑ นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะเริม่ดาํเนินการในปีแรก  
 ขอ้ที ่๑.๑  สรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาตแิละฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 



๑๒ 
 

 ขอ้ที ่๑.๒  กาํหนดใหก้ารแกไ้ขและป้องกนัปญัหายาเสพตดิเป็นวาระแหง่ชาต ิ
 ขอ้ที ่๑.๓  ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัอยา่งจรงิจงั 
 ขอ้ที ่๑.๔  เรง่นําสนัตสิขุและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนกลบัมาสู่

พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้
 ขอ้ที ่๑.๕  เร่งฟ้ืนฟูความสมัพนัธ์และพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบา้นและนานา

ประเทศ 
นโยบายที ่๘ นโยบายการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

 ขอ้ที ่๘.๒  กฎหมายและการยตุธิรรม 
  ๘.๒.๑ ปฏิรูประบบกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรมทัง้ระบบให้มีความ
ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัหลกัการประชาธปิไตย เทา่ทนัต่อการเปลีย่นแปลง และสอดคลอ้งกบัหลกันิตธิรรม  
  ๘.๒.๒ ปรบัปรงุระบบการชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรมดว้ยมาตรการ
เชงิรกุ 
  ๘.๒.๓ การนํามาตรการทางภาษแีละการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิมาใชใ้น
การดําเนินการต่อผูก้ระทําผดิ ดูแลแก้ไขและฟ้ืนฟูพฒันาผูก้ระทําความผดิใหเ้ป็นคนดสีามารถกลบัสู่
สงัคมได้ เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุติธรรมเดก็และเยาวชน การคุมประพฤติ การบงัคบัคดแีละ
สง่เสรมิความยตุธิรรมและความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  ๘.๒.๔ ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเชงิรุกโดยประชาชนมสี่วนร่วม จดัใหม้ี
กลไกการบรหิารจดัการแบบครบวงจร 
 
นโยบายเน้นหนักของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม  (พลตาํรวจเอก ประชา พรหมนอก) 
 ๑. การจดัตัง้สาํนกังานยุตธิรรมจงัหวดัเพื่อเสรมิสรา้งการอาํนวยความยุตธิรรมเชงิรุก และเพิม่
โอกาสการเขา้ถงึความยตุธิรรมของประชาชน  
 ๒. การเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ในสงัคมไทยโดยการเยยีวยาผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรนุแรง และเหตุการณ์ความไมส่งบทุกเหตุการณ์ 
 ๓.  การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิแบบครบวงจร 
 ๔.  การแก้ไขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนํากระแสพระราชดํารสัพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” เป็นหลกัปฏบิตัใินทางสนัตวิธิ ี 
 ๕.  การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ทัง้การทุจรติภาครฐั และการทุจรติ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการทุจรติงบประมาณของรฐัหรอืฮัว้การประมลู  
 ๖.  การพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อรองรบัการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
วิสยัทศัน์กระทรวงยติุธรรม 

“หลกัประกนัความยตุธิรรมตามหลกัมาตรฐานสากล” 



๑๓ 
 

ความหมาย “หลกัประกนัความยติุธรรมตามาตรฐานสากล” 
๑.  การเป็นผูเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาการดาํเนินงาน 
๒. การบรหิารงานยุตธิรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพือ่ “สรา้งหลกัประกนัความยตุธิรรมใหก้บัประชาชน” 
 
ท่ีมาของแนวคิดวิสยัทศัน์กระทรวงยติุธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
 ๑.  การเป็นศนูยก์ลางในการกาํหนดนโยบายดา้นการยตุธิรรม 
 ๒.  การพฒันาระบบงานยตุธิรรมทางเลอืก 
 ๓.  การพฒันาสูม่าตรฐานสากล 
 
พนัธกิจกระทรวงยติุธรรม 
 ในอดตีพนัธกจิของกระทรวงยุตธิรรมมลีกัษณะคลา้ยขนมชัน้ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ มี
ลกัษณะคลา้ยขนมเปียกปนู คอืมกีารผสมผสาน ประกอบดว้ย ๙ พนัธกจิ คอื 

๑.  บรหิารจดัการการอาํนวยความยตุธิรรมในสงัคมดว้ยความชอบธรรม  
๒.  พฒันาคุณภาพการดําเนินการตามกฎหมาย พนัธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐาน

ระบบงานยตุธิรรม  
๓.  วจิยัและพฒันาระบบงานยตุธิรรมและกฎหมาย  
๔.  พฒันากระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก 
๕.  บรูณาการการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  
๖.  ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั  
๗.  บรหิารจดัการระบบงานยตุธิรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยความเป็นธรรม 
๘.  สง่เสรมิการบรูณาการงานยตุธิรรมและความรว่มมอืกบัทุกภาคสว่นทัง้ในและต่างประเทศ  
๙.  เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ารใหม้ขีดีสมรรถนะสงู 

 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 ๑.  ระบบงานยตุธิรรมและการอาํนวยความยุตธิรรมเป็นไปดว้ยความรวดเรว็ โปรง่ใส เป็นธรรม 
ถูกตอ้งตามหลกักฎหมายและมาตรฐานสากล 
 ๒.  ทุกภาคสว่นในสงัคมมสีว่นรว่มในกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก 
 ๓.  ประชาชนไดร้บัการบรกิารงานยตุธิรรมอยา่งสะดวกรวดเรว็และเป็นธรรม 
 ๔.  กระทรวงยตุธิรรมนํานวตักรรมหรอืผลงานวจิยัมาใชพ้ฒันาระบบงานยตุธิรรมและกฎหมาย 
 ๕.  เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื และการบรูณาการดา้นงานยตุธิรรม 
 จากเป้าหมายน้ีมลีกัษณะของคํามากกว่าที่จะระบุว่าจะเขา้ถึงเป้าหมายได้อย่างไร ซึ่งจะเป็น
ปญัหาในอนาคตซึง่เป็นจุดออ่น 
 



๑๔ 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๑  พฒันาระบบงานยตุธิรรมและการอาํนวยความยตุธิรรมตาม

มาตรฐานสากล 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๒ เรง่รดัพฒันาระบบงานยตุธิรรมทางเลอืก 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๓  พฒันาระบบการจดัการภายในองคก์าร 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๔  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันาระบบงานยตุธิรรมและกฎหมาย 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่๕  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนและพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอื

ระบบงานยตุธิรรม 
 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ 
พฒันาระบบงานยติุธรรมและการอาํนวยความยติุธรรมตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงคป์ระกอบดว้ย 
 ๑.  ประชาชนได้ร ับความเป็นธรรมจากการบริหารจัดการการอํานวยความยุติธรรมของ
กระทรวงยตุธิรรม 
 ๒. ปญัหายาเสพตดิไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 ๓. ปญัหาการทุจรติ และประพฤติมชิอบในภาครฐัได้รบัการแก้ไขอย่างมปีระสทิธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 ๔. การดําเนินงานของกระทรวงยุตธิรรมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ มคีวามพรอ้มในการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
 ๕. ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ถงึและไดร้บัความเป็นธรรมอยา่งเทา่เทยีมกนั 
 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ 
เร่งรดัพฒันาระบบงานยติุธรรมทางเลือก 
เป้าประสงค ์คอื 
 ลดปรมิาณคดอีอกจากกระบวนการยุตธิรรมกระแสหลกัโดยใชก้ระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก
และยตุธิรรมสมานฉนัท ์
 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ 
พฒันาระบบการจดัการภายในองคก์ร 
เป้าประสงคป์ระกอบดว้ย 

๑. ระบบบรหิารจดัการมคีุณภาพ และสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงได ้
๒. บุคลากรกระทรวงยตุธิรรมมขีดีสมรรถนะสงู 
๓. กระทรวงยตุธิรรมมรีะบบการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 



๑๕ 
 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๔ 
ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาระบบงานยติุธรรมและกฎหมาย 
เป้าประสงคค์อื 
 กระทรวงยตุธิรรมมกีารนํานวตักรรมหรอืผลงานวจิยัมาใชพ้ฒันาระบบงานยตุธิรรมและกฎหมาย 
 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๕ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระบบงานยติุธรรม 
เป้าประสงคป์ระกอบดว้ย 
 ๑. เครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นงานยตุธิรรมทัง้ในและต่างประเทศเกดิความเขม้แขง็ 
 ๒. ขอ้มลูดา้นงานยตุธิรรมเกดิการเชื่อมโยง เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนงานยุตธิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 
 
ภาพอนาคต 
 เป็นการพจิารณาถงึวสิยัทศัน์ของกระทรวงเมื่อสิน้ปี ๒๕๕๘ มโีอกาสทีจ่ะสาํเรจ็หรอืไม่เพยีงใด  
พนัธกจิของกระทรวงจะบรรลุผลเพยีงใด และยุทธศาสตร์ของกระทรวงนําไปสู่การบรรลุถึงวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิเพยีงใด  
 
ความล้มเหลวของการวางแผนยทุธศาสตร ์

๑.  ขอ้มลูไมส่มบรูณ์ ไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้ง 
๒.  ขาดการระดมความคดิเหน็และการประสานงาน 
๓.  มคีวามคดิทีล่าํเอยีงหรอืมอีคตขิองผูว้างแผน/ผูบ้รหิาร 
๔.  ปญัหาจากคา่นิยมองคก์าร 

 
สาํนักงานยติุธรรมจงัหวดักบัแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี 

๑. สาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดัต้องจดัทําแผนพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารยุตธิรรมจงัหวดัและ
ยตุธิรรมทางเลอืกในภาพรวม  (แผน ๔ ปี) 
 ๒.  สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัตอ้งมกีารแปลงแผนตามขอ้ ๑ ไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
 ๓.  การนําแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิควรคาํนึงถงึตวัแบบการนําแผนไปปฏบิตัวิ่าจะใชแ้บบใด เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ารและประชาชน 
 
สาํนักงานยติุธรรมจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ระทรวงยติุธรรม 
 ๑.  สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนการพฒันาระบบงานยตุธิรรมทางเลอืก 
 ๒.  สาํนกังานยุตธิรรมจงัหวดัเป็นหน่วยงานปฏบิตักิารของสว่นราชการสงักดักระทรวงยุตธิรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 



๑๖ 
 

 เพือ่การบรรลุวสิยัทศัน์กระบวนการยตุธิรรมปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 
ช้ีแจ้งข้อซกัถามจากท่ีประชมุ เร่ืองจดุเน้นของยติุธรรมจงัหวดัและตวัช้ีวดั 
จดุเน้นของยติุธรรมจงัหวดั 
 ๑. ให้สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัเป็นผู้ขบัเคลื่อนงานโดยเฉพาะยุติธรรมทางเลือก ศูนย์ไกล่
เกลีย่ หรอืการจดัการความขดัแยง้ในชุมชนเป็นหลกั 
 ๒. เป็นการบรกิารงานของกระทรวงยตุธิรรมในระดบัชุมชน 
 
ตวัช้ีวดัของสาํนักงานยติุธรรมจงัหวดั 
 จาํนวนการไกล่เกลีย่ ขอ้ยตุขิองไกล่เกลีย่ เป็นตน้  
 
รองศาสตราจารย ์ดร.จฑุารตัน์  เอ้ืออาํนวย  คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
บรรยายเร่ือง : ยติุธรรมชมุชนและยติุธรรมทางเลือก (Alternative Justice & Community 

Justice): จากแนวความคิดสู่แนวทางปฏิบติั  
 
ยติุธรรมทางเลือก (Alternative Justice) 
ส่ิงท่ีมีความสาํคญั 

๑. องคค์วามรู ้
๒. ความมใีจของบุคคล ซึง่จะเป็นเรือ่งของสิง่ทีจ่ะพดูต่อไป 

 
คาํท่ีใช้เรียก “ยติุธรรมทางเลือก” 

ADRs (Alternative dispute resolutions) ซึง่มขีอ้คดิเหน็ว่าควรทีจ่ะใชใ้นทางแพง่ ขณะทีส่ว่นน้ี
ลกึมาทางอาญา และมกีารแบ่งประเภทคาํ และจากการทาํวจิยัเพื่อวางกรอบงานวจิยัในประเดน็ยุตธิรรม
ทางเลือกให้กับกระทรวง พบว่าคําที่น่าจะใช้ได้และเป็นกลางๆ และสากลใช้คือคําว่า “Alternative 
justice” ยตุธิรรมทางเลอืก ซึง่เป็นคาํทีค่รอบคลุมทัง้ทางอาญา แพง่ และปกครอง 

ยุตธิรรมชุมชน ใชค้าํว่า “Community Justice” และคาํว่า “Restorative Justice” ซึง่เป็นสว่น
หน่ึงของยตุธิรรมชุมชน   

คาํวา่ “ยตุธิรรมจงัหวดั” เป็นคาํทีถู่กใชต้ามลกัษณะของการบรหิารไมใ่ช่ตามหลกัของแนวคดิซึง่
มลีกัษณะวชิาการเกนิไป  

ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของตวัชีว้ดัทีม่คีวามสําคญัของเรื่องยุตธิรรมทางเลอืก ยุตธิรรมชุมชนและ
ยตุธิรรมจงัหวดั  
 
 
 



๑๗ 
 

วิกฤติระบบยติุธรรมไทย - โอกาสของยติุธรรมทางเลือก 
๑. คดีล้นศาล คนล้นคุก เช่น ที่องักฤษพยายามลดจํานวนคุกลงปีละ ๑ แห่ง ขณะที่ไทย

พยายามเปิดคุกใหม ่ซึง่แสดงใหเ้หน็ปญัหาทีม่ ี
๒. ละเลยเหยือ่อาชญากรรม  
๓. ชุมชนไมม่สีว่นรว่มในระบบยุตธิรรม รฐัเขา้มามบีทบาทหลกัโดยผา่นขา้ราชการแต่กพ็บว่า

ทาํไมไ่ดถ้า้ประชาชนไมม่สีว่นรว่ม 
๔. การละเมดิสทิธมินุษยชนในกระบวนการยตุธิรรม ซึง่มทีุกจุด แต่จะมาก - น้อยแตกต่างกนั 

 
จดุมุ่งหมายของการใช้กระบวนการยติุธรรมทางเลือก 

๑. ลดผลรา้ยของการดาํเนินคด ี
๒. ตอบสนองความจาํเป็นดา้นการบรหิารงานยตุธิรรม (บรรเทาปญัหาความแออดัของผูต้อ้งขงั

ในเรอืนจาํ) 
๓. สง่เสรมิการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในกระบวนการยตุธิรรม 
๔. แสวงหาความยตุธิรรมเชงิสรา้งสรรค/์สมานฉนัทร์ว่มกบัชุมชน 

 
ความจาํเป็นท่ีต้องใช้ยติุธรรมทางเลือก: จากข้อสรปุ UN 
 ซึ่งเกดิขึน้จากประเทศสมาชกิ (ไทยเป็นสมาชกิลําดบัที่ ๕๕) ที่มปีญัหามาคุยกนัและเกดิการ
สงัเคราะหร์วม ซึง่พบวา่ทัว่โลกมปีญัหาเหมอืนกนั ประกอบดว้ย 

 บรรเทาความแออดัของเรือนจาํ 
  - การถ่ายโอนความรบัผดิชอบกจิการภาครฐั เชน่ ใชเ้รอืนจาํเอกชน 
  - การเปลีย่นบทบาทจากรฐัสวสัดกิารสูร่ฐัจดัระเบยีบ คอื รฐัคุมในเรื่องของระเบยีบ การ
บรหิารจดัการ เป็นหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
 ทบทวนความเป็นอาชญากรรม (ปรบักระบวนทศัน์) 
  -  Legalization-decriminalization และ crime control 
  -  เหยือ่อาชญากรรมหรอืผูก้ระทาํผดิกฎหมาย 
 ลดภาระรฐั เพ่ิมบทบาทชมุชน 
  -  แนวคดิชุมชนนิยม 
  -  ยตุธิรรมชุมชน (Community Justice) 
 มุ่งคุ้มครองสิทธิผูก้ระทาํผิด 
  - เพิม่ความเป็นมนุษยใ์หก้ระบวนการยุตธิรรม จากทีม่องคนเป็นเพยีงสาํนวนคด ีควรที่
จะมกีารคนืความเป็นมนุษยเ์ขา้สูทุ่กจุดของกระบวนการยตุธิรรม และกระบวนยตุธิรรมจะตอ้งมน้ํีาใจ 
  - การแปลงความขดัแยง้เป็นทรพัยส์นิ 
 



๑๘ 
 

 สอดคล้องกบัแนวทางสมานฉันท ์
  -  ยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์(Restorative Justice) 
  -  กระบวนการยตุธิรรมในระยะเปลีย่นผา่น (Transitional Justice) ใชเ้มือ่มเีหตุการณ์รนุแรง 
 
ลกัษณะสาํคญัของยติุธรรมทางเลือก 
 ๑. ไมเ่ป็นทางการ (Unofficial) 
 ๒. หลกีเลีย่งการใชอ้าํนาจบงัคบั (Non-coercive) 
 ๓. พยายามใหเ้กดิการประนีประนอมกนัมากกวา่ 
 ๔. แยกตวัจากทางราชการ (Non-bureaucratic)  
 ๕. มลีกัษณะของการกระจายอาํนาจ (Decentralized) 
 ๖. ใชว้ธิกีารทีค่ลา้ยคลงึกบัการดาํเนินชวีติประจาํวนั (Relatively undifferentiated) 
  ๖.๑ ไมจ่าํเป็นตอ้งพึง่พาอาศยัทนายความหรอืมอือาชพี (Non-professional) 
  ๖.๒ มลีกัษณะยดืหยุน่ปรบัเปลีย่นไดต้ามสภาพการณ์และตามความเหมาะสมจาํเป็น 
  ๖.๓ เพือ่บรรลุในการระงบัความขดัแยง้ คดคีวาม และป้องปรามอาชญากรรมเป็นรายกรณ ี
 
กระบวนการยติุธรรมทางเลือก : นิยาม ความหมาย 
 แนวคดิและวธิดีาํเนินการใดๆ ต่อคู่กรณีในคดแีพง่หรอืผูก้ระทาํความผดิในคดอีาญา ในขัน้ตอน
ต่างๆ ของกระบวนการยุตธิรรมโดยลดการใชก้ระบวนการยุตธิรรมหลกั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลด
ผลรา้ยของการดําเนินคด ีช่วยบรรเทาปญัหาความแออดัของผูต้้องขงัในเรอืนจํา ส่งเสรมิการคุม้ครอง
สทิธมินุษยชนผูก้ระทาํผดิ และแสวงหาความยตุธิรรมเชงิสรา้งสรรคด์ว้ยวธิกีารเชงิสมานฉนัท ์ 
 แต่ในสังคมไทยที่มีการถกเถียงกันมากและเพื่อเป็นที่ยอมรับ คือ ทัง้น้ีมาตรการและ
วิธีดาํเนินการทางเลือกดงักล่าวจะต้องมีกฎหมายรองรบัหรือมีหน่วยงานของรฐัรองรบัการ
ดาํเนินงาน เพื่อป้องกนัไมใ่หช้าวบา้นจดักนัเองแลว้บอกว่าเป็นยุตธิรรมทางเลอืก แลว้ภาครฐัไมส่บายใจ
เพราะเขา้ไปควบคุมดแูลไมท่ัว่ถงึ 
  
การใช้ยติุธรรมทางเลือกกบัขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการยติุธรรม 
 ขัน้ก่อนเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม 
  - การปรบักระบวนทศัน์ใหม/่ทบทวนความเป็นอาชญากรรม 
  - มาตรการไมใ่ชก้ลไกราชการ – ใชชุ้มชนแทน 
  - มาตรการขัน้ก่อนการจบักุมดาํเนินคด ี
 ขัน้การเบีย่งเบนออกจากกระบวนการยตุธิรรม 
  - มาตรการขัน้ก่อนดาํเนินกระบวนการพจิารณา 
  - มาตรการขัน้ดาํเนินการกระบวนการพพิากษาคด ี
  - มาตรการขัน้ภายหลงัการพจิารณาพพิากษาคด ี



๑๙ 
 

 ขัน้ตอนการเบีย่งเบนออกจากสถานควบคุม 
  - มาตรการขัน้ภายหลงัพพิากษาคด ี(มโีทษจาํคุก/ฝึกอบรม) 
  - มาตรการขัน้ภายหลงัโทษจาํคุก/ฝึกอบรม 
 
กระบวนการยติุธรรมทางเลือก: แนวคิดพืน้ฐาน 

แนวความคดิทางกฎหมาย 
แนวความคดิทางสงัคมวทิยากฎหมาย 
แนวความคดิทางการบรหิารงานยตุธิรรม 

 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีการไกล่เกล่ียของคู่ความ 
 - ทฤษฎกีารแขง่ขนั 
 - ทฤษฎกีารแกป้ญัหา 
 ทฤษฎียติุธรรมชมุชน 
  - ทฤษฎหีน้าต่างชาํรดุ 
  - การเสรมิพลงัและการมสีว่นรว่มของชุมชน 
  - ทฤษฎกีารแกป้ญัหา 
  - ทฤษฎทีางภมูศิาสตร ์
 แนวคิดนโยบายภาครฐัและการบริหารจดัการ 
  - การถ่ายโอนความรบัผดิชอบกจิการภาครฐั 
  - แนวคดิชุมชนนิยมการเปลีย่นบทบาทจากรฐัสวสัดกิารสูร่ฐัจดัระเบยีบ 
  - การแปลงความขดัแยง้เป็นทรพัยส์นิ 
 ทฤษฎีการควบคมุอาชญากรรม 
  - วฒันธรรมกบัการควบคุมสงัคม 
  - ทฤษฎสีงัคมไรร้ะเบยีบ 
  - ทฤษฎพีนัธะทางสงัคม 
 
มาตรการทางเลือกในขัน้ตอนต่างๆของกระบวนการยติุธรรม 

ขัน้การปรบักระบวนทศัน์/ทบทวนความเป็นอาชญากรรม  
 การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของอาชญากรรมที่ไม่มเีหยื่อ (Decriminalization of 
victimless crimes) เชน่ เสพยาเสพตดิ คา้ประเวณ ีทาํแทง้ เล่นการพนนั 
 
 
 



๒๐ 
 

การปรบัเปล่ียนวิธีคิด: Drug Approach 

Legalization 
(ทาํใหถู้กกฎหมาย) 

Decriminalization 
(ลดทอนความเป็นอาชญากรรม)  

เชน่ พรบ.ฟ้ืนฟูยาเสพตดิ 

Crime control/Prohibit  
(ผดิกฎหมาย) 

- ยกเลกิกฎหมายทีก่าํหนดวา่ 
ยาเสพตดิเป็นความผดิ 

 - สายกลาง (moderate)  
 - จดัระเบยีบสงัคมใหมเ่รือ่งยาเสพตดิ 

 - นโยบายประกาศสงคราม 

- ตัง้โรงยาฝ่ิน/ผลติยาขายแขง่
ในตลาด/แลกเปลีย่นเขม็ 

 - เสพยาบางอยา่งไมผ่ดิ กม. เชน่ กญัชา 
กระทอ่ม 

 - extinction 

ตวัอยา่งเชน่ สาย liberal ใน
ยโุรป 

ตวัอยา่งเชน่ เนเธอรแ์ลนด ์โปรตุเกส ตวัอยา่งเชน่ อเมรกิา ลาตนิ
อเมรกินั  ไทย (บางสมยั) 

 
 สิ่งเหล่าน้ีเป็นการจุดประเด็นในเรื่องความคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิม แต่จําเป็นต้องมี
กฎหมายรองรบั เปลีย่นบทบาททีร่ฐัเขา้ไปจบัมาเป็นควบคุมกลไกต่างๆ มากขึน้ 
 

ขัน้ก่อนการจบักมุดาํเนินคดี 
 ๑. การใชศ้นูยไ์กล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาท (Mediation / arbitration enters) 
 ๒. การใหค้วามรูเ้กีย่วกบั สทิธขิองประชาชน (Citizens right education) 
 ๓. ศนูยบ์าํบดัรกัษาการตดิยาเสพตดิและการตดิสรุา (Drug and alcohol centers) 
 ๔. ศาลหมูบ่า้น ศาลา ประนอมขอ้พพิาท กระบวนการยตุธิรรม 

 
ขัน้ก่อนดาํเนินกระบวนพิจารณา 

๑. การเชญิตวัมาสอบปากคาํ/การออกหมายเรยีก (citations and summonses) 
๒. การประกนัตวัโดยไมใ่ชห้ลกัทรพัย ์(abolition of bail) 
๓. การปล่อยตวัโดยใชเ้กยีรตปิระกนัตนเอง 
๔. การปล่อยตวัภายใตก้ารควบคุมของบุคคลทีส่าม หรอืโดยนายประกนั 
๕. การปล่อยตวัภายใตเ้งือ่นไขการสอดสอ่ง 
๖. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิโดยวธิกีารบงัคบัรกัษา (compulsory treatment) 
๗. การฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิแบบชุมชนบาํบดั (Therapeutic community หรอื T.C.) 
๘. การชะลอการฟ้อง (suspended in prosecution) 

 
ขัน้ดาํเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี 

 การเรง่รดัพจิารณาพพิากษาคดบีางประเภท (Short determinate sentences)  
 



๒๑ 
 

 ขัน้ภายหลงัการพิจารณาพิพากษาคดี (ท่ีมีโทษจาํคกุสถานเบา) 
๑. การชดใชค้า่เสยีหายและการปรบั (restitution / fines) 
๒. การคุมประพฤต ิ(probation / suspended with conditions) 
๓. การสบืเสาะและพนิิจ (pre-sentences  investigation) 
๔. การควบคุมและสอดสอ่ง (supervision) 
๕. การใชศ้นูยบ์รกิารกลางวนั (community-based programs / day centers) 
๖. การทาํงานบรกิารสงัคมหรอืบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์ (community service) 
๗. การใหท้ีพ่กัอาศยัระหวา่งการคุมประพฤต ิ(probation hostel/bail hostel) 
๘. การใช้อาสาสมัครคุ มประพฤติ  ( volunteer probation officers/community-based 

correction) จะเหน็ว่าเรื่องการคุมประพฤตเิป็นเรื่องของยุตธิรรมทางเลอืกเตม็รปู ทีม่สีถานภาพ
เป็นกรม 

 
 ขัน้ตอนภายหลงัการพิจารณาพิพากษาคดี (ท่ีต้องโทษจาํคกุ) 

๑. การพกัการลงโทษ (parole) 
๒. การใชบ้า้นกึง่วถิ ี(halfway houses / pre-release guidance centers)  
  แบ่งออกเป็น ๒ สว่น คอื Halfway in และ halfway out  
๓. การอภยัโทษ (pardon) 

 
 ขัน้ตอนภายหลงัโทษจาํคกุ 

๑. การรบัเงนิสะสมการทาํงานในเรอืนจาํก่อนพน้โทษ (gate money) 
๒. การใหค้วามรูท้างกฎหมายเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน 
๓. การใหก้ารสงเคราะหภ์ายหลงัปล่อย (post prison support services / aftercare 

services) 
 
นวตักรรม ‘ยติุธรรมทางเลือก’ ร่วมสมยั 

กระบวนการยุตธิรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) เป็นทางเลอืกในการแกไ้ข
ปญัหาความขดัแยง้ทางสงัคมการเมอืงทีม่รีะดบัความรุนแรงสงู มลีกัษณะกึ่งรฐัศาสตรแ์ละกึ่งกฎหมาย 
เน่ืองเพราะมคีวามออ่นไหว 

ยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท ์(Restorative Justice) 
ยุตธิรรมชุมชน (Community Justice) มลีกัษณะเป็นทัง้กรอบทรรศนะ กลไกและมาตรการ

เบีย่งเบนคด ีใชไ้ดใ้นทุกขัน้ตอน และในทุกสงัคมทีม่คีวามขดัแยง้และยอมรบัการใชว้ธิกีารดงักล่าวน้ี 
มาตรการลงโทษระดบักลาง (Intermediate Punishment) เช่น การคุมประพฤตแิบบเขม้งวด 

(Intensive Probation) ศูนยเ์ลีย่งโทษจาํคุก (Probation Diversion Center) ศูนยก์กัขงัผูถู้กคุมความ



๒๒ 
 

ประพฤต ิ(Probation Detention Center) ค่ายคุมประพฤตแิบบเครง่ครดั (Probation Boot Camp) การ
ควบคุมโดยใชเ้ครือ่งอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Monitoring) 
 
ข้อสงัเกตการนํากระบวนการยติุธรรมทางเลือกมาใช้ 

๑. ใชไ้ดก้บัอาชญากรรมทุกประเภท 
๒. ใชไ้ดม้ากน้อยเพยีงใดขึน้กบัอารมณ์สงัคม 
๓. บางระบบรปูแบบมกีฎหมายรองรบัและใชอ้ยู ่
๔. บางระบบรปูแบบยงัไมม่กีฎหมายรองรบัความมอียู ่
 

ยติุธรรมชมุชน (Community Justice)  
หลกัการและความสาํคญั 
 ประกอบดว้ย 

๑. ผูก้ระทาํ 
๒. เหยือ่ (ในบางกรณไีมม่)ี 
๓. ชุมชน 

 
การจดักลุ่มยติุธรรมชมุชนกบัยติุธรรมเชิงสมานฉันท ์ 

รปูแบบแรก  จดัทัง้คู่ไว้เป็นการบงัคบัโทษแบบไม่เป็นทางการในชุมชน ได้แก่ โครงการ
เพื่อนบา้นเตอืนภยั (Neighborhood Watch) การคุมประพฤตแิบบเขม้ขน้ (Intensive probation) โทษ
ปรบั (Fines) การทาํงานบรกิารสงัคม (Community service) และ การชดใชค้วามเสยีหาย (Restitution)  

รปูแบบทีส่อง  จดัยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทเ์ป็นหลกั ไดแ้ก่ การจดับรกิารแก่เหยื่ออาชญากรรม 
การใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชญากรทางเพศหรอืทีม่ผีลกระทบในการพจิารณาคดี
ต่อเหยื่ออาชญากรรมและการแจ้งสิทธิการเป็นพยานในการประหารชีวิตของครอบครัวเหยื่อ
อาชญากรรมทีถู่กฆาตกรรม  

รปูแบบทีส่าม  จดัยุติธรรมชุมชนเป็นหลกั ได้แก่ การบําบดัฟ้ืนฟูที่บ้าน (Residential 
treatment) การป้องกนัอาชญากรรมโดยชุมชน (Community crime prevention) การบงัคบัโทษ
ระดบักลาง (Intermediate sanctions) การบรกิารแก่เหยื่ออาชญากรรม (Victims services) 
กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท ์(Restorative Justice) และ หน่วยปฏบิตักิารรว่มของหน่วยงานใน
กระบวนการยตุธิรรม  
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

รปูแบบต่างๆ กบัผลท่ีเกิดตามมา 

เอกนิยม (Monism) 
 แบบใชแ้ทนที ่(Replacement) ใชย้ตุธิรรมชุมชนเชงิสมานฉนัทแ์ทนทีย่ตุธิรรมกระแสหลกั 
 แบบเกือ้กลู (Incorporation) ใชย้ตุธิรรมชุมชนเชงิสมานฉนัทก่์อนในขัน้แรก เมื่อไมส่าํเรจ็จงึ

ใชยุ้ตธิรรมกระแสหลกั เช่น การใชก้ารประชุมกลุ่มครอบครวั (Family, Community Group Conference - 
FCGC) ในนิวซแีลนด ์หรอื บาลงัไกในฟิลปิปินส ์

ทวินิยม (Dualism) 
แบบระบบคู่ (Two track system / dual-track model) ใชว้ธิกีารประชุมสมานฉนัท ์กบั การ

พจิารณาในศาล ในลกัษณะปรบัเปลีย่นไปมาระหวา่งกนัไดต้ลอดเวลา 
แบบทางเลือก (Diversion) ใช้ยุติธรรมชุมชนเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการยุติธรรม

ทางเลอืกหนัเหคดอีอกจากยตุธิรรมกระแสหลกัในขัน้ตอนต่างๆ ตลอดกระบวนการ 
 
นิยาม 

คอื การกระทําระดบัรากฐานทีป่ระชาชน องคก์รชุมชนและระบบยุตธิรรมจะสามารถใชค้วบคุม
อาชญากรรมและความไรร้ะเบยีบของสงัคมได ้(Karp and Clear, ๒๐๐๐)  

ชุมชน หมายถงึ เครอืขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคม (functional community) ของผูค้นทีต่ดิต่อ
สมัพนัธก์นั มใิช่พืน้ที ่(geographical community) (McCold and Wachtel, ๑๙๙๗) หมายถงึการทีจ่ะ
เรยีกว่ากลุ่มผูค้นใดๆ ว่าเป็นชุมชนตามความหมายของ McCold and Wachtel นัน้ไมไ่ดค้ํานึงถงึการ
เป็นชุมชนเพราะใชพ้ืน้ทีท่างภูมศิาสตรเ์ดยีวกนั เช่น บา้นอยู่ตดิกนั หรอือยูห่มูบ่า้นเดยีวกนั ซึง่คนกลุ่ม
นัน้บางครัง้อาจจะไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างกนัดว้ยซํ้าไป แต่ชุมชนในปจัจุบนัมคีวามหมาย
กว้างขวางมากกว่าชุมชนตามพื้นที่ทางภูมศิาสตร์ คืออาจไม่ได้ใช้พื้นที่ทางภูมศิาสตร์ร่วมกนัอย่าง
ใกลช้ดิ แต่ตดิต่อสมัพนัธแ์ละมกีจิกรรมรว่มกนัไดโ้ดยผ่านทางคลื่นความถี่วทิยุ ไซเบอรส์เปส ฯลฯ เช่น 
ขอความชว่ยเหลอืและใหค้วามชว่ยเหลอืแก่กนัผา่นทางคลื่นวทิย ุจ.ส. ๑๐๐ เป็นตน้ 

 
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

ยุตธิรรมชุมชน หมายถงึ ยุทธศาสตรแ์ละยุทธวธิสี่งเสรมิสนับสนุนหรอืกระตุ้นใหป้ระชาชนใน
ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมหรอืเป็นหุ้นส่วนในการป้องกนั ควบคุมอาชญากรรม จดัการความขดัแยง้เชงิ
สมานฉันท์ ลดและเยยีวยาความเสยีหายหรอืความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรอืการกระทําผดิ 
ตลอดจนคนืคนดกีลบัสูชุ่มชนดว้ยการฟ้ืนฟูระบบยุตธิรรมเชงิจารตีและ/หรอืพฒันาระบบยุตธิรรมชุมชน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมัน่คงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรมและเพื่อให้ชุมชนมี
ศกัยภาพและความสมานฉนัท ์
 
 



๒๔ 
 

ยติุธรรมชมุชน คือ  
๑. เป็นยุทธศาสตร์เชงิปฏบิตัิการในรูปของมาตรการ/วธิกีาร/กระบวนการที่กระทําในชุมชน

ระดบัรากหญา้ ซึง่อาจจะใชจ้ารตีประเพณเีดมิทีม่อียูใ่นชุมชนได ้ไมจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่นใหเ้ป็นรปูแบบของ
สว่นกลางเทา่นัน้ 

๒. ชุมชนตอ้งเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการมสีว่นรว่มหรอืเป็นหุน้สว่น 
๓. ภารกิจหลกัๆ ของยุติธรรมชุมชน คือ การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมและความไร้

ระเบยีบของชุมชน แก้ไขปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ ที่เกดิขึน้ดว้ยวธิกีารเชงิสมานฉันท์ เยยีวยาความ
รนุแรงทีเ่กดิจากอาชญากรรม และรบัคนืผูก้ระทาํผดิกลบัสูชุ่มชน 

๔. กจิกรรมทีด่าํเนินการมลีกัษณะเชงิรกุมากกวา่ตัง้รบัปญัหาทีป่ลายทาง 
๕. มเีป้าหมายสาํคญัในการสรา้งพลงัความเขม้แขง็ใหชุ้มชนรกัษาความปลอดภยั อาํนวยความ

ยตุธิรรมระดบัชุมชน และพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชน 
 
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในระบบยติุธรรมชมุชน 
 

 
 
 เมื่อมองจากทฤษฎกีารแบ่งขนาดในระดบัตําบลนัน้เหน็ว่ายงัใหญ่เกนิไป ต้องเป็นขนาด ๑๕๐-
๑๘๐ หลงัคาเรอืน น่าจะเป็นขนาดทีจ่ะทาํไดผ้ลสาํเรจ็ซึง่อาจจะกลายเป็นเพยีงรปูแบบได ้
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

กรอบแนวคิดระบบยติุธรรมชมุชนในสงัคมไทย 
 

 
 
 ในสว่นของภารกจิ กจิกรรมถา้รฐัสามารถเขา้ไปสนบัสนุนใหเ้กดิการใชยุ้ตธิรรมชุมชนในส่วนใด
ได ้ควรเร่งทําก่อนทีป่ญัหาจะปานปลาย ตามแนวคดิทฤษฎหีน้าตามชํารุด ซึง่งานทีเ่กดิขึน้บางสว่นจงึ
เป็นการรบัมาจากยตุธิรรมกระแสหลกั 
 
ยติุธรรมชมุชน: เป้าหมาย/ผลลพัธ ์ 

ประชาชนรูส้กึมัน่คงปลอดภยัและเขา้ถงึความยุตธิรรม หมายถงึ ผลลพัธท์ีเ่ป็นเป้าหมายเฉพาะ
บุคคล พจิารณาทีป่ระชาชนในเรื่อง (๑) ความรูส้กึมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิเมื่ออยูใ่นชุมชน / 
ความรูส้กึหวาดกลวัอาชญากรรม (๒) ความรูส้กึว่าเขา้ถงึ/ไดร้บัความยุตธิรรมและ(๓) ความรูส้กึว่าเป็น
สว่นหน่ึงของชุมชนเมือ่มกีารดาํเนินกจิกรรมยตุธิรรมชุมชน 

ชุมชนมศีกัยภาพและความสมานฉันท์ หมายถงึ ผลลพัธ์ที่เป็นเป้าหมายรวม อนันําไปสู่ความ
สมานฉนัทข์องชุมชน โดยพจิารณาทีชุ่มชนว่า (๑) มคีวามสามารถในการพฒันาระบบยุตธิรรมชุมชน
โดยสามารถระดมพลและใช้ทรพัยากรบรหิารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมปีระสทิธิภาพ (๒) มขีดี
ความสามารถในการแกป้ญัหาของชุมชนเองไดเ้พิม่ขึน้ 

รฐัจะไดเ้ป็นลาํดบัสดุทา้ยเพราะคดอีาชญากรรมในสงัคมลดลง 
 
ปัจจยัเง่ือนไขสาํคญัท่ีผลกัดนัให้ยติุธรรมชมุชนเกิดความสาํเรจ็ในสงัคมไทย 

๑.  ปจัจยัเงือ่นไขเชงินโยบายอาญาและทศิทางการพฒันาระบบยตุธิรรมแหง่อนาคต ไดแ้ก่  
๑.๑ ลกัษณะอาชญากรรมทีร่ฐัควรกําหนดทศิทางการพฒันาระบบรองรบั คอื อาชญากรรม

พืน้ฐาน และ  



๒๖ 
 

๑.๒ เหตุผลความจาํเป็นในการพฒันาระบบยุตธิรรมชุมชนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง
อาํนาจทีเ่คยเป็นของรฐัมาอยูท่ีป่ระชาชน 

 ๒.  ปจัจยัเงือ่นไขดา้นการบรหิารจดัการระบบยตุธิรรม ไดแ้ก่ 
   ๒.๑ การใชก้ระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกมากขึน้  
   ๒.๑ การกระตุน้ใหป้ระชาสงัคมผนึกกาํลงัรวมตวักนัเป็นเครอืขา่ย  
   ๒.๓ การกาํหนดภารกจิการควบคุมจรยิธรรมและมาตรฐานงานยตุธิรรม และ 
   ๒.๔ การมหีน่วยงานกลางรบัผดิชอบงานยตุธิรรมชุมชน - ยตุธิรรมจงัหวดั 

๓.  ปจัจยัเงื่อนไขเกีย่วกบัสารตัถะของ “ยุตธิรรมชุมชน” พจิารณาในเรื่อง แบบจําลองยุตธิรรม
ชุมชนทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย  

  ๓.๑ แบบจําลองยุติธรรมชุมชนตะวนัตกส่วนใหญ่ใช้รูปแบบหุ้นส่วน (partnership 
model) เน้นการสรา้งความรว่มมอืในการป้องกนัอาชญากรรม 
  ๓.๒ แบบจําลองยุติธรรมชุมชนในสังคมไทยระยะแรกเริ่มรูปแบบระดมพล 
(mobilization model) เน้นการสง่เสรมิศกัยภาพของชุมชนในลกัษณะโชวเ์ดีย่ว  
  ๓.๓ ปจัจุบนัมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาไปสู่รูปแบบตวักลาง (intermediary model) เน้น
การสรา้งความรว่มมอืในการสง่เสรมิศกัยภาพของชุมชนดว้ยภารกจิหลกั ๔ ประการ คอื  

๓.๓.๑ การป้องกนั-ควบคมุอาชญากรรมและความไรร้ะเบยีบของชมุชน  
๓.๓.๒ การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ยวธิกีารเชงิสมานฉนัท ์ 
๓.๓.๓ การเยยีวยาความรนุแรงทีเ่กดิจากอาชญากรรม และ 
๓.๓.๔ การสง่คนืผูก้ระทาํผดิกลบัสูชุ่มชน 

๔.  ปจัจยัเงือ่นไขเชงิคุณลกัษณะของชุมชน ไดแ้ก่  
  ๔.๑ การสรา้งจติสาํนึกชุมชนดา้นความยตุธิรรม  
  ๔.๒ องคก์รจดัการงานยตุธิรรมชมุชน  
  ๔.๓ การสรา้งเครอืขา่ยยตุธิรรมชุมชน และ 
  ๔.๔ ทุนทางสงัคม ไดแ้ก่  

๔.๔.๑ ระบบคุณคา่และความเชื่อ  
๔.๔.๒ ผูนํ้า  
๔.๔.๓ โครงสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคมของชุมชน  
๔.๔.๔ เวทสีาํหรบัการประชุมหารอื และจดัการความขดัแยง้เชงิสมานฉนัท ์ 
๔.๔.๕ ขอ้ตกลงเพือ่ความสมานฉนัทใ์นชุมชนทีไ่ดร้บัการกาํหนดขึน้  

๕.  ปจัจยัเงือ่นไขวา่ดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก่  
  ๕.๑ การใชก้ฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการกาํหนดนโยบายของรฐับาล  
  ๕.๒ การใชก้ฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการของฝา่ยบรหิาร  
  ๕.๓ การใชก้ฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตักิารของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิ 
  ๕.๔ การใชก้ฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการบงัคบัใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม  



๒๗ 
 

  ๕.๕ การใชก้ฎหมายเป็นเครื่องมอืในการสง่เสรมิสนบัสนุนความผดิตามกฎหมาย บาง
ลกัษณะทีค่วรใหอ้าํนาจชุมชนในการจดัการตามหลกัการยตุธิรรมชุมชน 
 

การนํา “ยติุธรรมชมุชน” มาใช้ในสงัคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายรฐับาล 
 เมือ่พจิารณาจะเหน็วา่ในยคุหน่ึงนโยบายในเรือ่งยตุธิรรมชุมชนนัน้ไมม่ ีแต่มาถงึยคุหน่ึงนัน้ม ี 

คาํแถลงนโยบายรฐับาลพนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร นายกรฐัมนตรี (วนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔) 
๑๕. นโยบายการบริหารราชการแผน่ดิน  

  ๑๕.๕ ดา้นการพฒันากระบวนการยตุธิรรมและการปฏริปูกฎหมาย  
(๑) เร่งรัดการจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้มีบทบาทและหน้าที่

ครอบคลุมกระบวนการยตุธิรรมอยา่งกวา้งขวางและมปีระสทิธภิาพ  
(๒)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการใชม้าตรการระงบัขอ้พพิาทนอกเหนือจากการ

ระงบัขอ้พพิาทโดยศาล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งมอืของประชาชน ผูบ้รโิภค ผูด้อ้ยโอกาส และผูเ้สยีเปรยีบ ใหม้ี
โอกาสเขา้ถงึและไดใ้ชป้ระโยชน์ในการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธขิองตนเองมากขึน้  

(๓) ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดให้มีความ
หลากหลาย มปีระสทิธภิาพในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผดิ  

(๔)  ส่งเสรมิให้ชุมชน ประชาชน และเครอืข่ายองค์กรประชาชนมสี่วนร่วม
มากขึน้ในกระบวนการยตุธิรรม และการกาํหนดนโยบายการบรหิารงานยตุธิรรม  



๒๘ 
 

คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกรฐัมนตรีแถลงต่อสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติศกุรท่ี์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

๓. นโยบายสงัคม 
 ๓.๘  ปฏริปูระบบกระบวนการยตุธิรรมโดยใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มปรบัปรุงระบบ
การสบืสวนสอบสวน การกลัน่กรองคดแีละพจิารณาวนิิจฉยัชีข้าดคด ีการควบคุมและฟ้ืนฟูผูก้ระทําผดิ 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ มกีารสรา้งทางเลอืกในกระบวนการ
ยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท ์รวมทัง้ใหชุ้มชนมบีทบาทในการประนีประนอมขอ้พพิาท และป้องกนั เฝ้าระวงั
อาชญากรรม เพือ่ลดปรมิาณคด ีความสญูเสยีจากอาชญากรรม และความขดัแยง้ของสงัคม 
 
คาํแถลงนโยบายรฐับาล นายสมคัร สนุทรเวช นายกรฐัมนตรี (จนัทรท่ี์ ๑๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๑) 

๘. นโยบายการบรหิารจดัการทีด่ ี- ๘.๒ กฎหมายและการยตุธิรรม 
 ๘.๒.๓ ส่งเสรมิและพฒันาระบบงานยุตธิรรมทุกดา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่การป้องกนั
อาชญา กรรมและสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม การพฒันากระบวนการยุตธิรรมทางอาญาใหเ้ป็นไปตาม
หลกันิตธิรรม การใชเ้ครือ่งมอืและหลกัวชิาการนิตวิทิยาศาสตร ์การสง่เสรมิการเขา้ถงึความยุตธิรรมและ
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม เช่น การพฒันาระบบยุติธรรมชุมชนและ
ยุตธิรรมจงัหวดั การพฒันาและจดัใหม้กีระบวนการยุติธรรมทางเลอืก (ซึ่งเป็นกระบวนการชะลอการ
ลงโทษ เชน่ ใชว้ธิกีารทาํงานบาํเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคม เป็นตน้) ควบคู่กบักระบวนการยุตธิรรมกระแส
หลกั รวมทัง้การพฒันาระบบและวธิีปฏิบตัิเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผดิให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดจนการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยตุธิรรม 
 
คาํแถลงนโยบายรฐับาล นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ นายกรฐัมนตรี (วนัท่ี ๗ ตลุาคม ๒๕๕๑) 

๘. นโยบายการบรหิารจดัการทีด่ ี- ๘.๒ กฎหมายและการยตุธิรรม 
  ๘.๒.๕ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมใหม้ากขึน้ โดย
การนําหลกัการมีส่วนร่วมระหว่างภาครฐัและภาคประชาชนในลกัษณะ “หุ้นส่วน” ภายใต้หลกัการ
ยตุธิรรมชุมชนมาใช ้เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการรว่มคดิ รว่มวางแผน รว่มตดัสนิใจ 
และร่วมดําเนินการในกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการอํานวยความยุตธิรรม ตัง้แต่ชัน้ป้องกนัอาชญากรรม 
การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท จนถงึการดแูลผูก้ระทาํผดิทีพ่น้โทษและกลบัสูชุ่มชน โดยใหม้สีาํนกังานยุตธิรรม
จงัหวดัเป็นองค์กรกลางในการดําเนินงานร่วมกบัภาคประชาชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิรรม และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปอย่างบูรณาการสามารถอํานวยความ
ยตุธิรรมแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 



๒๙ 
 

คาํแถลงนโยบายรฐับาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี (วนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑) 
๘. นโยบายการบรหิารจดัการทีด่ ี- ๘.๒ กฎหมายและการยตุธิรรม 
 ๘.๒.๒ พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอํานวยความยุติธรรมที่มี

ประสทิธภิาพ โปรง่ใส และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยสง่เสรมิใหม้กีารนําหลกัความยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์
และหลกัการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกมาใชใ้นการไกล่เกลีย่และประนอมขอ้พพิาท ใหม้กีารจดัตัง้องคก์ร
ประนอมขอ้พพิาท มกีระบวนการชะลอการฟ้องสําหรบัคดปีระมาท คดลีหุโทษ และคดทีี่มอีตัราโทษ
จาํคุกไมเ่กนิ ๓ ปีเป็นอยา่งน้อย มรีะบบหรอืกระบวนการใหส้ามารถพจิารณาคดไีดร้วดเรว็และเป็นธรรม
มากขึน้  

 ๘.๒.๔  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น 
ภายใต้การใช้อาสาสมัคร เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตัง้แต่ชัน้ป้องกัน
อาชญากรรม การไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท การตรวจสอบ การใชอ้ํานาจและการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่
ภาครฐั ส่งเสรมิใหผู้ก้ระทําความผดิที่พ้นโทษสามารถกลบัสู่ชุมชนมาใช้ชวีติร่วมกนัได้อย่างปกติสุข 
ตลอดจนจดัใหม้บีรกิารดา้นทนายและการปรกึษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผูม้รีายไดน้้อย  
 
คาํแถลงนโยบายรฐับาล นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร นายกรฐัมนตรี (วนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑) 

๘. นโยบายการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 
  ๘.๒  กฎหมายและการยตุธิรรม 
            ๘.๒.๒ การกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดบัจงัหวดั การ
เสรมิสร้างความเขม้แขง็และยุติธรรมระดบัชุมชนและหมู่บ้าน การพฒันาทางเลือกของกระบวนการ
ยตุธิรรม 
 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๑. พระราชบญัญตัพิฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๙  
๒. พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ (บมต.) 
๓. พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดฯี พ.ศ.๒๕๓๔ (บมต.) 
๔. ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทนอกศาล สาํนกัระงบัขอ้พพิาท สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
๕. ระเบยีบกรมอยัการวา่ดว้ยการประนอมขอ้พพิาทชัน้พนกังานอยัการ พ.ศ. ๒๕๓๒ (บางขอ้) 
๖. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ (บมต.) 
๗. ความผดิอนัยอมความไดต้ามประมวลกฎหมายอาญา 
๘. ความผดิลหโุทษ 
๙. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่๗) (ประกาศฯ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๐) 

 
 



๓๐ 
 

กฎหมายใหม่ และ ร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
๑. ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัแก้ไข) พ.ศ. ๒๕๔๘ เกี่ยวกบัสทิธใินการ

ฟ้องคดแีพ่งเกี่ยวเน่ืองคดอีาญาของผู้เสยีหาย โดยศาลเพิม่สทิธิให้ผู้เสยีหายในคดอีาญาที่พนักงาน
อยัการเป็นโจทกส์ามารถรอ้งขอศาล เพื่อสัง่ใหจ้าํเลยชดเชยค่าเสยีหายไปในคดอีาญาไดโ้ดยไมต่อ้งฟ้อง
แพง่ (บงัคบัใช ้๓๐ ธ.ค. ๔๘)  

๒. รา่ง พ.ร.บ.การไกล่เกลีย่คดอีาญาในชัน้พนกังานสอบสวน พ.ศ. ... 
๓. รา่ง พ.ร.บ.ชะลอการฟ้อง พ.ศ. ... 
๔. รา่ง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดอีาญา พ.ศ. .... 

 
เปรียบเทียบยติุธรรมชมุชนไทย กบั สปป. ลาว 
เปรียบเทียบกระบวนการประนอมข้อพิพาทของ สปป.ลาวกบัการประนอมข้อพิพาทของไทย 

ความเหมอืน 
๑. มติปิระวตัศิาสตร:์ นําจารตีประเพณทีอ้งถิน่ซึง่ไมข่ดัต่อกฎหมายมาใช ้
๒. มติกิระบวนการ: ใช ้Committee Reparation Board ตามหลกัการ Restorative 

Justice ของ UN ซึง่มคีวามสาํคญัตรงทีต่อ้งมกีารรบัฟงั 
 ความแตกต่าง 

๑. มติปิระเภทความผดิ: กาํหนดโดยกฎหมาย  
๒. มติคินกลาง: ชุมชนกบัผูม้อีาํนาจในการประนอม 
๓. มติผิลการประนอมขอ้พพิาท: การสง่ต่อ 

 
มิติประเภทความผิด: กาํหนดโดยกฎหมาย 
สปป.ลาว 

๑. คดแีพง่ การคา้ ครอบครวั ทีด่นิ มรดก หน้ีสนิ 
๒. คดอีาญา เช่น ทํารา้ยร่างกายระหว่างญาติใกล้ชดิ ไม่บาดเจบ็สาหสั นินทา ใส่รา้ย หมิน่

ประมาท ล่วงละเมดิเคหะสถาน 
๓. ลกัทรพัยท์ีม่มีลูคา่ไมส่งู คูก่รณไีมไ่ดเ้สนอหน่วยไกล่เกลีย่ของบา้นหยบิมาดาํเนินการเองได ้

ไทย 
๑. แพง่ มลูทรพัยไ์มส่งู 
๒. ความผดิทีม่โีทษทางอาญาทีเ่กดิขึน้ในเขตอาํเภอ 
๓. ผูเ้สยีหายและผูถู้กกล่าวหายนิยอม หรอืแสดงความจาํนง 
๔. เป็นความผดิอนัยอมความได ้และมใิชเ่ป็นความผดิเกีย่วกบัเพศ 
๕. นายอาํเภอหรอืปลดัอาํเภอทีน่ายอาํเภอมอบหมายเป็นผูไ้กล่เกลีย่ (ไมม่คีณะกรรมการ) 
๖. หลกัเกณฑแ์ละวธิใีนการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 



๓๑ 
 

มิติคนกลาง: ชมุชนกบั   ผูมี้อาํนาจในการประนอม 
สปป.ลาว 

 
 
ไทย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๗) (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๐) 

๑. ให้นายอําเภอมอีํานาจไกล่เกลี่ยหรอืจดัให้มกีารไกล่เกลี่ยประนอมขอ้พพิาท เพื่อให้เกิด
ความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 

๒. ใหน้ายอาํเภอโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการจงัหวดัจดัทาํบญัชรีายชื่อบุคคลทีจ่ะทาํ
หน้าทีเ่ป็นคณะบุคคล ผูท้าํหน้าทีไ่กล่เกลีย่และประนอมขอ้พพิาท  

๓. โดยคดัเลอืกจากบุคคลทีม่คีวามรูห้รอืมปีระสบการณ์เหมาะสมกบัการทาํหน้าที ่ไกล่เกลีย่ขอ้
พพิาท 
 
มิติผลการประนอมข้อพิพาท: การส่งต่อ 
สปป.ลาว 

กรณีไมส่ามารถตกลงกนัได ้คณะกรรมการตอ้งสง่ต่อ >> คณะกรรมการกลุ่มบา้น >> หอ้งการ
ยตุธิรรมอาํเภอ >> ฟ้องศาลยตุธิรรม ตามลาํดบั 

ไทย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๗) (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๐) 
๑. เมือ่ผูเ้สยีหายและผูถู้กกล่าวหายนิยอมเป็นหนงัสอืตามทีไ่กล่เกลีย่และปฏบิตัติามคาํไกล่

เกลีย่แลว้ ใหค้ดอีาญาเป็นอนัเลกิกนัตาม ป.ว.ิอาญา 
๒. ในกรณทีีผู่เ้สยีหายและผูถ้กูกล่าวหาไมย่นิยอมตามทีไ่กล่เกลีย่ใหจ้าํหน่ายขอ้พพิาทนัน้ 
๓. เพื่อประโยชน์ในการทีผู่เ้สยีหายจะไปดาํเนินคดต่ีอไปอายุความการรอ้งทุกขต์าม ป.อาญา 

ใหเ้ริม่นบัแต่วนัทีจ่าํหน่ายขอ้พพิาท 
๔. หลกัเกณฑแ์ละวธิใีนการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 



๓๒ 
 

รองศาสตราจารยว์นัชยั  มีชาติ คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
บรรยายเร่ือง : ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก การบูรณาการความร่วมมือกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

โครงสร้างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
การบรูณาการระหว่างองคก์าร (IOR: INTERORGANIZATION RELATION) 
 หมายถงึ การทีอ่งคก์ารตัง้แต่ ๒ องคก์ารขึน้ไป เขา้มาปฏบิตังิานบางประการร่วมกนั โดยมี
วตัถุประสงคร์ว่มกนั ซึง่ลาํพงัเพยีงองคก์ารเดยีวไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายได ้โดยการทาํงานรว่มกนันัน้
ทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพ ประหยดั เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั มกีารใชท้รพัยากรรว่มกนั 
และองคก์ารทีท่าํงานรว่มกนัจะมคีวามเสมอภาคเทา่ทยีมกนั 

ในอดตีรฐันัน้เป็นผูก้ระทําเองเป็นหลกั แต่ในระยะหลงัพบว่าการเขา้มาทําเองทุกอย่างนัน้ไม่
สามารถแกป้ญัหาได ้เพราะไม่เขา้ใจปญัหาในเชงิลกึ ดงันัน้ชุมชนจงึเขา้มาแกไ้ขปญัหามากขึน้ รวมทัง้
การทาํงานขา้มหน่วยงานกนัมากขึน้ 
 

ความจาํเป็นในการบรูณาการ 
๑. การแบ่งงานกนัทาํตามความชาํนาญเฉพาะดา้น 
๒. การพฒันาโครงสรา้งองคก์าร 
๓. ความสลบัซบัซอ้นของปญัหา 
๔. ความจาํกดัของทรพัยากร 
๕. การมุง่ความสาํเรจ็ขององคก์าร 
๖. ความสามารถในการแขง่ขนั 
๗. ความยดืหยุน่และทา้ทายในดา้นอตัรากาํลงั  
๘. การลดคา่ใชจ้า่ยต่อหวัทางการบรหิาร 

การทํางานเพยีงคนเดยีวนัน้เป็นเรื่องของขอ้จาํกดั การทาํงานของหลายคนนัน้รว่มกนัเพื่อกา้ว
ผ่านอุปสรรคที่เกดิ แต่ลกัษณะของคนไทยนัน้มกัจะทํางานร่วมกบับุคคลอื่นไดอ้ยาก ดงันัน้การบูรณา
การส่วนใหญ่เป็นเรื่องของลายลกัษณ์อกัษรมากกว่าจะเป็นการทํางานร่วมกนั ทัง้น้ีเน่ืองเพราะการตดิ
เรือ่งของระบบคดิ และขอ้จาํกดัของระเบยีบ 



๓๓ 
 

รปูแบบการบรูณาการ 
๑. การปฏิบติังานร่วมกนัแบบจบัคู่ (Pairwise interorganization relationship) 

 

 
 
เกดิจากการเคยทํางานร่วมกนัและมคีวามสมัพนัธแ์บบไม่เป็นทางการ แต่สิง่อนัตรายคอื อาศยั

ความสมัพนัธ์ในระดบับุคคลเป็นหลกั แลว้ไม่สามารถสรา้งธรรมเนียมปฏบิตัไิด ้ถ้าคนทีร่บัผดิชอบยา้ย
งานหรอืออกก็จําต้องเริม่ต้นกนัใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสมัพนัธ์ในลกัษณะน้ี อกีทัง้การยา้ยงานนัน้
เป็นโครงสรา้งความกา้วหน้าไมใ่ชต่ามความถนดั  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประสานงานในรปูแบบการคุยรว่มกนั คดิวางแผนรว่มกนัซึง่อาจจะยงัไมถ่งึ
ขัน้ของการรว่มลงเงนิเพือ่ทาํกจิกรรม 

 
๒. การปฏิบติังานรว่มกนัแบบชดุองคก์าร (Interorganizational set) 
 

 
 

 
มหีน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัในการทํากจิกรรม ซึง่ตอ้งอาศยัหน่วยงานทีม่ลีกัษณะ ทํางาน

ประสานกบัและสามารถทํางานรว่มกบัหน่วยงานอื่นได ้บางครัง้อาจตอ้งมเีงนิทุนในการเริม่ตน้ เป็นการ
ทํางานที่ต้องประสานร่วมกบัหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม จะมหีน่วยงานที่มบุีคลกิเฉพาะ 
เชน่ ราชทณัฑ ์ดงันัน้ การทีม่งีานเฉพาะอยา่งกจ็ะตอ้งมลีกัษณะทีเ่หมาะสมกบังานทีต่อ้งรบัผดิชอบ  

ในระยะแรกอาจมกีารตัง้คณะกรรมการดําเนินงาน โดยประธานและเลขามาจากหน่วยงาน
เดยีวกนัเพือ่ความสะดวกในการดาํเนินงาน ซึง่อาศยัคนทีม่อียูแ่ลว้ 

 
 
 



๓๔ 
 

๓. การปฏิบติังานร่วมกนัแบบเครือข่าย (Interorganizational network) 
 

 
 
เป็นการทํางานเฉพาะเรื่องทําเฉพาะส่วนทีถ่นัด การดงึหรอืลดคนจะทาํไดง้า่ย โดยงบประมาณ 

ระเบยีบจะเป็นของหน่วยงานนัน้ๆ ไมเ่กีย่วขอ้งกนั โดยจะทาํงานเป็นเครอืขา่ยจะประสานงานกนัเฉพาะ
กรณี “การทาํงานในชุมชนในเชงินโยบาย” ซึง่เครอืขา่ยลกัษณะน้ีจะมลีกัษณะเป็นชุดตามเรื่องทีท่าํ โดย
มหีวัหน้าชุดหรอืหวัหน้าเครอืขา่ยซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามเรือ่งทีท่าํ 

ยุตธิรรมชุมชนมลีกัษณะของการปฏบิตังิานร่วมกนัแบบชุดองคก์าร (Interorganizational set) 
และการปฏบิตังิานรว่มกนัแบบเครอืขา่ย (Interorganizational network) เป็นหลกั  
 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการยติุธรรมทางเลือก 

กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี 
 

 
 
มหีลายหน่วยงานทีเ่ขา้มามสี่วนรว่ม ซึง่การทาํงานจรงิไมไ่ดใ้ชท้ัง้หมด ดงันัน้เมื่อทาํงานจรงิจะ

เป็นการเลือกเพียงหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเท่านัน้ แต่ยงัจําเป็นที่จะต้องทราบว่าที่จริงแล้วมี
หน่วยงานใดอยูบ่า้งและจะประสานไดอ้ยา่งไรถา้ตอ้งการ ดงันัน้ขอ้ต่อรองจงึมคีวามสาํคญั 

 

กระบวนการระหว่างการพิจารณาคดี 
 

 
 

หน่วยงานจะลดขนาดลงตามงานทีย่งัดาํเนินการอยู ่



๓๕ 
 

กระบวนการหลงัการพิจารณาคดี 
 

 
 

  
ความสมัพนัธร์ะหว่างการบริหารราชการในระดบัต่างๆ 

 

 
  

มลีกัษณะการทาํงานแบบ Metric เพราะการแบ่งงานของไทยนัน้มลีกัษณะทีซ่อ้นกนั หน่วยงาน
ของสว่นกลางและส่วนภูมภิาคนัน้มเีน้ืองานเดยีวกนัเพราะมาจากหน่วยงานเดยีวกนั เพยีงแต่แบ่งพืน้ที่
กนัทาํงาน ขณะทีอ่งคก์รปกครองตนเองนัน้มรีะเบยีบบรหิารทีส่ามารถออกไดเ้อง 
 ในการบรหิารจดัการระหว่างส่วนกลางกบัส่วนภูมภิาคนัน้มพีื้นที่ทบัซ้อนกนั แต่อํานาจของ
ท้องถิ่นกบัภูมภิาคนัน้เป็นคนละชุด และมหีน้าที่คนละประเภท ดงันัน้การทํางานเชิงพื้นที่เมื่อลงไป
ทาํงานบรูณาการยตุธิรรมทางเลอืก ดงันัน้การทาํงานจงึตอ้งทาํงานรว่มกนัของหน่วยงานต่างๆ ในหลาย
ระดบั 

 
 



๓๖ 
 

กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี 
 

 
 

มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัดจะเป็นตัวประสานงาน
หน่วยงานต่างๆ ใหส้ามารถทํางานร่วมกนัได ้จงึเป็นเรื่องของยุตธิรรมจงัหวดั ทอ้งถิน่ ชุมชน เป็นตวั
เคลื่อนหลกั ส่วนอื่นจะเป็นองคป์ระกอบ งานทัง้หมดจงึเป็นเรื่องของการเชื่อมประสาน ผลงานจงึเป็นใน
เรื่องดงักล่าวเช่นกนั จงึต้องอาศยัความไว้วางใจที่จะทํางานร่วมกนั โดยเฉพาะชุดทํางานแรกๆ ที่จะ
เหน่ือย 

 
กระบวนการระหว่างการพิจารณาคดี 
 

 
 

กระบวนการหลงัการพิจารณาคดี 
 

 



๓๗ 
 

 ทา้ยทีสุ่ดแลว้จะมชีุมชนเขา้มามสี่วนร่วมเสมอ ดงันัน้การจดัการกบัทอ้งถิน่เป็นเรื่องสาํคญั ซึง่
การทํางาของสํานักงานยุติธรรมจงัหวดัจะต้องมบุีคลิกแบบศาล นักพฒันาชุมชน และท้องถิ่น เพื่อ
ขบัเคลื่อนการทํางาน โดยไม่จําเป็นต้องอยู่ในคนเดยีวแต่สํานักงานต้องประกอบขึน้จากคนที่มบุีคลกิ
เชน่น้ี โดยหน่วยงานสว่นภมูภิาคกบัทอ้งถิน่นัน้มบุีคลกิทีต่่างกนั  
 

การบรูณาการระดบัพืน้ท่ี  
แบบจบัคู่ (PAIRWISE INTERORGANIZATION RELATIONSHIP)  
 

 
 

แบบชดุองคก์าร (INTERORGANIZATIONAL SET) 
 

 
 

แบบเครือข่าย (INTERORGANIZATIONAL NETWORK) 
 

 
 

ลกัษณะของการทํางานอาจจะเกดิขึน้ไดท้ัง้ ๓ แบบ ไม่ม ี One best way ซึง่มลีกัษณะการ
ทํางานที่หลากหลาย แต่ละพื้นที่ แต่ละเรื่องก็อาจจะใช้ได้ผลต่างกนั ดงันัน้ส่วนหน่ึงอาจจะขึ้นอยู่กบั
ทกัษะของผูใ้ชแ้ละบรบิทของชุมชน ปญัหา ซึง่สิง่น้ีจะชว่ยใหเ้หน็ภาพในภาพกวา้งและเป็นการทาํงานใน
หลายระดบัและหลายหน่วยงานในการทาํงาน 



สมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศาลากลาง จงัหวดั
ขอนแก่น วนัองัคารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
กล่าวเปิดประชมุ  

การจดัตัง้ สํานักงานยุตธิรรมจงัหวดั ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในทุกจงัหวดัรวมจงัหวดัขอนแก่นดว้ย 
และมพีฒันาการในการจดัตัง้หน่วยงานน้ี ให้ครอบคลุมทัง้ประเทศ และต่อมามกีารจดัตัง้ โครงการ
สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดันํารอ่ง จาํนวน ๕ แหง่ ประกอบดว้ย เชยีงใหม ่ขอนแก่น ฉะเชงิเทรา สุราษฎร์
ธานี และ ปตัตานี 

 
โครงสร้างอตัรากาํลงัของสาํนักงานยติุธรรมจงัหวดัขอนแก่น ประกอบดว้ย 
 

 



๓๙ 
 

โดยมีภารกิจหลกัของหน่วยงาน ประกอบดว้ย 
๑. เป็นผูแ้ทนกระทรวงยุตธิรรม ในการประสานนโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนและการแปลงไปสู่การ

ปฏบิตั ิ
๒. เป็นผู้แทนของส่วนราชการสงักดักระทรวงยุติธรรมที่ไม่มหีน่วยงานในจงัหวดัตามที่ได้รบั

มอบหมาย 
๓. เป็นผูป้ระสานงานกระบวนการยตุธิรรมในพืน้ทีจ่งัหวดั 
๔. สนับสนุนและพฒันาการดําเนินงานยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิง

สมานฉนัท)์ 
๕. ส่งเสรมิและประสานความร่วมมอืกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รภาคเอกชน ภาค

ประชาชน และภาคสว่นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการอาํนวยความยตุธิรรมแก่ประชาชน 
๖. คุม้ครองสทิธเิสรภีาพและใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนดา้นกฎหมาย (กองทุนยุตธิรรม การ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา การจดัหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาใน
คดอีาญา ใหค้าํปรกึษาทางกฎหมาย การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ฯลฯ) 

๗. สนับสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงยุติธรรมและของส่วนราชการใน
สงักดักระทรวงยตุธิรรม 

๘. ดําเนินการตามนโยบายพเิศษของรฐับาล กระทรวงยุติธรรม กรม และจงัหวดั ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

 
ผลการดาํเนินงานของสาํนกังานในไตรมาสที ่๒ (มกราคม- มนีาคม ๒๕๕๕) พบว่างานสว่นมาก

เป็นเรือ่งการใหค้าํปรกึษาดา้นกฎหมาย ดงัตาราง 
 

งานบริการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

รบัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์ ๓ ๑๕ ๕ 

ไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาท  ๒ ๓ ๒ 
ใหค้าํปรกึษาปญัหาดา้นกฎหมาย  ๔๙ ๕๙ ๑๗ 
ขอรบัคา่ตอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทนและ
คา่ใชจ้า่ยแก่จาํเลยในคดอีาญา (สชง.)  

๘ ๙ ๒๒ 

ขอรบัเงนิสนบัสนุนจากกองทุนยตุธิรรม  - ๑ - 

 
ทัง้น้ีกระบวนการไล่เกล่ียจะมีขัน้ตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

๑. สอบขอ้เทจ็จรงิของผูร้อ้งและสอบถามพงึความเตม็ใจทีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่
ซึง่เป็นยตุธิรรมทางเลอืก 



๔๐ 
 

๒. ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายในสว่นของผูร้อ้งวา่มปีระเดน็ใดบา้งทีคู่ก่รณถีกูโตแ้ยง้
สทิธแิละแนวทางการดาํเนินการตามกระบวนการยตุธิรรม 

๓. สอบถามความประสงค์ของผูร้อ้งเกี่ยวกบัขอ้เรยีกร้องที่จะนําเขา้สู่การเจรจาไกล่เกลี่ยว่า
กรณใีดทีผู่ร้อ้งรบัไดแ้ละกรณใีดทีผู่ร้อ้งยอมรบัไมไ่ด ้และผูร้อ้งไดป้ฏบิตัหิรอืไดข้อความช่วยเหลอืมาจาก
หน่วยงานใดแลว้บา้งเพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการเจรจา 

๔. มหีนังสอืนัดหมายคู่กรณีมาเจรจาตามวนัและเวลาทีก่ําหนดโดยใหเ้วลาพอสมควรสําหรบั
การสง่หนงัสอืทางไปรษณยีต์อบรบั 

๕. โทรศพัท์ประสานไปยงัคู่กรณีอีกฝ่ายอีกทางหน่ึงเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสําคญัและความ
จําเป็นในการเขา้มาใหค้วามร่วมมอืและเขา้เจรจาไกล่เกลีย่ พรอ้มขอคํายนืยนัว่าสามารถเขา้ร่วมเจรจา
ได้ในวนัและเวลาที่กําหนดหรอืไม่ หรอืประสงค์จะมาเจรจาก่อนวนัและเวลาที่กําหนด โดยขอให้ส่ง
ตวัแทนผูม้อีาํนาจในการเขา้รว่มเจรจาเพื่อความสาํเรจ็ในการเจรจา (กรณีดงักล่าวมไิดโ้ทรศพัทป์ระสาน
ทุกกรณ ีโดยพจิารณาจากประเดน็ขอ้โตแ้ยง้ว่ามคีวามรา้ยแรงมากน้อยเพยีงใดหรอือยูใ่นวสิยัทีจ่ะเจรจา
กนัไดห้รอืไม)่ 

๖. เมื่อถงึกําหนดนดัเจรจา เจา้หน้าทีจ่ะขอพบคู่กรณีทีถู่กรอ้งก่อนเพื่อสอบถามขอ้เทจ็จรงิของ
อกีฝ่ายโดยยงัมใิห้มกีารเผชญิหน้ากนั พร้อมขอทราบความประสงค์คู่กรณีอกีฝ่ายในส่วนที่รบัไม่ได้
พรอ้มเหตุผล และสว่นทีร่บัได ้

๗. จดัให้คู่กรณีเขา้มาร่วมการเจรจาพร้อมชี้แจ้งเงื่อนไขในการเข้าร่วมเจรจาว่าเป็นไปด้วย
ความสมคัรใจ มบุีคคลใดเป็นคู่กรณี และอนุญาตให้แต่ละฝ่ายนําผู้ติดตามเข้าร่วมรบัฟงัได้ แต่ทัง้น้ี
จะตอ้งไมก่ระทาํการใดอนัเป็นการสง่เสรมิหรอืยัว่ยใุหคู้ก่รณเีกดิการโตแ้ยง้ทีร่นุแรง 

๘. เปิดโอกาสใหผู้ร้อ้งกล่าวถงึความประสงคค์วามตอ้งการและเหตุผลประกอบใหเ้สรจ็สิน้ก่อน
โดยยงัมใิหม้กีารโตเ้ถยีงกนั และใหคู้่กรณีอกีฝา่ยทีถู่กรอ้งไดช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและความประสงคข์องฝา่ย
ตนพรอ้มเหตุผล 

๙. จดัให้คู่กรณีทัง้สองฝ่ายหารอืร่วมกนัถึงการแก้ไขปญัหาและหาทางออกและความตกลง
เกีย่วกบักรณดีงักล่าว โดยใหเ้จา้หน้าทีเ่ป็นผูช้ีแ้นะในเรือ่งผลดผีลเสยีทีจ่ะไดร้บักรณทีีไ่มอ่าจจะตกลงกนั
ได ้และกระบวนการดาํเนินคดใีนชัน้ศาลจะเกดิผลดผีลเสยีและคา่ใชจ้า่ยมากน้อยเพยีงใด 

๑๐. ในระหว่างทีม่กีารเจรจาควรมเีจา้หน้าทีเ่ตรยีมขอ้มลูในการจดบนัทกึใหพ้รอ้ม เน่ืองจากเมื่อ
คู่กรณีเจรจาเสรจ็เรยีบรอ้ยอาจเกดิการรอนาน และในระหว่างทีร่ออาจเกดิปญัหาพพิาทเกดิขึน้ไดอ้กีซึง่
จะนําไปสูก่ารเปลีย่นขอ้ตกลง 

๑๑. ใหคู้่กรณีตรวจสอบบนัทกึขอ้ตกลงทัง้สองฝ่ายว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอ้ตกลงที่
เจรจาไว้หรอืไม่ หากเป็นไปตามความประสงค์และขอ้ตกลง ให้ลงลายมอืชื่อและเก็บเอกสารไว้เป็น
หลกัฐานฝา่ยละฉบบัพรอ้มกาํชบัใหป้ฏบิตัติามขอ้ตกลง 

๑๒. กรณีคู่กรณีไม่สามารถเจรจาตกลงกนัไดแ้ละยงัประสงคท์ีจ่ะนําขอ้ตกลงของแต่ละฝา่ยไป
พจิารณาก่อน จะทาํบนัทกึมอบใหแ้ต่ละฝา่ยพรอ้มนดัเจรจาใหมอ่กีครัง้ 



๔๑ 
 

๑๓. หากการเจรจาเป็นผลสําเร็จจะให้คู่กรณีแสดงความมน้ํีาใจต่อกนั และเจ้าหน้าที่กล่าว
ขอบคุณคู่กรณีทุกฝา่ยทีใ่หค้วามรว่มมอืในการเขา้ร่วมการเจรจา หรอืหากไม่สาํเรจ็จะแจง้คู่กรณีว่าหาก
มกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัขอใหแ้จง้สาํนกังานยตุธิรรมเพือ่ทาํการเจรจาไดใ้หมอ่กีครัง้ 
 

ในด้านเครือข่ายงานยุติธรรมในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น ประกอบดว้ยหน่วยงาน อกีจํานวน 
๔ หน่วยงานซึง่ประกอบดว้ย  

๑. สาํนกัยตุธิรรม ๑ แหง่ (คณะกรรมการบรหิารศนูยช์มุชนอาสาอาํนวยความยตุธิรรม) 
๒. ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน จาํนวน ๑๔ ศนูย ์
๓. ศนูยไ์กลเ่กลีย่ประนอมขอ้พพิาทระดบัชุมชน จาํนวน ๓ ศนูย ์
๔. ศนูยป์ระสานงานจดัการความขดัแยง้ของชุมชน จาํนวน ๖ ศนูย ์

 
ประเดน็ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบในการดาํเนินการ ประกอบดว้ย 

๑. มกีารหมุนเวยีนขา้ราชการจากสว่นราชการในสงักดักระทรวงยุตธิรรม มาปฏบิตังิานทํา
ใหก้ารปฏบิตังิานขาดความต่อเน่ืองและขาดความเขา้ใจระบบงานใหม ่

๒. สถานทีท่าํการคบัแคบ 
๓. เครือ่งมอืและอุปกรณ์ ไมเ่พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 
๔. ขวญัและกาํลงัใจของบุคลากรยงัไมด่เีทา่ทีค่วร 
๕. การสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานระดบักรม/หน่วยงาน ในส่วนกลาง กบั

สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดั ยงัไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอน 
๖. ความไมช่ดัเจนเกีย่วกบัระเบยีบ/ขอ้บงัคบั /กฎหมาย เพือ่รองรบัเจา้หน้าทีห่รอื อสย. ใน

การไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาทระดบัชุมชน 
๗. เจ้าหน้าที่ยงัขาดความรู้ ความสามารถในการจดัซื้อ/จดัจ้าง โดยสํานักงานยุติธรรม

จงัหวดั ดาํเนินการเอง  
๘. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจบทบาทกระทรวงยุตธิรรม/สํานักงานยุตธิรรมจงัหวดั โดย

คดิวา่ กระทรวงยตุธิรรม/สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดั เป็นหน่วยงานเดยีวกบั ศาลยตุธิรรม 
๙. ประชาชนสว่นใหญ่ไมเ่ขา้ใจกฎหมายและขัน้ตอนในกระบวนการยตุธิรรม 
๑๐. ความขดัแยง้ทางการเมอืง หรอืผูม้อีํานาจในสว่นทอ้งถิน่บางแห่ง ทําใหก้ารทํางานของ

สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดั มคีวามลาํบากมากขึน้ 
๑๑. ความหลากหลายในทีม่าของบุคลากรใน สยจ. ทาํใหบุ้คลากรมคี่านิยมทีแ่ตกต่างกนั ถงึ

ทาํใหบ้างครัง้มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
๑๒. บุคลากรขาดการส่งเสรมิความรู ้ทกัษะ เทคนิค และจติวทิยาในการเจรจาไกล่เกลี่ย 

และความรอบรูด้า้นอื่นๆ เกีย่วกบังานยตุธิรรม 
๑๓. การปฏบิตัิงานในแต่ละหน่วยงานระดบัพื้นที่จงัหวดัและส่วนกลาง ยงัไม่สอดคล้อง

และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ยงัไมม่กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูเพือ่จะนํามาปรบัใชร้ว่มกนั 



สมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒-๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
สรุปประเด็นการศึกษาดูงานศูนย์ยุติธรรมไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทระดบัชุมชน ตําบล 
หนองโก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น วนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
 ตําบลหนองโก มพีืน้ทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัขอนแก่น โดยมรีะยะทางห่าง
จากที่ว่าการอําเภอกระนวน ประมาณ ๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจงัหวดัขอนแก่น ประมาณ ๖๐ 
กโิลเมตร 
 
ประวติัศาสตรต์าํบลหนองโก 

คําว่า " หนองโก " เป็นชื่อเรยีกของหนองน้ําธรรมชาตอิยู่ระหว่างบ้านหนองโก กบับ้านศรสีุข
ใกล้ดอนตาปู่ บรเิวณกลาง หนองนงน้ําเป็นเนินดนิสูง มตี้นตะโกขึน้อยู่เต็ม จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์ของ
หมูบ่า้นและตัง้ชื่อหมูบ่า้นวา่ " บา้นหนองโก " โดยมปีระวตัคิวามเป็นมาดงัน้ี 

เมือ่ปี มะโรง พ.ศ. ๒๔๙๙ มบุีคคลคณะหน่ึงประกอบดว้ย 

๑. นายจนั  เสนา เดมิอยู่บา้นแหว้ บา้นคู อําเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น เป็นผูม้คีวามรูเ้รื่อง
สมนุไพร หมอยาสมนุไพร ชาวบา้นจงึเรยีกวา่ " พอ่ใหญ่แพทย ์" 

๒. นายจนัทะมาด  มลูสมบตั ิเดมิอยูบ่า้นตะหลุง อาํเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
๓. นายอทิธบิาล  คนดด์นั เดมิอยูบ่า้นเหล่าโงง้ อาํเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม 
๔ .นายขุนศร ี บวันาตย ์เดมิอยู่บ้านคอ้ อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม บุคคลคณะน้ีไดม้า

รวมตวักนัตัง้หมู่บ้านขึ้น ณ บรเิวณป่าว่างเปล่า ด้านทิศตะวนัตก หนองน้ํา ชื่อว่า " บ้านหนองโก " 
ตําบลกระนวน อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยม ีนายอทิธบิาล คนดด์นั เป็นผูใ้หญ่บา้นแรก คนต่อมา
ม ีนายเรอืง  คุนสบื, นายบุญ  เน่ืองบญัชา, นายพมิพา  บารศิร,ี นายสาํรวย  ฝา่ยเพชร จนถงึ นายจรรยา  
ดศิาสตร ์เป็นผูใ้หญ่บา้นและเป็นกาํนนัคนปจัจุบนั 

พ.ศ. ๒๔๘๙ นายเลื่อ  นิลประพนัธ์ นายอําเภอน้ําพอง ขอแลกตําบลกระนวน และตําบลบ้าน
โนน ยกฐานะเป็น กิง่อําเภออยู่ดอนตาปู่  ตะวนัออกหนองโก โดยมขีุนบํารุง  รตันนบุร ีขา้หลวงประจํา
จงัหวดัขอนแก่น เป็นปะธานเปิด และแต่งตัง้ใหน้ายประยทุธ  เมอืงครฑุ ปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํ
กิง่อําเภอคนแรก พ.ศ.๒๕๐๐ นายคภยั  หล้าสุวงษ์ หวัหน้ากิ่งอําเภอขณะนัน้ได้แยกหมู่บ้าน ตําบล
เพิม่ขึน้ ๗ ตําบล แลว้ดาํเนินการยกฐานะเป็นอาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ตามประกาศในราชกจิจา



๔๓ 
 

นุเบกษา เล่มที่ ๗๙ ตอนที่ ๕๕ ลงวนัที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ต่อมาไดแ้ยกตําบลน้ําออ้ม และตําบล
หนองโน อกี ๒ ตําบล เป็น ๙ ตําบล ๘๙ หมูบ่า้น 

ต่อมา เมื่อวนัที ่๓๐ เมษษยน ๒๕๓๗  ไดแ้ยกตําบลกระนวน อาํเภอกําเมค และตําบลบา้นโนน 
ไปตัง้เป็น กิ่งอําเภอขําสูง จงัหวดัขอนแก่น จนถึงปจัจุบนั วนัที่ก่อตัง้ อบต. วนัที่ ๒ มนีาคม พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

เน่ืองจากประชาชนตําบลหนองโก สว่นใหญ่ประกอบอาชพีทาํการเกษตร ทาํนา ทาํไร ่ประเพณี
สว่นใหญ่จงึเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัการประกอบอาชพีดงักล่าว เช่น ประเพณีขอฝน ประเพณีบุญบัง้ไฟ 
แห่นางแมว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดทางสังคม มาแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีคํานิยมที่เด่นชัด คือรัก
พระมหากษตัรยิ ์นับถอืพุทธศาสนา ประพฤตแิละปฏบิตัติามคําสอนของพระพุทธเจา้ คอื ทําดไีดด้ ีทํา
ชัว่ไดช้ัว่ เคารพผูอ้าวุโส ประกอบพธิทีําบุญตามประเพณี " ฮตีสบิสอง เดอืนสบิสี"่ ตําบลหนองโก จะ
เน้นพเิศษ คอื " บุญบัง้ไฟ " ทัง้น้ีดว้ยเหตุ ๒ ประการ คอื 

- จดัตามความเชื่อ ความรูส้กึ ผกูผนักบัธรรมชาต ิในการประกอบอาชพีการเกษตร หรอืวา่ พระ
ยาแถน ทา้ววสัสกาล เป็นผูบ้นัดาลฝนมาใหไ้ดท้าํนา จงึทาํบุญบัง้ไฟขึน้บชูา ดงัปรากฏในวรรณคดเีรือ่ง 
" พระยาคางคก " (คางคก) 

- " สญัลกัษณ์ " ของอาํเภอ คาํวา่ กระนวน มาจากคาํวา่ ชนวน คอื ชนวนบัง้ไฟของพระยาขอบ
บาตรกรมิบงึ กระชาดา้นตะวนัตกบา้น จงึตัง้ชื่อหมูบ่า้นวา่ " บา้นกระนวน " มาเป็นนามตําบลกระนวน 
และเป็นนามอาํเภอกระนวน ในปจัจุบนั จงึถอืเอา " บัง้ไฟ " เป็นสญัลกัษณ์ของอาํเภอกระนวน 

 
 ศนูยย์ติุธรรมชมุชนหนองโก ศนูยน้ี์เป็นหน่วยงานทีข่ ึน้กบั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองโก 
โดยมเีจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบล เป็นเจา้หน้าทีข่องศูนยด์ว้ย คอื นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล ทาํใหง้านดา้นไกล่เกลีย่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งดใีนชุมชน  
 

ภารกิจของศนูยย์ติุธรรมชมุชนหนองโก 
๑. การใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย และ ใหค้าํปรกึษาทางกฎหมาย ฟร ี
๒. การใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ภายในชุมชน 
๓. การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในชุมชนหรอืชุมชนใกลเ้คยีง ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย 

 
ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา เป็นการใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในชุมชน โดยนายกองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล ทีเ่น้นความเป็นเครอืญาต ิและความรูข้องผูไ้กล่เกลีย่ในฐานะทนายความ 
 
 
 



๔๔ 
 

ปัญหาและอปุสรรค 
๑. ในการดําเนินงานของศูนย์ฯ เองขาดความชดัเจน เน่ืองจากเป็นงานคล้ายงานฝากที่

ขึน้อยู่กบั องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองโก รวมถงึไมม่เีจา้หน้าทีป่ระจาํ แต่เป็นเจา้หน้าทีจ่าก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

๒. ขาดแคลนบุคลากรทีใ่หค้ําปรกึษาดา้นกฎหมายทีช่ดัเจน รวมไปถงึบุคลากรทีม่คีวามรู้
เรือ่งการไกล่เกลีย่ยงัมจีาํกดั 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

๑. ต้องการให้มกีารจดัอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์ฯ ในเรื่องแนวทางการ
ปฏบิตัหิน้าที ่และกรอบของภารกจิของศนูยฯ์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

 
 

ข้อสงัเกตจากการศึกษาดงูานศนูยย์ติุธรรมไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทระดบัชมุชน 

ตาํบลหนองโก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

 
 จากการศกึษาดงูานศนูยย์ตุธิรรมไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาทระดบัชุมชน ตําบลหนองโก อาํเภอ
กระนวน จงัหวดัขอนแก่นพบว่ามปีระเดน็ที่น่าสนใจซึ่งจะนํามาเป็นบทเรยีนสําหรบัพืน้ที่อื่นๆ ในการ
สง่เสรมิยตุธิรรมชุมชนและยตุธิรรมทางเลอืกดงัน้ี 
 

พื้นท่ีตาํบลหนองโก อาํเภอกระนวน ในการศกึษายุตธิรรมชุมชนในพืน้ทีอ่ําเภอกระนวน ได้
ศกึษากรณอีงคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองโก มปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงัน้ี 

ก. คณะกรรมการไกล่เกลี่ยเป็นผู้ที่มี่ตําแหน่งในองค์การบรหิารส่วนตําบล ซึ่งในกรณีน้ี
ได้แก่นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล ทําให้กรรมการไกล่เกลี่ยมอีํานาจอื่นๆ นอกเหนือจากอํานาจ
หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยตามปกต ิการเป็นนายก อบต. ทําใหม้คีวามสามารถในการช่วยเหลอืคู่กรณีใน
ด้านอื่นๆ ได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะด้านการไกล่เกลี่ยเท่านัน้ ส่วนน้ีเป็นองค์ประกอบเสรมิให้การทําหน้าที่
กรรมการไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ต่างๆ สามารถดาํเนินการไดด้ยีิง่ขึน้ 

ข. การดําเนินการด้านการไกล่เกลี่ยในพื้นที่หนองโก เป็นงานที่นําไปเชื่อมกบัองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืการไกล่เกลี่ยในบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในส่วนน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึ
ภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชน และยุตธิรรมทางเลอืกว่าเป็นการทาํงานในลกัษณะขององคก์ารเชงิเครอืขา่ย
หรอืการทาํงานรว่มกนัระหว่างองคก์ารต่างๆ การทาํงานไมจ่าํเป็นว่าจะตอ้งเป็นหน่วยงานของกระทรวง
ยตุธิรรมเทา่นัน้ แต่อาจใชห้น่วยงานของสว่นงานอื่นๆ เขา้มาทาํหน้าทีด่ว้ยกไ็ด ้การทาํงานในสว่นน้ีเป็น
การใหค้วามสาํคญักบัประชาชนมากกวา่หน่วยงาน 



๔๕ 
 

การปฏบิตังิานดา้นยตุธิรรมชุมชนของพืน้ทีห่นองโก มจุีดเด่นอกีประการหน่ึงคอืคณะกรรมการไกล่เกลีย่
เป็นผูท้ี่มคีวามรูท้างด้านกฎหมาย (เป็นทนายความ) ทําใหเ้กดิความเชื่อถอืจากผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งการ
ได้รบัความเชื่อถือน้ีเป็นเงื่อนไขที่สําคญัประการหน่ึงในการเจรจาไกล่เกลี่ยแก่คู่กรณีเป็นไปได้ด้วยด ี
เพราะคูก่รณใีหค้วามเชื่อถอืในความรูข้องกรรมการไกล่เกลีย่ 



สมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒-๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
สรปุประเดน็การศึกษาดงูานศนูยย์ติุธรรมชมุชน บา้นเสียว ตาํบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดั
ขอนแก่น วนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
 ชุมชนบา้นเสยีวหมู่ที ่๙ ตําบลวงัชยั อําเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น ตัง้เป็นหมู่บา้นมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ.๒๔๓๒ ถงึปจัจุบนัเป็นเวลากว่า ๑๒๓ ปี ชุมชนเดมิยา้ยมาจากจงัหวดัรอ้ยเอด็ ตัง้อยู่ทางดา้นทศิ
เหนือของตําบลวงัชยั และตัง้อยู่รมิหว้ยเสยีว (เสยีว คอื ชื่อตน้ไมย้นืตน้ทรงพุ่มขนาดกลาง) และตดิกบั
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ซึ่งเป็นเสน้ทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอําเภอน้ําพองกบัอําเภอกระนวน 
จงัหวดัขอนแก่น อยูห่า่งจากตวัทีต่ ัง้อําเภอน้ําพอง ประมาณ ๖ กโิลเมตร และหา่งจากตวัเมอืงขอนแก่น
ทางดา้นทศิเหนือประมาณ ๓๙ กโิลเมตร และต่อมาในปี พ.ศ ๒๕๔๓ มคีวามเจรญิมากขึน้ประชากรใน
ชุมชนมคีวามหนาแน่นขึน้ เพือ่ความสะดวกในการปกครองดแูลทุกขส์ขุของประชาชน จงึไดแ้ยกหมูบ่า้น
ขึ้นอีก เป็นบ้านเสยีวหมู่ที่ ๑๓ แต่การดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ยงัไม่แยกจากกนั ยงัคงความ
สามคัคปีรองดอง รว่มมอืรว่มใจพฒันาหมูบ่า้นใหเ้กดิความเขม้แขง็ดว้ยดตีลอดมา 
 
ประวติัการจดัตัง้ สน.ยติุธรรมและศนูยย์ติุธรรมชมุชนบา้นเสียว 

ในอดตีการอยู่ร่วมกนัในลกัษณะของชุมชนหรอืหมู่บา้นต้องมผีูท้ีป่กครองดูแลเพื่อใหเ้กดิความ
สงบสขุของชุมชนโดยมกีารเลอืกผูท้ีป่ระชาชนนบัถอืทีสุ่ดและเชื่อถอืทีสุ่ดเป็นผูนํ้าของชุมชน ชุมชนบา้น
เสยีวกเ็ช่นเดยีวกนัเมือ่มเีหตุการณ์ทะเลาะววิาทหรอืเกดิความขดัแยง้ขึน้ประชาชนในชุมชนกจ็ะนําเรื่อง
ดงักล่าวไปแจง้ใหผู้ใ้หญ่บา้นทราบและผูใ้หญ่บา้นซึง่มหีน้าทีใ่นการดแูลทุกขส์ุขของประชาชนในหมูบ่า้น
หรอืชุมชนนัน้ๆอยู่แลว้มหีน้าทีต่อ้งดําเนินการระงบัขอ้พพิาทเพื่อสรา้งความสามคัคปีรองดองในชุมชน
ขึน้ ซึง่ชุมชนบา้นเสยีวไดม้กีารดาํเนินการเชน่น้ีมาตัง้แต่ครัง้อดตี ทาํใหน้้อยครัง้ทีจ่ะมกีารนําเรื่องพพิาท
ดงักล่าวไปสู่กระบวนการยุตธิรรมในทางกระแสหลกั (การดําเนินการทางยุตธิรรม เช่น แจง้ความ หรอื
ฟ้องคดสีู่ศาล) โดยใชห้ลกัการในเรื่องความนับถอืผูอ้าวุโสมาช่วยในการแก้ปญัหา โดยการเรยีก “เจา้
โคตร” (ต้นวงศ์ของตระกูล) นัน้มาร่วมรบัฟงัและแก้ปญัหา ทําใหเ้กดิความเชื่อถือและเป็นแนวทางที่
ประชาชนในชุมชนบา้นเสยีวใหก้ารยอมรบั 

ในระยะต่อมา กระทรวงยุตธิรรมไดม้กีารจดัตัง้สาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดั เพื่อเป็นการใหบ้รกิาร
ประชาชนอยา่งทัว่ถงึและชุมชนบา้นเสยีวไดร้บัเลอืกใหจ้ดัตัง้เป็นศูนยย์ุตธิรรมชุมชน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ 
เมื่อมกีารตัง้ศูนยย์ุตธิรรมชุมชนแลว้ไดส้รรหาคณะกรรมการบรหิารจดัการศูนยย์ุตธิรรมชุมชนโดยเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการและมผีูใ้หญ่บา้นทัง้สองหมู่ (ภายหลงั



๔๗ 
 

ชุมชนบา้นเสยีวไดม้กีารแยกหมูบ่า้นออกเป็น ๒ หมู่ คอืหมู่ที ่๙ และ ๑๓) เป็นคณะบรหิารร่วมดว้ยเมื่อ
เกดิกรณีพพิาทขึน้ ทางศูนยฯ์ ใชม้าตรการแกไ้ขปญัหาตามแบบธรรมเนียมทีม่มีาคอืการระงบัขอ้พพิาท
ในชุมชนโดยเชิญ เจ้าโคตรทัง้สองฝ่ายมาร่วมหาทางแก้ไขปญัหาและมคีณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนร่วมรับฟงัด้วยและมีการบันทึกผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวลงในหนังสือบันทึกของ
ผูใ้หญ่บา้นโดยตลอด 

ในระยะต่อมาได้มีการสรรหาชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะตัง้เป็นสํานักงาน
ยุตธิรรม ชุมชนบา้นเสยีวไดถู้กคดัเลอืกใหจ้ดัตัง้เป็นสาํนักงานยุตธิรรมชุมชนนําร่องเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
โดยมเีจา้หน้าทีป่ระจําสาํนักงานยุตธิรรม ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูท้างกฎหมายและทางคณะกรรมการศูนยฯ์
ซึ่งในอกีบทบาทหน่ึงคอืคณะกรรมการของสํานักงานยุตธิรรมเช่นกนั เหน็ว่าควรเพิม่ภารกจิในการให้
ความรูท้างกฎหมายและใหค้ําปรกึษาทางกฎหมายแก่ผูท้ีต่อ้งการขอรบัความช่วยเหลอืซึง่สอดคลอ้งกบั
ภารกจิของสาํนกังานยุตธิรรมจงัหวดัรว่มทัง้การรบัเรื่องราวรอ้งทุกขร์บัแจง้เบาะแสการกระทําผดิเขา้มา
เป็นภารกจิอกีสว่นหน่ึงดว้ย 

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้มีการจดัทําแบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเก็บไว้เป็น
หลกัฐานและส่งให้สํานักงานยุติธรรมจงัหวดัเก็บเป็นข้อมูลสถิติ รวมถึงได้จดัทําแบบฟอร์มการให้
คําปรกึษาทางกฎหมายและแบบบนัทกึขอ้เทจ็จรงิรบัเรื่องราวรอ้งทุกขเ์พื่อใหก้ารสบืคน้ประวตัแิละทํา
สถติ ิการขอรบับรกิารในประเภทต่างๆ สามารถกระทาํไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 
 

ภารกิจของศนูยย์ติุธรรมชมุชนบา้นเสียว 
๑. การใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายและใหค้าํปรกึษาทางกฎหมาย ฟรี 
๒. การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในชุมชน(ทัง้ในและนอกสถานที่ไม่เว้น
วนัหยดุราชการ) โดยคณะกรรมการยตุธิรรมชุมชน เพือ่ลดการนําคดคีวามขึน้สูศ่าล 
๓. การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในชุมชนหรอืชุมชนใกลเ้คยีง ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายทีม่ี
ความจําเป็นในชีวิตประจําวนัหรอืเกร็ดความรู้กฎหมายที่น่าสนใจเพื่อเพิม่พูนความรู้ให้แก่
ประชาชนในชุมชนในดา้นกฎหมายไดอ้กีทางหน่ึง 

 
ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา เป็นการใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทตัง้แต่ ปี ๒๕๔๘ ถงึปจัจุบนัและการ
ใหค้าํปรกึษาทางกฎหมาย ตัง้แต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ดงัน้ี 

 
การใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 

ปี ๒๕๔๘ มกีารใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท รวมทัง้สิน้ ๘ กรณ ี 
ปี ๒๕๔๙ มกีารใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท รวมทัง้สิน้ ๑๔ กรณ ี
ปี ๒๕๕๐ มกีารใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท รวมทัง้สิน้ ๙ กรณี 
ปี ๒๕๕๑ มกีารใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท รวมทัง้สิน้ ๙ กรณี 
ปี ๒๕๕๒ มกีารใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท รวมทัง้สิน้ ๘ กรณ ี



๔๘ 
 

ปี ๒๕๕๓ มกีารใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท รวมทัง้สิน้ ๗ กรณ ี 
ปี ๒๕๕๔ มกีารใหบ้รกิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท รวมทัง้สิน้ ๑๒ กรณ ี 

 
การใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาทางกฎหมาย 

ปี ๒๕๕๓ มผีูม้าขอรบับรกิารขอคาํปรกึษาทางกฎหมายจาํนวน ๕ เรือ่ง 
ปี ๒๕๕๔ มผีูม้าขอรบับรกิารขอคาํปรกึษาทางกฎหมายจาํนวน ๑๓ เรือ่ง 
 

ปัญหาและอปุสรรค 
๑. ในการดําเนินงานของศูนย์ฯ เองไม่มีปญัหาเพียงแต่ยงัขาดสื่อในการติดต่อสื่อสารกับ

หน่วยงานต่างๆ เช่น ระบบคอมพวิเตอรส์ารสนเทศ โทรศพัท ์โทรสาร ระบบ Internet และอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง เป็นตน้ ทาํใหก้ารดาํเนินงานยงัไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ  

๒. กรอบภารกิจการปฏิบัติหน้าที่และอํานาจหน้าที่ของศูนย์ฯ ยังไม่ชัดเจน ทําให้การ
ดาํเนินงานอาจจะยงัไมค่รอบคลุม  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๑. ในอนาคตอนัใกลน้ี้มคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่ที่จะมกีารจดัจา้งผูท้ีท่ําหน้าทีน่ักบรหิารจดัการ

งานยตุธิรรมประจาํศนูยฯ์ เป็นลกูจา้งประจาํ เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่
๒. ต้องการให้มกีารจดัอบรมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์ฯ ในเรื่องแนวทางการปฏิบตัิ

หน้าที ่และกรอบของภารกจิของศูนยฯ์ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงานใหต้รงตามวตัถุประสงค ์
ทีก่ระทรวงยตุธิรรมตัง้เป้าหมายไว ้
 
 

ข้อสงัเกตจากการศึกษาดงูานศนูยย์ติุธรรมชมุชน บา้นเสียว ตาํบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง 
จงัหวดัขอนแก่น 
 
 จากการศกึษาดงูานยตุธิรรมชุมชนบา้นเสยีว ตําบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น พบวา่
มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่จะนํามาเป็นบทเรยีนสาํหรบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ในการสง่เสรมิยตุธิรรมชุมชนและยตุธิรรม
ทางเลอืกดงัน้ี 
 

กรณีบา้นเสียว อาํเภอน้ําพอง การศกึษาดงูานในพืน้ทีอ่าํเภอน้ําพอง พืน้ทีบ่า้นเสยีว มกีรณีที่
น่าสนใจหลายประการคอื 

ก. การจดัตัง้หมู่บา้นของชาวบา้นเสยีวเป็นผูอ้พยพมาจากพืน้ทีอ่ื่นแลว้มาตัง้บา้นเรอืนใน
พืน้ทีบ่า้นเสยีว ลกัษณะดงักล่าวทําใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่คีวามผูกพนัร่วมกนัอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งทําให้



๔๙ 
 

การไกล่เกลี่ยในประเดน็ต่างๆ สามารถดําเนินการไดง้่ายขึน้เพราะความรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนัหรอืการ
เป็นญาตกินัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ข. การมปีราชญช์าวบา้นทีไ่ดร้บัความเชื่อถอืจากประชาชนในหมูบ่า้นทาํใหก้ารดาํเนินการ
ไกล่เกลีย่ในเรื่องต่างๆ ของบา้นเสยีวสามารถดําเนินการไดง้่าย ซึ่งเหน็ไดจ้ากตัง้แต่ปี ๒๕๔๘ จนถงึ
ปจัจุบนัปญัหาต่างๆ ทีนํ่ามาไกล่เกลีย่ไมม่เีรือ่งใดทีม่กีารนําไปสูก่ารฟ้องรอ้ง ซึง่ปราชญช์าวบา้นน้ีมทีัง้ผู้
ทีเ่ป็นอดตีผูนํ้าเชน่ พอ่ใหญ่โชต ิซึง่เป็นกาํนนัมาก่อน หรอืผูท้ีท่าํหน้าทีเ่ป็นผูท้ีเ่ล่าปมูบา้น หรอืทาํหน้าที่
เป็นนายทะเบยีนของหมูบ่า้นซึง่จะสามารถระบุถงึตระกูลต่างๆ ในหมูบ่า้นหรอืการทีจ่ะระบุเจา้โคตรของ
บา้นต่างๆ ทีจ่ะเขา้มาทาํหน้าทีเ่ป็นผูเ้ขา้มารว่มในการไกล่เกลีย่ปญัหาต่างๆ ในหมูบ่า้น 

ค. ผูนํ้าของหมู่บา้นเป็นผูท้ีผ่่านการบวชเรยีนมาทําใหไ้ดร้บัความเชื่อถอืจากประชาชนใน
หมู่บา้น จากกรณีของบา้นเสยีวผูนํ้าของหมูบ่า้นทุกคนผ่านการบวชเรยีนมานาน การเป็นผูท้ีบ่วชเรยีน
มาทําใหเ้ป็นที่เชื่อถอืของชาวบ้าน กรณีของกํานันคนปจัจุบนัผ่านการบวชเรยีนเป็นผูท้ี่สําเรจ็เปรยีญ
ธรรม ๖ ประโยค เป็นนาคหลวงในรชักาลปจัจุบนั ทําใหไ้ดร้บัความเชื่อถอืจากประชาชนในหมูบ่า้นใน
เรือ่งของการเป็นผูท้ีม่คีุณธรรม 

ง. การมวีฒันธรรมของชุมชน ในพืน้ทีบ่า้นเสยีวจะมวีฒันธรรมของตน ซึ่งเป็นการเชื่อฟงั
ต่อเจา้โคตร ดงันัน้เมื่อเกดิปญัหาต่างๆ ซึง่ตอ้งมกีารไกล่เกลีย่กนั เจา้โคตร กจ็ะเขา้มาร่วมในการเจรจา
แกไ้ขปญัหาต่างๆ ลกัษณะดงักล่าวทาํใหก้ารไกล่เกลีย่หรอืแกไ้ขปญัหาสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยด ี 
การทาํงานในลกัษณะของการสรา้งความรว่มมอืระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในพืน้ทีบ่า้นเสยีวสามารถสรา้ง
ความรว่มมอืระหวา่งสว่นต่างๆ เชน่ จากวดัซึง่หลวงพอ่ เป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนพลงัของชุมชน
ในด้านต่างๆ เช่น การจดัการกบัปญัหายาเสพติด ซึ่งหากผูท้ี่มปีญัหาด้านน้ีเมื่อเสยีชวีติทางวดัจะไม่
ประกอบพธิทีางศาสนาให ้เป็นต้น จากทางโรงเรยีน ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนจะเขา้มามสี่วนสาํคญัในการ
ดําเนินการของชุมชน องคก์ารบรหิารส่วนตําบล รวมทัง้การทํางานร่วมกนัหรอืการร่วมมอืกนัระหว่าง
ผูนํ้าทีเ่ป็นทางการกบัผูนํ้าทีไ่มเ่ป็นทางการ 



สมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒-๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
สรุปประเด็นการศึกษาดูงานรูปแบบการระงับข้อขัดแย้งในชุมชนของ ส.ป.ป.ลาว  วันท่ี  

๔ เมษายน ๒๕๕๕ 

การไกล่เกล่ียโดยหน่วยไกล่เกล่ียขัน้บ้าน (คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อขดัแย้งในระดบั
หมู่บา้น) ทีต่ัง้ และภาระบทบาทของหน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น 

๑. ทีต่ัง้ หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น คอื หน่วยงานทีท่าํหน้าที ่ประนีประนอมของ
หมูบ่า้น เกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในหมูป่ระชาชน 

๒. ภารกจิบทบาท หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น มภีาระบทบาทช่วยองคก์รปกครอง
หมู่บ้านในการไกล่เกลี่ยขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมู่บ้าน เพื่อเสรมิสรา้งความยุตธิรรม เสรมิสรา้งและขยาย
สทิธปิระโยชน์ของพลเมอืง เผยแพร่ระเบยีบกฎหมาย รณรงคใ์หป้ระชาชนในหมู่บา้นของตนเคารพและ
ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ประสานงานกบับรรดาองค์กรที่ดําเนินงานในด้านกระบวนการ
ยตุธิรรมและองคก์รอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเขม้แขง็ใหจ้ดัตัง้หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้นขึน้ใน
หมู่บ้าน โดยประกอบด้วยประชาชนภายในหมู่บ้านและอยู่ภายใต้การแนะนําและตรวจตราดูแลของ
หน่วยงานรฐัทีม่อีาํนาจปกครองและใหศ้าลประชาชนประจาํเมอืงเป็นผูแ้นะนําดา้นวชิาการ 
 
การดาํเนินงาน 

หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมู่บา้น ดําเนินงานบนพืน้ฐานแนวทางนโยบายของพรรค 
และระเบยีบกฎหมายของรฐั ดว้ยวธิกีารประนีประนอมขอ้ขดัแยง้ ใหคู้่กรณีทีข่ดัแยง้กนัตกลงกนัไดด้ว้ย
ความสมคัรใจและยตุธิรรมองคป์ระกอบและการจดัตัง้หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น 

หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น ประกอบดว้ย 
-  ผูใ้หญ่บา้นเป็นประธานโดยตําแหน่ง 
-  ผูแ้ทนคณะแนวรว่มพฒันาหมูบ่า้น ๑ คน เป็นกรรมการ 
-  ผูแ้ทนสหพนัธแ์มห่ญงิในหมูบ่า้น ๑ คนเป็นกรรมการ 
-  ผูแ้ทนสาวหนุ่มประชาชนปฏวิตัลิาวทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นนัน้ ๑ คน เป็นกรรมการ 
-  ผูท้รงคุณวฒุ ิ๑ ถงึ ๓ คน ซึง่อยูใ่นหมูบ่า้นนัน้เป็นกรรมการ 



๕๑ 

 

สําหรบัผูท้รงคุณวุฒ ิใหป้ระชาชนภายในหมู่บ้านเป็นผูค้ดัเลอืกเขา้เป็นคณะกรรมการโดยให้
ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูร้บัรอง 

ผูท้ีเ่ขา้เป็นกรรมการของหน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัเิป็น
ผู้มศีีลธรรมและมุ่งมัน่พฒันา มหีลกัการมัน่คง ยดึประโยชน์ประชาชน และมบีทบาทในการส่งเสรมิ 
ความสามคัคภีายในหมูบ่า้น เป็นผูท้ีป่ระชาชนไวว้างใจ และเชื่อถอืมคีวามประพฤตเิป็นแบบอยา่งในการ
ปลุกระดมชกัชวนประชาชนในการเขา้ร่วมเพื่อดําเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิ
โดยหน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้นนัน้ มวีาระการดาํรงตําแหน่งเท่ากบัการดาํรงตําแหน่งของ
ผูใ้หญ่บา้น (๓ ปี) ถา้คณะกรรมการคนใดคนหน่ึงขาดไปดว้ยเหตุผลใดกต็ามใหอ้งคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งส่งผู้
นัน้เป็นผูแ้ทนเสนอคนใหมเ่ขา้เป็นหน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้นแทน 
 
สิทธิและหน้าท่ีของหน่วยไกล่เกล่ียข้อขดัแย้งในระดบัหมู่บา้น 

หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น มสีทิธแิละหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 
๑. เขา้ร่วมในการเรยีน เผยแพร่ระบบกฎหมายต่างๆ และฝึกอบรมประชาชนใหเ้คารพและ

ปฏบิตัติามระเบยีบ และกฎหมาย 
๒. ใหค้วามช่วยเหลอื และร่วมมอืในการดําเนินการตามคําพพิากษาของศาล ในคดแีพ่งและ

คดอีาญา เกีย่วกบัการชดใชค้า่ความเสยีหายทางแพง่ 
๓. ไกล่เกลีย่คดแีพง่เกีย่วกบัหน้ีสนิ ทรพัยส์นิ ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั (ยกเวน้การหย่า

รา้ง) และอื่นๆ 
๔. ในบางกรณีอาจไกล่เกลีย่ คดอีาญาได ้หากการกระทํานัน้ เป็นความผดิเลก็น้อยและมกีาร

รอ้งทุกขข์องผูเ้สยีหายตามกฎหมาย ซึง่กฎหมายอาญาไดก้ําหนดไว ้ไดแ้ก่ การทํารา้ยร่างกายระหว่าง
ญาตใิกล้ชดิที่ไม่ถงึบาดเจบ็สาหสั หรอืเสยีอวยัวะ การนินทา การใส่รา้ย การดูหมิน่ซึ่งหน้า การด่าว่า 
การกระทําผดิประเวณีร่วมกบัสามหีรอืภรรยาบุคคลอื่นหรอืการกระทําอนาจาร การลกัเลก็ขโมยน้อย 
การทาํรา้ยกรรมสทิธิส์ว่นตวัของญาตใิกลช้ดิ การดหูมิน่ หมิน่ประมาทผูต้ายหรอืชื่อเสยีงของผูต้าย การ
บุกรุกเคหะสถานและการล่วงละเมดิความลบัสว่นตวั แต่คณะกรรมการไม่มสีทิธปิรบัไหมหรอืลงโทษต่อ
ผูก้ระทาํผดิทางอาญาต่อคูก่รณทีีม่ขีอ้พพิาทกนั 

๕. ช่วยตดิตามใหก้ารศกึษาอบรม ผูท้ีไ่ดพ้น้โทษแลว้ ตามการตดัสนิของศาลประชาชนซึง่ได้
มอบใหอ้งคก์ารจดัตัง้ของรฐัหรอืสงัคม ใหอ้บรมบุคคลผูน้ัน้ต่ออกี 

๖. หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมู่บา้น มสีทิธเิกบ็ค่าบรกิารจากคู่กรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้กนั 
ไม่เกนิ ๕,๐๐๐ กบีเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานของหน่วยไกล่เกลี่ยขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมู่บ้าน 
โดยมแีผนการใชจ้า่ยทีช่ดัเจน 

๖. หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น ไมไ่ดร้บัเงนิเดอืนเช่นเดยีวกบัพนกังานของรฐั แต่
มสีทิธไิดร้บัมาตรการชมเชย เช่นไดร้บับําเหน็จใบประกาศยกย่อง เหรยีญตรา เหรยีญชยัตามผลงาน
ของตนและตามการเสนอของผูใ้หญ่บา้น 



๕๒ 

 

รปูแบบและวิธีการดาํเนินงานของหน่วยไกล่เกล่ียข้อขดัแย้งในระดบัหมู่บา้น 
๑. การไกล่เกลี่ยข้อขดัแย้งในระดบัหมู่บ้าน ให้หน่วยไกล่เกลี่ยข้อขดัแย้งในระดบัหมู่บ้าน

ดาํเนินงานในรปูแบบของคณะกรรมการ ตามหลกัการรวมศนูยป์ระชาธปิไตย 
๒. เมือ่หน่วยไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมูบ่า้น ไดร้บัขอ้ขดัแยง้ของพลเมอืงแลว้ใหห้น่วยไกล่

เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมู่บา้นประชุมเพื่อพจิารณาขอ้ขดัแยง้นัน้ภายใน ๗ วนัใหค้ณะกรรมการเป็นผู้
กําหนดวนั เวลา สถานที่ เชญิคู่พพิาทและพยานเขา้ร่วมการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยจะดําเนินไปไดก้็
ต่อเมื่อมกีรรมการเขา้ร่วมการประชุมเกนิกว่ากึง่หน่ึง ถา้หากผูใ้หญ่บา้นมาร่วมประชุมไมไ่ดใ้หท้ีป่ระชุม
เลอืกบุคคลหน่ึงในคณะกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการแทนกไ็ด ้

๓. ในการไกล่เกลี่ยแต่ละครัง้ใหห้น่วยไกล่เกลี่ยขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมู่บา้น จดัทําบนัทกึไวเ้ป็น
หลกัฐาน และให้อ่านบนัทกึนัน้ต่อหน้าคู่กรณีทัง้สองฝ่ายพร้อมพยาน แล้วให้ลงลายมอืชื่อไว้ถ้าหาก
คู่กรณี ไม่สามารถตกลงกนัได้ จะจดัให้มกีารไกล่เกลี่ยข้อขดัแย้งขึ้นหลายครัง้ก็ได้แต่ละครัง้คู่กรณี
จะตอ้งเสยีคา่บรกิารเพิม่เตมิแต่ไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ กบี ในการประชุมไกล่เกลีย่แต่ละครัง้ใหจ้ดัทาํบนัทกึตาม
วรรค ๑ ของมาตราน้ีดว้ยถา้คูก่รณีไมส่ามารถตกลงกนัได ้ใหค้ณะกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ในระดบั
หมู่บ้านจดัทําหมายเหตุไวใ้นบนัทกึแลว้ส่งสํานวนขอ้ขดัแยง้ไปยงัศาลประชาชนที่มเีขตอํานาจในการ
พจิารณาตดัสนิคดนีัน้ตามกฎหมาย 
 
ปัจจยัท่ีทาํให้ระบบการระงบัข้อขดัแย้งในหมู่บา้นของ สปป. ลาว ประสบความสาํเรจ็ 

๑. ระบบการจดัตัง้ของรฐั แม ้ส.ป.ป.ลาว จะปกครองดว้ยระบบคอมมวินิสต ์ซึง่องคก์รต่างๆ ถูก
จดัตัง้โดยฝ่ายปกครอง แต่ระบบการจดัตัง้ของ สปป. ลาว กย็งัคงใหค้วามสําคญัต่อวถิชีุมชน และไม่
ทาํลายอาํนาจชุมชน อาจกล่าวไดว้่าเป็นคอมมวินิสต์แบบลาว คอื มคีวามยดืหยุ่นประนีประนอมและคง
รกัษาวถิีแห่งบูรพาไว้ได้ ดงัจะเหน็ได้จากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยขอ้ขดัแยง้ในระดบัหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
องคก์รทีก่ําหนดโครงสรา้งและถูกจดัตัง้โดยภาครฐั แต่คณะกรรมการดงักล่าวยงัมคีวามเป็นอสิระและมี
บทบาทเป็นตวัแทนชุมชนอย่างแทจ้รงิ โดยใชก้ระบวนการไกล่เกลี่ยที่สอดคล้องกบัวถิชีวีติ ความเชื่อ 
จารตีประเพณีในชุมชน รวมทัง้วฒันธรรมของแต่ละชนเผา่ ซึง่แตกต่างจากประเทศไทยทีค่ณะกรรมการ
ต่างๆ ที่แต่งตัง้โดยรฐัมกัมคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นตวัแทนของรฐั และมกัถูกแทรกแซงหรอืสัง่การโดย
ทางการ จนไมอ่าจแสดงบทบาทเป็นตวัแทนชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

๒. ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรม และจารตีประเพณี ส.ป.ป.ลาว ปกครองดว้ยระบอบคอมมวินิสต์
มาตัง้แต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๘ แต่เป็นประเทศคอมมวินิสต์ที่มเีอกลกัษณ์ต่างจากประเทศคอมมวินิสต์อื่น 
กล่าวคอื ยงัคงวถิแีห่งบูรพาไวไ้ดอ้ยา่งงดงามประชาชนชาวลาวสว่นใหญ่ยงัมบุีคลกิภาพของชาวพุทธที่
เยอืกเยน็และแมร้ฐับาลลาวมนีโยบายสนบัสนุนการท่องเทีย่วมาโดยตลอด แต่ทางการลาวไมไ่ดส้่งเสรมิ
การสรา้งถาวรวตัถุรองรบันักท่องเที่ยวเพื่อใหก้ารท่องเที่ยวของลาวเตบิโตอย่างชา้ๆ จุดขายของการ
ทอ่งเทีย่วของลาว ไดแ้ก่ การเป็นเมอืงพุทธทีส่งบและวถิวีฒันธรรมทีง่ดงาม อนัเป็นความภาคภูมใิจของ
ชาวลาว ส.ป.ป.ลาว จงึยงัคงความเขม้แขง็ทางวฒันธรรม ประชาชนยงัมคีวามศรทัธาต่อพุทธศาสนาซึง่



๕๓ 

 

ฝงัรากลกึในประเทศ โดยเฉพาะแขวงหลวงพระบาง ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก วฒันธรรม
และความศรทัธาต่อพระพุทธศาสนาจึงเป็นปจัจยัสําคญัที่ทําให้ระบบการไกล่เกลี่ยของ ส.ป.ป.ลาว 
ประสบความสาํเรจ็ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการนําเรือ่ง บาป/บุญ/คุณ/โทษ มาเป็นประเดน็ในการไกล่เกลีย่ การ
ใชว้ดัเป็นสถานทีป่ระชุม หรอืการนําวฒันธรรมการเคารพผูใ้หญ่จารตีประเพณีของแม่หญงิ มาเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการไกล่เกลีย่ 

๓. ภูมิปญัญาในการบริหารจัดการนอกจากระบบการจัดตัง้ของรัฐและความเข้มแข็งทาง
วฒันธรรมแลว้ ภูมปิญัญาในการบรหิารจดัการโดยองิวถิชีุมชน กเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหก้ารไกล่เกลีย่
ขอ้ขดัแยง้ในชุมชนของ ส.ป.ป.ลาวประสบความสาํเรจ็ ตวัอยา่งเชน่ 

- การใช้วิธีแก้ไขปญัหาที่ต้นเหตุโดยเน้นเชิงป้องกัน เช่น การจดัระบบการปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนัของสหพนัธแ์มห่ญงิในหมูบ่า้น เป็นการป้องกนัปญัหาความขดัแยง้ในครอบครวั อนัจะนําไปสู่
ความแตกแยก และสง่ผลกระทบต่อบุตรหลาน เป็นตน้ 

- ทุกหน่วยย่อยไดร้บัการดูแล โดยในแต่ละหมู่บ้าน จะมกีลุ่มสตร ีเดก็ ผูสู้งอายุ ฯลฯใหก้าร
ดูแลซึ่งกนัและกนั ทําใหแ้ต่ละกลุ่มไม่รูส้กึว่าถูกทอดทิง้ แต่กลบัรูส้กึอบอุ่นและมกีําลงัใจในการร่วมกนั
พฒันาชุมชน 

- มบีทบงัคบัทางสงัคมทีช่ดัเจนในการจดัการกบัผูท้ีเ่ป็นปญัหาของชุมชน เป็นการใชห้ลกัทาง
จติวทิยามาเป็นมาตรการลงโทษ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นผลสาํเรจ็มากกวา่การใชก้ฎหมายบงัคบั 

 
 

ข้อสงัเกตจากการศึกษาดงูานรปูแบบการระงบัข้อขดัแย้งในชมุชนของ ส.ป.ป.ลาว 

จากการศึกษาดูงานยุติธรรมรูปแบบการระงบัขอ้ขดัแย้งในชุมชนของ ส.ป.ป. ลาว พบว่า มี

ประเดน็ทีน่่าสนใจซึ่งจะนํามาเป็นบทเรยีนสาํหรบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ในการส่งเสรมิยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรม

ทางเลอืกดงัน้ี 

กรณีการดูงานยุติธรรมชุมชนในแขวงบอลิคาํไซ สปป. ลาว นัน้ มปีระเดน็ที่น่าสนใจคอื  
ระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลอืกของ สปป. ลาว เป็นระบบที่มกีารระบุไวใ้นกฎหมายอย่าง
ชดัเจน กล่าวคอื กฎหมายจะกําหนดใหม้กีารใชร้ะบบการไกล่เกลีย่ก่อนทีจ่ะใชร้ะบบยุตธิรรมในกระแส
หลกั ดงันัน้ระบบยุติธรรมชุมชนจึงเป็นกระบวนการดําเนินการที่บรรจุอยู่ในระบบยุติธรรมหลกัของ
ประเทศ  

สําหรบัการไกล่เกลี่ยปญัหาต่างๆ ในชุมชน การไกล่เกลี่ยจะใช้วธิกีารคล้ายกนัทัง้ในส่วนของ

ตําบลหนองโกและบา้นเสยีว คอื 



๕๔ 

 

ก. การใหแ้ต่ละฝา่ยสลบักนัพูดหรอืไม่ใหแ้ย่งกนัพูด เพื่อป้องกนัการทะเลาะววิาท การให้
พดูครัง้ละคนทาํใหอ้กีฝา่ยตอ้งฟงัความเหน็หรอืมมุมองของคูก่รณ ีทาํใหเ้หน็ถงึจุดยนืหรอืมุมมองของอกี
ฝา่ย อนัอาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจฝา่ยตรงขา้มไดม้ากขึน้ไมไ่ดม้องเฉพาะในมมุของตนเองเทา่นัน้ 

ข. การใหคู้่กรณีสามารถนําบุคคลอื่นมาร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ยไดเ้พื่อใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
รูส้กึวา่มคีวามไวว้างใจมากขึน้เพราะมบุีคคลทีต่นเองตอ้งการใหเ้ขา้มารว่มในการเจรจาไกล่เกลีย่ดว้ย  

การเจรจาไกล่เกลีย่ คณะกรรมการมกัจะใชว้ธิกีารชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาและค่าใชจ้่ายทีอ่าจจะตอ้ง

เสยีหรอืจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยหากมกีารดาํเนินคดรีะหวา่งกนั ทัง้ปญัหาในเรือ่งความยุง่ยากในการดาํเนินคด ี

ปญัหาดา้นค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ ปญัหาเรื่องการเสยีเวลา ปญัหาในเรื่องของความรูส้กึหรอืสุขภาพจติ

ต่างๆ ทีจ่ะเกดิตามมาหากมคีดคีวามเกดิขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่กรรมการทีท่ําหน้าทีใ่นการไกล่เกลีย่จะใชเ้ป็น

แนวทางในการเจรจาไกล่เกลีย่ 



สมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒-๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 
สรปุประเดน็ การประชมุเชิงปฏิบติัการ ณ ห้องประชมุกลาง มงักรทอง โรงแรมเดอะวนั จงัหวดั
บงึกาฬ วนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
 สาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดับงึกาฬจดัตัง้ขึน้ตามคําสัง่กระทรวงยุตธิรรมที ่๓๐๓/๒๕๕๔ ลงวนัที ่
๒๒ มนีาคม ๒๕๕๔ เรื่อง จดัตัง้สาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดับงึกาฬ พรอ้มทัง้ไดม้อบหมาย ภารกจิและ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อดาํเนินการสนบัสนุนการจดัตัง้ สยจ.บงึกาฬ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ดงัน้ี 

๑. เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการกระทรวงยตุธิรรมในระดบัจงัหวดัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและ
มปีระสทิธภิาพ กระทรวงยุตธิรรมจงึจดัตัง้ สยจ.บงึกาฬ ขึน้มา เพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนกระทรวง
ยตุธิรรม และหน้าทีอ่ื่นๆ ทีก่าํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าทีข่องสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดั 

๒. นอกจากน้ีไดม้คีาํสัง่กระทรวงยุตธิรรม ที ่๓๔๔/๒๕๕๔ ลงวนัที ่๕ กนัยายน ๒๕๕๔ แต่งตัง้
ประธานกรรมการบรหิารสํานักงานยุตธิรรมจงัหวดับงึกาฬ และรองประธานกรรมการกรรมการบรหิาร
สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดับงึกาฬ ประจาํปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

อย่างไรกต็ามในประเดน็เรื่องสํานักงานนัน้เน่ืองจากสํานักงานจงัหวดับงึกาฬเป็นสํานักงานที่
ตัง้ขึน้ใหม่เมื่อต้นปีทีผ่่านมาดงันัน้ สํานักงานยุตธิรรมจงัหวดับงึกาฬ ไดใ้ชพ้ืน้ทีเ่รอืนจําจงัหวดับงึกาฬ 
(สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดับงึกาฬชัว่คราว) ในการใหบ้รกิารประชาชน และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพภายใน
การปฏบิตัริาชการและการใหบ้รกิารประชาชน ในการรบัเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละการขอรบัคาํปรกึษา และ
ขอความช่วยเหลอืทางกฎหมายประกอบกบักระทรวงยุตธิรรมไดม้คีําสัง่ใหข้า้ราชการในสงักดัมาช่วย
ราชการทางสํานักงานยุตธิรรมจงัหวดัฯ เพิม่เตมิ ส่งผลใหอ้าคารสถานทีท่ีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานคบัแคบ 
ไมเ่พยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้การใหบ้รกิารประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ ซึง่ในปจัจุบนั ไดข้อ
อนุมตัเิช่าอาคารเลขที ่๕๐๐/๒ หมู่ที ่๑ ตําบลวศิษิฐ ์อําเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ เพื่อจดัตัง้เป็น
สาํนกังานแทนแลว้ 

 
ผลการดาํเนินการ 

ผลการดาํเนินการของสาํนกังานตัง้แต่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถงึปจัจุบนั มผีูเ้ขา้มาขอใชบ้รกิาร 
รว่มทัง้สิน้ ๕ ราย โดยแยกเป็น 



๕๖ 
 

เดอืน กุมภาพนัธ ์๒ ราย 
เดอืน มนีาคม ๓ ราย 
เรื่องที่ประชาชนขอรบับรกิารนัน้ส่วนมากเป็น เรื่องการขอรบัค่าตอบแทนผู้เสยีหายและค่า

ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแก่จาํเลยในคดอีาญา 
 

ปัญหาและอปุสรรค 
๑. ประชาชนยงัไม่ทราบว่า สาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดั มภีารกจิและหน้าทีอ่ย่างไรบา้ง จงึยงัไม่

คอ่ยมปีระชาชนเขา้มาใชบ้รกิารมากนกั 
๒. ทางสํานักงานฯ ยงัขาดแคลนวสัดุและครุภณัฑ ์ที่จําเป็นต่อการปฏบิตังิานของสํานักงานฯ 

อกีมาก 
๓. รวมถึงการขาดแคลนวสัดุและครุภณัฑ์เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจน การวางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรบัการปฏบิตังิานในสาํนักงานฯ ใน
ทาํนองเดยีวกบัสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัอื่นๆ 

๔. ทางสาํนักงานฯ ยงัขาดแคลน พนักงานคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ทีจ่ะมาดําเนินงาน เพื่อที่
ใหง้านในการบรกิารประชาชนดาํเนินไปได ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
ข้อสงัเกตจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ ณ ห้องประชุมกลาง มงักรทอง โรงแรมเดอะวนั จงัหวดั
บงึกาฬ 
 
 จากการประชุมเชงิปฏบิตักิารและการศกึษาดูงานสาํนกังานยุตธิรรมจงัหวดับงึกาฬ มขีอ้สงัเกตุ
จากการดงูานบางประการคอื 

๑. สาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดับงึกาฬเป็นหน่วยงานทีเ่พิง่มกีารจดัตัง้ขึน้ใหม่ดงันัน้การกระจาย
ขอ้มูลใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึประชาชนไดท้ราบถงึบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและทราบว่ามี
หน่วยงานดงักล่าวจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยอํานวยความยุตธิรรมแก่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมาตดิต่อหรอื
สามารถใชบ้รกิารของหน่วยงานได ้

๒. การทีส่าํนักงานยุตธิรรมจงัหวดัเมื่อแรกตัง้อยูท่ีเ่รอืนจาํจงัหวดับงึกาฬ เป็นสถานทีท่ีก่ารดนิ
ทางไปเพือ่ตดิต่อสาํนกังานเป็นไปไดย้าก เพราะการเดนิทางไปยงัสาํนกังานไมส่ะดวก เน่ืองจากเรอืนจาํ
จงัหวดัจะอยู่ห่างจากตวัเมอืงและการเดนิทางไม่สะดวก การยา้ยสํานักงานไปยงัสถานที่ที่หน่วยงาน
จดัเตรยีมไวใ้นเมอืงจงึควรเร่งดําเนินการ (มอีาคารสํานักงานใหม่แล้วอยู่ในตวัเมอืงแต่ยงัไม่มกีารยา้ย
สาํนกังานหรอืเปิดดาํเนินการ) 

๓. การทาํงานของสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัเป็นการทาํงานในลกัษณะของการประสานงานและ
เครอืข่าย การสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การสรา้งความร่วมมอืกบัสํานักงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจงึเป็นสิง่ทีจ่ําเป็นหรอืควรทําเพื่อชดเชยการขาดเจา้หน้าทีบ่างดา้น หรอืการมจีํานวน
เจา้หน้าทีใ่นสาํนกังานจาํกดั 



สมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

ระหว่างวนัท่ี ๒-๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 
สรปุประเดน็การศึกษาดงูานศนูยย์ติุธรรมชมุชน ตาํบลพรเจริญ อาํเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ
วนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
 
 ตามทีก่ระทรวงยุตธิรรม ไดด้าํเนินงานเครอืขา่ยยุตธิรรมชุมชน ภายใตยุ้ทธศาสตร ์“ยุตธิรรมถว้น
หน้า ประชามสี่วนร่วม” โดยกระทรวงยุตธิรรม ไดม้อบหมายใหก้รมคุมประพฤตผิูร้บัผดิชอบดําเนินงาน
ดงักล่าว ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานคุมประพฤตจิงัหวดับงึกาฬ ไดเ้ปิดรบัสมคัรสมาชกิเครอืข่าย
ยุตธิรรมชุมชนในเขตตําบลพรเจรญิ และเมื่อวนัที่ ๖ มนีาคม ๒๕๕๑ สํานักงานคุมประพฤตจิงัหวดับงึ
กาฬไดจ้ดัอบรมความรูแ้ก่สมาชกิเครอืขา่ยยุตธิรรมตําบลพรเจรญิ ภายหลงัการอบรมฯ สมาชกิเครอืขา่ย
ยุตธิรรมชุมชนไดร้วมตวักนัจดัตัง้ศูนยย์ุติธรรมชุมชนตําบลพรเจรญิ และศูนยย์ุติธรรมชุมชนในระดบั
หมูบ่า้น อกี จาํนวน ๗ ศนูย ์ในเขตพืน้ทีต่ําบลพรเจรญิ 

 
บทบาทการดาํเนินงานของศูนยย์ุตธิรรมชุมชนตําบลพรเจรญิ และศูนยย์ุตธิรรมชุมชนประจาํ

หมูบ่า้นอกี ๗ แหง่ มบีทบาท ดงัต่อไปน้ี 
๑. บทบาทในการช่วยดูแลให้คําแนะนําและแก้ไขปญัหาในเบื้องต้นกับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ

เสรภีาพ หรอืตอ้งการคาํแนะนําเบือ้งตน้ทางดา้นกฎหมาย และกระบวนการยตุธิรรม 
๒. บทบาทในการลดขอ้พพิาท ความขดัแยง้ในชุมชน 
๓. บทบาทในการป้องกนัอาชญากรรมในชมุชน 
๔. บทบาทในการแจง้ขา่ว แจง้เบาะแสและใหค้วามรว่มมอืในงานดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์
๕. บทบาทในการเฝ้าระวงั แจง้ขา่ว แจง้เบาะแสทางคดคีวามหรอืกระทาํความผดิกฎหมายใดๆ 
๖. บทบาทในการใหโ้อกาส แกไ้ข ฟ้ืนฟู ชว่ยเหลอื สงเคราะหผ์ูก้ระทาํผดิ 
๗. บทบาทในการใหค้วามชว่ยเหลอืดแูลผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายและผลกระทบจากอาชญากรรม 
๘. บทบาทในการจดัตัง้และดําเนินการใน “ศูนยย์ุตธิรรมชุมชน” เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงของ

หน่วยงานของกระทรวงยตุธิรรมในพืน้ที ่
๙. บทบาทอื่นที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเห็นเหมาะสมในการ

ดาํเนินการเพือ่ประโยชน์ของชุมชน 
 
 
 



๕๘ 
 

ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 
๑. ใหค้าํแนะนําชว่ยเหลอืประชาชนในพืน้ทีต่ําบลพรเจรญิ เป็นประจาํ 
๒. ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทและลดความขดัแยง้ในชุมชนไดส้าํเรจ็ จาํนวน ๒๒ ราย 
๓. จดักจิกรรมแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผดิรว่มกบัสาํนกังานคมุประพฤตจิงัหวดับงึกาฬ จาํนวน ๔ ครัง้ 
๔. เขา้รว่มกจิกรรมในงานต่างๆ ของชุมชนเป็นประจาํ 
๕. รว่มกจิกรรมรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชุมชนเป็นประจาํ 

 
ปัญหาอปุสรรค 

๑. ขาดวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน 
๒. ประชาชนบางส่วนยงัไม่เหน็ความสาํคญัเน่ืองจากยงัไม่มกีฎหมายรองรบัในการปฏบิตังิาน

ของสมาชกิเครอืขา่ยยตุธิรรมชุมชน 
๓. เกดิความเหลื่อมลํ้าระหว่างอาสาสมคัรคุมประพฤตกิบัสมาชกิเครอืข่ายยุติธรรมชุมชนใน

เรือ่งคา่ตอบแทนสมาชกิ 
 

ข้อสงัเกตจากการศึกษาดงูานศนูยย์ติุธรรมชมุชน ตาํบลพรเจริญ อาํเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ 
 
 จากการศกึษาดูงานศูนยย์ุตธิรรมชุมชน ตําบลพรเจรญิ ของอําเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ มี
ขอ้สงัเกตบางประการคอื 

๑. ในพืน้ทีม่หีลายหน่วยงานหรอืส่วนงานทีเ่ขา้ไปดําเนินการดา้นยุตธิรรมชุมชน ซึง่อาจทําให้
เกดิความสบัสนแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้ดงันัน้การสรา้งความรว่มมอืกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึเป็นเรื่อง
ทีค่วรดาํเนินการเพือ่ใหก้ารดาํเนินการดา้นยตุธิรรมชุมชนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้ต่อเจา้หน้าทีห่รอื
ประชาชนทีเ่ป็นเครอืขา่ย และประชาชนทีม่าตดิต่อ 

๒. การจดัระบบการในเรื่องค่าใช้จ่ายในกรณีที่มคี่าตอบแทนเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมลํ้า
ระหว่างการเขา้ร่วมเป็นเครอืข่ายของประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง และในส่วนน้ีอาจมกีารพจิารณาขอ้ดขีอ้เสยี
ใหช้ดัเจน ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนในกรณีที่มกีารจ่ายนัน้ควรจะจ่ายใหแ้ก่ชุมชนหรอืบุคคลที่ทําหน้าที่
เพราะจะมขีอ้ดขีอ้เสยีต่างกนั ประเดน็น้ีผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารนํามาพจิารณาในรายละเอยีด 



 

 

การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

วนัจนัทรท์ี ่๒ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องแกรนดฮ์อลล ์๒  โรงแรมรามาการเ์ด้นส ์กรงุเทพมหานคร 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

๖๐ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



๖๑ 
 

การสมัมนาเชิงปฏิบติัการและศึกษาดงูาน 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

วนัองัคารที ่๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชมุศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๒ ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น 

และเย่ียมชมการดาํเนินกิจกรรมยติุธรรมทางเลือก 
ณ สาํนักงานยติุธรรมจงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๕ ศาลางกลางจงัหวดัขอนแกน่ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



๖๒ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



๖๓ 

 

การศึกษาดงูานการไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทในระดบัชุมชน 

ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

วนัองัคารที ่๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ ศนูยไ์กล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทในระดบัชมุชน ตาํบลหนองโก อาํเภอกระนวน  จงัหวดัขอนแก่น 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



๖๔ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



๖๕ 

 

การศึกษาดงูานระบบงานยติุธรรมชุมชน 

ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

วนัองัคารที ่๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ ศนูยย์ติุธรรมชมุชนบา้นเสียว หมูท่ี่ ๙ และ ๑๓ ตาํบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



๖๖ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



๖๗ 

 

การศึกษาดงูาน 
เก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมทางเลอืกและยติุธรรมชมุชน และสภาพวิถีชีวิตของชมุชน เศรษฐกิจ 
สงัคม ของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ แขวงบอลิคาํไซ และ สมัมนาเชิงปฏิบติัการ
เร่ือง “การดาํเนินกระบวนการยติุธรรมทางเลือกและยติุธรรมชมุชนในสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว” ณ ห้องประชมุทรายเงิน โรงแรมทรายเงินรีสอรท์ จงัหวดับงึกาฬ 

ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 
วนัพธุที ่๔ เมษายน ๒๕๕๕ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



๖๘ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



๖๙ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



๗๐ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



๗๑ 

 

การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
เรือ่ง “การขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค: การจดัตัง้และพฒันาสาํนักงาน

ยติุธรรมจงัหวดั” ณ ห้องประชมุกลาง มงักรทอง โรงแรมเดอะวนั จงัหวดับงึกาฬ และ ศึกษาดงูาน
การดาํเนินงานของ ศนูยย์ติุธรรมชมุชน ตาํบลพรเจริญ อาํเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ 
ตามโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

วนัพธุที ่๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



๗๒ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๒ 

ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ตามผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
(ส่วนท่ี ๒) 

 
หน้า 

๑. สรุปความรูค้วามเขา้ใจของผู้ร่วมสมัมนาเชงิปฏบิตัิการและการศึกษาดูงานตาม
โครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยตุธิรรมสว่นภมูภิาค  

๑ 

- การดงูาน สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัขอนแก่น ๑ 
- การดงูาน สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดับงึกาฬ ๓ 
- การดูงาน ศูนยไ์กล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาทระดบัชุมชนตําบลหนองโก อําเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
๔ 

- การดูงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเสยีว ตําบลวงัชยั อําเภอน้ําพอง จงัหวดั
ขอนแก่น 

๕ 

- การดงูาน ศนูยย์ตุธิรรมชุมชน ตําบลพรเจรญิ อาํเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ ๗ 
- การดูงาน  ยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน  ณ แขวงบอลิคําไซ 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
๘ 

- ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการศกึษาดงูาน ๑๒ 
๒. ผลการประเมนิความพงึพอใจและความเหน็ทีม่ต่ีอโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

และการศึกษาดูงานตามโครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวง
ยตุธิรรมสว่นภมูภิาค  

๑๓ 

- แนวคดิและรปูแบบการประเมนิผลการฝึกอบรม ๑๓ 
- การประเมนิผลดา้นความรูท้ีไ่ดร้บัจากการบรรยายจากผูท้รงคุณวุฒ ิ ๑๖ 
- การศกึษาดงูานในสว่นภมูภิาคและสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ๑๗ 

 



 

สารบญัตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ ๑ ผลการประเมนิความพงึพอใจและความคดิเหน็ที่มต่ีอสมัฤทธิผ์ลในการ

บรรยาย เรือ่ง “ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ ๔ ปี กระทรวงยุตธิรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘” 

๑๘ 

ตารางที่ ๒ ผลการประเมนิความพงึพอใจและความคดิเหน็ที่มต่ีอสมัฤทธิผ์ลในการ
บ ร ร ย า ย  เ รื่ อ ง  “ ยุ ติ ธ ร ร ม ชุ ม ช น แ ล ะ ยุ ติ ธ ร ร ม ท า ง เ ลื อ ก : 
 จากแนวความคดิสูแ่นวทางปฏบิตั”ิ 

๑๙ 

ตารางที่ ๓ ผลการประเมนิความพงึพอใจและความคดิเหน็ที่มต่ีอสมัฤทธิผ์ลในการ
บรรยาย เรือ่ง “ ยตุธิรรมชุมชนและยตุธิรรมทางเลอืก: การบรหิารงานแบบ
บูรณาการ การจดัองคก์รเชงิซอ้น (Matrix Organization) และแนวทาง 
การพฒันาความรว่มมอืดา้นงานยตุธิรรมกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่” 

๒๐ 

ตารางที่ ๔ ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
การศกึษาดงูาน 

๒๑ 

  
  

 



สรปุความรูค้วามเข้าใจสรปุความรูค้วามเข้าใจของของผูร้ว่มสมัมนาผูร้ว่มสมัมนาเชิงปฏิบติัเชิงปฏิบติัและและศึกษาศึกษาดงูานดงูานตามตาม  

โครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาคโครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค  
 
 

การศกึษาโครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยตุธิรรมสว่นภูมภิาค เป็นกระบวนการ
จดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการศกึษาดูงานดา้นยุตธิรรมในภูมภิาคเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ
ระหว่างผูป้ฏบิตังิานนัน้ เพื่อใหท้ราบถงึความรูค้วามเขา้ใจทีผู่เ้ขา้รว่มสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและศกึษาดู
งานได้ร ับจากการดําเนินการทัง้หมด และสามารถนําไปใช้ส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุงแก้ไขใน
กระบวนการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานดา้นยุตธิรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป จงึมกีารจดัทาํการ
ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมในการสมัมนาและดูงานในครัง้น้ี ตามหน่วยงานทัง้สิน้ ๖ แห่ง 
ซึง่จะแบ่งออกไดด้งัน้ี  

 

๑. สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัขอนแก่น 
๒. สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดับงึกาฬ 
๓. ศนูยไ์กลเ่กลีย่ประนอมขอ้พพิาทระดบัชุมชนตําบลหนองโก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
๔. ศนูยย์ตุธิรรมชุมชนบา้นเสยีว ตําบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 
๕. ศนูยย์ตุธิรรมชุมชน ตําบลพรเจรญิ อาํเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ 
๖. ยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน ณ แขวงบอลิคําไซ สาธารณรฐัประชาธิประไตย

ประชาชนลาว 
 

ทัง้น้ีมใีบงานทีส่่งกลบัมาทัง้สิน้จํานวน ๓๘ ชุด จากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซึง่ผลการประเมนิความรู้
ความเขา้ใจมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
๑. การดงูาน สาํนักงานยุติธรรมจงัหวดัขอนแก่น ในการดูงานครัง้น้ี แบ่งประเดน็ความรู้

ความเขา้ใจออกเป็น ๕ ประเดน็ดงัน้ี 
 

๑.๑  ประเดน็เงือ่นไขความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน พบว่า มีประเดน็ทีเ่กีย่วข้องดงัน้ี 

• พืน้ทีม่กีารรบัฟงัปญัหาของประชาชนในพืน้ที ่ 

• มกีารสรา้งเครอืข่ายในการทํางานและมบีูรณาการร่วมกบัองค์กรในท้องถิ่นทําให้
การทาํงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเฉพาะสว่นราชการในจงัหวดั 

• เจา้หน้าทีม่คีวามตัง้ใจและอดทนในการทาํงาน 

• ไดร้บัการสนบัสนุนจากสว่นกลางในฐานะสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดันํารอ่ง 
 
 
 



๒ 

 

๑.๒ ประเดน็ปัญหาและข้อจาํกดัในการดาํเนินงาน 

• ดา้นบุคลากร ไม่เพยีงพอและบุคลากรทีม่าช่วยดําเนินการมาจากหลายหน่วยงาน 
ทาํใหย้ากต่อการประสานงานในระยะแรก ควรขอรบัการสนบัสนุนจากสว่นกลาง หรอืหน่วยงาน
จงัหวดัเพิม่เตมิ 

• การเปลี่ยนอตัรากําลงับ่อยรวมถึงโครงสรา้งหน่วยงาน ทําใหก้ารดําเนินงานขาด
ความต่อเน่ือง 

• พืน้ทีส่าํนกังานคบัแคบ 

• เจา้หน้าทีข่าดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

• การสือ่สารกบัหน่วยงานสว่นกลางยงัไมด่เีทา่ทีค่วร 

• งบประมาณมจีาํกดั 

• ขาดการทาํงานเชงิรกุในพืน้ที ่

• ขาดระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีช่ดัเจนในการทาํงาน 

• งานบางเรื่องไม่มีหน่วยงานเฉพาะรบัผิดชอบ จึงกลายเป็นงานของสํานักงาน
ยตุธิรรมจงัหวดัทาํใหเ้ป็นภาระงานจาํนวนมาก 

 

๑.๓ แนวทางการประสานงานระหว่างส่วนภมิูภาคและส่วนกลาง 

• ควรขอการสนบัสนุนจากสว่นกลาง ดา้นงบประมาณ และบุคลากร 

• ควรวางแนวทางในการกาํหนดบทบาทและอาํนาจหน้าทีข่องสาํนกังานผูร้บัผดิชอบ
ทีช่ดัเจนมากขึน้ 

• ควรมกีารขอ้ความรว่มมอืกบัหน่วยงานในพืน้ทีใ่นการดาํเนินงาน 

• ควรมกีารเกบ็ขอ้มลูเพือ่นํามาใชใ้นการวเิคราะหห์น่วยงานในอนาคตเพือ่การ
ปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

 

๑.๔ การประสานความร่วมมือ ระหว่างสาํนักงานยติุธรรมจงัหวดัและองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

• ใช้กลไกขององค์การปกครองท้องถิ่นในการกระจายความร่วมมอื และผ่านศูนย์
ยตุธิรรมชุมชนของกระทรวงยตุธิรรม 

• สามารถใชค้วามสมัพนัธข์องเจา้หน้าทีส่าํนกังานคุมประพฤตจิงัหวดั หรอืเจา้หน้าที่
ของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ รวมถงึ เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานอื่นในกระทรวงยุตธิรรม
ทีจ่ะเขา้มาชว่ยได ้

• สรา้งโอกาสในการเชื่อมสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 



๓ 

 

๑.๕ ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

• ควรกําหนดภาระหน้าทีท่ีจ่าํเป็น ไมค่วรรบังานทุกหน้าเสื่อ และควรรบัเฉพาะงานที่
ยงัไมม่หีน่วยงานใดรบัผดิชอบ 

• ควรจดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหาใหช้ดัเจนเพือ่หามาตรการแกไ้ข 

• ควรสรา้งมาตรการเชงิรุกในพืน้ที ่เช่น ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนดา้นกฏหมายพืน้ฐาน
ทีจ่าํเป็น และกระบวนการยตุธิรรม เป็นตน้ 

 
๒. การดูงาน สาํนักงานยุติธรรมจงัหวดับึงกาฬ ในการดูงานครัง้น้ี แบ่งประเดน็ความรู้

ความเขา้ใจออกเป็น ๕ ประเดน็ดงัน้ี 
 

๒.๑  ประเด็นผลการดาํเนินงาน เงือ่นไขความสําเรจ็ในการดาํเนินงาน พบว่า มี
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

• เป็นหน่วยงานใหมจ่งึยงัไมม่ผีลการดาํเนินงานทีเ่ดน่ชดั 

• มทีีป่รกึษาทางกฎหมายทีเ่ชีย่วชาญจงึเป็นจุดแขง็ไดใ้นอนาคต 

• เจา้หน้าทีม่คีวามเขา้ใจในการทาํงานจะสนบัสนุนใหง้านของสาํนกังานในสว่นการ
ใหบ้รกิารประชาชนดาํเนินการไดด้ ี

 

๒.๒  แนวทางการประสานงานระหว่างส่วนภมิูภาคและส่วนกลาง 

• ยงัประสบปญัหาเน่ืองจากเป็นหน่วยงานตัง้ใหม ่

• ใหค้วามรูเ้จา้หน้าทีใ่นการประสานงานในฐานะหน่วยงานใหมข่องจงัหวดั และระดบั
กระทรวง 

• กําหนดบทบาทของสํานักงานใหช้ดัเจน รวมถงึการสรา้งแนวทางการประสานงาน
กบัหน่วยงานรฐันอกกระทรวงที่ดีในการทํางานในพื้นที่ร่วมกนัเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการ
ทาํงาน 
 

๒.๓  แนวทางการขบัเคลือ่นนโยบายกระทรวงยติุธรรมและส่วนภมิูภาค 

• สรา้งความรูใ้หก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดัและระหวา่งหน่วยงานในกระทรวง
เรือ่งภาระบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 
 

๒.๔  ประเดน็ปัญหาและข้อจาํกดัในการดาํเนินงานจงัหวดั 

• ขาดความคลอ่งตวัในการดาํเนินงาน 

• ขาดเครือ่งมอื เครือ่งใชโ้ดยเฉพาะในสาํนกังาน ในการดาํเนินงาน 

• ยงัใชพ้ืน้ทีร่ว่มกบัเรอืนจาํทาํใหม้ขีอ้จาํกดับางประการ เชน่ การจดัสรรพืน้ที ่
 



๔ 

 

๒.๕  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  

• ใหม้กีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ของหน่วยงานเกดิใหม่กบัหน่วยงานที่
ดําเนินการมาระยะเวลาหน่ึงและนําไปสู่กระบวนการการทํางานงานแบบพี่เลี้ยงให้กับ
หน่วยงานเกดิใหม ่

• การจดัตัง้สํานักงานใหม่ จําเป็นต้องมกีารวางระบบการทํางานใหม่นัน้ หากมกีาร
วางระบบที่ด ีจากผูม้ปีระสบการณ์จะช่วยใหง้านสามารถดําเนินการไดอ้ย่างด ีรวมถึงลด
ปญัหาและอุปสรรคไดด้ ี
 

๓. การดูงาน ศูนย์ไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทระดับชุมชนตําบลหนองโก อําเภอ
กระนวน จงัหวดัขอนแก่น ในการดงูานครัง้น้ี แบ่งประเดน็ความรูค้วามเขา้ใจออกเป็น ๕ ประเดน็ดงัน้ี 

 

๓.๑  จดุแขง็ 

• ผูนํ้ามศีกัยภาพ มคีวามรูค้วามสามารถโดยเฉพาะดา้นกฎหมาย 

• มกีรรมการศนูยท์ีเ่ขม้แขง็ 

• ผูไ้กล่เกลี่ยมปีระสบการณ์จากการอบรมทําใหง้านสามารถดําเนินการไปไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

• บุคลากรมจีติสาธารณะในการรว่มมอืกนัทาํงาน 

• เจา้หน้าทีม่จีติอาสา 

• มเีทคนิคการไกล่เกลีย่ทีด่ ี

• ศนูยจ์ะรบัปญัหาขอ้พพิาทและดแูลทุกเรือ่งทีม่กีารรอ้งขอ 

• มสีวสัดกิารชุมชน ในลกัษณะธนาคารชุมชน ทีส่นับสนุนการทํางานของศูนย ์และ
สนบัสนุนการประกอบอาชพีของชาวชุมชน รวมถงึงบประมาณ 

• มกีารประชาสมัพนัธไ์ปยงัผูเ้กีย่วขอ้งในทอ้งถิน่ 

• ใชห้ลกัธรรมชาตใินการจดัการไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาท  
 

๓.๒  จดุอ่อน 

• ปญัหาการเมอืงทอ้งถิน่ 

• ยดึตดิกบัตวับุคคล (นายก อบต.) มากกวา่ระบบการดาํเนินงาน 

• นโยบายดา้นน้ีเป็นนโยบายฝาก ทีจ่ะเป็นภาระงานทีไ่มช่ดัเจนในหน้าที ่

• ขาดการอบรมดา้นการไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาททีต่่อเน่ืองไปยงับุคลากรอื่น 
 

 
 



๕ 

 

๓.๓  ปัญหาและวิธีการแก้ไข 
 

ปัญหา วิธีการแก้ไข 

• หากเกดิคดคีวามทีใ่หญ่จะแกป้ญัหาไดย้าก 
เชน่ คดอีาญาทีย่อมความไมไ่ดก้ไ็มส่ามารถ
ดาํเนินการในศนูยไ์ด ้

• สรา้งความเขา้ใจ และอาศยัการอธบิายให้
เกดิความเขา้ใจก่อนเกดิคด ีรวมถงึหากมคีดแีลว้ให้
คาํปรกึษาในกระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกัเพือ่ให้
กระบวนการในชัน้ตาํรวจและศาลราบรืน่ 

• ประชาชนเขา้ถงึไดน้้อย • เพิม่การประชาสมัพนัธแ์ละการสนบัสนุนให้
มากขึน้ 

• หากมกีารเลอืกตัง้ใหมแ่ลว้เปลีย่นตวั
กรรมการศนูยย์ุตธิรรมจะเกดิปญัหา 

• สรา้งระบบโดยเฉพาะคณะกรรมการที่
เขม้แขง็ ไมย่ดึตดิกบัการเมอืง 

 

๓.๔  นวตกรรมทีพ่บในหน่วงงาน 

• ใชห้ลกัธรรมชาตก่ิอนแลว้นําหลกัทางกฎหมายมาอธบิายเพิม่เตมิ 

• มสีวสัดกิารชุมชน และการมเีงนิทุนของชุมชนทําใหป้ญัหาดา้นการเงนิของชุมชน
ลดลง 

• ยดึหลกัการใหบ้รกิารประชาชนเป็นสําคญั โดยเน้นการใหบ้รกิารแบบมใีจรกัการ
บรกิาร 

 

๓.๕  ข้อสงัเกตเพิม่เติม 

• อาศยัความสมัพนัธข์องคนในชุมชนในการดาํเนินงาน ทาํใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของ
คนในชุมชน และการใหค้วามเคารพต่อผูไ้กล่เกลีย่ทาํใหส้ามารถลดขอ้พพิาทลงไปไดม้ากขึน้ 

• การดาํเนินงานยงัยดึตดิกบัตวับุคคล (นายก อบต.) มากกว่าระบบการทาํงานดงันัน้ 
หากมกีารเปลีย่นตวันายก อบต. การดาํเนินงานอาจดอ้ยประสทิธภิาพลง 

• การดาํเนินงานประสบความสาํเรจ็สว่นมากตามวธิกีารทีชุ่มชนใชค้อืใชธ้รรมชาต ิ

• ทีต่ัง้ศูนยไ์กล่เกลี่ยชุมชนเดมิอยู่ในทีท่ําการ อบต.หนองโก ควรแยกเป็นสดัส่วนจะ
ทาํใหก้ารตดิต่อไดส้ะดวกมากกวา่ 

 
๔. การดงูาน ศนูยย์ติุธรรมชมุชนบา้นเสียว ตาํบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 

ในการดงูานครัง้น้ี แบ่งประเดน็ความรูค้วามเขา้ใจออกเป็น ๕ ประเดน็ดงัน้ี 
 

๔.๑ จดุแขง็ 

• ผูนํ้ามคีวามสามารถ และมคีุณสมบตัขิองการเป็นผูนํ้า น่านับถอื มจีติอาสา มคีวาม
เขม้แขง็ 



๖ 

 

• ชาวชุมชนใหค้วามรว่มมอื และชว่ยเหลอื รกัใครก่ลมเกลยีวกนั  

• คณะกรรมการมคีวามเป็นกลาง และมกีารใชจ้ติวทิยาในการไกล่เกลี่ย และมคีวาม
เขม้แขง็ 

• ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในผูนํ้าและคณะกรรมการ (ตวับุคคล) 

• มนีโยบายทีใ่หค้วามสาํคญัต่อองคก์รทอ้งถิน่ 

• ความเป็นปึกแผน่ของชุมชน ทีม่ฐีานมาจากความเป็นเครอืญาต ิ

• ชุมชนมกีฎการลงโทษ (Social sanction) ทีช่ดัเจนทาํใหชุ้มชนเกดิความเกรงกลวั
ไมก่ลา้กระทาํผดิ 

• การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินการ หรือหลักพระธรรมวินัย ทําให้เป็นที่
ยอมรบัของชุมชน 

• ศูนยย์ุตธิรรมชุมชนมรีะบบการบรหิารงานทีด่ ีเพราะแมไ้มม่เีจา้หน้าทีป่ระจาํศูนยฯ์ 
ยงัสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

๔.๒  จดุอ่อน 

• ยงัขาดกรอบในการดาํเนินงานเพราะไมไ่ดผ้า่นการอบรมจากหน่วยงานหลกั 

• อาํนวจหน้าทีข่องศนูยฯ์ ยงัไมช่ดัเจน โดยไมม่กีฎหมายรบัรองภารกจิของศูนยฯ์ ทาํ
ใหศ้นูยไ์มม่อีาํนาจทีแ่ทจ้รงิ 

• ขาดวสัดุอุปกรณ์และเครื่องมอืในการทํางานอย่างเพยีงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้น
เทคโนโลย ี

• ปญัหาของวิถีชีวิตชุมชนที่ดื่มสุราจะเป็นปญัหาขดัขวางการทํางานและสร้างคดี
ความไดง้า่ย 

 

๔.๓  ปัญหาและวิธีการแก้ไข 
 

ปัญหา วิธีการแก้ไข 

• ขาดวสัดุอุปกรณ์และเครือ่งมอืในการ
ทาํงาน เชน่ คอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์

• เสนอของบประมาณสนบัสนุนเพิม่เตมิ
จากสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ประสานขอความรว่มมอืกบัสว่นกลาง 
และระดมทุนจากชุมชน 

 

๔.๔  นวตกรรมทีพ่บในหน่วยงาน 

• ใชจ้ารตีประเพณีในการดําเนินงานไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาท โดยเฉพาะความ
เป็น “เจา้โคตร” ทาํใหป้ระชาชนใหค้วามเคารพและไวว้างใจ 



๗ 

 

• วดัเป็นศนูยก์ลางของชุมชน 

• มธีรรมนูญหมูบ่า้นใหชุ้มชนปฏบิตัติามและยดึถอื 

• ใชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงาน 
 

๔.๕ ข้อสงัเกตเพิม่เติม 

• ชาวชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมสูง ในการดําเนินงานจึงทําให้งานมี
ประสทิธภิาพ 

• ความเชื่อในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์(ทาํใหส้ามารถนํามาใชใ้นการดาํเนินการไกล่เกลีย่ได)้ 

• มกีารตัง้รา้นคา้ชุมชน 

• มเีกณฑค์า่ธรรมเนียมไกล่เกลีย่ (๑,๐๐๐ บาท) ต่อการบรกิารในแต่ละครัง้ 

• กระบวนการลงโทษผูก้ระทําผดินัน้จะไม่สนับสนุนเงนิกองทุนแก่ผูก้ระทําผดิ เช่น 
ไมจ่า่ยคา่ฌาปณกจิ เป็นตน้ 

 
๕. การดงูาน ศนูยย์ติุธรรมชมุชน ตาํบลพรเจริญ อาํเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ ในการดู

งานครัง้น้ี แบ่งประเดน็ความรูค้วามเขา้ใจออกเป็น ๕ ประเดน็ดงัน้ี 
 

๕.๑  จดุแขง็ 

• ผูนํ้ามคีวามสามารถ ทาํใหเ้กดิความเชื่อถอืของชุมชน 

• ชุมชนมคีวามเป็นเครอืญาตสิงู มคีวามสมัพนัธท์ีส่รา้งความปรองดองไดแ้ละสามารถ
พดูคุย ตกลงไดด้ว้ยการอาศยัความสมัพนัธน้ี์ 

• ชุมชนมจีติอาสา พรอ้มทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่มกีารรอ้งขอเพือ่ชุมชน 
 

๕.๒  จดุอ่อน 

• การเกบ็ขอ้มลูยงัไมด่ทีาํใหไ้มส่ามารถนํามาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการทาํงานได ้

• ความรูเ้รือ่งกระบวนการยตุธิรรมของกรรมการยงัน้อย  

• สถานทีท่าํการไมเ่หมาะสม เป็นแคศ่าลากลางบา้น ไมม่อีาคารถาวร 

• การเดนิทางเขา้ถงึลาํบากจากสภาพของถนนหนทาง 



๘ 

 

๕.๓  ปัญหาและวิธีการแก้ไข 
 

ปัญหา วิธีการแก้ไข 

• ขาดบุคลากรทีต่่อเน่ือง • ใหก้าํหนดภาระหน้าทีใ่หช้ดัเจนเพือ่
นําไปสูก่ารกาํหนดบทบาทบุคลากรในการ
ดาํเนินงาน 

• ขาดการบนัทกึขอ้มลูเพือ่เป็นฐานขอ้มลู
ต่อไปในอนาคต 

• ความรูแ้ละทกัษะรวมถงึบุคคลทีจ่ะ
จดัเกบ็อาจจะขอการสนบัสนุนจากจงัหวดั หรอื
จากหน่วยงานการศกึษาในพืน้ที ่

• ขาดการตดิตามงานทีต่่อเน่ือง มกีจิกรรม
หลากหลายทาํใหไ้มเ่ชือ่มโยงกระบวนการทาํงาน
แต่ละชิน้/คด ี

• ใหค้วามรูด้า้นการจดัการความรูใ้นพืน้ที ่
เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการงานไดใ้นอนาคต  

• จดัดงูานเพือ่เป็นการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ใหก้บัเจา้หน้าที ่

• ขาดวสัดุ เครือ่งมอืในการทาํงาน • ใหส้ว่นกลางสนบัสนุนหรอืจากจงัหวดั 
 

๕.๔  นวตกรรมท่ีพบในหน่วงงาน 

• ใช้หลักเหตุผลเชิงประจักษ์ เชิงเปรียบเทียบให้เห็นข้อดี - ข้อเสียของการใช้
กระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกั และขอ้ด ี- ขอ้เสยีของการใชก้ระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก 

 

๕.๕  ข้อสงัเกตเพิม่เติม 

• ระยะเวลาการดงูานสัน้มาก และเน่ืองจากเป็นศูนยฯ์ ใหมจ่งึยงัมกีารดาํเนินงานทีไ่ม่
ชดัเจน 

• ศูนยฯ์ เน้นการไกล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาทจงึมงีานดา้นน้ีจํานวนมาก จงึควรมกีาร
ดาํเนินการดา้นอื่นๆ ตามระบบยตุธิรรมชุมชนดว้ย 

 
๖. การดูงาน ยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน ณ แขวงบอลิคาํไซ สาธารณรฐั

ประชาธิประไตยประชาชนลาว 
 

๖.๑  กระบวนการทีถ่กูนํามาใช้ 

• เลอืกทีจ่ะใชก้ารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทก่อนการนําเรื่องหรอืคดคีวามเขา้สู่กระบวนการ
ยตุธิรรมกระแสหลกั 

• มกีารกําหนดประเภทขอ้พพิาทว่าคดคีวามประเภทใดสามารถไกล่เกลี่ยได้ และ
ประเภทใดไมส่ามารถไกล่เกลีย่ได ้



๙ 

 

• การไกล่เกลี่ยในระดบัชุมชน/หมู่บ้านไดร้บัการยอมรบั และมกีฎหมายรองรบัการ
ดาํเนินการไกล่เกลีย่จากรฐั 

• มกีารดาํเนินงานคลา้ยศนูยย์ตุธิรรมชุมชนบา้นเสยีว 

• มรีะยะเวลาทีด่าํเนินการมายาวนาน จนกลายเป็นวถิชีุมชนเขม้แขง็ 
 

๖.๒  ปัญหา ข้อจาํกดัและวิธีการแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
 

ปัญหา วิธีการแก้ไข 

• กฎหมายอาญาระบุถงึความผดิบางประการ
ทีไ่มส่ามารถยอมความได ้ ทาํใหก้ระบวนการนี้จะไม่
สามารถดาํเนินการได ้เชน่ กรณกีารมชีู ้

• การดาํเนินการในกรณทีีน่อกเหนือจาก
ขอบเขตนัน้ควรมกีารใหค้วามรูเ้พือ่ลดการกระทาํ
ผดิต่างๆ 

 

• ขาดความรูด้า้นกฎหมาย • ใหค้วามรูเ้รือ่งการไกลเ่กลีย่และ
กระบวนการยตุธิรรมปกตคิวบคูก่นัไป 

• การรองรบัทางกฎหมายสาํคญัมากเพราะ
หาไมแ่ลว้ศาล/กระบวนการยตุธิรรมกระแสหลกั
อาจจะไมย่อมรบัการไกลเ่กลีย่ 

• ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเรือ่งงาน
ยตุธิรรมทางเลอืกแก่บุคลากรในระดบัต่างๆ 
รวมถงึเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

• กระแสวฒันธรรมตะวนัตกทีแ่พรเ่ขา้มา • แมจ้ะมคีวามเขม้แขง็ทางวฒันธรรมสงู
แต่ตอ้งใหค้วามระมดัระวงัศนูยย์ติุธรรมชุมชน 

• ไมม่กีารเกบ็ขอ้มลูเชงิสถติใินแต่ละ
หมูบ่า้น เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการปรบัปรุงงาน
ต่อไปได ้

• ควรสนบัสนุนใหม้กีารเกบ็ขอ้มลูและ
ชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ดใีนการเกบ็ขอ้มลู 

• ความเชือ่มัน่ของประชาชนใน
กระบวนการตดัสนิหรอืไกลเ่กลีย่อาจจะเกดิขึน้ได ้

• กระบวนการยตุธิรรมชุมชนตอ้งสรา้ง
มาตรฐานรว่มกนับางประการในการตดัสนิ 
เพือ่ใหเ้ป็นแบบอยา่งหรอืกรณศีกึษาและทาํการ
เผยแพรใ่หร้บัรู ้เพือ่เป็นตวัอยา่งในการ
ดาํเนินงานของพืน้ทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะสรา้งความเชือ่มัน่
ใหก้บัประชาชนต่อไป 

 

๖.๓  ข้อสงัเกตในการดาํเนินงาน 

• ใชร้ะบบจารตีประเพณี ภูมปิญัญาพืน้บ้าน และระบบความสมัพนัธ์ทางเครอืญาต ิ
ในกระบวนการยตุธิรรม  

• องคก์รทางศาสนา ไมม่บีทบาทในกระบวนการยตุธิรรม 

• มกีารดาํเนินการมาเป็นระยะเวลานานจงึมรีากฐานทีม่ ัน่คง 



๑๐ 

 

• ระบบการปกครองทีเ่ป็นคอมมนิูสต์ทีป่ลูกฝงัความเป็นชุมชนเขม้แขง็ รวมถงึการ
สนบัสนุนทางนโยบายของรฐับาลดว้ย 

• ประชาชนใหค้วามรว่มมอืในการดาํเนินการระบบยตุธิรรมทางเลอืก 
 

ความรูท้ี่เกดิขึน้ในกจิกรรมของการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการศกึษาดูงานทัง้หมดสามารถ
สรปุแบ่งประเดน็ทีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์ของแต่ละแหง่ออกเป็น ๒ ดา้น ประกอบดว้ย ๑. ประเดน็การ
สนับสนุนเพื่อนําไปสู่ความสําเรจ็ในการดําเนินการ หรอื นวตกรรมที่ด ีและ ๒. ประเดน็อุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะทีจ่ะสามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ เพือ่ใหก้ารดาํเนินการลุล่วงได ้ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

๑. ประเด็นการสนับสนุนเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินการ หรอื นวตกรรมที่ดี นัน้ 
ประกอบดว้ยปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกหน่วยงาน ซึง่จากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการศกึษา
ดงูานทัง้ ๖ แหง่ สามารถแบ่งออกเป็นประเดน็หลกั คอื 

 

๑.๑ ดา้นบุคลากร ปจัจยัดา้นน้ีเป็นปจัจยัทีป่รากฏเด่นชดัมากจากการดาํเนินการในทุกพืน้ที ่ว่า 
หากมบุีคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ และมบุีคลกิภาพที่เหมาะสม จะเป็นปจัจยัผลกัดนัใหง้านดา้น
ยตุธิรรมสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

๑.๒ ดา้นแนวทางการดําเนินงาน ที่เหมาะสมกบับรบิท และสภาพพื้นที่มคีวามจําเป็นอกี
ประการหน่ึง เน่ืองจากพื้นที่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมคีวามเชื่อ ความศรทัธาและวฒันธรรม
ทอ้งถิน่สงู ดงันัน้ ชุมชนต่างๆ จงึเลอืกทีจ่ะหยบิยกเอาทุนในดา้นน้ีมาประยุกต์ใชใ้นการดําเนินการงาน
ดา้นยุตธิรรมชุมชนในหมบูา้น เช่น การใชค้วามศรทัธาของคนในพืน้ทีต่่ออดตีหลวงพ่อในการช่วยไกล่
เกลีย่ในกระบวนการยุตธิรรมชุมชนสามารถลุล่วงได ้รวมไปถงึการเลอืกทีจ่ะใชร้ะบบความสมัพนัธส์่วน
บุคคลในการดาํเนินการประสานงานรว่มกบัการประสานงานทีเ่ป็นทางการ 

 

๑.๓ ด้านความรู้ความเขา้ใจและการถ่ายทอด เป็นปจัจยัสําคญัประการหน่ึงในการทําให้การ
ดาํเนินการสมัฤทธิผ์ล เพราะหากเจา้หน้าที ่หรอืบุคลากรมคีวามรูใ้นเรื่องยุตธิรรมทางเลอืกและยุตธิรรม
ชุมชน และสามารถนํามาประยุกตใ์ชไ้ดก้จ็ะสามารถทําใหก้ารดาํเนินการเกดิขึน้อยา่งราบรื่น นอกจากน้ี 
การถ่ายทอดไปยงับุคคลอื่นจะเป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่จะทําใหง้านมคีวามต่อเน่ืองและยัง่ยนื ไม่ยดึตดิกบั
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

 

๑.๔ ด้านการสนับสนุนการดําเนินงานจากภายนอก ในด้านของงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ 
อาคารสถานที่ และบุคลากร การใหก้ารสนับสนุนในประเดน็น้ีเป็นปจัจยัที่จะช่วยส่งเสรมิให้งานด้าน
ยุตธิรรมชุมชนสามารถพฒันาไปได ้เพราะปจัจยับางประการ เช่น งบประมาณ และอาคารสถานที่นัน้
เป็นตน้ทุนทีม่มีูลค่าสูง ทีพ่ืน้ทีไ่ม่ว่าจะเป็นชุมชน หรอืสํานักงานจงัหวดัจะประสบปญัหาอยู่ค่อนขา้งสูง
หากไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สงักดั นอกจากน้ี ประเดน็เรือ่งเจา้หน้าที ่หรอืงบประมาณใน



๑๑ 

 

การจา้งเจา้หน้าทีก่จ็ะเป็นปญัหาดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ หากมกีารสนับสนุนจากหน่วยงานหลกัในการช่วย
อํานวยความสะดวกกบัพืน้ทีใ่นประเดน็ต่างๆ ขา้งต้นกจ็ะเป็นปจัจยัสนับสนุนใหง้านดา้นยุตธิรรมส่วน
ภมูภิาคสามารถดาํเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

 

๒. ประเดน็อุปสรรคและขอ้เสนอแนะที่จะสามารถแก้ไขปญัหาไดเ้ป็นประเดน็ที่ประกอบดว้ย
ปจัจยัภายในและภายนอกเช่นเดยีวกบัประเดน็สนบัสนุนขา้งตน้ ซึง่ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งบางตวัทีพ่บว่าเป็น
ปจัจยัสนับสนุนก็จะกลายเป็นปจัจยัที่เป็นอุปสรรคได้เช่นในบางกรณี ดงันัน้ในประเด็นอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะทีจ่ะสามารถแกไ้ขปญัหาในการดาํเนินการงานยตุธิรรมสว่นภมูภิาคจงึแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 

๒.๑ ดา้นบุคลากรทีเ่ป็นปจัจยัหลกัของการทาํงานนัน้ แมว้า่จะเป็นปจัจยัสนบัสนุนในดา้นการทาํ
ใหก้ารดําเนินงานสําเรจ็ได้ แต่ในขณะเดยีวกนัก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่สําคญั หากขาดซึ่งบุคลากรที่
จําเป็น ขาดเจา้หน้าที่ที่มคีวามรูค้วามสามารถ ขาดเจา้หน้าที่ที่พอเพยีงต่อภาระงานที่กําหนดไว ้และ
หากบุคลากรทีม่คีวามสามารถไมม่กีารถ่ายทอดความรูส้ง่ต่อใหแ้ก่บุคลากรอื่น ในลกัษณะของรปูแบบที่
ทําซํ้าไดก้็จะทําใหค้วามรูน้ัน้หดหายและเกดิการผูกติดการทํางานกบับุคลากรเพยีงคนใดคนหน่ึง ซึ่ง
ลกัษณะเชน่น้ีจะเป็นการขดัขวางความต่อเน่ืองยัง่ยนืของการทาํงานอยา่งสงู 

 

๒.๒ ดา้นนโยบายและกฎขอ้บงัคบั และหมายรวมถงึการใหอ้าํนาจทีไ่มช่ดัเจนในเชงิกฎหมายใน
การดําเนินการดา้นงานยุตธิรรมทางเลอืก ดงันัน้แมว้่าจะเป็นเพยีงการไกล่เกลีย่ประณีประนอมในระดบั
ชุมชน แต่บางกรณีทีม่คีวามชดัเจนในฐานความผดิกอ็าจเป็นการตคีวามทีผ่ดิพลาดได ้เช่น ในกรณีคดี
ความทางอาญานัน้ไมส่ามารถเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกได ้เป็นตน้ 

 

๒.๓ ดา้นการดําเนินงานของหน่วยงาน และการประสานงานของหน่วยงาน พบว่าในระดบั
ปฏบิตักิารนัน้ บทบาทอํานาจ หน้าที ่ของสาํนักงานยุตธิรรมจงัหวดัไม่มคีวามชดัเจน เช่นเดยีวกบัศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดบัชุมชน และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เช่นหน้าที่ในการทํางานของสํานักงาน
ยุตธิรรมจงัหวดัจะเป็นงานที่ไม่มหีน่วยงานใดของกระทรวงรบัผดิชอบซึ่งกนิความกวา้งและไม่ชดัเจน 
ในขณะทีใ่นระดบัชุมชนอํานาจหน้าทีใ่นการดําเนินการตามภารกจิยงัไม่ไดร้บัการยอมรบัถงึขอบเขตที่
ชดัเจน จงึยากในการนําไปประยุกต์ใช้หากมกีรณีที่มคีวามซบัซ้อนและไม่ชี้ชดั ซึ่งทัง้น้ีจะนําไปสู่การ
ตีความที่ผิดพลาดได้สูง ในด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานนัน้ เน่ืองจากอํานาจหน้าที่และ
ขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนข้างต้นจึงทําให้การประสานงานใช้หลักกึ่งทางการสูง เป็นลักษณะของ
ความสมัพนัธส์ว่นตวั จงึเป็นปญัหาหากมกีารเคลื่อนยา้ยตวับุคลากรออกนอกพืน้ทีใ่นอนาคต 

 

๒.๔ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานกลาง เป็นอีกปจัจัยหน่ึงที่ขดัขวางการพัฒนาของ
กระบวนการยุติธรรมส่วนภูมภิาค เพราะความไม่เขา้ใจ การไม่สนับสนุนจากหน่วยงานหลกัจะทําให ้
ภาระงาน จาํนวนบุคลากร งบประมาณ อํานาจหน้าที ่ของสาํนักงานส่วนภูมภิาคถูกจํากดั และทําใหไ้ม่
สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 



๑๒ 

 

๒.๕ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจของประชาชน และการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ยงัมคีวามไมเ่ขา้ใจ
ของประชาชนในด้านงานยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมชุมชน โดยเฉพาะประเด็นของมาตรฐานความ
น่าเชื่อถอืของกระบวนการ เมื่อเทยีบเคยีงกบัระบบยุตธิรรมกระแสหลกั ทําใหบ้างส่วนยงัไม่ใหค้วาม
เชื่อถือ ประกอบกับประชาชนจํานวนไม่น้อยยังมีความรู้เรื่องกฎหมายที่จํากัด จึงยากที่จะนํา
กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกแบบต่างๆ เขา้มาใชด้าํเนินการได ้และการประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูด้า้น
น้ียงัจาํกดัอยูใ่นวงแคบ เชน่ วงวชิาการ หรอืเจา้หน้าทีก่ระทรวงยตุธิรรมบางหน่วยงานเทา่นัน้ 

 
 

ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินการสมัมนาเชิงปฏิบติัการและการศึกษาดงูาน 
 

ในการดาํเนินการการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการศกึษาดงูานทีผ่า่นมา มปีญัหาและอุปสรรคที่
เกดิขึน้ในภาพรวมของการสมัมนาเชงิปฏบิตัิการและการศกึษาดูงานทัง้ในกรุงเทพมหานคร จงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณะรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทีส่่งผลกระทบโดยตรงและโดย
ออ้มต่อการดาํเนินการซึง่สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 

๑. ระยะเวลาในการดําเนินการน้อย ในขณะที่การดําเนินการทัง้หมดเป็นลกัษณะของการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานในต่างประเทศที่จําเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการที่ยาวนาน เพื่อให้ตารางการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการและการศึกษาดูงาน 
เป็นไปตามกาํหนดการ 

 

๒. ระดบัความรูข้องผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการศกึษาดูงานทําใหย้ากต่อการ
จดัการเน้ือหาความรูใ้นการสมัมนา และทําใหก้ารนําเสนอบางส่วนมคีวามยดืยาด น่าเบื่อสําหรบัผูท้ี่มี
ความรูใ้นประเดน็นัน้ๆ อยูแ่ลว้ 
 

๓. สถานทีใ่นการจดัสมัมนาไมเ่หมาะสม เน่ืองจากขอ้จาํกดัของพืน้ทีท่ีไ่มส่ามารถแกไ้ขได ้เช่น 
โรงแรมในจงัหวดับงึกาฬมจีํานวนจํากดัและมขีนาดหอ้งประชุมไม่เหมาะสมกบัจํานวนผูเ้ขา้สมัมนา แต่
เน่ืองจากไม่สามารถแกไ้ขไดเ้พราะไม่สามารถหาหอ้งประชุมทีม่ขีนาดพอเหมาะไดใ้นระยะเวลาทีจ่ํากดั
และเป็นไปตามกาํหนดการภาพรวมได ้เป็นตน้ 
 

๔. สถานที่ดูงาน ระยะทาง ระยะเวลา และงบประมาณ ไม่มีความสอดคล้องกนั ทําให้การ
เดนิทางใช้ระยะเวลามาก สร้างความเหน่ือยล้าแก่ผู้เขา้ร่วม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อศกัยภาพในการรบั
ความรูแ้ละการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งการดงูาน 



ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเหน็ท่ีมีต่อผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเหน็ท่ีมีต่อ  

โครงการโครงการสนับสนุนสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาคการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค  

 
 
การจดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการการเสรมิสร้างยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก ซึ่ง

พจิารณาศึกษาในพื้นที่ต่างๆ นัน้มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมสมัมนาในสาม
ประเดน็สาํคญัคอื การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถงึนโยบายและแผนงานของกระทรวงโดยเฉพาะในสว่นที่
เกี่ยวข้องกบัยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก การสร้างความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของ
แนวความคดิ หลกัการและเครือ่งมอืหรอืเทคนิคต่างๆ ทีใ่ชใ้นยุตธิรรมชุมชน และยุตธิรรมทางเลอืก และ
การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการภารกจิดา้นยตุธิรรมชุมชนและยตุธิรรมทางเลอืก เพื่อให้
การจดัอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ี ก่อประโยชน์สงูสดุจงึไดจ้ดัการประเมนิผลการอบรมสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารขึน้ เพราะการประเมนิการอบรมจดัเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้ร้บัการอบรมไดเ้พิม่พูน
ประสบการณ์ ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และเจตคตขิองตนเพื่อนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลง การปฏบิตังิานในทางทีด่ขี ึน้ ซึ่งนิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวางในการพฒันาบุคลากร ทัง้
ก่อนการทํางาน (Pre-Service Training) และระหว่างการทํางาน (In-Service Training) ดงันัน้ การ
ประเมนิผลการอบรมจงึเป็นกระบวนการหน่ึงในการฝึกอบรมทีจ่ะใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพของ
การอบรม เพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบการอบรมและผูจ้ดัการอบรมสามารถนําขอ้มูลไปใชใ้นการปรบัปรุง และ
พฒันาการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

แนวคิดและรปูแบบการประเมินผลการฝึกอบรม 
 

   แนวคดิและรปูแบบการประเมนิผลการฝึกอบรม The Kirk Patrick Approach๑ ของ โดนลัด ์
แอล เคริก์แพทรคิ (Donald L. Kirkpatrick) มแีนวคดิว่า การประเมนิผลการอบรมจะตอ้งทาํใหไ้ดค้วามรู้
อยา่งน้อย ๓ ประการ คอื 

 

   ๑. การฝึกอบรมนัน้ไดใ้หอ้ะไร หรอืเกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานในลกัษณะใดบา้ง 
   ๒. ควรยตุโิครงการชัว่คราวก่อน หรอืควรดาํเนินการต่อไปเรือ่ยๆ 
   ๓. ควรปรบัปรงุหรอืพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมในสว่นใดบา้ง และควรปรบัปรงุอยา่งไร  
 

และได้เสนอรูปแบบเกี่ยวกบัการประเมินผลการอบรมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สําคญัในการ
ประเมนิผลการฝึกอบรมในปจัจุบนั เป็นรปูแบบการประเมนิผลการฝึกอบรม ๔ ลาํดบัขัน้ ดงัน้ี 

 

   ๑. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) คอื การประเมนิเพื่อรบัรูว้่า
ผูร้บัการอบรมมทีศันคตอิย่างไรต่อการจดัฝึกอบรม มคีวามพงึพอใจต่อการจดัฝึกอบรมหรอืไม่เพยีงใด 

                                                            
๑ http://performancexdesign.wordpress.com/๒๐๑๑/๐๒/๒๔/evaluating-with-the-success-case-method/ 



๑๔ 

 

เช่น ในประเดน็ดา้นหลกัสูตร เน้ือหา สาระ วทิยากร เอกสาร สถานที ่โสตทศันูปกรณ์ ระยะเวลา ฯลฯ 
และพอใจมากน้อยเพยีงใด ซึง่การอบรมโดยทัว่ไปมกัทาํกนัมากในขัน้ตอนน้ี ขอ้มลูเหล่าน้ีจะเป็นตวับ่งชี้
ประสทิธผิลของการฝึกอบรมเป็นอนัดบัแรก เป็นวธิกีารประเมนิที่ใชก้นัอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็น
วิธีการที่ง่าย รวดเร็ว และต้นทุนตํ่า เครื่องมือที่สําคัญที่ใช้ในการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง คือ 
แบบสอบถาม ซึง่วธิกีารทีจ่ะชว่ยใหผู้ด้าํเนินการอบรมไดร้บัขอ้มลูทีต่รงตามความจรงิจากผูร้บัการอบรม 
คอื ตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการไดข้อ้มลูอะไร ออกแบบเครือ่งมอืหรอืแบบสอบถามทีจ่ะใชเ้กบ็ขอ้มลู
ที่มปีระสทิธภิาพ คําตอบที่ได้รบัต้องสามารถนํามาแปลงเป็นตวัเลขแจกแจงความถี่และวเิคราะห์เชงิ
ปรมิาณได ้ควรกระตุน้ใหผู้ร้บัการอบรมแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ และไม่ควรใหผู้ร้บั
การอบรมเขยีนชื่อตนเองในแบบสอบถาม นอกจากน้ี วธิกีารที่จะช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัปฏกิริยิา
ตอบสนองทีม่คีวามหมายและตรงตามความจรงิจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

 

          ๑.๑ การกําหนดให้แน่นอนชดัเจนลงไปว่าต้องการได้รบัข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยา
ตอบสนองของเน้ือหา หลกัสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยาการ สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม บรรยากาศการฝึกอบรม ฯลฯ 

          ๑.๒ การออกแบบของเครือ่งมอืหรอืแบบสอบถามทีจ่ะใชเ้กบ็ขอ้มลู 
          ๑.๓ ขอ้คําถามทีใ่ชค้วรเป็นชนิดทีเ่มื่อไดร้บัขอ้มลู หรอืไดร้บัคําตอบแลว้สามารถนํามา

แปลงเป็นตวัเลขแจกแจงความถีแ่ละวเิคราะหใ์นเชงิปรมิาณได ้
          ๑.๔ กระตุน้ใหผู้ไ้ดร้บัการฝึกอบรมไดเ้ขยีนแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิใน

ขอ้คาํถามต่างๆ 
          ๑.๕ ไมค่วรใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขยีนชื่อตนเองในแบบสอบถาม เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมแสดงปฏกิริยิาตอบสนองผา่นแบบสอบถามโดยไมต่อ้งกงัวลใดๆ 
 

   ๒. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) คอื การประเมนิเพื่อวดัว่าผูร้บัการ
อบรมไดม้กีารเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ หรอืทศันคต ิตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมหรอืไม ่เครื่องมอืที่
ใชใ้นการประเมนิการเรยีนรูม้ที ัง้การใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต และการใชแ้บบทดสอบ 
ซึ่งอาจเป็นชุดขอ้สอบ หรอืการทดสอบการปฏบิตังิาน ซึ่งการเลอืกใชเ้ครื่องมอืต้องพจิารณาจากความ
เหมาะสมกบัประเด็นหรอืประเภทของการเรยีนรู้ที่ต้องการวดัโดย เคิร์กแพทรกิ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
สาํหรบัการประเมนิการเรยีนรูไ้วว้่า ตอ้งวดัความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ และควรมกีารเปรยีบเทยีบระหวา่งกลุ่มควบคุมซึง่เป็นผู้
ทีไ่มไ่ดร้บัการฝึกอบรมและกลุ่มทดลองซึง่เป็นกลุ่มผูท้ีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม ว่าแตกต่างกนัหรอืไมอ่ยา่งไร 
โดยมขีอ้เสนอแนะ สาํหรบัการประเมนิการเรยีนรูไ้วด้งัน้ี 

 

         ๒.๑ ต้องวดัความรู้ทกัษะ และเจตคติ ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทัง้ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม 



๑๕ 

 

         ๒.๒ วเิคราะหท์ัง้คะแนนรายขอ้และคะแนนรวมโดยเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงั
การฝึกอบรม 

         ๒.๓ ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รบัการฝึกอบรม แล้ว
เปรยีบเทยีบคะแนน ความรูท้กัษะ เจตคต ิของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึง่เป็นกลุ่มของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมวา่แตกต่างกนัหรอืไมอ่ยา่งไร 

 

   ๓. การประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัการอบรม (Behavior Evaluation) เป็น
การประเมนิว่าผูร้บัการอบรมไดนํ้าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอบรมไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิหรอืไม ่มกีาร
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการทํางานในทศิทางที่พงึประสงค์หรอืไม่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิมทีัง้
การใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ์ และการสงัเกต เคิรก์แพทริค ไดเ้สนอแนะว่า ควรมกีารวดัพฤตกิรรม
การทํางานของผูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้ก่อนและหลงัการอบรม โดยทีร่ะยะเวลาในการประเมนิควรห่างกนั
พอสมควร และมกีารประเมนิเป็นระยะๆ และควรมกีารเกบ็ขอ้มูลจากหลายๆ แห่ง เช่น ผูบ้งัคบับญัชา 
เพือ่นรว่มงาน และกลุ่มผูเ้ขา้อบรม โดยมขีอ้แนะนําวา่ 

 

๓.๑ ควรวัดพฤติกรรมการทํางานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทัง้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 

          ๓.๒ ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกบั การประเมนิผลหลงัการฝึกอบรมนัน้ควรจะให้
ห่างกนัพอสมควรเพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการทํางานไดเ้กดิขึน้จรงิๆ ทางทีด่ ีควรจะ
ประเมนิหลายๆ ครัง้เป็นระยะๆ ไป เชน่ ประเมนิทุก ๓ เดอืน เป็นตน้ 

           ๓.๓ ควรจะไดเ้กบ็ขอ้มลูจากหลายๆ แหง่ เชน่ จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพือ่นรว่มงาน 
และ จากกลุ่มผูท้ีผ่า่นการอบรม 

 

   ๔. การประเมินผลลพัธท่ี์เกิดต่อองคก์ร (Results Evaluation) เป็นการประเมนิผลลพัธท์ี่
ทาํใหท้ราบว่าการอบรมสง่ผลดอียา่งไรต่อองคก์รบา้ง การประเมนิในขัน้ตอนน้ีเช่น อาจมกีารวดัผลผลติ
ที่เพิม่ขึน้ ยอดขายที่เพิม่ขึ้น หรอืความพงึพอใจของลูกค้า เป็นต้น ถือว่าเป็นการประเมนิที่ยากที่สุด
เน่ืองจากมตีวัแปรอื่นๆ มากมายทีม่ผีลกระทบต่อหน่วยงาน จงึสรุปไดย้ากว่าเป็นผลจากโปรแกรมการ
ฝึกอบรม ขอ้เสนอแนะในการประเมนิผลลพัธ ์คอื ควรมกีารเปรยีบเทยีบสภาวการณ์หรอืเงื่อนไขต่างๆ 
ก่อนการฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม และพยายามควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงในผลทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ 

 

๔.๑ ควรวดัสภาวการณ์ หรอืเงือ่นไขต่างๆ ก่อนการฝึกอบรมไว ้แลว้นําไปเปรยีบเทยีบ
กบัสภาวการณ์ภายหลงัการฝึกอบรม โดยใชข้อ้มลูทีส่งัเกตไดห้รอืวดัได ้

          ๔.๒ พยายามหาทางควบคุมตวัแปรอื่นๆ ซึง่คาดว่าน่าจะมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง
ในผลทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัหน่วยงาน วธิหีน่ึงพอจะทาํใหไ้ดค้อืการใชก้ลุ่มควบคุม หรอืกลุ่มทดลอง 

 



๑๖ 

 

ดงันัน้ การศกึษาโครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมส่วนภูมภิาค ที่
กระบวนการจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการศกึษาดูงานดา้นยุตธิรรมในภูมภิาคเพื่อใหเ้กดิความรู้
ความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบตัิงานทัง้ในระดบัส่วนกลาง และส่วนจงัหวดัเพื่อรวมกนัแก้ไขปญัหาและ
กําหนดแบ่งงานการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมส่วนภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิง่สํานักงาน
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป จึงมีการจดัทําการประเมินผลกระบวนการใน
รปูแบบการประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง (Reaction Evaluation) ในขัน้ที ่๑ เพื่อเป็นตวับ่งชีป้ระสทิธผิล
ของการฝึกอบรมเพียงรูปแบบเดียวเน่ืองจากเป็นการอบรมในระยะเวลาสัน้และมีสามารถมีการ
ดําเนินการประเมนิทีต่่อเน่ืองและหากลุ่มประชากรอื่นมาเปรยีบเทยีบไดใ้นขัน้ตอนที ่๒ และ ๓ ได ้การ
ประเมนิผลการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ีจงึประกอบดว้ยการประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง โดย
เป็นแบบประเมนิคา่ (Rating Scale) ๕ คาํตอบ แบ่งเป็น ๕ ขอ้ ใน ๒ ดา้น ดงัน้ี 

 

๑. การประเมนิผลดา้นความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากการบรรยายจากผูท้รงคุณวุฒ ิ ในส่วนของ
การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีก่รงุเทพมหานคร 

 

๒. ภาพรวมของความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมต่อการจดัการอบรม การศกึษาดงูานใน
สว่นภมูภิาคและทีส่าธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 

มเีกณฑใ์นการแปลความหมายของชว่งของคา่เฉลีย่ ดงัน้ี 
๑.๐๐ – ๑.๔๙ น้อยทีส่ดุ 
๑.๕๐ – ๒.๔๙ น้อย 
๒.๕๐ – ๓.๔๙ ปานกลาง 
๓.๕๐ – ๔.๔๙ มาก 
๔.๕๐ – ๕.๐๐ มากทีส่ดุ 

 

ในการประเมนิพบว่ามกีารตอบรบัแบบประเมนิผลกลบัมา ทัง้หมด จาํนวน ๓๘ ชุด โดยผลสรุป
การประเมนิดงัน้ี 

 

๑. การประเมินผลด้านความรู้ท่ีได้รบัจากการบรรยายจากผู้ทรงคณุวฒิุ ในส่วนของการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีก่รงุเทพมหานคร ในภาพรวมมรีะดบัความพงึพอใจระดบัมาก และพบว่า มรีะดบั
ความพงึพอใจน้อยทีส่ดุบา้งในสว่นของเรือ่งระยะเวลาการจดังาน 

๑.๑ การประเมนิยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ ๔ ปี กระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มสว่นมากมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  

๑.๒ การประเมนิยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก: จากแนวความคดิสู่แนวทางปฏบิตั ิ
พบวา่ผูเ้ขา้รว่มสว่นมากมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 



๑๗ 

 

๑.๓ การประเมนิยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก: การบรหิารงานแบบบูรณาการ การ
จดัองคก์รเชงิซอ้น (Matrix Organization) และแนวทางการพฒันาความร่วมมอืดา้นงานยุตธิรรมกบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มสว่นมากมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  

 

๒. การศึกษาดงูานในส่วนภมิูภาคและท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า 
ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มประชุมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากและปานกลางตามลาํดบั ยกเวน้ในดา้น
เวลา และ การดงูานของต่างประเทศทีผู่เ้ขา้รว่มมรีะดบัความพงึพอใจคอ่นขา้งตํ่า มากกวา่ในประเดน็อื่น 

๒.๑ การประเมนิภาพรวมของกจิกรรมความคดิสมัพนัธใ์นประเทศ 
๒.๒ การประเมนิภาพรวมของกจิกรรมความคดิสมัพนัธใ์นต่างประเทศ 
๒.๓ การประเมนิจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ณ กรงุเทพมหานคร 
๒.๔ การประเมนิการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “การขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรม

สว่นภูมภิาค” ณ หอ้งประชุมศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๒ ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่นและเยีย่มชม
การดาํเนินงานของ สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๕ ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น 

๒.๕ การประเมนิการศกึษาดงูานศนูยไ์กล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาทในระดบัชุมชน ตําบลหนอง
โก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

๒.๖ การประเมนิศกึษาดงูานระบบงานยุตธิรรมชุมชน ณ บา้นเสยีว หมูท่ี ่๙ และ ๑๓ ตําบล
วงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 

๒.๗ การประเมนิการบรรยายเรื่อง การดําเนินกระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกและยุตธิรรม
ชุมชนในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ณ แขวงบอลคิาํไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว 

๒.๘ การประเมนิการศกึษาดูงาน สภาพและวถิชีวีติของชุมชน ตลอดจนศลิปะ วฒันธรรม
ของคนพืน้ถิน่ ณ แขวงบอลคิาํไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

๒.๙ การประเมนิสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และศกึษาดงูาน เรื่อง การขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวง
ยุตธิรรมส่วนภูมภิาค: การจดัตัง้และพฒันาสํานักงานยุตธิรรมจงัหวดัและการดําเนินงานของสํานักงาน
คุมประพฤตจิงัหวดับงึกาฬ ณ หอ้งประชุมกลาง มงักรทอง โรงแรม เดอะวนั จงัหวดับงึกาฬ 

๒.๑๐ การประเมนิศกึษาดงูานการดาํเนินงานของศูนยย์ุตธิรรมชุมชนตําบลพรเจรญิ อาํเภอ
พรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ 
 

รายละเอียดของการประเมินในแต่ละประเดน็ สามารถนําเสนอไดต้ามตารางผลการประเมนิ
ออกเป็น ๒ สว่นดงัต่อไปน้ี 

 

๑. การประเมินผลด้านความรู้ทีไ่ด้รบัจากการบรรยายจากผู้ทรงคณุวฒิุ ในส่วนของการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีก่รงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย  

๑.๑ ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ ๔ ปี กระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
๑.๒ ยตุธิรรมชุมชนและยตุธิรรมทางเลอืก: จากแนวความคดิสูแ่นวทางปฏบิตั”ิ 



๑๘ 

 

๑.๓ ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก: การบรหิารงานแบบบูรณาการ การจดัองค์กร
เชงิซอ้น (Matrix Organization) และแนวทางการพฒันาความร่วมมอืดา้นงานยุตธิรรมกบัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

 

ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัตารางดงัน้ี 
 

ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเหน็ท่ีมีต่อสมัฤทธ์ิผลในการบรรยาย เรื่อง
“ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘” 

(โดย คณุอภิรชัศกัด์ิ  รชันีวงศ)์ 
วนัจนัทรท์ี ่๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น. 

ณ โรงแรมรามา การเ์ด้นส ์กรงุเทพมหานคร 
 

ข้อท่ี ประเดน็ 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ  

Χ  S.D 
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๑. วัต ถุประสงค์และขอบข่ายของการ
บรรยาย  มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ และความจําเป็นในการพฒันา
ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมที่เข้าร่วม
สมัมนา 

๑๕.๘ ๖๘.๔ ๑๕.๘ ๐ ๐ ๔.๐๐ ๐.๕๗ มาก 

๒. ผูบ้รรยายมคีวามรูก้วา้งขวางและแมน่ยาํ
ในเรือ่งทีบ่รรยาย 

๑๐.๕ ๗๖.๓ ๑๓.๒ ๐ ๐ ๓.๙๗ ๐.๔๙ มาก 

๓. บรรยายมคีวามสามารถจงูใจผูเ้ขา้รว่มให้
สนใจเนื้อหาการบรรยายไดเ้ป็นอยา่งด ี

๒.๖ ๖๘.๔ ๒๓.๗ ๕.๓ ๐ ๓.๖๘ ๐.๖๑ มาก 

๔. บรรยายใชส้ือ่ประกอบการสอนทีน่่าสนใจ
และเอือ้ต่อการเพิม่ความเขา้ใจในเน้ือหา 

๕.๓ ๖๓.๒ ๒๘.๙ ๒.๖ ๐ ๓.๗๑ ๐.๖๑ มาก 

๕. ผูบ้รรยายเปิดโอกาสใหแ้ลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ในหอ้งประชมุ 

๑๕.๘ ๕๒.๖ ๒๖.๓ ๕.๓ ๐ ๓.๗๙ ๐.๗๗ มาก 

๖. สือ่การบรรยายและ เอกสารประกอบการ
บรรยายมคีวามทนัสมยั และเหมาะสมต่อ
เน้ือหา 

๑๐.๕ ๖๕.๘ ๒๓.๗ ๐ ๐ ๓.๘๗ ๐.๕๘ มาก 

๗. ทา่นไดป้ระโยชน์จากการฟงับรรยายชว่ง
น้ี 

๗.๙ ๖๓.๒ ๒๓.๗ ๕.๓ ๐ ๓.๗๔ ๐.๖๘ มาก 

๘. ระยะเวลามคีวามเหมาะสม ๐ ๔๗.๔ ๔๔.๗ ๕.๓ ๒.๖ ๓.๓๗ ๐.๗๑ ปาน
กลาง 

สรปุผล      ๓.๗๖ ๐.๖๓ มาก 
 



๑๙ 

 

จากการประเมนิ พบว่า ส่วนมากมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เกอืบทุกขอ้ 
ยกเว้นในด้านของระยะเวลา พบว่า มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง และมขี้อแนะนําว่า
ระยะเวลาในการบรรยายมรีะยะเวลาทีน้่อยมากควรเพิม่ระยะเวลาใหเ้หมาะสม 

 

ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเหน็ท่ีมีต่อสมัฤทธ์ิผลในการบรรยาย เรื่อง
“ยติุธรรมชมุชนและยติุธรรมทางเลือก: จากแนวความคิดสู่แนวทางปฏิบติั” 

(โดย รองศาสตราจารย ์ดร.จฑุารตัน์  เอ้ืออาํนวย) 

วนัจนัทรท์ี ่๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. 
ณ โรมแรมรามา การเ์ด้นส ์กรงุเทพมหานคร 

 

ข้อท่ี ประเดน็ 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ  
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๑. วัตถุประสงค์และขอบข่ายของการ
บรรยาย มีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการ และความจาํเป็นในการพฒันา
ขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรมทีเ่ขา้ร่วม
สมัมนา 

๑๐.๕ ๗๓.๗ ๑๓.๒ ๒.๖ ๐ ๓.๙๒ ๐.๕๙ มาก 

๒. ผู้บรรยายมีความรู้กว้างขวางและ
แมน่ยาํในเรือ่งทีบ่รรยาย 

๑๘.๔ ๗๘.๙ ๒.๖ ๐ ๐ ๔.๑๖ ๐.๔๔ มาก 

๓. บรรยายมคีวามสามารถจูงใจผูเ้ขา้ร่วม
ให้สนใจเน้ือหาการบรรยายได้เป็น
อยา่งด ี

๑๕.๘ ๖๓.๒ ๒๑.๑ ๐ ๐ ๓.๙๕ ๐.๖๑ มาก 

๔. บรรยายใช้สื่อประกอบการสอนที่
น่าสนใจและเอื้อ ต่อการเพิ่มความ
เขา้ใจในเน้ือหา 

๗.๙ ๖๘.๔ ๑๘.๔ ๕.๓ ๐ ๓.๗๙ ๐.๖๖ มาก 

๕. ผู้บรรยายเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ในหอ้งประชมุ 

๑๐.๕ ๕๗.๙ ๓๑.๖ ๐ ๐ ๓.๗๙ ๐.๖๒ มาก 

๖. สื่ อ ก า ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ  เ อ ก ส า ร
ประกอบการบรรยายมีความทนัสมยั 
และเหมาะสมต่อเน้ือหา 

๗.๙ ๖๕.๘ ๒๖.๓ ๐ ๐ ๓.๘๒ ๐.๕๖ มาก 

๗. ท่านได้ประโยชน์จากการฟงับรรยาย
ชว่งน้ี 

๑๐.๕ ๗๓.๗ ๑๕.๘ ๐ ๐ ๓.๙๕ ๐.๕๒ มาก 

๘. ระยะเวลามคีวามเหมาะสม ๕.๓ ๕๐.๐ ๓๙.๕ ๒.๖ ๒.๖ ๓.๕๓ ๐.๗๖ มาก 
สรปุผล      ๓.๘๖ ๐.๕๖ มาก 

 



๒๐ 

 

จากผลการประเมิน พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และไม่พบ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ นอกจากน้ียงัมขีอ้สงัเกตในการประเมนิส่วนน้ี ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มี
ผูต้อบระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ ๒.๖) ในดา้นระยะเวลา ควรเพิม่ระยะเวลาใหเ้หมาะสม 
 

ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเหน็ท่ีมีต่อสมัฤทธ์ิผลในการบรรยาย เรื่อง
“ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก: การบริหารงานแบบบูรณาการ การจดั
องคก์รเชิงซ้อน (Matrix Organization) และแนวทางการพฒันาความร่วมมือด้านงาน
ยติุธรรมกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

(โดย รองศาสตราจารยว์นัชยั  มีชาติ) 
วนัจนัทรท์ี ่๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๔.๑๕ น. 

ณ โรงแรมรามา การเ์ด้นส ์กรงุเทพมหานคร 
 

ข้อท่ี ประเดน็ 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ  

Χ  S.D 

ระ
ดบั

คว
าม

พึง

พอ
ใจ

 

มา
กที่

สดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

มา
กที่

สดุ
 

๑. วตัถุประสงคแ์ละขอบขา่ยของการบรรยาย 
มคีวามสอดคล้องกับความต้องการ และ
ความจําเป็นในการพัฒนาข้าราชการ
กระทรวงยตุธิรรมทีเ่ขา้รว่มสมัมนา 

๒๑.๑ ๗๓.๗ ๕.๓ ๐ ๐ ๔.๑๖ ๐.๔๙ มาก 

๒. ผูบ้รรยายมคีวามรูก้วา้งขวางและแมน่ยาํ
ในเรือ่งทีบ่รรยาย 

๓๑.๖ ๖๕.๘ ๒.๖ ๐ ๐ ๔.๒๙ ๐.๕๑ มาก 

๓. บรรยายมคีวามสามารถจงูใจผูเ้ขา้รว่มให้
สนใจเนื้อหาการบรรยายไดเ้ป็นอยา่งด ี

๒๑.๑ ๖๘.๔ ๑๐.๕ ๐ ๐ ๔.๑๑ ๐.๕๕ มาก 

๔. บรรยายใชส้ือ่ประกอบการสอนทีน่่าสนใจ
และเอือ้ต่อการเพิม่ความเขา้ใจในเน้ือหา 

๑๓.๒ ๖๐.๕ ๒๖.๓ ๐ ๐ ๓.๘๗ ๐.๖๒ มาก 

๕. ผูบ้รรยายเปิดโอกาสใหแ้ลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ในหอ้งประชมุ 

๑๐.๕ ๖๘.๔ ๒๑.๑ ๐ ๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖ มาก 

๖. สือ่การบรรยายและ เอกสารประกอบการ
บรรยายมคีวามทนัสมยั และเหมาะสมต่อ
เน้ือหา 

๑๕.๘ ๖๓.๒ ๒๑.๑ ๐ ๐ ๓.๙๕ ๐.๖๑ มาก 

๗. ทา่นไดป้ระโยชน์จากการฟงับรรยายชว่งน้ี ๑๘.๔ ๖๓.๒ ๑๕.๘ ๒.๖ ๐ ๓.๙๗ ๐.๖๗ มาก 

๘. ระยะเวลามคีวามเหมาะสม ๗.๙ ๕๐.๐ ๓๔.๒ ๕.๓ ๒.๖ ๓.๕๕ ๐.๘๒ มาก 

สรปุผล      ๓.๙๘ ๐.๖๐ มาก 
 



๒๑ 

 

จากผลการประเมิน พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และไม่พบ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ นอกจากน้ียงัมขีอ้สงัเกตในการประเมนิส่วนน้ี ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มี
ผูต้อบระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ ๒.๖) ในดา้นระยะเวลา ควรเพิม่ระยะเวลาใหเ้หมาะสม 

 
 
๒. ภาพรวมของการอบรม ศึกษาดงูานในส่วนภมิูภาคและทีส่าธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี ๔  ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเหน็ในการจดักิจกรรมการศึกษาดงูาน 
วนัจนัทรท์ี ่๒ เมษายน ๒๕๕๕ – วนัพฤหสับดทีี ่๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับงึกาฬ และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ตารางที ่๔.๑ 
วนัจนัทรท่ี์ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ 
จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  ณ กรงุเทพมหานคร 

ข้อท่ี ประเดน็ 

รอ้ยละของระดบัความพึงพอใจ 
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๑ สถานทีใ่นการจดัประชมุมคีวามเหมาะสม ๑๓.๒ ๖๕.๘ ๑๓.๒ ๕.๓ ๒.๖ ๓.๘๒ ๐.๘๓ มาก 
๒ ระยะเวลาในการจดัสมัมนามคีวามเหมาะสม ๗.๙ ๔๒.๑ ๓๔.๕ ๑๓.๒ ๒.๖ ๓.๓๙ ๐.๙๑ ปานกลาง 
๓ ความพงึพอใจเกีย่วกบัอาหาร ๕.๓ ๔๗.๔ ๓๑.๖ ๑๓.๒ ๒.๖ ๓.๓๙ ๐.๘๘ ปานกลาง 

๔ 
ความรูค้วามเขา้ใจต่อเน้ือหาทีบ่รรยาย
ในชว่งที ่๑ 

๑๐.๕ ๔๗.๔ ๓๙.๕ ๒.๖ ๐ ๓.๖๖ ๐.๗๐ มาก 

๕ 
ความรูค้วามเขา้ใจต่อเน้ือหาทีบ่รรยาย
ในชว่งที ่๒  

๑๐.๕ ๕๗.๙ ๒๘.๙ ๒๖ ๐ ๓.๗๖ ๐.๖๗ มาก 

๖ 
ความรูค้วามเขา้ใจต่อเน้ือหาทีบ่รรยาย
ในชว่งที ่๓ 

๑๐.๕ ๖๕.๘ ๒๑.๑ ๒.๖ ๐ ๓.๘๔ ๐.๖๓ มาก 

๗ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการ
บรรยายกบัการทาํงานในปจัจุบนั 

๑๐.๕ ๕๕.๓ ๒๖.๓ ๗.๙ ๐ ๓.๖๘ ๐.๗๗ มาก 

สรปุผล      ๓.๖๕ ๐.๗๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก (รอ้ยละ 
๓.๖๕) 
 
 



๒๒ 

 

ตารางที ่๔.๒ 
วนัองัคารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕  
การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค”  ณ ห้องประชมุศาลากลาง
จงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๒ ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่นและเย่ียมชมการดาํเนินกิจกรรมยติุธรรมทางเลือก ณ สาํนักงาน
ยติุธรรมจงัหวดัขอนแก่น ชัน้ ๕ ศาลางกลางจงัหวดัขอนแก่น 

ข้อท่ี ประเดน็ 

รอ้ยละของระดบัความพึงพอใจ 
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๘ 
สถานทีใ่นการจดัประชมุมคีวาม
เหมาะสม 

๗.๙ ๕๕.๓ ๒๘.๙ ๕.๓ ๒.๖ ๓.๖๑ ๐.๘๒ มาก 

๙ ระยะเวลาในการจดัสมัมนามคีวามเหมาะสม ๕.๓ ๓๑.๖ ๔๒.๑ ๑๐.๕ ๑๐.๕ ๓.๑๑ ๑.๐๓ ปานกลาง 
๑๐ ความรูค้วามเขา้ใจต่อเน้ือหาทีบ่รรยาย ๗.๙ ๕๒.๖ ๓๑.๖ ๗.๙ ๐ ๓.๖๑ ๐.๗๕ มาก 

๑๑ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการ
บรรยายกบัการทาํงานในปจัจุบนั 

๑๐.๕ ๕๕.๓ ๒๘.๙ ๕.๓ ๐ ๓.๗๑ ๐.๗๓ มาก 

๑๒ 
การประยกุตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจต่อ
เน้ือหาทีเ่กดิจากการสมัมนาและดงูาน
การดาํเนินการจรงิในพืน้ที ่

๑๕.๘ ๕๐.๐ ๒๘.๙ ๕.๓ ๐ ๓.๗๖ ๐.๗๘ มาก 

สรปุผล      ๓.๖๕ ๐.๘๒ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๒ ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจในการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง 
“การขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมส่วนภูมภิาค” ณ หอ้งประชุมศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น ใน
ภาพรวม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก (รอ้ยละ ๓.๖๕) แต่มเีรื่องของ
ระยะเวลาในการจดัสมัมนาทีม่คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ ๑.๐๓) 
 



๒๓ 

 

ตารางที ่๔.๓ 
 

วนัองัคารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕  
การศึกษาดงูานศนูยไ์กล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทในระดบัชมุชน  ตาํบลหนองโก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

ข้อท่ี ประเดน็ 
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๑๓ 
สถานทีใ่นการศกึษาดงูานมคีวาม
เหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงคข์อง
การศกึษาดงูาน 

๗.๙ ๖๐.๕ ๒๘.๙ ๒.๖ ๐ ๓.๗๔ ๐.๖๔ มาก 

๑๔ 

ความรูค้วามเขา้ใจต่อการจดัการปญัหา
ดา้นยตุธิรรมชมุชน/การไกล่เกลีย่ขอ้
พพิาทในระดบัชุมชนทีไ่ดร้บัจาก
การศกึษาดงูาน 

๑๓.๒ ๕๗.๙ ๒๖.๓ ๒.๖ ๐ ๓.๘๒ ๐.๖๙ มาก 

๑๕ 
ความรูค้วามเขา้ใจต่อการสง่เสรมิ
กระบวนการยตุธิรรมโดยรฐัและชมุชนมี
สว่นรว่ม 

๑๓.๒ ๕๐.๐ ๓๖.๘  ๐ ๓.๗๖ ๐.๖๗ มาก 

๑๖ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การศกึษาดงูานกบัการทาํงานในปจัจุบนั 

๑๐.๕ ๕๗.๙ ๒๘.๙ ๒.๖ ๐ ๓.๗๖ ๐.๖๗ มาก 

สรปุผล      ๓.๗๗ ๐.๖๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การศกึษาดูงานศูนยไ์กล่เกลีย่ประนอมขอ้พพิาทในระดบัชุมชน ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน จงัหวดั
ขอนแก่น ในภาพรวม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
(รอ้ยละ ๓.๗๗)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ตารางที ่๔.๔ 
 

วนัองัคารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕  
ศึกษาดงูานระบบงานยติุธรรมชมุชน ณ บ้านเสียว หมู่ท่ี ๙ และ ๑๓ ตาํบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 

ข้อท่ี ประเดน็ 

รอ้ยละของระดบัความพึงพอใจ 
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๑๗ 
สถานทีใ่นการศกึษาดงูานมคีวาม
เหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงคข์อง
การศกึษาดงูาน 

๑๘.๔ ๕๕.๓ ๒๓.๗ ๒.๖ ๐ ๓.๘๗ ๐.๘๑ มาก 

๑๘ 
ความรูค้วามเขา้ใจต่อการจดัการปญัหา
ดา้นยตุธิรรมชมุชนทีไ่ดร้บัจากการศกึษา
ดงูาน 

๑๕.๘ ๗๑.๑ ๑๐.๕ ๒.๖ ๐ ๔.๐๐ ๐.๖๑ มาก 

๑๙ 
ความรู้ค วาม เข้า ใ จ ต่อการส่ ง เสริม
กระบวนการยุตธิรรมโดยรฐัและชุมชนมี
สว่นรว่ม 

๑๘.๔ ๖๐.๕ ๑๘.๔ ๒.๖ ๐ ๓.๙๕ ๐.๖๙ มาก 

๒๐ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การศกึษาดงูานกบัการทาํงานในปจัจุบนั 

๑๕.๘ ๖๕.๘ ๑๕.๘ ๒.๖ ๐ ๓.๙๕ ๐.๖๕ มาก 

สรปุผล      ๓.๙๔ ๐.๖๙ มาก 

 
 จากตารางที ่๔.๔ ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจในการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ศกึษาดู
งานระบบงานยตุธิรรมชุมชน ณ บา้นเสยีว หมูท่ี ่๙ และ ๑๓ ตําบลวงัชยั อาํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 
ในภาพรวม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก (รอ้ยละ 
๓.๙๔)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ตารางที ่๔.๕ 
 

วนัพธุที ่๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
การบรรยายเรือ่ง การดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกและยตุธิรรมชุมชนในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ณ แขวงบอลคิาํไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
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๒๑ สถานทีใ่นการบรรยายมคีวามเหมาะสม ๗.๙ ๓๙.๕ ๒๘.๙ ๑๘.๔ ๕.๓ ๓.๒๖ ๑.๐๓ ปานกลาง 
๒๒ ระยะเวลาในการบรรยายมคีวามเหมาะสม ๕.๓ ๒๓.๗ ๓๑.๖ ๒๘.๙ ๑๐.๕ ๒.๘๔ ๑.๐๗ ปานกลาง 
๒๓ ความรูค้วามเขา้ใจต่อเน้ือหาทีบ่รรยาย ๗.๙ ๓๖.๘ ๒๖.๓ ๒๓.๗ ๕.๓ ๓.๑๘ ๑.๐๖ ปานกลาง 

๒๔ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการ
บรรยายกบัการทาํงานในปจัจุบนั 

๕.๓ ๔๔.๗ ๒๓.๗ ๒๓.๗ ๒.๖ ๓.๒๖ ๐.๙๗ ปานกลาง 

๒๕ 

การประยกุตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจต่อ
เน้ือหาทีเ่กดิจากการสมัมนาและดงูาน
การดาํเนินการจรงิในพืน้ที ่
 

๒.๖ ๔๔.๗ ๒๖.๓ ๒๓.๗ ๒.๖ ๓.๒๑ ๐.๙๓ ปานกลาง 

สรปุผล      ๓.๑๕ ๑.๐๑ 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจในการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง 
“การดาํเนินกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกและยตุธิรรมชุมชนในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว” 
ณ แขวงบอลิคําไซ ในภาพรวม พบว่า ผู้เขา้ร่วมสมัมนาส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
(รอ้ยละ ๓.๑๕) คอ่นไปทางมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ตารางที ่๔.๖ 
 

วนัพธุท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
การศึกษาดูศึกษาสภาพและวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนศิลปะ วฒันธรรมของคนพื้นถ่ิน ณ แขวงบอลิคาํไซ 
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ข้อท่ี ประเดน็ 
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๒๖ 
สถานทีใ่นการศกึษาดงูานมคีวาม
เหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงคข์อง
การศกึษาดงูาน 

๒.๖ ๔๗.๔ ๒๓.๗ ๒๑.๑ ๕.๓ ๓.๒๔ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๒๗ 
ความรูค้วามเขา้ใจต่อสภาพและวถิชีวีติ
ของชมุชน ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาดงูาน 

๐ ๔๗.๔ ๑๕.๘ ๓๑.๖ ๕.๓ ๓.๐๕ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๒๘ 
ความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดร้บัจากการศกึษา
ดงูาน 

๐ ๔๗.๔ ๒๑.๑ ๒๖.๓ ๕.๓ ๓.๑๐ ๐.๙๘ ปานกลาง 

๒๙ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การศกึษาดงูานกบัการทาํงานในปจัจุบนั 
 

๕.๓ ๓๙.๕ ๒๘.๙ ๒๑.๑ ๕.๓ ๓.๑๘ ๑.๐๐ ปานกลาง 

สรปุผล      ๓.๑๔ ๐.๙๙ 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การศกึษาดูสภาพและวถิชีวีติของชุมชน ตลอดจนศลิปะ วฒันธรรมของคนพืน้ถิน่ ณ แขวงบอลคิําไซ  
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในภาพรวม พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจใน
ระดบัปานกลาง (รอ้ยละ ๓.๑๔) คอ่นไปทางมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ตารางที ่๔.๗ 
 

วนัพฤหสับดีท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
สมัมนาเชิงปฏิบติัการ และศึกษาดงูาน เร่ือง “การขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยุติธรรมส่วนภมิูภาค: การจดัตัง้และ
พฒันาสาํนักงานยติุธรรมจงัหวดั” สาํนักงานคมุประพฤติจงัหวดับึงกาฬ ณ ห้องประชุมกลาง มงักรทอง โรงแรม เดอะ
วนั  จงัหวดับึงกาฬ 
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๓๐ สถานทีใ่นการจดัประชมุมคีวามเหมาะสม ๑๐.๕ ๓๙.๕ ๓๔.๒ ๑๓.๒ ๖.๕ ๓.๔๒ ๐.๙๔ ปานกลาง 
๓๑ ระยะเวลาในการจดัสมัมนามคีวามเหมาะสม ๕.๓ ๔๒.๑ ๓๙.๕ ๑๓.๒  ๓.๓๙ ๐.๗๘ ปานกลาง 
๓๒ ความรูค้วามเขา้ใจต่อเน้ือหาทีบ่รรยาย ๕.๓ ๕๒.๖ ๓๑.๖ ๗.๙ ๒.๖ ๓.๔๗ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๓๓ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการ
บรรยายกบัการทาํงานในปจัจุบนั 

๑๓.๒ ๔๗.๔ ๓๔.๒ ๕.๓  ๓.๖๘ ๐.๗๗ มาก 

๓๔ 

การประยกุตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจต่อ
เน้ือหาทีเ่กดิจากการสมัมนาและดงูาน
การดาํเนินการจรงิในพืน้ที ่
 

๕.๓ ๕๐.๐ ๓๔.๒ ๗.๙ ๒.๖ ๓.๔๕ ๐.๙๒ ปานกลาง 

สรปุผล      ๓.๔๘ ๐.๘๗ 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจในการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการ และ
ศกึษาดงูาน เรือ่ง “การขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยตุธิรรมสว่นภูมภิาค: การจดัตัง้และพฒันาสาํนกังาน
ยุตธิรรมจงัหวดั” สาํนักงานคุมประพฤตจิงัหวดับงึกาฬ ณ หอ้งประชุมกลาง มงักรทอง โรงแรมเดอะวนั 
จงัหวดับงึกาฬ ในภาพรวม พบว่า ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 
๓.๔๘) คอ่นไปทางมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ตารางที ่๔.๘ 
 

วนัพฤหสับดีท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ศึกษาดูงานการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชน จงัหวดับึงกาฬ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ 
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๓๕ 
สถานทีใ่นการศกึษาดงูานมคีวาม
เหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงคข์อง
การศกึษาดงูาน 

๒.๖ ๕๕.๓ ๓๑.๖ ๕.๓ ๕.๓ ๓.๓๙ ๑.๐๒ ปานกลาง 

๓๖ 
ความรูค้วามเขา้ใจต่อการจดัการปญัหา
ดา้นยตุธิรรมชมุชนทีไ่ดร้บัจากการศกึษา
ดงูาน 

๐ ๕๒.๖ ๓๙.๕ ๒.๖ ๕.๓ ๓.๓๔ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๓๗ 
ความรูค้วามเขา้ใจต่อการสง่เสรมิ
กระบวนการยตุธิรรมโดยรฐัและชมุชนมี
สว่นรว่ม 

๒.๖ ๔๒.๑ ๔๗.๔ ๒.๖ ๕.๓ ๓.๒๙ ๐.๙๘ ปานกลาง 

๓๘ 
การประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การศกึษาดงูานกบัการทาํงานในปจัจุบนั 

๕.๓ ๔๔.๗ ๔๒.๑ ๒.๖ ๕.๓ ๓.๓๗ ๑.๐๒ ปานกลาง 

สรปุผล      ๓.๓๕ ๐.๘๙ 
ปาน
กลาง 

สรปุผลในภาพรวม      ๓.๕๐ ๐.๘๕ มาก 
 

 จากตารางที ่๔.๘ ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจในการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ศกึษาดู
งานการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน จงัหวดับงึกาฬ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.พรเจรญิ อ.พร
เจรญิ จงัหวดับงึกาฬ ในภาพรวม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
(รอ้ยละ ๓.๓๕) คอ่นไปทางมาก 
 

สรุปผลในภาพรวมแลว้แมว้่า ผูเ้ขา้ร่วมส่วนมากยงัมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางและมาก
เป็นส่วนใหญ่กต็าม แต่ยงัพบว่า ระยะเวลาในการจดังานแต่ละช่วงมรีะยะเวลาทีน้่อยเกนิไป ทําใหต้้อง
เร่งรบีในการสมัมนาและศกึษาดูงาน นอกจากน้ียงัพบว่าหอ้งในการบรรยายบางแห่งคบัแคบเมื่อเทยีบ
กบัจาํนวนของผูเ้ขา้รว่ม อย่างไรกต็ามมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิว่าเน่ืองจากการศกึษาดูงานแต่ละแห่งไม่มี
ความแตกต่างกนัมากนักควรจดัจํานวนพื้นที่ดูงานให้น้อยลงแต่เพิม่ระยะเวลาในการดูงานเพื่อใหไ้ด้
รายละเอยีดในแต่ละแห่งเพิม่มากขึน้มากกว่า และมกีารเสนอแนะใหม้กีารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและ
การศกึษาดงูานเชน่น้ีอกี เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการทาํงาน อยา่งต่อเน่ือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๓  

ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบาย

กระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค 

 



สารบญั 
(ส่วนท่ี ๓) 

หน้า 
ขอ้เสนอแนวทางการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยตุธิรรมสว่นภมูภิาค ๑ 

- แนวคดิเรือ่งยตุธิรรมทางเลอืก และยตุธิรรมชุมชน ๑ 
- ยุติธรรมชุมชน (Community justice) และยุติธรรมสมานฉันท์ (restorative 

justice) 
๒ 

- แนวทางการพฒันาความร่วมมอืด้านงานยุติธรรมกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

๓ 

- การปฏบิตังิานรว่มกนัขององคก์าร ๓ 
- ความหมายของการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งองคก์าร ๔ 
- ความจาํเป็นในการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งองคก์าร ๕ 
- เทคนิคทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งองคก์าร ๗ 

ขอ้เสนอแนวทางการขบัเคลื่อนยตุธิรรมชุมชนและยตุธิรรมทางเลอืก ๙ 
ขอ้เสนอในระดบันโยบายและในราชการสว่นกลาง ๑๐ 
ขอ้เสนอในระดบัพืน้ทีจ่งัหวดั/ชุมชน ๑๕ 
ขอ้เสนอแนะในระดบันโยบายและราชการสว่นกลาง และระดบัพืน้ที ่ ๑๘ 

 



ข้อเสนอแนวทางข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนการสนับสนุนการขบัเคล่ือนการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาคนโยบายกระทรวงยติุธรรมส่วนภมิูภาค  
 
 
โครงการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุตธิรรมสว่นภูมภิาคเป็นโครงการทีด่ําเนินการ

ภายใตแ้นวความคดิเกีย่วกบัการบรหิารงานยุตธิรรมตามกรอบนโยบายรฐับาล วาระแห่งชาต ิแผนราชการ
แผ่นดนิ และกรอบงานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องโดยตรงกบัแนวคดิด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมชุมชน และ การบรหิารงานแบบบูรณาการ การจดัองค์กรเชงิซ้อน (Matrix 
Organization) และแนวทางการพฒันาความร่วมมอืดา้นงานยุตธิรรมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่
ภายใตก้รอบแนวคดิทุกประการขา้งตน้รว่มกบัการจดัอบรมสมัมนาเชงิปฎบิตังิานและการศกึษาดงูานทีไ่ดร้บั
จากโครงการนี้ จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการขบัเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมส่วนภูมภิาคที่
เหมาะสม ดงันัน้เพือ่ใหเ้ขา้ใจในหลกัเชงิวชิาการของกรอบแนวความคดิดงักล่าวจงึอธบิายไวพ้อสงัเขปดงันี้ 
 
 
แนวคิดเรื่องยติุธรรมทางเลือก และยติุธรรมชุมชน 
 

สถานการณ์ขอ้พพิาทของไทยทัง้ทางแพ่งและทางอาญาทีเ่ขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมยงัมแีนวโน้ม
เพิม่สงูขึน้ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากจาํนวนคดรีบัใหมข่องศาลชัน้ตน้ จนเรยีกไดว้า่มคีดคีวามลน้ศาล รว่มกบัคาํทีว่า่ 
“คนลน้คกุ” หรอืความจุของเรอืนจาํในประเทศไทยทัง้หมดไมส่ามารถรองรบัจาํนวนนกัโทษทีถ่กูพพิากษาให้
จาํคกุได ้นัน้แสดงใหเ้หน็วา่ ปญัหาดา้นการจดัการกระบวนการยตุธิรรมของประเทศไทยยงัอยูใ่นภาวะวกิฤติ
ทีต่อ้งวติก ดงันัน้ กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก (Alternatives to justice) จงึไดเ้ขา้มามบีทบาทสาํคญัใน
การสนบัสนุนการพฒันาระบบงานยตุธิรรม  

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาความยุติธรรมที่มี
กระบวนการรปูแบบการปฏบิตันิอกเหนือ จากกระบวนการยุตธิรรมกระแสหลกั ใชแ้นวคดิการหนัเหคดอีอก
จากศาล เช่น กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์ การใช้ชุมชนเป็นฐานและการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทเพื่อ
ประโยชน์ต่อผูก้ระทําผดิ ผูเ้สยีหาย และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งต่างๆ มคีวามมุง่หวงัเพื่อลดจํานวนการเป็นคดี
ความระหว่าง ผูก้ระทําผดิ และผูเ้สยีหาย และลดการพึง่พาองคก์รกระบวนการยุตธิรรมภาครฐัมาใหชุ้มชน
สรา้งมาตรการควบคมุสมาชกิของชมุชนดว้ยชมุชน  

กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกไดถู้กกําหนดใหเ้ป็นแนวทางพฒันาระบบงานยุตธิรรมทีส่าํคญัของ
ประเทศ เช่น แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕) รวมถึงนโยบายของ
คณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทัง้นี้ที่ผ่านมาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้
ดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกทัง้ในระดบัชุมชนโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและ
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พฒันาเครอืขา่ยภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการลดขอ้พพิาทในระดบัพืน้ที ่และระดบัการดําเนินงาน
ของภาครฐัตามภารกจิหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละหน่วยงาน ทัง้นี้ สามารถแบ่งการดาํเนินการกระบวนการ
ยุตธิรรมทางเลอืก ออกเป็น ๓ ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ๑.ขัน้ตอนกระบวนการก่อนการพจิารณาคด ี๒.ขัน้ตอน
กระบวนการระหวา่งการพจิารณาคด ี๓.ขัน้ตอนกระบวนการหลงัการพพิากษาคด ี

 

๑. กระบวนการก่อนการพจิารณาคด ีในขัน้ตอนนี้ การดําเนินยุตธิรรมทางเลอืกจะมรีูปแบบการ
ดําเนินงานใน ๒ รูปแบบ ไดแ้ก่ ๑.เสรมิสรา้งและพฒันาใหชุ้มชนเขา้มสี่วนในการแก้ไขระงบัขอ้พพิาทใน
ชมุชน และ ๒.การดาํเนินงานกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกตามภารกจิหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละหน่วยงาน 
เชน่ กรมการปกครอง สาํนกังานศาลยตุธิรรม และสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิสาํนกังานอยัการสงูสดุ กรมคุม
ประพฤต ิและกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน เป็นตน้ 

 

๒. ขัน้ตอนกระบวนการระหวา่งการพจิารณาคด ีในขัน้ตอนนี้เป็นการดาํเนินงานของศาลยุตธิรรมใน
ดา้นการนําระบบการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทมาใชค้วบคู่กบัการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาล ซึง่ดาํเนินการอยู่
ในสาํนกังานศาลยตุธิรรม 
 

๓. ขัน้ตอนกระบวนการหลงัการพพิากษาคด ีขัน้ตอนนี้ จะมลีกัษณะเป็นยุตธิรรมเชงิสมานฉนัทเ์พือ่
สร้างสมัพนัธ์ภาพทีด่รีะหว่างผูก้ระทําผดิและผู้เสยีหาย จะปรากฎอยู่ใน กรมคุมประพฤต ิกรมราชทณัฑ ์
และกรมบงัคบัคด ี
 
 
ยติุธรรมชมุชน (Community justice) และยติุธรรมสมานฉันท์ (restorative justice) 

 
ยุตธิรรมชุมชน (Community Justice) ใหข้อบเขตกวา้งอนัหมายถงึการป้องกนัอาชญากรรมและ

กจิกรรมทางกระบวนการยุตธิรรมในระดบัต่างๆ ทีร่วมการกระทําในระดบัชุมชนทีจ่ะนําไปสู่การยกระดบั
คุณภาพชวีติใหด้ขี ึน้ดว้ย๑ อย่างไรกต็ามบางความหมายไดก้ล่าวถงึยุตธิรรมชุมชนว่ามหีลายชื่อ และหมาย
รวมถึงยุติธรรมสมานฉันท์เข้าไว้ด้วย ซึ่งถือเป็นรูปแบบทางเลือกที่จะมองระบบกระบวนการยุติธรรม๒ 
อยา่งไรกต็ามเมือ่กล่าวถงึกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉนัท ์จะพบวา่เกดิขึน้จาก ผูป้ฎบิตัซิึง่เป็นบุคลากร
ในกระบวนการยตุธิรรมทีรู่ส้กึวา่มคีวามจาํกดัในการใชม้าตรการต่างๆ ทีก่าํหนดไวต้ามปกตจิงึเริม่ทดลองใช้
วธิกีารใหม่ๆ  ในการแกป้ญัหาอาชญากรรม โดยอาศยัการเรยีนรูแ้ละพฒันาจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัวธิกีาร

                                                            
๑ Karp, D. R & Clear, T. R (๒๐๐๐), Community Justice: A Conceptual Framework, Boundary Changes in Criminal Justice 

Organisations, Vol. ๒, Criminal Justice ๒๐๐๐, p. ๓๒๓-๓๒๔. 
๒ Californian Community Justice Project, Administrative Office of the Courts, Center for Families, Children & the Courts, 

๒๐๐๐๔. A ๒-page fact sheet outlining the benefits of community justice to all relevant stakeholders/players. 
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เดมิทีม่ตี่อผูก้ระทําผดิ ความพงึพอใจของเหยื่ออาชญากรรมและการยอมรบัของสาธารณชนทีไ่มเ่ป็นอสิระ
ต่อกนั และกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันทจ์งึไม่ใช่เป็นเพยีงทฤษฎทีางวชิาการเกีย่วกบัอาชญากรรม
หรือความยุติธรรมแต่เป็นตัวแทนการทํางานที่ประสบความสําเร็จที่เพิ่มพูนขึ้นจากประสบการณ์การ
แกป้ญัหาอาชญากรรม แมว้่าประสบการณ์ทีส่งัเคราะหข์ึน้จะยงัมคีวามหลากหลายอยู่มาก๓ การดาํเนินการ
จดัใหม้ยีตุธิรรมชมุชนนัน้ ตอ้งเป็นเรือ่งของความสมคัรใจของชมุชนทีจ่ะมารว่มทาํงานรว่มกนักบัภาครฐัเพือ่
ประโยชน์ของชุมชนนัน้เอง โดยการทําใหชุ้มชนทีต่นเองอาศยัอยู่นัน้สงบสุข ปลอดภยัน่าอยู่ โดยตัง้อยู่บน
หลกัการทีว่่า ไม่มใีครรกั ห่วงใยชุมชนมากไปกว่าคนทีอ่ยู่ในชุมชนนัน้เอง รฐัจะต้องเฟ้นหากลุ่มผูแ้ทนใน
ชุมชนทีอ่าสาสมคัรเขา้ทาํงานเพราะมคีวามหว่งใย พรอ้มทีจ่ะดแูลชุมชนของตน มาจดัฝึกอบรม ใหค้วามรู ้
จดัสรา้งเครอืขา่ยการประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการสือ่สาร เพื่อรบัแจง้เหตุรา้ย
จากยุตธิรรมชุมชน เพื่อใหค้ําปรกึษาหารอืในดา้นกฎหมายหรอืการป้องกนัอาชญากรรม เพื่อการป้องกนั
และเฝ้าระวงัเรื่องยาเสพตดิ เพื่อใหค้ําแนะนําในการแก้ปญัหาสงัคมใหก้บัยุตธิรรมชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมคัรยุตธิรรมชุมชนในการไกล่เกลี่ยขอ้ขดัแย้งหรอืขอ้พพิาทในชุมชน รวมทัง้อาจ
ร่วมกนัวางแผนในการอบรมดแูลเดก็และเยาวชนและป้องกนัการกระทําผดิของเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ
กลุ่มที่เริม่มพีฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะนําไปสู่การกระทําผดิ ซึ่งอาจจะเป็นการร่วมมอืกนัจดัอบรมหรอืจดั
กจิกรรมใหเ้ยาวชนไดร้บัรูถ้งึผลกระทบของการกระทาํผดิ๔ เป็นตน้ 

 
 

แนวทางการพฒันาความร่วมมือด้านงานยติุธรรมกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
การปฏิบติังานร่วมกนัขององคก์าร 

ในการดําเนินงานขององคก์ารในยุคปจัจุบนั ต้องผูกพนักบัสภาพแวดล้อมอย่างมาก ทัง้ในส่วนที่
เป็นสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การซึ่งส่งผลให้องค์การต้องมีการ
เปลีย่นแปลงและปรบัปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา องคก์ารจะไดร้บักระทบจากสภาพแวดลอ้ม ในขณะเดยีวกนั
องคก์ารกส็่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมสี่วนในการป ัน้แต่งสภาพแวดล้อมแบบเปิด ซึง่แวดล้อมไป
ด้วยองค์การต่างๆ จํานวนมากทัง้องค์การภาครฐัและองค์การเอกชน รวมถงึองค์การพฒันาเอกชน และ
องคก์ารประชาชนหรอืทํางานภายใต้ประชากรองคก์ารอื่นๆ การทํางานภายใต้สภาพแวดลอ้มแบบเปิดซึ่ง
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาน้ี ทาํใหอ้งคก์ารตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายต่างๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาทัง้ความ

                                                            
๓ Marshall E, Tony. Restorative Justice: An Overview, A Report by the Home Office, Research Development and Statistics 

Directorate, Great Britain, ๑๙๙๙. 
๔ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอือ้อํานวย "กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: "ทางเลือก" ในการยุติข้อขัดแย้งทางอาญาสําหรับสงัคมไทย. 

นิตยสารดลุพาห ฉบบัที่ ๒ ปีที่ ๕๑(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๗) หน้า๑๑๒-๑๔๒ และ วนัชยั รุจนวงศ์. ยตุิธรรมชมุชน : การสร้างความยติุธรรม

โดยประชาชน. ใน ยติุธรรมชมุชน : บทบาทการอํานวยความยติุธรรมโดยชมุชน.สกว..๒๕๕๐ 
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ทา้ทายในดา้นสถานทีป่ระกอบการ (Workplace challenges) ความทา้ทายทางดา้นเศรษฐกจิ (economic 
challenges) ความท้าทายในด้านการแข่งขนั (competitive challenges) ความท้าทายที่เกดิจากการ
เปลีย่นแปลงของโลก หรอืสภาวะโลกาภวิตัน์ (global challenges)๕ องคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลสามารถอยูร่อด
ไดจ้ะตอ้งปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้๖ องคก์ารจงึตอ้งหาแนวทางในการบรหิารทีเ่ขา้มา
ชว่ยและจดัการใหอ้งคก์ารสามารถทาํงานไดใ้นสภาพแวดลอ้มดงักล่าว ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารจะตอ้งเผชญิ
กบัปญัหาต่างๆ มากมายและหลากหลายมากยิง่ขึน้ ปญัหาทีอ่งคก์ารเผชญิมคีวามสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้ ปญัหา
จาํนวนมากอยูเ่กนิกวา่ความสามารถขององคก์ารในการเขา้ไปดาํเนินการแกไ้ขโดยลาํพงัหน่วยงานเดยีวให้
สาํเรจ็ แนวทางประการหนึ่งทีน่่าจะนํามาพจิารณาในภาวะดงักล่าวไดแ้ก่ การทาํงานรว่มกนัระหว่างองคก์าร 
ซึง่เป็นการสรา้งความรว่มมอืระหว่างองคก์ารในการทาํงานร่วมใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีว่างไว ้บทความ
ชิน้นี้จะพจิารณาถงึแนวทางในการรว่มงานกนัระหวา่งองคก์ารต่างๆ ในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายโดย
จะพจิารณาถงึแนวทางในการทาํงานรว่มกนัขององคก์าร ความจาํเป็นในการทาํงานรว่มกนั แนวทางในการ
ปฏบิตัิงานร่วมกนัขององค์การต่างๆ รวมถึงแนวทางเบื้องต้นในการสร้างการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่าง
องคก์ารใหเ้กดิขึน้ 
 
ความหมายของการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างองคก์าร 

การปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งองคก์าร หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ารในการปฏบิตังิานรว่มกนั 
(Interorganization Relation: IOR) มชีุดของคาํทีม่คีวามหมายอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนัอยูห่ลาย
คาํ เชน่ การประสานงานระหว่างองคก์าร (Organization coordination) เครอืขา่ยขององคก์าร (networking 
organization) คําเหล่านี้มคีวามหมายในกลุ่มเดยีวกนัและมคีวามใกล้เคยีงกนัและในหลายๆ กรณีอาจ
สามารถนําไปใชแ้ทนกนัไดใ้นบางบรบิทซึง่เราจะไดพ้จิารณาความหมายของคาํต่างๆ เหล่านี้ดงันี้คอื 

 
การปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างองค์การ  (Interorganization relations) เป็นภาวะที่

องคก์ารตัง้แต่ ๒ องคก์ารขึน้ไปมคีวามสมัพนัธ์กนัในการทํางานหรอืทาํงานบางประการร่วมกนัเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการทีอ่งคก์ารหนึ่งไมส่ามารถทีจ่ะใหบ้รกิารหรอืดําเนินการดงักล่าวไดโ้ดย
ลาํพงั๗  

 

                                                            
๕ Jay B. Barney and Ricky W. Griffin, The Management of Organizations, Strategy structure behavior (Boston MA: 

Houghton Mifflin Company.,๑๙๙๒), p.๗๗. 
๖ คํากล่าวของ Charles Darwin “It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most 

response to change” อา้งใน lchak Adizes, Managing Corporate Lifecycles. (Paramus NJ. Prentice – Hall Press, ๑๙๙๙), p.๕. 
๗ รายละเอยีดด ูRichard H. Hall, Organizations structures, processes, and outcomes, ๖th edition. (Englewood Cliffs, NJ 

Prentice-Hall, Inc., ๑๙๙๖), pp. ๒๒๕-๒๒๖. 
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โครงสรา้งองคก์ารแบบเครือข่าย (Network structure) เป็นการจดัโครงสรา้งองคก์ารขนาด
เล็กที่มกีารพึง่พาองค์การอื่นๆ ในลกัษณะของการทําสญัญากนั๘ ซึ่งเป็นการออกแบบองค์การทีม่คีวาม
ยดืหยุ่นและตอบสนองต่อเทคโนโลยใีหม่ๆ และมคี่าใช้จ่ายในการแข่งขนักบัต่างประเทศตํ่า จงึเป็นการ
ออกแบบองค์การที่ได้รบัความนิยมมากในปจัจุบนั การออกแบบองค์การแบบน้ีจะแบ่งหน้าที่หลกัของ
องคก์ารออกแลว้ใหบ้รษิทัหรอืหน่วยงานยอ่ยๆ ดาํเนินการซึง่แต่ละบรษิทั หรอืองคก์ารยอ่ยกจ็ะมขีนาดเลก็๙ 

 
องคก์ารแบบเครือข่าย (Networking organization) หมายถงึ การเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนั

ระหวา่งบุคคล ฝา่ยงาน ตลอดจนองคก์ารโดยมเีป้าหมายเพือ่แบง่ปนัขอ้มลูขา่วสารระหวา่งกนั 
 

การเช่ือมโยงระหว่างองคก์าร (Interorganization linkages) ไดแ้ก่ การทีอ่งคก์ารต่างๆ 
พฒันาการทํางานร่วมกนัในลกัษณะหุน้ส่วน (partnership) เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั แบ่งปนั
ทรพัยากรทีห่ายากระหวา่งกนั เพือ่กระจายความเสีย่งในการเขา้สูต่ลาดใหมห่รอืในกจิกรรมใหม ่และเพือ่ลด
คา่ใชจ้่ายขององคก์ารตลอดจนเป็นการเพิม่โอกาสขององคก์ารในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยหีรอืในการเลอืกทีจ่ะ
อยูใ่นอุตสาหกรรมใด๑๐ 

 
จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้เราสามารถสรปุไดว้า่การปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งองคก์ารหมายถงึ 

ภาวะทีอ่งคก์ารตัง้แต่สององค์การขึน้ไปเขา้มาปฏบิตังิานบางประการร่วมกนั โดยการปฏบิตังิานร่วมกนันี้
จะต้องมวีตัถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุร่วมกนั ซึ่งองค์การเพียงองค์การเดยีวไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวได้ และการร่วมกนัระหว่างองค์การน้ีจะช่วยให้องค์การสามารถทํางานได้ดยีิง่ขึ้น เช่น เกดิการ
ประหยดัในการทาํงานเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์าร หรอืเกดิการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
บางประการรว่มกนั ทัง้นี้ในการปฏบิตังิานรว่มกนันี้องคก์ารทีร่ว่มงานกนัจะมคีวามเสมอภาคเทา่เทยีมกนั 
 
ความจาํเป็นในการปฏิบติังานรว่มกนัระหว่างองคก์าร 
 ในการศกึษาการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งองคก์ารนัน้คาํถามสาํคญัทีเ่กดิขึน้หรอืตอ้งใสใ่จอยูเ่สมอก็
คอื “ทําไมจงึต้องมกีารปฏบิตัิงานร่วมกนัระหว่างองค์การ” ทัง้น้ีเพราะการให้แต่ละหน่วยงานหรอืแต่ละ
องคก์ารหรอืบรษิทัทําหน้าทีข่องตนเองโดยไมต่อ้งไปพึง่พาหน่วยงานอื่นน่าจะเป็นสิง่ทีด่กีว่า เนื่องจากไมม่ี
ความยุง่ยากหรอืสลบัซบัซอ้นในการทาํงานและไมเ่กดิปญัหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานตามมา และ
การทํางานโดยหน่วยงานเดยีวจะเกดิเอกภาพ มคีวามรวดเรว็ในการทํางานมากกว่า การตอบคําถามถงึ

                                                            
๘ Stephen P. Robbins, Management, ๓rd edition. (Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall, Inc., ๑๙๙๖), p.๓๒๔. 
๙ Richard L. Daft, Management, ๓rd edition. (Oriando. FL: The Drydin Press, ๑๙๙๔), p. ๓๑๗. 
๑๐ Richard L.Daft, Organization Theory and Desing, ๔th edition. (Singapore: INFO ACCESS DISTRBUTION PTE LTD., 

๑๙๙๒), p. ๘๗. 
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ความจําเป็นในการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างองคก์ารจงึเป็นสิง่ทีต่้องพจิารณาก่อน ซึง่ความจําเป็นในการ
ปฏบิตังิานรว่มกนัขององคก์ารน่าจะเกดิจากเหตุผลหลายประการดงัต่อไปนี้ คอื 
 

๑. การแบง่งานกนัทาํตามความชาํนาญเฉพาะด้าน (Division of labour) มกีารแบง่งาน
ทีท่ําในองค์การออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วให้แต่ละคนรบัผดิชอบอนัจะเป็นการสร้างความเชีย่วชาญในการ
ทาํงาน ประหยดัในแงข่องการลดเวลาในการเปลีย่นหรอืยา้ยงาน ลดเวลาและคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมคน 

๒. การพฒันาโครงสร้างองคก์าร พฒันาการของโครงสรา้งองคก์ารของหน่วยงานภาครฐั
พฒันาจากสงัคมแบบ fused ทีม่โีครงสรา้งจํานวนน้อยทาํหน้าทีห่ลายๆ อยา่งไปพรอ้มๆ กนัไปสูส่งัคมแบบ 
diffracted ทีม่กีารกาํหนดโครงสรา้งมากมายทาํหน้าทีเ่ฉพาะเรือ่ง๑๑  

๓. ความสลับซับซ้อนของปัญหาต่างๆ  ท่ีองค์การเผชิญอยู่ในปัจจุบ ัน มีความ
สลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้และเกนิกว่าความสามารถของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงที่จะสามารถแก้ไขโดย
ลําพงัเพยีงหน่วยงานเดยีว จงึทําใหเ้กดิความจําเป็นในการปฏบิตังิานบางประการร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์าร 

๔. ความจาํกดัของทรพัยากร (Limitation of resources) แต่ละองคก์ารจะตอ้งหาวธิกีาร
ในการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์มากทีส่ดุ แนวทางหนึ่งในการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์ประการหนึ่ง 
ไดแ้ก่ การทีอ่งคก์ารร่วมมอืกนัในการดาํเนินงานหรอืปฏบิตัภิารกจิบางประการแทนทีก่ารทํางานหน่วยงาน
เดยีวซึง่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายมากกวา่และเกดิการทาํงานทีซ่ํ้าซอ้นกนั๑๒  

๕. การมุ่งท่ีเป้าหมายและความสาํเรจ็ในการทาํงานขององคก์าร องคก์ารต้องมกีาร
รว่มมอืกนัในการทาํงานเพือ่ใหเ้กดิผลสาํเรจ็ หน่วยงานเพยีงหน่วยงานเดยีวไมส่ามารถทาํงานไดท้ัง้จากการ
มอีาํนาจหน้าทีท่ีจ่าํกดัเฉพาะดา้นและจากขอ้จาํกดัของทรพัยากรและงบประมาณ สถานการณ์เช่นนี้จงึทาํให้
มกีารคดิถงึการทาํงานในรปูแบบองคก์ารเครอืขา่ยต่างๆ เขา้มาปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ มากขึน้ 

๖. ความสามารถในการแข่งขนัในกระแสโลกาภิวตัน์  
๗. ความยืดหยุน่และท้าทายในด้านอตัรากาํลงั 

๘. การลดค่าใช้จ่ายต่อหวัทางการบริหาร๑๓ เนื่องจากมกีารรว่มกนัในการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรรว่มกนัอนัจะเป็นการ pooled resources และก่อใหเ้กดิการประหยดัจากขนาดได ้(economy of 

                                                            
๑๑ ดแูนวความคดิ Prismatic-Sala Model ของ Fred Riggs. ใน พทิยา บวรวฒันา, รฐัประศาสนศาสตร ์ทฤษฏแีละแนวการศกึษา 

(ค.ศ. ๑๘๘๗-๑๙๗๐), พมิพค์รัง้ที ่๓. (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๕), หน้า ๑๔๘-๑๕๐. 
๑๒ รายละเอยีดเรือ่งการทํางานซํ้าซอ้นกนัจนตอ้งร่วมมอืกนัทํางานนัน้อาจดเูพ่ามเตมิไดจ้าก Stephen Cope and Jo Goodship 

“Regulating Collaborative Government: Towards Jointed-Up Government?” Public Policy And Administration Vol ๑๔  No.๒ Summer 
๑๙๙๙. 

๑๓ รายละเอยีดด ูRichard L. Daft, Management., lbid., p.๓๑๙ 
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scales) แต่ละหน่วยงานรว่มกนัลงทุนในสิง่ทีต่อ้งการใชร้ว่มกนัและแบ่งกนัใชป้ระโยชน์ ทาํใหทุ้กหน่วยงาน
ไมต่อ้งลงทุนซํ้าซอ้นในอุปกรณ์เดยีวกนัแต่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้

 
เทคนิคท่ีใช้ในการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างองคก์าร 

จากความจําเป็นที่เกดิขึน้ในการบรหิารงานปจัจุบนัและรูปแบบในการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่าง
องคก์ารนัน้ ลกัษณะของการปฏบิตังิานรว่มกนัระหว่างองคก์ารต่างๆ จงึไมม่รีปูแบบตายตวั แต่จะเป็นการ
สรา้งและพฒันาขึน้มาเพือ่ทํางานบางประการในลกัษณะเป็นกรณีๆ ไป เทคนิคหรอืวธิกีารทีจ่ะนํามาชว่ยใน
การสรา้งและกอ่ใหเ้กดิการปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งองคก์ารมหีลายประการพอสรปุไดด้งันี้คอื 

 

๑. การประสานงานระหว่างองคก์าร (organizational coordination) ไดแ้ก่ การทีอ่งคก์าร
ตัง้แต่สององค์การขึ้นไปมกีารประสานงานกนัในการปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะบางประการ
ร่วมกนั การประสานงานน้ีอาจเกดิขึน้ระหว่างหน่วยงานราชการในสงักดักระทรวงหรอืทบวงเดยีวกนั หรอื
เป็นการประสานงานขา้มกระทรวง 

๒. ระบบการวางแผนร่วมกนัในการปฏิบติังาน การใชร้ะบบการวางแผนรว่มกนัจะทาํให้
องคก์ารทีป่ฏบิตังิานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสามารถทาํงานต่อเนื่องกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ การวางแผนอย่างเป็น
ระบบเตม็รปูตัง้แตก่ารกาํหนดเป้าหมายรว่มกนั การกาํหนดภารกจิและความรบัผดิชอบรว่มกนัการดาํเนินการ
ในสว่นของแผนปฏบิตักิาร (action plan) ร่วมกนัทาํใหทุ้กกจิกรรมทีอ่งคก์ารในสว่นของแผนปฏบิตับิรรลุ
เป้าหมายและหน้าทีห่ลกัของการดาํเนินการรว่มกนั 

๓. การใช้ระบบคณะกรรมการในการปฏิบติังานร่วมกนัขององคก์ารต่างๆ เราจะพบ
เหน็ไดท้ัว่ไปโดยเฉพาะในองคก์ารราชการของไทย เครือ่งมอืน้ีจะมกีารตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพือ่ทาํหน้าที่
ในการประสานงานหรอืก่อใหเ้กดิการปฏบิตังิานร่วมกนัโดยคณะกรรมการดงักล่าวจะประกอบดว้ย ตวัแทน
ขององคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาเป็นกรรมการ และมหีน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรอืหน่วยงานที่
รบัผดิชอบโดยตรงซึง่มบีทบาทมากกวา่หน่วยงานอื่นๆ ทาํหน้าทีก่รรมการและเลขานุการ 

๔. การปฏิบติังานร่วมกนัโดยใช้ระบบงบประมาณ หน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ในการ
จดัสรรงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ ใชว้ธิกีารจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานซึ่งของบประมาณเพื่อ
ปฏบิตัิหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกบัหน่วยงานอื่นๆ หรอืสามารถทําร่วมกบัหน่วยงานอื่นได้เพื่อให้เกิดการ
ประหยดันัน้ในจํานวนทีจ่ํากดัจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้โดยอาศยังบประมาณของหน่วยงานทีต่นเอง
ได้รบัเพยีงลําพงั ทําใหห้น่วยงานดงักล่าวต้องหาทางร่วมกบัหน่วยงานอื่นในการดําเนินการเรื่องดงักล่าว 
เพราะงบประมาณทีห่น่วยงานของตนไดร้บัไมเ่พยีงพอ การใชว้ธิกีารนี้สามารถใชไ้ดก้บัหน่วยงานราชการ 
เนื่องจากมรีะบบงบประมาณที่มลีกัษณะเดยีวกนัและระบบราชการจะมหีน่วยงานกลางทีท่ําหน้าทีใ่นการ
พจิารณางบประมาณของหน่วยงานต่างๆ จงึรูว้่าสว่นราชการใดมโีครงการหรอืภารกจิใดทีม่คีวามใกลเ้คยีง
หรอืเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงกบัหน่วยงานอื่นบา้ง 



๘ 
 

๕. การปฏิบติังานร่วมกนัในลกัษณะของหน่วยงานร่วมทุน (joint venture) การ
ปฏบิตังิานร่วมกนัขององคก์ารดว้ยวธินีี้ ไดแ้ก่ การจดัตัง้หน่วยงานใหมข่ึน้มาเพื่อทําหน้าทีใ่นเรื่องทีต่้องมี
การปฏบิตัโิดยหน่วยงานใหมท่ีต่ ัง้ขึน้มานี้ ตัง้ขึน้โดยความรว่มมอืของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรว่มทุนกนั
จดัตัง้ขึน้เพือ่ใหแ้ต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมต่อ้งปฏบิตังิานในเรือ่งนัน้ๆ เอง 

๖. การปฏิบติังานร่วมกนัในลกัษณะขององคก์ารเครือข่าย (networking organization) 
เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตังิานร่วมกนัขององค์การเป็นวธิกีารที่กล่าวถงึกนัมากขึน้ เนื่องจากมกีารมองว่า
ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัอยู่เกนิขดีความสามารถขององคก์ารหนึ่งองคก์ารใดจะเขา้มาทําหน้าทีใ่นการ
แกไ้ขปญัหาไดแ้ตเ่พยีงลาํพงัโดยหน่วยงานเดยีว โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่วเขา้มารว่มมอืกนัใน
การทํางาน มกีารส่งผ่านขอ้มูลระหว่างกนั มกีารปรกึษาหารอืถงึแนวทาง เป้าหมาย ตลอดจนวธิกีารในการ
ทาํงานรว่มกนั การปฏบิตังิานรว่มกนัขององคก์ารในลกัษณะเครอืขา่ยนี้ยงัไมม่รีปูแบบทีช่ดัเจนและแน่นอนใน
ปจัจุบนัขึน้อยูก่บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะกาํหนดรปูแบบและวธิใีนการประสานงานภายในเครอืขา่ยเอง 

 

จากสภาพความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าแนวโน้มในการบรหิารงานและจดัการ
องค์การในอนาคตจะมขีอ้จํากดัต่างๆ มากยิง่ขึน้ องค์การจะเผชญิกบัการท้าทายนานัปการ ซึ่งองค์การ
จะต้องแสดงวธิกีารจดัการทีจ่ะทําใหอ้งคก์ารสามารถทํางานไปไดด้ว้ยด ีรูปแบบการจดัการประการหน่ึงที่
น่าจะช่วยใหอ้งคก์ารต่างๆ ทํางานไดด้ยีิง่ขึน้กค็อืการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างองค์การ ซึ่งจะเน้นการดงึ
องค์การหลายๆ องค์การเขา้มาทํางานร่วมกนัเพื่อมุ่งเป้าหมายเดยีวกนั อนัจะช่วยให้เกดิการประหยดัใน
ภาพรวม และเกดิการชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัระหวา่งองคก์ารต่างๆ ซึง่การปฏบิตังิานรว่มกนัระหวา่งองคก์ารนี้
สามารถทําได้หลายวธิีด้วยกนั ตัง้แต่การประสานงานกนัระหว่างองค์การนี้สามารถทํางานได้หลายวิธี
ดว้ยกนั ตัง้แต่การประสานงานกนัระหว่างองค์การ จนกระทัง้ถงึการตัง้หน่วยงานใหม่ขึน้มาเพื่อทําหน้าที่
โดยการร่วมหุน้กนั แต่การจะใชรู้ปแบบดงักล่าว องคก์ารกจ็ะต้องมกีารปรบัปรุงหลายประการเพื่อรองรบั
รปูแบบการจดัการแบบใหม ่ทัง้ในดา้นระเบยีบวธิปีฏบิตั ิค่านิยมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ระบบการทํางานภายใน
องค์การเมื่อมองในการดําเนินการระหว่างรฐัแล้วพบว่าความเชื่อมโยงของหน่วยงานรฐัในระดบัต่างๆ จะ
ชีใ้หเ้หน็วา่การทาํงานระหวา่งองคก์รจงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ 
 เมื่อนํากรอบแนวคิดเรื่องการบริหารงานแบบบูรณาการ การจัดองค์กรเชิงซ้อน (Matrix 
Organization) และแนวทางการพฒันาความรว่มมอืดา้นงานยุตธิรรมกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มารวม
กบัระบบการจดัการยุตธิรรมทางเลอืกและยุตธิรรมชุมชน และแผนยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งแล้ว ทําใหภ้าพ
ของขอ้เสนอแนวทางในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายยุตธิรรมสู่ส่วนภูมภิาค แบ่งออกเป็น ๒ ระดบั 
คอื ๑. ระดบันโยบายและงานราชการในสว่นกลาง และ ๒. ระดบัพืน้ที ่ซึง่จะไดนํ้าเสนอต่อไป 
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ข้อเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนยติุธรรมชมุชนและยติุธรรมทางเลือก 
 

จากการพจิารณาถงึภารกจิดา้นยุตธิรรมชมุชนและยุตธิรรมทางเลอืก รวมถงึการดาํเนินภารกจิของ
สาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดันัน้จะพบวา่การดาํเนินภารกจิในสว่นน้ีจะมลีกัษณะงานทีต่อ้งการการปฏบิตังิานใน
ลกัษณะของเครอืข่ายหรอืการทํางานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้นี้เพราะภารกจิด้าน
ยุตธิรรมชุมชน และยุตธิรรมทางเลอืกเป็นภารกจิทีห่น่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงจะไมส่ามารถดําเนินการให้
สาํเรจ็ไดโ้ดยใชอ้งคก์ารเพยีงองคก์ารเดยีว ทัง้นี้เพราะในการสรา้งความยุตธิรรมในสงัคมจะเป็นหน้าทีข่อง
หลายหน่วยงานทัง้ในส่วนของกระทรวงยุตธิรรม (ซึ่งมทีัง้ส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค) และ
หน่วยงานราชการอื่น รวมทัง้องค์การปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคประชาชนในฐานะทีจ่ะเป็นกลไกของ
สงัคมที่จะช่วยให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน๑๔ การขบัเคลื่อนภารกิจด้านยุติธรรมชุมชน ยุติธรรม
ทางเลอืก และยุตธิรรมจงัหวดัจงึต้องการการบรหิารจดัการในลกัษณะของการทาํงานเชงิเครอืขา่ยและการ
ปฏบิตังิานรว่มกนัขององคก์าร ซึง่จากการจดัอบรมสมัมนา และการดงูานในภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชนและ
ยุตธิรรมทางเลอืกในพื้นทีจ่งัหวดั ขอนแก่น (บ้านหนองโก อําเภอกระนวน และบ้านเสยีว อําเภอน้ําพอง) 
จังหวัดบึงกาฬ (ตําบลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ) และการศึกษาดูงานเรื่องการไกล่เกลี่ยขัน้บ้าน ใน
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (แขวงบอลคิําไซ) นัน้ พบว่าในการขบัเคลื่อนยุตธิรรมชุมชนและ
ยตุธิรรมทางเลอืกในพืน้ทีต่่างๆ ใหม้กีารนําระบบดงักลา่วมาใชใ้นการดาํเนินการและมกีารนําไปสูก่ารปฏบิตัิ
อยา่งจรงิจงัเพือ่ใหเ้กดิผลดใีนการสรา้งความยตุธิรรมในสงัคมและใหเ้กดิการมสีว่นรว่มจากสงัคมอยา่งทัว่ถงึ
นัน้ จาํเป็นจะตอ้งมแีนวทางในการผลกัดนัขบัเคลือ่นระบบดงักลา่วใหบ้งัเกดิผล ซึง่แนวทางในการขบัเคลื่อน
ระบบยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกนัน้จะมแีนวทางทัง้ในระดบันโยบายและในสว่นกลาง และระดบั
การดําเนินการในพืน้ทีซ่ึง่ในแต่ละระดบัจะมแีนวทางในการขบัเคลื่อนยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก
ดงันี้คอื 
  

                                                            
๑๔ รายละเอยีดลกัษณะของการดาํเนินการภารกจิซึง่ตอ้งใชก้ารทาํงานในเชงิเครอืขา่ยหรอืการทาํงานรว่มกนัระหวา่งองคก์ารมากกวา่ ๑ 

องคก์ารนัน้สามารถดเูพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารประกอบการอบรมในหวัขอ้ยตุธิรรมชุมชนและยตุธิรรมทางเลอืก การบรูณาการความรว่มมอื

กบัองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินภารกจิดา้นยุตธรรมชุมชนและยตุธิรรมทางเลอืกจะปรากฏดงั

แผนภาพในเอกสารดงักล่าว 
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๑. ข้อเสนอในระดบันโยบายและในราชการส่วนกลาง 
 

 การขบัเคลื่อนผลกัดนันโยบายยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกใหส้ามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัทิี่
บรรลุผลไดต้ามวตัถุประสงคซ์ึง่จะสรา้งความยตุธิรรมในสงัคมไดน้ัน้ จะตอ้งกาํหนดแนวทางการสนบัสนุนซึง่
ในระดบัของการกําหนดนโยบายและในราชการส่วนกลางนัน้จะมแีนวทางในการขบัเคลื่อนภารกจิเพื่อให้
เกดิผลสาํเรจ็ไดด้งันี้คอื 
 

๑.๑ ระดบันโยบาย 
 ๑.๑.๑ การใหค้วามสําคญัของฝ่ายบรหิารในการส่งเสรมิภารกจิด้านยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรม
ทางเลอืกและยุตธิรรมจงัหวดั ในสว่นนี้ผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ ของกระทรวงยุตธิรรมจะตอ้งใหค้วามสาํคญั
กบัเรื่องดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง ทัง้น้ีเพราะการนํานโยบายไปปฏบิตัทิีจ่ะใหเ้กดิผลสาํเรจ็ไดน้ัน้หากผูบ้รหิาร
ของหน่วยงานมคีวามตัง้ใจในการผลกัดนันโยบายดงักล่าวหรอืผูบ้รหิารเหน็ความสาํคญัของนโยบายกจ็ะทาํ
ใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัมิโีอกาสทีจ่ะประสบความสําเรจ็มากยิง่ขึน้ การขบัเคลื่อนนโยบายดา้นยุตธิรรม
ชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืกกเ็ชน่เดยีวกนั หากผูบ้รหิารทุกระดบัใหค้วามสาํคญัและดาํเนินการในการผลกัดนั
นโยบายอย่างจรงิจงัโอกาสในการประสบความสาํเรจ็กจ็ะมมีากยิง่ขึน้ การตดิตามและเอาใจใสข่องผูบ้รหิาร
จะมสีว่นในการกระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิานใหค้วามสาํคญักบัภารกจิดงักลา่วและนําไปดาํเนินการอยา่งจรงิจงั การ
ใหค้วามสาํคญัในสว่นนี้อาจกระทาํไดโ้ดย การกาํหนดใหยุ้ตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกอยูใ่นแผนงาน
หรอืแผนปฏิบตัิของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณให้แก่ภารกิจดงักล่าวอย่างพอเพียงสําหรบัการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึการตดิตามการทาํงานอย่างต่อเนื่อง เป็นตน้ การใหค้วามสาํคญัของผูบ้รหิารต่อเรือ่งนี้
อาจกระทําผ่านการมอบนโยบายของหน่วยงานระดบัต่างๆ การกําหนดให้อยู่ในหลกัสูตรการอบรมและ
สมัมนาที่มกีารจดัขึ้นโดยกระทรวงให้มหีวัข้อดงักล่าวในทุกระดบั ในส่วนน้ีหน่วยงานที่รบัผดิชอบหลกั
จะตอ้งมกีารสือ่สารกบัผูบ้รหิารอยูต่ลอดเวลาถงึการดาํเนินการในการขบัเคลือ่น ผลกัดนันโยบายดงักลา่ว 
 ๑.๑.๒ การกําหนดใหภ้ารกจิยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืกและยุตธิรรมจงัหวดัเป็นภารกจิ
หลกัของกระทรวงยตุธิรรม โดย 
  (๑.) กําหนดใหภ้ารกจิยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืกและยุตธิรรมจงัหวดัเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนยทุธศาสตร ์แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ และแผนแมบ่ทของกระทรวงยตุธิรรมอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ให้
ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งเหน็ความสาํคญัของภารกจิดา้นยุตธิรรมชมุชน และยุตธิรรมทางเลอืก ซึง่หากมกีารกําหนดใน
สว่นนี้ใหอ้ยู่ในแผนของกระทรวงอย่างต่อเนื่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึจะมกีารนําประเดน็ดงักล่าวไปสู่การ
กําหนดแผนงานในระดับของกรมต่อไป การกําหนดภารกิจดังกล่าวในแผนแสดงให้เห็นถึงการให้
ความสาํคญัแก่ภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืกของกระทรวงจนมกีารกาํหนดลงในแผนทีเ่ป็น
ทางการของกระทรวง ซึ่งเมื่อมกีารกําหนดไว้ในแผนแล้วหากหน่วยงานต่างๆ ในสงักดักระทรวงเหน็ถึง
ความต่อเนื่องในการดําเนินภารกิจดังกล่าวก็จะเข้าใจถึงความสําคัญของภารกิจเหล่านี้และจะมีการ
ดาํเนินการอย่างจรงิจงั ไม่ไดม้องว่าภารกจิขา้งตน้เป็นการกําหนดไวเ้ป็นการชัว่คราวหรอืเป็นภารกจิแบบ
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งานฝาก การใหค้วามสาํคญัและนําไปปฏบิตัใินระดบัของหน่วยงานย่อยหรอืในระดบัเจา้หน้าทีก่จ็ะเกดิขึน้
ตามมา ดงันัน้การกําหนดภารกจิด้านยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกไว้ในแผนของกระทรวงอย่าง
ต่อเนื่องจงึเป็นแนวทางทีส่าํคญัในการผลกัดนัและขบัเคลื่อนกระบวนการดงักล่าว นอกจากน้ีในการกาํหนด
ภารกิจเหล่านี้ในแผนของกระทรวง สิ่งที่ต้องมีการดําเนินการควบคู่กับการกําหนดให้ยุติธรรมชุมชน 
ยุติธรรมทางเลอืก และยุติธรรมจงัหวดัอยู่ในแผนงานของกระทรวง ได้แก่ การกําหนดให้มกีารวดัระดบั
ความสาํเรจ็ของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงในการดาํเนินการเรือ่งดงักล่าวดว้ย การกาํหนดในสว่นนี้ทาง 
สพจ. อาจดําเนินการโดยการผลกัดนัผ่านหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการกําหนดแผนและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง และนําเสนอผูบ้รหิารของกระทรวง 
  (๒.) กําหนดให้ภารกิจด้านยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมทางเลือก และยุติธรรมจังหวดัเป็น
ภารกจิหลกัของกระทรวงมากกว่าการเป็นงานฝาก ทัง้น้ีเนื่องจากในสภาพปจัจุบนั ภารกจิด้านยุตธิรรม
ชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืกมกัจะถูกมองว่าเป็นงานฝากทีอ่ยู่นอกเหนือจากภารกจิหลกัของหน่วยงาน และ
หน่วยงานตา่งๆ กจ็ะมงีานประจาํมากอยูแ่ลว้ การใหค้วามสาํคญักบัภารกจิดา้นนี้จงึมกัจะขาดความต่อเนื่อง
หรอืไมไ่ดท้าํอยา่งเตม็ทีม่ากนกั ประกอบกบัการดาํเนินการตามภารกจินี้จะตอ้งทาํงานรว่มกนัหลายฝา่ย ซึง่
เป็นการดาํเนินการทียุ่ง่ยาก ทําใหผู้ป้ฏบิตัไิมรู่ส้กึวา่เป็นภารกจิของตนเอง ดงันัน้แนวทางในการขบัเคลื่อน
นโยบายในส่วนนี้ผูบ้รหิารหรอืส่วนทีก่ําหนดนโยบายขององคก์ารจะตอ้งมทีศันคตหิรอืความเชื่อว่าภารกจิ
ดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกเป็นภารกจิหลกัประการหนึ่งของกระทรวงไมไ่ดท้าํในฐานะทีเ่ป็น
งานฝาก และผลกัดนัใหข้า้ราชการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งดงักลา่วตรงกนั 

(๓.) การใหค้วามสําคญัต่อนโยบายดา้นการบรหิารจดัการระบบยุตธิรรม ในการสนับสนุน
ภารกจิยุตธิรรมชุมชน ในกระบวนการนี้รฐัต้องให้ความสําคญักบัแผนแม่บทดา้นการบรหิารจดัการระบบ
ยุตธิรรมใหอ้ยู่ในระดบัชาต ิรวมทัง้เป็นแผนหลกัในระบบยุตธิรรมแผนหน่ึง รวมทัง้กําหนดใหม้กีารจดัทํา
แผนแมบ่ทดา้นยตุธิรรมชุมชน ซึง่จะนําไปสูก่ารสรา้งกระบวนการกาํหนดบทบาทหน้าที ่ภารกจิหลกัของแต่
ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างกลไกการติดตามกํากับดูแลให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งปฏบิตัติามแผนแมบ่ทดา้นยตุธิรรมชมุชน 
 ๑.๑.๓ การสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในแนวนอนและแนวดิง่ ทัง้ในส่วนของ
เนื้อหาสาระของยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก และความเขา้ใจในสว่นของกระบวนการในการบรหิาร
หรือดําเนินการเรื่องยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก ทัง้นี้ เพราะนโยบายใดๆ ก็ตามจะประสบ
ความสาํเรจ็ในการนําไปปฏบิตัไิดน้ัน้จะขึน้อยู่กบัความรูค้วามเขา้ใจของผูท้ีนํ่านโยบายไปปฏบิตั ิกล่าวคอื
หากผู้ที่เกี่ยวขอ้งมคีวามรู้ความเขา้ใจในนโยบายดงักล่าวและมทีศันคตทิีด่ตี่อนโยบาย กจ็ะทําใหม้คีวาม
ตัง้ใจในการดาํเนินการตามนโยบาย แต่หากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบันโยบาย
แล้วนโยบายก็จะมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติ ดงันัน้ในการ
ขบัเคลื่อนภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกจงึต้องสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง 
(หรอืตวัแสดงในชุมชนนโยบายในเรือ่งน้ี) โดยผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรม
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ทางเลือกมหีน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เขา้มาเกี่ยวขอ้งมากทัง้ในแนวนอนและแนวดิง่๑๕ กล่าวคอื ใน
แนวดิง่ การดาํเนินการดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกจะมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานระดบัต่างๆ 
ตัง้แต่สว่นกลางทีท่าํหน้าทีใ่นการกาํหนดนโยบาย หน่วยงานสว่นภมูภิาคซึง่อยูใ่นพืน้ทีต่่างๆ และหน่วยงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์การภาคประชาชนหรอืหน่วยงานทางสงัคมต่างๆ ส่วนใน
แนวนอน การดําเนินภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกจะมหีน่วยงานเขา้มาเกีย่วขอ้งหลาย
หน่วยงานและไม่ได้อยู่ในสงักดักระทรวงเดยีวกนั จงึต้องมกีารดําเนินการในลกัษณะเครอืข่ายหรอืการ
ทํางานร่วมกันขององค์การ การมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากจําเป็นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้การขบัเคลื่อนและผลกัดนัภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกจงึ
ตอ้งมกีจิกรรมทีป่ระสานความเขา้ใจระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารดําเนินการส่งผลตามที่
ตอ้งการ โดยการสรา้งความเขา้ใจจะตอ้งดาํเนินการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาของยุตธิรรมชมุชนและ
ยุตธิรรมทางเลอืกแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทัง้ในเรื่องของหลกัการ เน้ือหาสาระ รวมถงึ
เทคนิคและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นระบบยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจตรงกนัใน
เรื่องดงักล่าว (ระดบัความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในกระทรวงอาจยงัเข้าใจเนื้อหาสาระของ
ยตุธิรรมชมุชนและยุตธิรรมทางเลอืกไมต่รงกนั การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งจงึเป็นสิง่จาํเป็น
และส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ) การดําเนินการในส่วนนี้อาจกระทําผ่านการจัด
ฝึกอบรมสมัมนาแก่ขา้ราชการและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้ใจเรื่องดงักล่าวเป็นระยะไป สว่นในเรื่องของ
การบรหิารจดัการหรอืการดําเนินการนัน้ การดําเนินภารกจิด้านยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกจะ
ต้องการระบบการบรหิารทีท่ํางานในลกัษณะเครอืข่ายหรอืการทํางานร่วมกนั มกีารบูรณาการการปฏบิตัิ
ภารกจิของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค องคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์การภาค
ประชาชน หน่วยงานเพยีงหน่วยเดยีวไม่สามารถดําเนินการได้โดยลําพงั การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
ระบบการบรหิารงานในภารกจินี้จะต้องใหห้น่วยงานระดบัต่างๆ ของกระทรวงเขา้ใจในเรื่องเหล่านี้ด้วย
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั หากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งดงักล่าวจะทาํใหเ้กดิการทาํงาน
รว่มกนัหรอืเกดิการเปลีย่นแปลงทศันคตขิองเจา้หน้าทีใ่นเรื่องของการมุง่ทาํงานใหส้าํเรจ็โดยองคก์ารเดยีว
เปลีย่นแปลงไปดว้ย ซึง่การดําเนินการในสว่นนี้ สพจ. อาจจดัฝึกอบรมหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
ในเรื่องของเนื้อหาสาระของระบบยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก และจดัอบรมเพื่อใหค้วามรูใ้นเรื่อง
ของการบรหิารจดัการหรอืการดาํเนินการภารกจิดงักล่าวซึง่ตอ้งอาศยัการทาํงานในลกัษณะของการทาํงาน
ในเชงิเครอืข่ายหรอืการทํางานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหน่วยงานเพยีงหน่วยเดยีวไม่สามารถ
ดําเนินการได้ การจดัทําเอกสารเพื่อรณรงค์และสร้างความเขา้ใจในเรื่องเหล่าน้ี นอกจากนี้อาจสลบักบั
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกในการจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความ

                                                            
๑๕ รายละเอียดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นยติุธรรมชุมชน และยติุธรรมทางเลือกในระดบัต่าง ๆ สามารถดูเพิ่มเติมไดจ้ากแผนภาพ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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เขา้ใจอย่างต่อเนื่อง หรอืการจดัประชุมสมัมนาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้
เกดิความต่อเน่ืองในการดําเนินการ การใหห้น่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมในการจดักจิกรรมหรอืการเป็น
เจ้าภาพร่วมกนัหรอืสลบักนัจดักจิกรรมต่างๆ นัน้ จะช่วยใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องยุตธิรรมชุมชน 
ยุตธิรรมทางเลอืก และเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดแีก่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งอนัจะสง่ผลต่อการทํางานร่วมกนัใน
ระยะยาวดว้ย 
 ๑.๑.๔ การจดัสรรระบบการให้รางวลัจากการดําเนินภารกจิด้านยุติธรรมชุมชนและยุตธิรรม
ทางเลือก เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสําคญักับเรื่องดงักล่าว ทัง้น้ีเพราะในการดําเนินการต่างๆ ใน
หน่วยงานของรฐัจํานวนมากไม่ประสบผลตามที่ต้องการเพราะมกีารดําเนินการในลกัษณะของงานฝาก 
กล่าวคอืไมใ่ช่ภารกจิหลกัของหน่วยงานแต่จะตอ้งมาดาํเนินการในลกัษณะงานฝาก ดงันัน้หน่วยงานทีต่อ้ง
ดําเนินการก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ทัง้นี้ เพราะหน่วยงานมีภารกิจหลักที่ตนเองต้อง
รบัผดิชอบอยู่แลว้ ทําใหไ้ม่สามารถจดัสรรทรพัยากรต่างๆ มาทําภารกจิทีร่บัฝากไดอ้ย่างเตม็ทีท่ ัง้ในดา้น
ของเวลา งบประมาณ รวมถงึการขาดความรูใ้นเรือ่งดงักลา่วเนื่องจากไมใ่ชภ่ารกจิหลกัของตน ดงันัน้การจะ
ผลกัดนัและขบัเคลื่อนภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก องคก์ารจะตอ้งมกีารประเมนิผลงาน
และให้รางวลัต่อการทํางานในส่วนดงักล่าวเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบตัิงานเหน็ความสําคญัและดําเนินการในเรื่อง
ดงักล่าวอยา่งจรงิจงั การใหร้างวลัจะเป็นเครือ่งมอืประการหนึ่งในการบรหิารงานทีจ่ะสรา้งวฒันธรรมในการ
ทํางานขององคก์าร หากมกีารใหร้างวลักบัภารกจิในดา้นนี้ผูป้ฏบิตังิานกจ็ะรบัรูถ้งึความสาํคญัของภารกจิ
ดงักล่าว 
 ๑.๑.๕ การส่งเสรมิใหเ้กดิกฎหมายที่สนับสนุนให้ใช้กระบวนการด้านยุติธรรมทางเลอืก เช่น 
พ.ร.บ. การไกล่เกลีย่ในชัน้พนักงานสอบสวน เป็นต้น และรวมถงึการสนบัสนุนกฎหมายทีส่รา้งโอกาสของ
ชมุชนในการมสีว่นรว่มในกระบวนการยตุธิรรมเพิม่มากขึน้ 
 

๑.๒ ในราชการสว่นกลาง 
 (๑.) การใหส้่วนกลางทําหน้าทีใ่นการเป็นหน่วยงานสนับสนุน (back office) ใหแ้ก่สาํนักงาน
ยุติธรรมจงัหวดั และสนับสนุนภารกจิด้านยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก ทัง้น้ีเพราะภารกจิด้าน
ยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืก รวมถงึงานดา้นยุตธิรรมจงัหวดัเป็นภารกจิหลกัของกระทรวงในการส่ง
มอบความยุตธิรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ การดําเนินการต่างๆ จงึมุ่งเน้นที่ประชาชนในฐานะที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย การบรหิารงานจะมุ่งเน้นทีก่ารสรา้งผลงานคอืการเขา้ถงึความยุตธิรรมแก่ประชาชน ดงันัน้
หน่วยงานและเจา้หน้าทีใ่นสว่นต่างๆ ของกระทรวงจะตอ้งสนบัสนุนภารกจิเหล่านี้ดว้ย ไม่เพยีงมองว่างาน
เหล่านี้ไม่ใช่งานของตนเองและผลกัใหห้น่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรบัผดิชอบเพยีงหน่วยเดยีวซึ่งจะทําให้
การดาํเนินการบงัเกดิผลไดย้าก การรว่มกนัทําหน้าทีน่ี้หน่วยงานสนับสนุนจะทาํหน้าทีใ่นการอํานวยความ
สะดวกหรือให้การช่วยเหลือในเรื่องของปจัจัยการบริหารเพื่อให้ยุติธรรมจังหวัด และการดําเนินการ
ขบัเคลื่อนยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืกสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ทัง้การสนบัสนุนดา้น
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งบประมาณ เครือ่งมอื อุปกรณ์ในการทาํงาน รวมทัง้การสนบัสนุนในประเดน็ทางวชิาการต่างๆ ซึง่ในสว่นนี้ 
สพจ. ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัจะต้องมกีารประสานงานกบัหน่วยงานของกระทรวงทีท่ําหน้าทีใ่นการ
สนบัสนุนอยา่งใกลช้ดิ และอาจขอใหผู้บ้รหิารของกระทรวงชว่ยในการเรง่รดัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ยอกี
ทางหนึ่ง 
 (๒.) การสรา้งระบบการประสานงานในระยะยาว การดาํเนินการในลกัษณะของหน่วยงานแบบ
เครอืข่ายหรอืการทํางานในชุมชนนโยบายนัน้ปญัหาที่มกัจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อความสําเรจ็ของ
องค์การแบบเครอืข่ายคอืความต่อเนื่องในระยะยาว ทัง้นี้เพราะการทํางานร่วมกนัมกัจะอยู่บนฐานของ
ความสมัพนัธส์ว่นตวัหรอืความไวว้างใจกนั ซึง่จะเป็นเรือ่งเฉพาะบุคคล ดงันัน้เมือ่มกีารสบัเปลีย่นผูท้ีเ่ขา้มา
ทําหน้าที่หรอืมกีารย้ายผูท้ี่ดํารงตําแหน่งการสรา้งความสมัพนัธ์ต่างๆ จงึมกัจะต้องเริม่ต้นใหม่ทําให้เกดิ
ปญัหาในการดาํเนินการอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้การสรา้งระบบการประสานงานทัง้สว่นทีเ่ป็นทางการและสว่นที่
ไมเ่ป็นทางการอยา่งต่อเนื่องจงึเป็นภารกจิทีส่าํคญัทีจ่ะชว่ยในการขบัเคลื่อนการดาํเนินภารกจิดา้นยุตธิรรม
ชมุชนและยตุธิรรมทางเลอืก การดาํเนินการในลกัษณะของการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ที่
เกีย่วขอ้งเหล่านี้จงึตอ้งดาํเนินการในลกัษณะของงานประจําทีม่กีารดาํเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
จดัประชุมสมัมนาประจาํปีของหน่วยงานทีด่าํเนินการดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกเพือ่นําเสนอ
ผลงานของหน่วยงานต่างๆ และการถอดบทเรยีนเพื่อเป็นตวัอย่างแก่หน่วยงานหรอืพื้นที่อื่นๆ กจิกรรม
เหล่านี้นอกจากเป็นการสรา้งระบบความสมัพนัธ์หรอืเครอืข่ายในการทํางานร่วมกนัแล้วยงัมสี่วนเป็นการ
สร้างระบบการเรยีนรู้ร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย การสร้างระบบการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนี้ควรมกีารวางระบบการทาํงานรว่มกนัทัง้ในสว่นทีส่ามารถวางระบบอยา่งเป็น
ทางการได ้และการประสานในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีไ่มม่คีวามเป็นทางการมากนัก เพื่อใหเ้กดิ
ความคล่องตวัและไม่ต้องอิงกบัการทํางานแบบระบบราชการอย่างเต็มรูป ทัง้นี้เพราะในชุมชนและการ
ทํางานร่วมกบัชาวบา้นระบบทีม่คีวามสะดวกคล่องตวัอาจทําใหเ้กดิความรูส้กึเป็นมติรมากกว่าการทํางาน
แบบราชการทีม่คีวามแขง็ตวัและเป็นทางการ 
 
            การขบัเคลื่อนภารกจิด้านยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมทางเลอืก และด้านยุติธรรมจงัหวดันัน้ การ
ดาํเนินการในสว่นของนโยบายและหน่วยงานในสว่นกลางจะเป็นแรงผลกัดนัและขบัเคลือ่นทีส่าํคญัทีจ่ะสง่ผล
กระทบต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
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๒. ข้อเสนอในระดบัพืน้ท่ีจงัหวดั/ชมุชน 
 
 ในการขบัเคลือ่นภารกจิยตุธิรรมชมุชน ยตุธิรรมทางเลอืกของสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดันัน้ จะตอ้งมี
แนวทางในการดําเนินการในระดบัพืน้ทีห่รอืในจงัหวดัต่างๆ เพื่อใหก้ารดําเนินการเกดิผลตามเป้าหมายที่
วางไว ้ในการดาํเนนิการในระดบัพืน้ทีม่ขีอ้เสนอแนะแนวทางในการดาํเนนิการดงันี้ 

 ๒.๑ การเน้นบทบาทในการประสานงาน ภารกจิด้านยุตธิรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลอืก เป็น
ภารกจิทีม่แีนวทางในการดําเนินการหลากหลาย ซึง่ต้องการทัง้องคค์วามรูเ้ฉพาะเรื่องและความรูใ้นเรื่อง
ยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก ซึง่การทาํงานจงึตอ้งอาศยัหน่วยงานต่างๆ จํานวนมาก การทาํงานจงึ
ตอ้งทาํในลกัษณะเครอืขา่ย ดงันัน้ในระดบัพืน้ทีผู่ท้ ีเ่ขา้มารบัผดิชอบภารกจิดงักล่าวจะตอ้งทาํงานในลกัษณะ
ของผูป้ระสานงานหรอืตวัเชื่อมเครอืขา่ยต่างๆ มากกว่าการทีจ่ะเป็นผูท้ีท่าํหน้าทีใ่นลกัษณะของหน่วยงาน
ปฏบิตัทิีมุ่ง่เน้นการปฏบิตั ิหรอืการทาํงานในลกัษณะของรฐัจดัการ การเน้นบทบาทของผูป้ระสานงานเป็น
หลกั ผูท้าํหน้าทีย่ตุธิรรมจงัหวดั ทีมุ่ง่เน้นภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชน ยุตธิรรมทางเลอืกจะตอ้งมลีกัษณะเป็น
นักประสานงานมากกว่าการทํางานในสายงานใดสายงานหนึ่ง การประสานงานในส่วนนี้จะต้องทําหน้าที่
ประสานทัง้ระหว่างส่วนงานในส่วนกลางกบัหน่วยงานในระดบัพื้นที ่และการประสานหน่วยงานต่างๆ ใน
ระดบัพื้นที่ซึ่งอยู่ในสงักดัต่างกนั เช่น การประสานระหว่างหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กบั
หน่วยงานราชการส่วนภูมภิาค และองค์การประชาชนต่างๆ ดงันัน้การปฏบิตัภิารกจิด้านยุตธิรรมชุมชน 
ยุติธรรมทางเลือกจะเน้นบทบาทในการประสานงานมากกว่าการลงมอืปฏิบตัิเองในทุกเรื่อง ซึ่งส่วนนี้
ทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานดว้ย 

 ๒.๒ คุณลกัษณะของผูป้ฏบิตัหิน้าทียุ่ตธิรรมจงัหวดั ซึง่จะขบัเคลื่อนภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชนและ
ยุตธิรรมทางเลอืก จะต้องเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะเป็นตวัประสาน หรอืผูท้ ีเ่ป็นตวักระตุ้นมากว่าการเป็นผูท้ีล่งมอื
ดําเนินการหลกั ดงันัน้การเลอืกบุคคลทีจ่ะเขา้มาทําหน้าทียุ่ตธิรรมจงัหวดัจงึเป็นสิง่สําคญั ทัง้นี้เพราะใน
ภารกิจอื่นๆ ของกระทรวงจะเป็นภารกิจเฉพาะด้านที่ต้องการคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่นงาน
ราชทณัฑจ์ะตอ้งทําหน้าทีใ่นการควบคุมผูต้อ้งขงั ดงันัน้บุคลกิของผูท้ ีด่าํรงตําแหน่งจะเน้นดา้นการควบคุม 
การรกัษากฎระเบยีบ ซึง่ต้องมลีกัษณะทีเ่ขม้งวด เน้นความเป็นกฎ ระเบยีบ ซึง่ลกัษณะเหล่านี้จะต่างจาก
การทํางานในเชิงการประสานงานและทํางานในฐานะของผู้ที่เป็นตัวกระตุ้นและผู้ที่ทํางานในลักษณะ
เบื้องหลงั ดงันัน้การเลอืกบุคคลทีจ่ะเขา้มาดํารงตําแหน่งยุตธิรรมจงัหวดั ซึ่งจะเขา้มาทําภารกจิด้านการ
สง่เสรมิยตุธิรรมชมุชน และยตุธิรรมทางเลอืกจงึตอ้งการบคุคลทีท่าํหน้าทีใ่นลกัษณะของผูก้าํกบั หรอืผูเ้ขยีน
บทมากกว่าผูแ้สดงซึง่จะสง่ผลกระทบต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินการของยุตธิรรมจงัหวดั และการสง่เสรมิ
งานดา้นยตุธิรรมชมุชนและยตุธิรรมทางเลอืก 



๑๖ 
 

 ๒.๓ การจดักจิกรรมรว่มกบัเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนื่อง ภารกจิดา้นยตุธิรรมชมุชนและยตุธิรรมทางเลอืก
ในระดบัพื้นที่จะประสบความสําเรจ็เพยีงใดขึ้นกบัความต่อเนื่องในการดําเนินในด้านน้ี การมกีจิกรรมที่
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และการสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างยุตธิรรมจงัหวดักบัผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งจงึเป็น
ปจัจยัพืน้ฐานของการทาํงานดา้นนี้ ดงันัน้แนวทางประการสาํคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรม
ทางเลอืกคอืการจดักจิกรรมรว่มกนัของผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเนื่องในระดบัพืน้ที ่ในสว่นนี้สาํนกังานยุตธิรรม
จงัหวดัจะตอ้งทําหน้าทีใ่นการประสานงานและเป็นตวัเชือ่มในการดาํเนินการ และสว่นราชการในสว่นกลาง
ทําหน้าที่สนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ เครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้การสนับสนุนในเชงิ
วชิาการทีจ่ะชว่ยใหก้ารสนบัสนุนงานในพืน้ที ่

 ๒.๔ การคดักรองและถอดบทเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้จากพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการ
ดาํเนินการดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกเพื่อนําไปสูก่ารสรา้งแนวทางสาํหรบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ในการ
ดาํเนินการในเรือ่งดงักล่าว การดาํเนินการในระดบัพืน้ทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ยิง่ขึน้หากแต่ละพืน้ทีม่คีวาม
พยายามในการถอดบทเรยีนจากกรณีของพื้นทีท่ีม่ผีลการดําเนินการดงักล่าวไดด้ ีภารกจิในส่วนน้ีจะเป็น
การสร้างองค์ความรู้ให้แก่องค์การและเป็นฐานสําหรบัการพฒันางานด้านยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม
ทางเลอืกในระยะยาว การผลกัดนัภารกจิดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืกใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม
และสามารถนําไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธผิลในพื้นทีต่่างๆ นัน้ การกําหนดแนวทางในการขบัเคลื่อนเป็นสิง่
สําคญั ดงันัน้การดําเนินการขา้งต้นจะเป็นส่วนช่วยในการผลกัดนัให้ภารกจิดงักล่าวสามารถนําไปสู่การ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 ๒.๕ การถอดบทเรยีนที่ได้จากการดูงานระดบัชุมชน จากการดูงานในระดบัชุมชนสามารถถอด
บทเรยีนถงึปจัจยัสนับสนุนในการนําแนวคดิยุตธิรรมชุมชนไปใช้ใหป้ระสบผลสําเรจ็ ได้แก่ ปจัจยัดา้นตวั
บุคคลผูท้าํหน้าทีไ่กลเ่กลีย่ ปจัจยัดา้นวฒันธรรม และปจัจยัดา้นกฎหมาย 

 ๒.๕.๑ ปจัจยัดา้นตวับุคคลผูท้ําหน้าทีไ่กล่เกลีย่ นัน้พบว่ายิง่ผูท้ีท่ําหน้าทีไ่กล่เกลีย่มคีวาม
น่าเชื่อถอืมากเท่าใด ยิง่ทําใหก้ารไกล่เกลีย่เป็นไปอย่างราบรื่นมากเท่านัน้ ซึ่งผูไ้กล่เกลีย่อาจมตีําแหน่งที่
เป็นทางการ หรอืไมเ่ป็นทางการกไ็ด ้เช่น เป็นนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล หรอืเป็นกํานัน เป็นปราชญ์
ชาวบา้น เป็นผูผ้่านการบวชเรยีนมาอย่างยาวนาน เพราะจะทําใหคู้่กรณีใหค้วามเคารพนับถอื อกีทัง้ผูท้ํา
หน้าทีไ่กลเ่กลีย่ยงัมทีุนทางสงัคมสงู สามารถดงึทรพัยากรต่างๆเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอืใหก้ระบวนการไกล่
เกลีย่ทาํไดส้ะดวกขึน้ 

๒.๕.๒ ปจัจยัดา้นวฒันธรรม พบว่าการทีชุ่มชนมวีฒันธรรมทีแ่ขง็แกร่ง ทําใหก้ารไกล่เกลี่ย
ทาํไดส้ะดวกขึน้ เช่น การมวีฒันธรรมเจา้โคตร การทีค่นในชุมชนมคีวามสมคัรสมานสามคัคผีกูพนักนัอยา่ง
แน่นแฟ้นกนัเป็นทุนเดมิ กจ็ะทาํใหก้ารนําแนวคดิยตุธิรรมชมุชนมาใชไ้ดบ้รรลุผลมากขึน้ 



๑๗ 
 

๒.๕.๓ ปจัจยัดา้นกฎหมาย พบว่าการมกีฎหมายดา้นยุตธิรรมชุมชนและยุตธิรรมทางเลอืก
กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหก้ระบวนการทาํงานมรีะบบทีช่ดัเจนมากขึน้ เพราะกฎหมายยุตธิรรมชุมชนถูก
บรรจุอยูใ่นระบบงานยุตธิรรมหลกัของประเทศ เชน่ กรณขีองแขวงบอลคิาํไซ สปป.ลาว เป็นตน้ 

 
  



๑๘ 
 

ข้อเสนอแนะในระดบันโยบายและราชการส่วนกลาง และระดบัพื้นท่ี ขา้งตน้นัน้สามารถสรุปออกได้
ดงันี้ 

 

ระดบัของ
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางในการปฏิบติั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บทบาทของสพจ. 

ข้อเสนอแนะในระดบั
นโยบายและราชการ
ส่วนกลาง 

- การกําหนดภารกิจยุติธร รม
ชมุชน 

- การให้ความสําคัญของฝ่าย
บรหิาร 

- การกาํหนดภารกจิฯ เป็นภารกจิ
หลกัของกระทรวง 

- ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ข อ ง
ผูเ้กีย่วขอ้งในแนวดิง่และแนวราบ 
- กระบวนการสรา้งส่วนกลางใหเ้ป็น
หน่วยงานสนบัสนุน (back office) 
- การสร้างระบบการประสาน 
งานในระยะยาว 

- การสร้างและจดัสรร ระบบการ
ใหร้างวลั 

- การให้ความสําคญัต่อนโยบาย
ดา้นการบรหิารจดัการระบบยุตธิรรม 
ในการสนับสนุนภารกิจยุติธรรม
ชมุชน 

- ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก ฎหม า ยที่
สนับสนุนการใชก้ระบวนการยุตธิรรม
ทางเลอืก 

- กระทรวงยตุธิรรม 
- สํ า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ

ยทุธศาสตร ์
- กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ กรมคมุประพฤต ิ

- สนับสนุนกระบวนการ
ให้เกิดผ่านการจัดทําแผน
หรือยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น
แ ผ น ง บป ร ะ ม าณ  แ ผ น
อัตรากําลัง และแผนการ
ดําเนินงาน หรือโครงการ
ของสว่น สพจ. 
 

ข้ อ เสนอแนะระดับ
พืน้ท่ี 

- เ น้นบทบาทในการประสาน 
ง าน ใ น ร ะ ดับ ชุ ม ชน ใน ลัก ษณะ
เครอืขา่ย 

- คณุสมบตัขิองเจา้หน้าที ่สยจ. 
- การสร้างและประสานเครอืข่าย

การทาํงานของหน่วยงานในพืน้ที ่
- การคดักรองและถอดบทเรยีนที่

สาํคญัเพือ่เป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้น
พืน้ที ่

- อปท .จังหวัด  ชุมชน 
และประชาชน 

- สยจ.แต่ละแหง่ 
- ชุมชน สยจ.แต่ละแห่ง 

และ อปท. ในพืน้ที ่
- ชมุชน สยจ.แต่ละแหง่ 

- ประสานความร่วมมือ
ไ ป ยั ง ห น่ ว ย ง า น ที่ มี
หน่วยงานลูกในพื้นที่ เช่น
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
ประสานการทาํงานในพืน้ที ่

 



ภาคผนวกภาคผนวก  
 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 

สาํนกัพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารยตุธิรรมจงัหวดัและยุตธิรรมทางเลอืก สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม 
รว่มกบั คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ผูร้บัผิดชอบโครงการและบคุลากรในโครงการ 
นักวิจยัประจาํโครงการ 
 
1. รองศาสตราจารยว์นัชยั  มีชาติ  หวัหน้าโครงการ 
 (อาจารยป์ระจาํคณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนองัรดีนูงัต ์กทม. ๑๐๓๓๐. โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๗๒๑๒, 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๗๒๕๖ มอืถอื ๐๘๙ ๗๗๑ ๑๕๖๔, E-mail: wanchai_me@yahoo.com 
 
2. ดร. ศยามล  เจริญรตัน์   นักวิจยัประจาํโครงการ 
 (นกัวจิยั สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท กทม. ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๗๓๘๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๕๕๒๓, E-mail: saya21@yahoo.com 
 
3. นางสาวรศัมี  เอกศิริ   ผูช่้วยนักวิจยั 
 (ผูช้ว่ยนกัวจิยั สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท กทม. ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๗๓๘๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๕๕๒๓, E-mail: meejaja_e@hotmail.com 
 
4. นางสาววิชชตุา  อิสรานุวรรธน์  ผูช่้วยนักวิจยั 
 (ผูช้ว่ยนกัวจิยั คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนองัรดีนูงัต ์กทม. ๑๐๓๓๐. โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๗๒๑๒, 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๗๒๕๖ มอืถอื ๐๘๐ ๖๒๖ ๐๒๙๙, E-mail: whitchuta.i@gmail.com 

 
 
 
 



ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. จฑุารตัน์  เอ้ืออาํนวย  ท่ีปรึกษาโครงการ 
 (อาจารยป์ระจาํคณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนองัรดีนูงัต ์กทม. ๑๐๓๓๐. โทร. ๐๒ ๒๑๘ ๗๒๔๐, 
โทรสาร ๐๒ ๒๑๘ ๗๓๐๐ มอืถอื ๐๘๑ ๙๓๙ ๓๕๗๕, E-mail: Jutharat.u@chula.ac.th 
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