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กลุ่มอาํนวยความยุติธรรม 
เพือ่ลดความเหล่ือมลํ้า 

“คานงัดการเปล่ียนแปลงกระบวนการยุติธรรมไทย”  
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หลักการพื้นฐาน 

สิทธิความเป็นพลเมอืงท่ีเท่าเทียมกันจากบริการของรัฐ 
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คนจนท่ีสดุ คนรวยท่ีสดุ 

คนมีการศึกษา คนไม่มีการศึกษา 

เท่าเทียม 

ยุติธรรม 

ประเด็นพจิารณา 
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ส่วนราชการในประเทศไทย 

กระทรวง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู 
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ปัญหาเชิงโครงสร้างและการปฏิบติั 

ช้ีเป้าอย่างเดียว/แยกส่วนไปทาํเอง 
ผูป้ฏิบติังานจริง/ไมรู่้ 

และไมไ่ด้รับการสนับสนนุ 
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การส่งต่อภารกิจส่วนกลาง ภมูิภาค 

ส่วนกลาง 

นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ส่วนภมูภิาค 

ผูว่้าราชการ
จังหวัด 

ส่วนราชการ
ระดับจังหวัด/

ท้องท่ี 

องค์การ
ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

นายอาํเภอ/ 
กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น 

เทศบาล/ 
อบต. 

กรม/ 
ราชการส่วนกลาง/ส่วนภมูภิาค 
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อาํนาจ หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.๒๗  

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

1. อาํนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่

ราษฎรในหมูบ่า้น 

2. สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน รวมท้ังส่งเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีในท้องท่ี 

3. ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการ

กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. รับฟังปัญหา และนาํความเดือดร้อน ทุกข์สุข และความต้องการท่ีจําเป็นของ

ราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินหรือองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพือ่ให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 

5. ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการ

ให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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6. ควบคมุดแูลราษฎรในหมูบ่า้นให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ โดยกระทาํตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการได้

แนะนาํ 

7. อบรมหรือช้ีแจงให้ราษฎรมคีวามรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ ในการน้ี สามารถเรียกราษฎรมาประชมุได้ตามสมควร 

8. แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณ ประโยชน์ เพื่อบาํบัดปัดป้อง

ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการช่วยเหลือ บรรเทาทกุข์

แก่ผูป้ระสบภัย 

9. จัดให้มีการประชมุราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจาํอย่างน้อยเดือนละ

หน่ึงคร้ัง 

อาํนาจ หน้าท่ีของผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.๒๗  

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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อาํนาจหน้าท่ีของ  อปท.  

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาํบลมอีาํนาจหน้าท่ีในการพฒันาตาํบล ท้ังในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

มาตรา 67 ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาํบล มหีน้าท่ีต้องทาํใน

เขตองค์การบริหารส่วนตาํบล ดังต่อไปน้ี 

  (1) จัดให้มีและบาํรงุรักษาทางนํ้าและทางบก 

  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ัง กาํจัดมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 

  (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

  (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร 

  (7) คุ้มครอง ดแูล และบาํรงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  (8) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
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อาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบล  

มาตรา 68 ภายใต้บงัคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาํบลอาจ จัดทาํกิจการใน

เขตองค์การบริหารส่วนตาํบล ดังต่อไปน้ี 

  (1) ให้มีน ํ้าเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

  (2) ให้มีและบาํรงุการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

  (3) ให้มีและบาํรงุรักษาทางระบายนํ้า 

  (4) ให้มีและบาํรงุสถานท่ีประชมุ การกีฬา การพกัผอ่นหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 

  (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

  (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

  (7) บาํรงุและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

  (8) การคุ้มครองดแูลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผน่ดิน 

  (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

  (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

  (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
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มีหน้าท่ี ไม่มีเงิน ไม่มีหน้าท่ี มีเงิน 

ความต่างระหว่างท้องท่ีและท้องถ่ิน 

ท้องท่ี ท้องถ่ิน 
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หน้าท่ีเครือข่ายยุติธรรมชมุชน 
1. รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือ ดูแล ให้คาํแนะนาํ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผูท่ี้ถกู

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ หรือต้องการคําแนะนําเบื้ องต้นทางด้านกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม 

2. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชมุชน  

3. ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชมุชน 

4.  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผูท่ี้ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรม หรือ

ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพือ่ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 

5. ให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการบาํบัดแก้ไขฟ้ืนฟู  และการสงเคราะห์ผูพ้น้โทษให้กลับตน

เป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทาํผดิซํ้า 

6. เฝ้าระวัง แจ้งข่าว แจ้งเบาะแสทางคดีความหรือการกระทาํความผดิกฎหมาย 

7.พจิารณาส่งต่อเร่ืองตาม (1)-(6) ไปยังศูนย์ยุติธรรมชมุชน หรือสาํนักงานยุติธรรม

จังหวัด รวมถึงการติดตามและแจ้งผลการดาํเนินงานหรือผลความคืบหน้าแล้วแต่

กรณีแก่ผูร้้องหรือผูข้อความช่วยเหลือ 

8.หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
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โครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชมุชน  

“องค์กรภาคประชาชน” 
1.ผูใ้หญ่บา้นทกุหมูบ่า้นในตาํบล น้ัน ๆ เลือกกันเอง จาํนวน 2 คน 
2.สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในตาํบลน้ัน ๆ เลือกกันเองจาํนวน 2 คน  

3.ประธานศูนย์ยุติธรรมชมุชนเดิมท่ีกระทรวงยุติธรรมได้จัดต้ังข้ึนก่อนในตาํบลน้ัน ๆ จาํนวน 

1 คน(ถ้าม)ี 

4.ตาํรวจชมุชน(Community Policing) ในตาํบลน้ัน จาํนวน 1 คน 

5.ผูน้าํหรือผูแ้ทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บา้น เลือกกันเอง จาํนวน 2 คน 

6.ผูท้รงคณุวุฒิท่ีกรรมการเห็นชอบร่วมกันอีกไมเ่กิน 2 คน 

7. นิติกรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล

แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

 ให้กรรมการเลือกประธานกรรมการ เป็นรองประธานกรรมการ 2 คน  ท่ีเหลือเป็นกรรมการ 

ผูก้าํกับการสถานีตาํรวจภธูรในพื้นท่ีตาํบล ปลัดอําเภอผูป้ระสานงานประจาํตาํบล พฒันากรตาํบล 

กาํนัน นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล และผูแ้ทนยุติธรรมจังหวัด 

เป็นท่ีปรึกษา 
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สคปจ,648 

สยจ. 413 
ควบรวม 

ศูนย์ยุติธรรมชมุชน 

กระทรวงยุติธรรม 

1,061 

กว่าทศวรรษ เครือข่ายยุติธรรมชมุชนและศูนย์ยุติธรรมชมุชน 

อปท. ชมุชน อ่ืนๆ 

624 

348 

88 

สถานที่ตั้งที่ทําการ 

60% 32% 8% 
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MOU การอาํนวยความยุติธรรมเพือ่ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

1 
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เครือขายและศูนยยุติธรรมชุมชน 

เครือขายยุติธรรมชุมชน ที่ตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน 

อบต. หรือเทศบาลตําบล กํานัน ผูใหญบาน 
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เป้าหมาย 

เครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชมุชน 

(ต้ังบนท่ีทาํการ อปท.) 

 อบรมนายอาํเภอ ท้องถ่ินจังหวัด 

ปลัดอาํเภอฝ่ายอาํนวยความเป็น

ธรรม เป็นวิทยากรตัวคณู 

 อบรมกาํนันผูใ้หญ่บา้น แต่งต้ังเป็น

เครือข่ายยุติธรรมชมุชน 

 จัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชมุชน ข้ึนในทกุ

องค์กรปกครองส่วนถ่ิน  

พื้นท่ีดาํเนินการ 
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ระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการจัดการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒๘  

ในกรณีท่ีส่วนราชการท่ีได้รับคาํร้องทกุข์เห็น

ว่าคาํร้องทกุข์ท่ีรับไว้อยู่ในอาํนาจ หน้าท่ีของ

ส่วนราชการอ่ืน ให้ส่งคาํร้องทุกข์น้ันไปยัง

ส่วนราชการอ่ืนท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเพื่อดาํเนิน 

การต่อไป 

บัดน้ี ได้รับเร่ืองของท่านแล้ว ได้ผลประการใด

จะแจ้งให้ทราบ (พรบ.ข้อมลูข่าวสารฯ) 

ปัญหา :: หมดอายุความ หรือผูร้้องติดคุก หรือ

เสียชีวิตแล้วก็ยังไม่แจ้งให้ทราบ 
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อัยการ 

สคช. 

ไกล่เกล่ีย 
 ประนอม และระงับ 

ข้อพพิาท  ช่วยเหลือทาํนิติ
กรรมและ 

สัญญาต่างๆ  

ให้คาํปรึกษา 
ปัญหาทางกฎหมาย

ฟรี 

การให้ 
ความรู้ทางกฎหมาย 

แก่ประชาชน  

ให้คาํปรึกษากฎหมาย
คนไทยในต่าง ประเทศ 

และญาติท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย  

ฟ้องคดี 
ให้คาํปรึกษาและ

ช่วยเหลือคดีเก่ียวกับ
ผูบ้ริโภค  

คุ้มครอง 
สิทธิทางศาลตาม

กฎหมายกาํหนดให้เป็น
อาํนาจหน้าท่ีพนักงาน

อัยการ  

ช่วยเหลือทางอรรถ
คดีแก่ผูย้ากจน และ
ไม่ได้รับความเป็น

ธรรม 

สาํนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.)  

สาํนักงานอัยการสงูสดุ 

จัดทนายความอาสาดาํเนินการ 

ต้ังผูจั้ดการมรดก การร้อง

ขอรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม 

การร้องขอให้ศาลต้ังผูป้กครอง 

ฯลฯ 
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ให้กระทรวง 
มหาดไทยมหีน้าท่ี
กาํกับดแูลและ

อาํนวยการให้การ
บริหาร ให้จังหวัดจัดต้ังศูนย์

ดาํรงธรรมข้ึนใน
จังหวัด 

ให้ทกุกระทรวง กรม 
ส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐ 

สนับสนนุการ
ดาํเนินการ ให้ ผวจ. บรูณาการ

การบริหารจัดการ
ร่วมกับหัวหน้าส่วน

ราชการ 

ให้สาํนักงบประมาณ
สนับสนนุงบประมาณ

ในการดาํเนินงาน 

กรณีท่ีจาํเป็น 
ต้องดาํเนินการ

รัฐบาล ให้ ผวจ. มี
อาํนาจส่ังการ บงัคับ

บญัชา 
ศูนย์ดาํรง

ธรรม 

เรือ่ง การจัดต้ังศูนย์ดาํรง

ธรรม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

การบรหิารงานระดับจังหวัดและ

ให้การปฏิบัติงานของส่วน

ราชการในจังหวัดสามารถ

ให้บรกิารประชาชน ได้อย่าง

เสมอภาค มคุีณภาพ รวดเรว็ 

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

ประชาชนได้ความพงึพอใจ 

 

เป้าหมายท่ีทกุส่วนราชการ... “ต้อง” ปฏิบัติ 
ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี ๙๖/๒๕๕๗ 



Your site here 

พลังอํานาจในการบริการประชาชน 

ภายใตภารกิจกระทรวงยติุธรรม 
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ให้ตามวัตถ ุ
ประสงค์กองทนุ

ยุติธรรม 
ความเสียหายจากการ

กระทาํความผดิทางอาญา
ท่ีมผีลกระทบเป็นกลุ่ม 

เพือ่คุ้มครอง
ช่วยเหลือให้ได้รับ
ความปลอดภัย 

ค่าพาหนะ
เดินทาง   
ค่าท่ีพกั 

ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการ
ตรวจพสิจูน์ 

ค่าธรรม 
เนียมศาล   

ค่าจ้าง
ทนายความ 

เงินประกันการ
ปล่อยตัว
ช่ัวคราว 
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ผูเ้สียหาย 

ผูเ้สียหาย 
ถกูทาํร้ายร่างกาย

ได้รับบาดเจ็บ หรือถึง

แก่ความตาย 

๒ 
ถกูข่มขืนกระทาํชาํเรา 

อนาจาร 

๑ 

ถกูลกูหลง ได้รับ

บาดเจ็บหรือถึงแก่

ความตาย 

๓ ๔ 
การกระทาํโดยประมาทของ       

บคุคลอ่ืน โดยพสิจูน์แล้ว   

มีข้อยุติว่าผูเ้สียหายไม่ได้      

มีส่วนประมาทด้วย 

พ.ร.บ.ค่าตอบแทนแก่ผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
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ศูนย์ดาํรงธรรม 

 อาํเภอ 

 จังหวัด 

กรอบอาํนาจกระทรวงยุติธรรม 

 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การจัดการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

กองทนุยุติธรรม,สชง.(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)/ ปปท./ 

ปปส./DSI, ปปง./สถาบันนิติวิทยาศาสตร์/ส่วนราชการอ่ืน ๆ 

ในสังกัด 

ข้อ ๒๘ ในกรณีท่ีส่วนราชการท่ีได้รับคาํร้องทุกข์เห็นว่าคาํร้อง

ทุกข์ท่ีรับไว้อยู่ในอํานาจ หน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน ให้ส่งคาํร้อง

ทุกข์น้ันไปยังส่วนราชการอ่ืนท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเพื่อดําเนินการ

ต่อไป 

การอาํนวยความยุติธรรมในระดับหมู่บ้านชมุชน // ท้องท่ี. 

ยุติธรรม

จังหวัด 

รับเร่ืองราว

ร้องทกุข์ 

เครือข่ายหรือศูนย์

ยุติธรรมชมุชน 

จาํแนก

เร่ือง 
ศนูย์ยุติธรรมชมุชน 

ส่วนราชการอ่ืนท่ี

มีอาํนาจหน้าท่ี 

ผล 
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กรอบอาํนาจกระทรวงยุติธรรม 

 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วย 

การจัดการเรื่องราวร้องทกุข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

กองทนุยุติธรรม,สชง.(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)/ 

ปปท./ ปปส./DSI, ปปง./สถาบันนิติวิทยาศาสตร์/ส่วน

ราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด 

ข้อ ๒๘ ในกรณีท่ีส่วนราชการท่ีได้รับคาํร้องทุกข์เห็นว่า

คาํร้องทกุข์ท่ีรับไว้อยู่ในอาํนาจ หน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน 

ให้ส่งคาํร้องทกุข์น้ันไปยังส่วนราชการอ่ืนท่ีมีอาํนาจหน้าท่ี

เพือ่ดาํเนินการต่อไป 

การอาํนวยความยุติธรรมในระดับกรม 

จาํแนก

เร่ือง 

รับเร่ืองราว

ร้องทกุข์ 

กรม 

ศูนย์ 

บริการ

ร่วม 

ส่วนราชการอ่ืนท่ีมี

อาํนาจหน้าท่ี 

ส่วนราชการในสังกัด 

ยธ.ท่ีมอีาํนาจหน้าท่ี 

PMOC 
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ศูนย์ดาํรง

ธรรม 

ไกล่เกล่ียระงับข้อพพิาท 

ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 

ผูใ้หญ่บ้าน 

กาํนัน 

บริการด้านปรึกษาข้อกฎหมายและการไกล่เกล่ีย 

ยุติธรรม

จังหวัด 

ปัญหาข้อ

กฎหมาย 

ข้อพพิาท 

จาํแนก

เร่ือง 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ศูนย์ไกล่เกล่ีย

ระงับข้อพพิาท

ชมุชน 

นาย 

อาํเภอ 

ศูนย์ไกล่เกล่ีย

ระงับข้อพพิาท 

จังหวัด 

อัยการ/สคช 

นิติการอปท. ศูนย์ดาํรงธรรมอาํเภอ คลินิกยุติธรรม 

อัยการ/สคช 
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บรูณกาการ 

ศูนย์ยุติธรรมชมุชน 

อาสาสมคัร 

กระทรวงยุติธรรม 

ก้าวท่ีย่างต่อไปในอนาคต 

กลุ่มอาํนวยความยุติธรรมเพือ่ลดความเหล่ือมลํ้า 
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1. พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น มาตรการแทนการฟ้องคดี กองทุน

ยุติธรรม การไกล่เกล่ียระงับข้อพพิาทชมุชน ยุติธรรมชชุน 

2. ปรับปรงุโครงสร้างกระทรวงฯ ด้วยการจัดต้ังยุติธรรมจังหวัด 

3. ส่งเสริมการประกันตัวในช้ันพนักงานสอบสวน  อัยการ และช้ันศาล โดยใช้กองทนุยุติธรรมหรือ

หลักประกันท่ีเหมาะสม (ตร./อส./ยธ.) 

4. ส่งเสริมการใช้มาตรการลงโทษระยะปานกลางมาใช้ โดยการจําคุกในวันหยุด  การใช้ Boot 

camp บ้านก่ึงวิถี (Half Way House)  (สป.ยธ./ศาล/รท./คป.) 

5. การใช้มาตรการอ่ืนแทนการกักขังแทนค่าปรับ  (ศาล/รท./คป.) 

6. ส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการคุมประพฤติและทาํงานบริการสังคมให้มากข้ึน (ศาล/คป.) 

7. ส่งเสริมการพกัการลงโทษ ลดวันต้องโทษ  มาสนับสนนุในการปฏิบัติงาน  (รท./คป.) 

8. เร่งรัดการสร้างเรือนจาํทดแทนและส่งเสริมการสร้างเรือนจาํเอกชน (รท.) 

9. เร่งรัดกาํหนดสถานท่ีอ่ืน ท่ีไม่ใช่เรือนจาํ ตามมาตรา 89/1 มาตรา 89/2 และมาตรา 246 

แห่งป.วิ.อาญา (สป.ยธ./รท.) 

10.การผลักดันสนธิสัญญาโอนผู้ต้องขังต่างชาติและสนับสนุนมาตรการในการเร่งรัด

ชาวต่างชาติ 

11.  อ่ืนๆ 

มาตรการท่ีต้องเร่งดาํเนินการให้เป็นรปูธรรม  
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ยกศูนย์ยุติธรรมชมุชนตาํบล 

ข้ึนเป็นศูนย์ดาํรงธรรมตาํบล 

ให้ศูนย์ยุติธรรมชมุชน 

เป็นส่วนหน่ึงของศูนย์ดาํรงธรรม 

โครงสร้างมคีวามชัดเจน 

ครอบคลมุทกุกลุ่มอย่างลงตัว 
โครงสร้างมกีารจัดใหม ่

ไม่จัดต้ังศูนย์ดาํรงธรรมหมู่บ้าน คงให้มีการจัดต้ังศูนย์ดาํรงธรรมตาํบลเท่าน้ัน และมีท่ีต้ังอยู่

บนท่ีต้ังในท่ีทาํการของ อปท. โดยมิใช่เป็นหน่วยงานข้ึนกับ อปท. 

ความเหมอืนท่ีต้องหาความลงตัวและจัดการ 
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