
 
 
 

 

คู่มอืคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงาน 
ยุตธิรรมระดบัจงัหวดั (กพยจ.) 



สารบัญ 

 
 หน้า 
แผนภาพกรอบการด าเนินงานของ กพยจ. ๑ 
ส่วนที่ 1 เอกสารส าหรับ กพยจ. ๓ 

1.มติคณะกรรมการพัฒนาการบริหางานยุติธรรมแห่งชาติ ( กพยช.)  ๔ 
2.มติคณะรัฐมนตรี  (วันที่ 18 กรกฏาคม 2560) ๑๓ 
3.ค าสั่ง กพยจ. ๑๔ 
4. การด าเนินการในพ้ืนที่ ๑๗ 

4.1 การจัดท าค าของบประมาณเชิงบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๑๗ 

4.2 แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฏหมาย ๑๙ 
4.3 แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชญากรรม ๒๓ 

ส่วนที่ 2 วาระการประชุม ๒๙ 
1.วาระการประชุม กพยช. ๓๐ 
2.ค าแนะน าส าหรับร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 

การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
๓๑ 

3.การน าเสนอวาระ (power point) ๓๔ 
ส่วนที่ 3 คู่มือฝ่ายเลขานุการ ๓๗ 

หมวดที่ ๑ การจัดท าวาระและเอกสารประกอบการประชุม ๓๘ 
หมวดที่ ๒ การก าหนดนัดหมาย ๔๐ 
หมวดที่ ๓ การบริหารการประชุม ๔๒ 
หมวดที่ ๔ การน าเสนอข้อมูล ๔๘ 
หมวดที่ ๕ การสรุปรายงาน ๔๙ 
หมวดที่ ๖ การเผยแพร่และและติดตามมติ ๕๓ 

ภาคผนวก ๕๔ 
รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุม ๕๔ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



แผนภาพกรอบการด าเนินงานของ กพยจ. 
 



 
 

 
 



ส่วนที่ ๑  
เอกสารส าหรับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.) 
 
สาระส าคัญ 

๑.มติคณะกรรมการพัฒนาการบริหางานยุติธรรมแห่งชาติ ( กพยช.)  
๒.มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กรกฏาคม 2558  
๓.ค าสั่ง จังหวัด ที่.../๒๕๖๐ 
๔.การด าเนินการในพ้ืนที่  

๔.๑ การจัดท าค าของบประมาณเชิงบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

๔.๒ แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฏหมาย 
๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการปูองกันอาชญากรรม 

 
 
 
 



 

๑.มติคณะกรรมการพัฒนาการบริหางานยุติธรรมแห่งชาติ ( กพยช.)  

  
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 



 

 



 

๒.มติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 18 กรกฏาคม 2560) 



 

๓.ค าสั่งจังหวัด ที่ ... / ๒๕๖๐ 
 

 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

๔. การด าเนินการในพื้นที่ 
๔.๑ การจัดท าค าของบประมาณเชิงบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 

 
 
ขั้นตอน/กระบวนการขอจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการในระดับจังหวัดด้านกระบวนการยุติธรรม 

ตามที่คณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม  ได้มีข้อสังเกตในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
บูรณการว่า ควรเร่งผลักดันการใช้กลไกงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมในมิติพื้นที่ (area 
based) โดยด าเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ นั้น 

ในการนี้ ส านักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าภาพหลักแผนงาน
บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมในระดับพ้ืนที่ผ่านกลไกงบประมาณ โดยเชื่อมโยงกับบทบาท/หน้าที่และการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 



 

ขั้นตอน/กระบวนการขอจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการในระดับจังหวัดด้านกระบวนการยุติธรรม 
๑. ส่วนกลางและส านักงานยุติธรรมแต่ละจังหวัดร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และก าหนดประเด็น/โครงการที่

ต้องการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 
๒. คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) พิจารณาโครงการที่ต้องการ

ขับเคลื่อน เพ่ือให้ยุติธรรมจังหวัดผลักดันให้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด 
๓. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมียุติธรรมจังหวัดร่วมเป็นองค์ประกอบ 

ก.บ.จ. ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และเสนอคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพ่ือขอความเห็นชอบ 

๔. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ 

๕. ด าเนินการตามข้ันตอนปฏิทินงบประมาณของส านักงบประมาณ 
 
 



 

๔.๒ แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่ง

คือ ก าหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองท้องถิ่น เสริมสร้าง 
ให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการให้บริการในกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ดี กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการ
เข้าถึงงานบริการในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงได้ผลักดันการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยภารกิจ  
ที่สอดรับกับการด าเนินการ คือ การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือเป็นการให้บริการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ มีการด าเนินการ ๒ ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 ๑.  แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย 
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติเสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสนอให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายจัดส่งแบบตรวจสอบการเผยแพร่
กฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐให้ส านักงานกิจการยุติธรรมเมื่อกฎหมายนั้นๆ  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. หน่วยงานที่มีบทบาทในการเผยแพร่กฎหมาย แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานผู้เสนอ
กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานผู้มีบทบาทร่วมในการเผยแพร่กฎหมาย 
หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการใช้กฎหมาย และสื่อสารมวลชน  
  ๒. กฎหมายที่จะท าการเผยแพร่ แบ่งออกเป็น ๔ กรอบ ได้แก่ กฎหมายใหม่และแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ และกฎหมายที่สื่อมวลชนควรรู้  
  ๓. กลุ่มเป้าหมายหลัก ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้กฎหมาย และกลุ่มผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย  
  ๔. สื่อหรือช่องทางในการสื่อสาร ได้แก่ สื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ โครงการหรือกิจกรรมและ
โฆษกประจ ากระทรวงหรือหน่วยงาน  
  โดยกฎหมายที่จะท าการเผยแพร่นั้น จะมีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง
วิธีการและช่องทางในการสื่อสารที่จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

 

 
 



 

ค าอธิบายประกอบแผนภาพ 
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนออกกฎหมาย 
หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอให้มีการตรากฎหมายขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบันเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจะต้องจัดท าเป็นร่างกฎหมายและด าเนินการตรวจสอบความจ าเป็นในการ
ตรากฎหมาย (Checklist ๑๐ ประการ) ประกอบร่างกฎหมายทุกครั้ง ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมาย
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสนอให้มีการตรากฎหมายหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย นอกจากจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist ๑๐ ประการ) แล้วนั้น ยังต้องด าเนินการจัดท าแบบ
ตรวจสอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเ พ่ือสร้ างการรับรู้ ให้แก่ประ ชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  
(Law Acknowledgement Monitoring Platform I : LAMP 1) ควบคู่กันไปด้วยในการเสนอร่างกฎหมาย  
โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

ขั้นตอนที่ ๒ กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
เมื่อกฎหมายที่ได้เสนอไปนั้น มีผลใช้บังคับและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่

เป็นผู้เสนอให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย จัดส่งแบบตรวจสอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (Law Acknowledgement Monitoring Platform I : LAMP 1) ให้ส านักงาน
กิจการยุติธรรม ในฐานะศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กฎหมายนั้นๆ  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินการหรือแผนปฏิบัติการในการเผยแพร่
กฎหมายของหน่วยงาน ทั้งนี้ นอกจากการจัดส่งแบบตรวจสอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายดังกล่าวแล้วให้
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสนอให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่กฎหมายและ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมายนั้นๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบและการประเมินผล 
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสนอให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย ต้องรวบรวมและสรุปผลการด าเนินการเผยแพร่

กฎหมายตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และรายงานผลการด าเนินการในภาพรวม ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
จัดส่งตัวอย่างผลผลิตในรูปแบบ Digital File หรือ URL ของผลผลิต เช่น โปสเตอร์ วีดิทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น ตามแบบรายงานการเผยแพร่กฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  
(Law Acknowledgement Monitoring Platform II : LAMP 2) จัดส่งให้ส านักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะ
ศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมายนั้นๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
 

๒. การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมโดยส านักงานกิจการ
ยุติธรรม ได้ประมวลข้อมูลความต้องการของประชาชนในด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 
และข้อมูลปัญหาส าคัญที่ประชาชนสนใจจากแหล่งข้อมูลข้างต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าเอกสาร  
ชุดความรู้ส าหรับการให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือประชาชน ส าหรับศูนย์ยุติธรรมชุมชน และส านักงานยุติธรรม
จังหวัด โดยก าหนดกรอบกฎหมายที่จะน ามาจัดท าชุดความรู้ ประกอบด้วยกฎหมาย ๗ กรอบ ดังนี้ 
  กรอบที่ ๑ การขอความเป็นธรรมในคดีอาญา หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ นับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จนกระทั่งถึงกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีในชั้นศาล เพ่ือให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจ าเลย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่
ควรจะได้รับในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น 
  กรอบท่ี ๒ ที่ดินท ากินและทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินท า
กินของประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงสิทธิในการ



 

ครอบครองที่ดิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินของตน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้น 
 กรอบที่ ๓ นิติกรรมสัญญาและการขอระงับข้อพิพาท หมายถึง กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน และวิธีการระงับข้อพิพาทในกรณีที่เกิดการโต้แย้ง
สิทธิจากนิติกรรมสัญญา เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงรูปแบบ และหลักเกณฑ์ของการท าสัญญา  สิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญา รวมไปถึงวิธีการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 
 กรอบที่ ๔ หนี้สิน หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้ครัวเรือน การไม่ช าระหนี้ การ
ค านวณดอกเบี้ย ซึ่งเกิดจากการท าสัญญากู้ยืมเงิน อันจะก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ และหลักเกณฑ์ที่คู่สัญญา  
ต้องปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเกิดแนวทางในการช าระ
หนี้ที่ถูกต้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น 
  กรอบท่ี ๕ การบังคับคดีและล้มละลาย หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี
ทางแพ่งทั้งกระบวนการ และกระบวนการในคดีล้มละลาย เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ทั้งระบบที่ประชาชนควรรู้ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 
เป็นต้น 
  กรอบที่  ๖ การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ รัฐ  หมายถึง กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ 
การกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงฐานความผิดที่ประชาชนสามารถร้องเรียน
กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ได้ อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อประชาชน และวิธีการร้องเรียนหากเกิดการกระท าที่
ไม่เป็นธรรม เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้น 
  กรอบที่ ๗ การคุ้มครองสิทธิ สิทธิมนุษยชน และการขอรับการเยียวยา หมายถึง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงช่องทางในการขอรับการเยียวยาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทบาทและหน้าที่ของ กพยจ.ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชน 
  ตามกรอบกฎหมายที่ใช้ในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมข้างต้น  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับ
ประชาชน จึงได้ก าหนดประเด็น แนวทาง ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

๑. กรอบกฎหมายที่มีความจ าเป็นในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๒. กฎหมายที่ประชาชนในพื้นท่ีควรรู้หรือให้ความสนใจ (สถิติคดี/การขอรับค าปรึกษา/ข้อพิพาท

ในพ้ืนที่)  
๓. ช่องทาง/วิธีการ ในการสื่อสารหรือเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หอกระจาย

ข่าว/โทรทัศน์/วิทยุ/อินเตอร์เน็ต/หนังสือ/แผ่นพับ/โปสเตอร์) 
๔. แผนปฏิบัติการหรือแนวทางที่สอดรับกับการด าเนินการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม  
 ในการนี้ จึงเห็นควรให้ กพยจ. ได้พิจารณาประเด็น แนวทางข้างต้น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป 

 
 



 

๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชญากรรม 
จากปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปกติสุขของ

สังคม โดยเฉพาะผลกระทบต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน  
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกรอบแนวทางในการปูองกัน

อาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ๖ ด้าน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ โดย
กรอบแนวทางในการปูองกันอาชญากรรมนี้ จะมุ่งเน้นการปูองกันอาชญากรรมพ้ืนฐานเป็นหลัก  

เนื่องจากอาชญากรรมพ้ืนฐานเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเหยื่อ/ผู้เสียหายและสังคม   
ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการประมวลมาจากแนวคิด ทฤษฎีการปูองกันอาชญากรรมต่างๆ  การทบทวน
แนวทางปฏิบัติในการปูองกันอาชญากรรมเฉพาะอาชญากรรมพ้ืนฐานจากหน่วยงาน รวมถึงการน าข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันอาชญากรรมโดยน ามารวบรวมและวิเคราะห์เป็นมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการปูองกันอาชญากรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม 
๑.การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม  
การปูองกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม หมายถึง การจัดการกับพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะ

เกิดอาชญากรรม ได้แก่ การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดปูายสัญลักษณ์ การปูองกันพ้ืนที่อันตราย (พ้ืนที่
เปลี่ยว พื้นที่ล่อแหลม) การจัดวางผังเมือง การออกแบบที่อยู่อาศัยและการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ผู้กระท าผิดจะเข้าถึงบุคคลหรือทรัพย์ รวมถึงการสร้างความสะดวกใน
การเฝูาระวังและการติดตามผู้กระท าความผิดเมื่อเกิดอาชญากรรมข้ึน ประกอบด้วย ๗ มาตรการ ดังนี้ 

๑.๑ ส ารวจและปรับปรุงพ้ืนที่ล่อแหลมที่เอ้ือต่อการเกิดอาชญากรรม คือ พื้นที่ที่เคยเกิดเหตุอาชญากรรม 
พ้ืนที่เสี่ยง เส้นทางเปลี่ยว และพ้ืนที่ที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย 

๑.๒ การวางนโยบายด้านการวางผังเมืองและการออกแบบอาคาร ควรให้การควบคุมมาตรฐานทางด้าน
ประสิทธิภาพในการปูองกันอาชญากรรม 

๑.๓ การเพ่ิมไฟส่องสว่างในพ้ืนที่จุดเสี่ยง และจุดล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม 
๑.๔ การควบคุมพ้ืนที่รกร้าง ว่างเปล่า ทั้งพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ส่วนบุคคล รวมทั้งพ้ืนที่ของรัฐที่ยังไม่ได้ใช้

ประโยชน์ ให้มีสภาพหรือทัศนวิสัยที่ง่ายต่อการมองเห็น เพ่ือไม่ให้เอ้ือต่อการก่ออาชญากรรม รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันและให้มีคนดูแลเฝูาระวัง 

๑.๕ การเข้มงวด กวดขัน ในการตรวจตราพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งอบายมุข สถานบริการ         สถานบันเทิง
ต่างๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมหรือต้นเหตุในการ
ก่ออาชญากรรม 

๑.๖ ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งติดปูายสัญลักษณ์ “พ้ืนที่ควบคุมด้วยระบบ
กล้องวงจรปิด” เพ่ือสร้างความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นการข่มขู่ยับยั้งคนร้ายให้
รู้สึกหวาดกลัว 

๑.๗ เชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง CCTV ระหว่างหน่วยงานราชการ หรือกล้อง CCTV เคลื่อนที่ เพ่ือง่ายต่อ
การสังเกตการณ์ และประเมินสถานการณ์ในการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในการก่อเหตุ
อาชญากรรมข้ึน 



 

๒.การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การปูองกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันอาชญากรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ปูองกันสังคมจากปัญหาอาชญากรรม ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ดังนี้ 

 ๒.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน โดยเน้นการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งในการปูองกันอาชญากรรม 

 ๒.๒ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันอาชญากรรมโดยการรับทราบ
สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ต่อไป 

 ๒.๓ สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการปูองกันอาชญากรรมชีวิตร่างกายและ
ทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม 

 ๒.๔ ส่งเสริมการด าเนินงานและบูรณาการเครือข่ายต่างๆ ที่มีการจัดตั้งไว้แล้ว อาทิ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมถึงการสร้างเครือข่าย
เฝูาระวังภาคประชาชนในชุมชน เพื่อแจ้งข่าว ให้เบาะแสด้านอาชญากรรม  

 ๒.๕ จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ 

๓.การป้องกันอาชญากรรมด้วยการป้องกันการกระท าผิดซ้ า  
การปูองกันอาชญากรรมด้วยการปูองกันการกระท าผิดซ้ า หมายถึง การปูองกันไม่ให้ผู้กระท าผิดที่อยู่

ระหว่างการแก้ไขฟ้ืนฟูในชุมชน และผู้พ้นโทษทุกกลุ่ม (ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
ผู้ติดยาเสพติด ผู้พ้นโทษจ าคุก ผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผู้ผ่านการฟ้ืนฟูฯ เด็กและเยาวชนที่พ้นการฝึกอบรม) 
กลับมากระท าผิดซ้ าอีกหลังจากพ้นโทษ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ดังนี้ 

๓.๑ จัดให้มีระบบติดตามผล ระบบการส่งต่อและการดูแลหลังพ้นโทษ พ้นการฝึกอบรม พ้นการ
คุมประพฤติ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมการ ฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดต่อไป 

๓.๒ การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการมีงานท าให้กับผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้น
การคุมประพฤติ ผู้พ้นการฝึกอบรม (เด็กและเยาวชน) ให้สามารถประกอบอาชีพและสามารถเลี้ยงชีพได้จริงใน
สังคม โดยการฝึกวิชาชีพ จัดหาแหล่งเงินทุน จัดหาต าแหน่ งงานจากภาคเอกชน โดยรัฐจะต้องส่งเสริมให้
ภาคเอกชนได้จ้างงาน ผู้พ้นโทษ ทั้งนี้ ภาครัฐอาจให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษกับภาคเอกชนที่มีการจ้าง
งาน/รับผู้พ้นโทษเข้าท างาน เพ่ือเป็นการ จูงใจให้เกิดการจ้างงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๓.๓ จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมและสร้างก าลังใจให้กับผู้
พ้นโทษฯ เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะต่อสู้ ยืนหยัดในสังคมด้วยอาชีพที่สุจริต ซึ่งเป็นการปูองกันไม่ให้กลับมา
กระท าผิดซ้ า 

๓.๔ รณรงค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ ผู้พ้นการฝึกอบรม
ผู้พ้นการคุมประพฤติให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิตปกติในสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ า 

๔. การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะกระท าความผิด  
การปูองกันอาชญากรรมโดยการเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระท าความผิด หมายถึง การเฝูาระวัง

กลุ่มบุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ผู้ประพฤติตนในลักษณะอันธพาล คนวิกลจริต  
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะกระท าความผิดได้ 
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้  



 

๔.๑ จัดให้มีการเฝูาระวัง บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อปัญหาอาชญากรรมเพ่ือปูองกันอาชญากรรม
ที่อาจจะเกิดขึ้นและท าการตรวจสอบ ตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร 

๔.๒ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสอดส่องดูแล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสกระท าความผิด 
๔.๓ สร้างกลไกหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียนเพ่ือไม่ให้เกิด

การมั่วสุม รวมทั้งเพ่ิมมาตรการเชิงรุกเพ่ือลดโอกาสในการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะ
กระท าผิด เช่น การเปิดพ้ืนที่เชิงสร้างสรรค์ให้ท ากิจกรรม เป็นต้น 

๕. การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ  
การปูองกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ หมายถึง การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ได้รู้จักการปูองกันและระวังภัยด้วยตนเอง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ถึง
รูปแบบ วิธีการของภัยอาชญากรรม แนวทางปูองกันเพ่ือระมัดระวังภัยอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ในการปูองกันอาชญากรรมหรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ดังนี้ 

๕.๑ จัดให้มีระบบเตือนภัยอาชญากรรมส าหรับประชาชนในรูปแบบต่างๆ  
๕.๒ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็น

เปูาหมายของอาชญากร อาทิ เด็ก สตรี คนชรา ในลักษณะหลากหลายรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย โดยให้ความรู้ในเรื่องของรูปแบบ/ลักษณะ/วิธีการ ในการก่ออาชญากรรม วิธีการระวังปูองกัน
ตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบเหตุ 

๕.๓ พัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่หรือชุดปฏิบัติการที่มีความพร้อมสามารถ
ตอบสนองการรับแจ้งเหตุเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 

๕.๔ จัดให้มีระบบในการปูองกันอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปูองกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ ์

๖.การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันอาชญากรรม 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการปูองกันอาชญากรรม หมายถึง การพัฒนา    องค์ความรู้

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้รู้เท่าทันผู้กระท าความผิด รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๓ 
มาตรการ ดังนี้ 

๖.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับต าแหน่งและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๒ จัดให้มีระบบต่างๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
เช่น การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดท าฐานข้อมูลสถิติและข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในด้านการปูองกันอาชญากรรม เป็นต้น 

๖.๓ บูรณาการและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปูองกันอาชญากรรม
โดยให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและรู้ช่องทางในการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 



 

ตัวชี้วัดในการด าเนินการกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม  ตัวชี้วัดในการด าเนินงาน ๔ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต   
ตัวชี้วัดที ่๑ สถิติการกระท าผิดซ้ าในกระบวนการยุตธิรรมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา/ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   
ตัวชี้วัดที่ ๒ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.ร. ที่ใช้วัดในด้านความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของภาคประชาชนว่าต้องมี  
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบการปูองกันอาชญากรรมร้อยละ ๘๐ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ ก.พ.ร. ที่ ใช้วัดในด้านความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของภาคประชาชนว่าต้องมีความพึงพอใจ  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ให้ประชาชนมีความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.ร. 

 

 
 
 
 



 

บทบาทหน้าที่ของ กพยจ. ในการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม 
อ านาจหน้าที่ประการหนึ่งของ กพยจ. คือการเสนอแผนการด าเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งบูรณาการงบประมาณในระดับพ้ืนที่ และการก าหนดแนวทางใน
การปูองกัน เฝูาระวังปัญหาอาชญากรรม   

ดังนั้น กพยจ. จึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการปูองกันอาชญากรรมระดับพ้ืนที่ 
ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้เกิดสังคมที่ปลอดภัย ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตในอย่างปกติสุข
ภายใต้แนวทางในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

๑. ให้ความส าคัญกับการปูองกันอาชญากรรม โดยจัดท าเป็นแผนงานปูองกันอาชญากรรมในระดับ
จังหวัด ที่เชื่อมโยงกรอบกรอบแนวทางการปูองกันอาชญากรรม (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2560)
บรรจุไว้ภายใต้แผนจังหวัด 

๒. มอบนโยบายให้หน่วยงานภายในจังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดูแลความสงบสุข ความปลอดภัย
ของประชาชน  ได้ให้ความส าคัญกับการปูองกันอาชญากรรม โดยการจัดท าโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุน 
สอดคล้องกับแผนงานปูองกันอาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิต และปัญหาในแต่ละพ้ืนที่  รวมถึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๓. ผลักดันแผนงานปูองกันให้เกิดการผลส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยน าโครงการ กิจกรรมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามแผนงานปูองกันอาชญากรรม ไปขอรับจัดสรรงบประมาณ (แบบบูรณาการ) ในแต่ละปี   

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยในการขอรับจัดสรรงบประมาณ 

จะต้องมีการบรรจุแผนปูองกันในยุทธศาสตร์จังหวัด และจัดท าแผนงาน/โครงการปูองกัน ควบคู่กับแผนจังหวัดใน
ภาพรวม 

** ทั้งนี้ กพยจ. อาจจะพิจารณา กลั่นกรองโครงการ กิจกรรม ในประเด็นเรื่องความส าคัญเร่งด่วน ความ
สอดคล้องกับแผนงานปูองกันอาชญากรรม และความซ้ าซ้อนในเบื้องต้น ก่อนจัดส่งข้อมูลในการขอรับจัดสรร
งบประมาณ 

๔. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน บริษัท  
ห้างร้าน เครือข่ายภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชน ให้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็น
ภัยใกล้ตัว ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง หรือบุคคลภายในครอบครัวได้  และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน
แผนงานปูองกันอาชญากรรมไปสู่การปฏิบัติ  โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์  ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ติดตามและรายงานผลการด าเนินการทุกไตรมาส (3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน)  
โดยรวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ กิจกรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งข้อมูลต่อ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) เพ่ือจะได้รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป  

๖. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานปูองกัน ซึ่งแนวคิดและหลักการในการประเมินผล 
ประกอบด้วย 

 ประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นด้วยการจัดให้มีเวทีประชาชน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้แก่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ 
ชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้ตรวจสอบอย่างเปิดเผย และรับทราบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 ประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบ เพ่ือใช้วัดระดับความส าเร็จ 
โดยจะต้องก าหนดก่อนจัดท าแผนงาน โครงการ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสม ในการน าไป
ปฏิบัติ 



 

 ประเมินด้วยตนเอง เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามอย่างใกล้ชิด ควบคู่การให้
หน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมิน เพ่ือความถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นกลาง ปราศจาก
อคติ หรือเลือกปฏิบัติ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง
และถูกต้องตามหลักวิชาการ บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง เพ่ือสามารถใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและทบทวนมาตรการ 
แผนงานโครงการทั้งระดับภาพรวม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 



ส่วนที่ 2  
วาระการประชุม 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด (กพยจ.)  
 
สาระส าคัญ 

๑. วาระการประชุม กพยจ. 
๒. ค าแนะน าส าหรับร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 

ระดับจังหวัด (กพยจ.) 
3. การน าเสนอวาระ (power point) 
 
 



๑. วาระการประชุม กพยจ. 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันที่…………….................................. ๒๕๖๐  

เวลา ............................. น.   
ณ ห้องประชุม…………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -  ค าสั่งจังหวัด....................ที่ ... / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ............................... 
 - มติ กพยช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 -  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือทราบ 
๒.๑ รายงานสถานการณ์การอ านวยความยุติธรรม 
 - การคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังในจังหวัด 
 - การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 - การบังคับยึดทรัพย์ของจังหวัด 
 - จ านวนผู้ถูกคุมประพฤติท่ีมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตามนัดหมาย 
๒.๒ รายงานเรื่องการให้บริการประชาชน เช่น กองทุนยุติธรรม เป็นต้น 
๒.๓ รายงานเรื่องราวร้องทุกข ์ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรม 
- ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
- ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของยุติธรรมจังหวัด 
- ข้อมูลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน  

๒.๔ สถานการณ์ ปัญหาการอ านวยความยุติธรรมในจังหวัด เช่น แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 
๒.๕ รายงานการด าเนินงานคดีส าคัญ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ การจัดท าค าของบประมาณเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด 
 ๓.๒ แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย 
 ๓.๓ แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชญากรรม 
 ๓.๔ การสร้างความปรองดอง/การป้องกันความขัดแย้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



๒. ค าแนะน าส าหรับร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  
 

ระเบียบวาระท่ี เป้าหมาย 
๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

- ค าสั่งจังหวัด ..... ที่.../ ๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ……………….. 

แจ้งเรื่อง ค าสั่งจังหวัด.............. ที่ ..../ ๒๕๖๐ ลงวันที่ 
...............  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  เพ่ือเป็นกลไก
การอ านวยความยุติธรรมและการประสานความร่วมมือใน
ระดับจังหวัด และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
และส านักงบประมาณด าเนินการตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เสนอ 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการบูรณาการการแก้ไข
ฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดใน
ชุมชน โดยมีกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการระดับ
หน่วยงาน 

- มติคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
(กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

แจ้งเรื่อง มติ กพยช. เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ
องค์ประกอบของ กพยจ. โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับถ้อยค า
ในบทเกริ่นน า และปรับองค์ประกอบตามข้อสังเกตของที่
ประชุม ก่อนน าเสนอประธานลงนามเพ่ือให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  

แจ้งเรื่อง มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่า 
       ๑ .  เ ห็ น ช อ บ ใ น ห ลั ก ก า ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
(กพยจ.) และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
และส านักงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน
กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ 
                 ๒. ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. เรื่องเพื่อทราบ   
๒.๑ รายงานสถานการณ์การอ านวย

ความยุติธรรม  
แจ้งสถานการณ์การอ านวยความยุติธรรมในภาพรวมของ
จังหวัด  เพ่ือชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ ประเด็นห่วงใย และ
เฝ้ าระวั งของจั งหวัด  เ พ่ือให้ที่ประชุมใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาป้องกันแก้ไขปัญหาของจังหวัด  เช่น  

- การคุมขังผู้ต้องขัง และผู้ต้องกักขังในจังหวัด  
- การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  



ระเบียบวาระท่ี เป้าหมาย 
- การบังคับยึดทรัพย์ของจังหวัด  
- จ านวนผู้ถูกคุมประพฤติท่ีมารายงานตัวต่อ

พนักงานคุมประพฤติตามนัดหมาย  
๒.๒ รายงานเรื่ องการให้บริ การ

ป ร ะช า ช น  เ ช่ น  ก อ ง ทุ น
ยุติธรรม เป็นต้น  

แจ้งเรื่อง การให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นบริการของ
กระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด เช่น 

 กองทุนยุติธรรม 
 การให้เงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจ าเลยใน

คดีอาญา (เงิน สชง.) เป็นต้น  
๒.๓ รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ 

ร้องเรียนหรือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม  

แจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัด 
เช่น  

- ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด  

- ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ยุติธรรมจังหวัด 

- ข้อมูลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของยุติธรรมจังหวัด
และยุติธรรมชุมชน 

๒.๔  ประเด็นหารือในจังหวัด เช่น 
แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น  

แจ้งประเด็นหารือ ซึ่งเป็นประเด็นห่วงใยที่ส าคัญของ
จังหวัด ที่ต้องการได้รับการแก้ไขจากกระทรวงยุติธรรมเป็น
ล าดับแรก (priority)  

๒.๕  รายงานการด าเนินงานคดีส าคัญ
(ถ้ามี) 

ความคืบหน้าของการด าเนินงานคดีส าคัญที่เกิดขึ้นภายใน
จังหวัด (ถ้ามี) 

๓. เรื่องเพื่อพิจารณา  
๓.๑ การของบประมาณเชิงบูรณาการ  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
      ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอขั้นตอน และกระบวนการขอ
งบประมาณเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  เพ่ือให้ กพยจ. พิจารณา
เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณเชิงบูรณาการ 

๓.๒ แนวทางการสร้างการรับรู้ด้าน 
      กฎหมาย  

เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ แนวทางการสร้างการรับรู้
ดา้นกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม และ กพยจ. พิจารณา
เสนอประเด็น หรือแนวทางเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดต่อไป 

๓.๓ แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการ 
      ป้องกันอาชญากรรม  

เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกรอบ
การป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
ด้านที่ ๑ การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม 
ด้านที่ ๒ การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
ด้านที่ ๓ การป้องกันอาชญากรรมโดยการป้องกันการ
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กระท าผิดซ้ า  
ด้านที่ ๔ การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่ม
เสี่ยงที่มีโอกาสจะกระท าความผิด  
ด้านที่ ๕ การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตก
เป็นเหยื่อ และ 
ด้านที่ ๖ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการ
ป้องกันอาชญากรรม 
 
เพ่ือให้ กพยจ. พิจารณาเสนอแนวทางการด าเนินงานใน
ระดับจังหวัด เพื่อการป้องกันอาชญากรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  ๓.๔ การสร้างความปรองดอง/ การ 
        ป้องกันความขัดแย้ง 

 

เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ แนวทางในการสร้างความ
ปรองดอง/ป้องกันความขัดแย้ง ตามนโยบายรัฐบาล และ 
กพยจ. พิจารณาเสนอประเด็น หรือแนวทางเพ่ิมเติม เพ่ือ
น าไปปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของจังหวัดต่อไป 

๔. เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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3. ตัวอย่าง PowerPoint น าเสนอที่ประชุม กพยจ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
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ส่วนที่ ๓  
คู่มือฝ่ายเลขานุการ 

ส าหรับการบริหารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 

 
สาระส าคัญ 

ประกอบด้วยการด าเนินการ ๖ หมวด ได้แก่ 
หมวดที่ ๑ การจัดท าวาระและเอกสารประกอบการประชุม 
หมวดที่ ๒ การก าหนดนัดหมาย 
หมวดที่ ๓ การบริหารการประชุม 
หมวดที่ ๔ การน าเสนอข้อมูล 
หมวดที่ ๕ การสรุปรายงาน 
หมวดที่ ๖ การเผยแพร่และติดตามมติ 
 
 
 



หมวดที่ ๑ การจัดท าวาระและเอกสารประกอบการประชุม 
 
สาระส าคัญ  
๑.วาระการประชุม หมายถึง ประเด็นที่ต้องการน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ 2 

ประการ คือ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบและน าไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ มีมติ/มีความเห็นชอบ
ร่วมกันพร้อมก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบน าไปด าเนินการ 

๒.เอกสารประกอบการประชุม หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการรวบรวม การสังเคราะห์ วิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับคณะกรรมการประกอบการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ 

 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

การจัดท าวาระและเอกสารประกอบการประชุม 
ล าดับ หัวข้อวาระ เอกสารประกอบ 

๑. วาระประธาน 
แจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.ค าสั่งจังหวัด...ที่.../๒๕๖๐ ลงวันที่ ...เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
๒.มติคณะรัฐมนตรีวันที่...เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
(๑-๒ ส าหรับการประชุมครั้งแรก) 
๓.เรื่องอ่ืนๆที่ประธานก าหนดให้น าเข้าในวาระนี้ 

๒. วาระรับรอง 
รายงานการประชุม 

๑.รายงานการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ผ่านมา 
(ท่ีแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการแจ้งขอแก้ไขแล้ว) 

๓. วาระเรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์การ
อ านวยความยุติธรรม 

สถานการณ์การอ านวยความยุติธรรมในภาพรวมของจังหวัด 
ประกอบด้วย 
๑.จ านวนการคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังในจังหวัด 
๒.จ านวนการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัด 
๓.จ านวนการบังคับยึดทรัพย์ของจังหวัด 
๔.จ านวนผู้ถูกคุมประพฤติในจังหวัด 

๓.๒ รายงานเรื่องการ
ให้บริการประชาชน เช่น 
กองทุนยุติธรรม เป็นต้น 

เรื่อง การให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นบริการของกระทรวงยุติธรรมใน
ระดับจังหวัด เช่น ๑)กองทุนยุติธรรม 
๒)การให้เงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา (เงิน สชง.)  

๓.๓ รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียนหรือให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนของ
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 

เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัด 
เช่น  
๑.ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
๒.ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของยุติธรรมจังหวัด 
๓.ข้อมูลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน  

๓.๔ ประเด็นหารือในจังหวัด 
เช่น แรงงาน ข้ามชาติ เป็นต้น 
 
 

ประเด็นหารือ ซึ่งเป็นประเด็นห่วงใยที่ส าคัญของจังหวัด ที่ต้องการ
ได้รับการแก้ไขจากกระทรวงยุติธรรมเป็นล าดับแรก (priority) 
 
 



การจัดท าวาระและเอกสารประกอบการประชุม 
ล าดับ หัวข้อวาระ เอกสารประกอบ 

๓.๕ รายงานการด าเนินงาน
คดีส าคัญ (ถ้ามี) 

ความคืบหน้าของการด าเนินงานคดีส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายในจังหวัด 
 

๔. วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ การของบประมาณเชิง
บูรณาการ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

ฝ่ายเลขานุการน าเสนอขั้นตอน และกระบวนการของบประมาณเชิง
บูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด  เพ่ือให้ กพยจ. พิจารณาเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณเชิง
บูรณาการ 

๔.๒ แนวทางการสร้างการ
รับรู้ด้านกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรม และ กพยจ. พิจารณาเสนอประเด็น หรือแนวทาง
เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของจังหวัดต่อไป 

๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อน
กรอบการป้องกันอาชญากรรม 

ฝ่ายเลขานุการน าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกรอบการป้องกัน
อาชญากรรม ๖ ด้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
ด้านที่ ๑ การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม 
ด้านที่ ๒ การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ด้านที่ ๓ การป้องกันอาชญากรรมโดยการป้องกันการกระท าผิดซ้ า  
ด้านที่ ๔ การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาส
จะกระท าความผิด  
ด้านที่ ๕ การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ 
และ 
ด้านที่ ๖ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกัน
อาชญากรรม 
เพ่ือให้ กพยจ. พิจารณาเสนอแนวทางการด าเนินงานในระดับจังหวัด 
เพ่ือการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๔ การสร้างความ
ปรองดอง/ การป้องกันความ
ขัดแย้ง 

ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ แนวทางในการสร้างความปรองดอง/ป้องกัน
ความขัดแย้ง ตามนโยบายรัฐบาล และ กพยจ. พิจารณาเสนอประเด็น 
หรือแนวทางเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของจังหวัดต่อไป 

๕. วาระเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) ๑.เรื่องท่ีประธานมีบัญชาให้น าเข้า (ถ้ามี) 



หมวดที ่ ๒ การก าหนดนัดหมาย 
 
สาระส าคัญ 

๑.การน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประชุม
คณะกรรมการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 

๒.การก าหนดนัดหมายวันเวลาและสถานที่ประชุม 
โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 
๑.การจัดท าสรุปสาระส าคัญของการประชุมเสนอต่อประธานคณะกรรมการ 

ตัวอย่าง 
ล าดับ เรื่อง สาระส าคัญ ผลลัพธ์การประชุม 

๑. เรื่องเพ่ือทราบ 
๑.๑ สถานการณ์การ

อ านวยความ
ยุติธรรมในภาพรวม
ของจังหวัด 

๑.ข้อมูลผู้ต้องขังในจังหวัด (เรือนจ า
จังหวัด) 

๒.ข้อมูลการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัด (สถานพินิจฯจังหวัด) 

๓.ข้อมูลการบังคับคดีในจังหวัด (บังคับ
คดีจังหวัด) 

๔.ข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ (คุมประพฤติ
จังหวัด) 

๑.มีมติมอบให้หน่วยงาน/ตั้ง
คณะท างานพิจารณาจัดท า
แผนงาน/โครงการเพ่ือเป็น
แนวทางในการลดการกระท าผิด
ในจังหวัด 

๒.ให้ผู้รับผิดชอบน ากลับมารายงาน
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๒. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๒.๑ แนวทางการ
ขับเคลื่อนกรอบการ
ป้องกันอาชญากรรม 

กรอบการป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  

ด้านที่ ๑ การป้องกันอาชญากรรมโดย
สภาพแวดล้อม 

ด้านที่ ๒ การป้องกันอาชญากรรมโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

ด้านที่ ๓ การป้องกันอาชญากรรมโดย
การป้องกันการกระท าผิดซ้ า  

ด้านที่ ๔ การป้องกันอาชญากรรมโดย
การเฝ้ าระวังกลุ่ม เสี่ ยงที่ มี โอกาสจะ
กระท าความผิด  

ด้านที่ ๕ การป้องกันอาชญากรรมโดย
การลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ และ 

ด้ า น ที่  ๖  ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกัน
อาชญากรรม 

๑.เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมด าเนินการตามกรอบการ
ป้องกนัอาชญากรรมทั้ง ๖ ด้าน
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

๒.เห็นชอบให้น าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมบรรจุเป็น
แผนการขอรับจัดสรรงบประมาณ
ของจังหวัด 

๓.มอบหมายให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตามแผนที่ฝ่าย
เลขานุการเสนอด าเนินการและให้
รายงานผลการด าเนินการ รวมทั้ง
ปัญหา/อุปสรรคทุก ๖ ทุกเดือน 

 



๒.การก าหนดนัดหมายวันเวลาและสถานที่ประชุม 
โดยมีแนวทางส าหรับยุติธรรมจังหวัดหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้ 
ล าดับ การด าเนินการ รายละเอียด 

๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ๑.ด้านสารัตถะ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในส านักงานรับผิดชอบ
ประสาน ติดตาม และจัดท าสาระส าคัญของวาระ/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
๒.ด้านพิธีการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในส านักงานในการประสานงาน
กับประธานคณะกรรมการ (เลขานุการ) เพ่ือนัดประชุมและเข้า
ชี้แจ้งสาระส าคัญของการประชุม 

๒. จัดท าฐานข้อมูล 
(ด้านพิธีการ) 

๑.ประธานกรรมการ (รวมทั้ง เลขานุการ/ผู้ติดตาม) 
๒.คณะกรรมการ 

๓. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(ด้านพิธีการ) 

๑.บันทึกเชิญประธานการประชุม 
๒.สรุปเอกสารและส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง(หากได้รับการร้องขอ) 

 
 



หมวดที่ ๓ การบริหารการประชุม 
 

สาระส าคัญ 
๑.การจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
๒.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
๓.การจัดท าเอกสารลงทะเบียน 
๔.การจัดท าผังที่นั่งตามองค์ประกอบ 
๕.การจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการประชุม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑.การจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
ประกอบด้วย หนังสือเชิญส าหรับ ๑)ประธานการประชุม ๒)กรรมการ และ ๓)ผู้ร่วมให้ข้อมูล(ถ้ามี) 
ตัวอย่าง 
๑) ประธานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒) กรรมการ 
๒.๑) หนังสือภายใน 
 

 
 

 ๒.๒) หนังสือภายนอก 

       



๓) ผู้ร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล 
 

 
 
๒.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 

ตัวอย่าง 

 



๓.การจัดท าเอกสารลงทะเบียน 
 
ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.การจัดท าผังท่ีนั่งตามองค์ประกอบ 
ทั้งนี้ ควรจัดท าป้ายชื่อกรรมการวางไว้บนโต๊ะประชุมด้วย 
ตัวอย่าง 

 
 
 
 



๕.การจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการประชุม 
ตัวอย่าง Checklist วัสดุ อุปกรณ์ 



หมวดที่ ๔ การน าเสนอข้อมูล 
 
สาระส าคัญ 

การน าเสนอข้อมูลให้ Presentation โดยใช้ Power Point เพ่ือควบคุมเนื้อหาและสาระส าคัญของ
ประเด็นพิจารณาให้แก่ท่ีคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและอภิปรายประเด็นเดียวกัน 
 
ตัวอย่าง 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



หมวดที่ ๕ การสรุปรายงาน 
 
สาระส าคัญ 

๑.รายงานการประชุมย่อ (มติย่อ) ภายใน ๑ วันหลังการประชุม 
๒.รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๗ วันหลังการประชุม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑.รายงานการประชุมย่อ (มติย่อ)  
การจัดท าเอกสารดังกล่าวเพ่ือเป็นสรุปมติที่ส าคัญของการประชุม เพ่ือเป็นการยืนยันมติ และรองรับหาก

มีเรื่องท่ีต้องด าเนินการตามมติเร่งด่วน ซึ่งการสรุปรายงานสมบูรณ์อาจใช้เวลานาน 
 

ตัวอย่าง แบบรายงานการประชุมย่อ 
 

 
 
๒.รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์  

๒.๑ รูปแบบ 
๑.๑  ครั้งการประชุม ให้นับตามปีปฏิทิน เช่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๑.๒  สถานที่ ให้ใช้สถานที่จัดประชุม 
๑.๓  ผูมาประชุม  ให้บันทึกชื่อและต าแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ ในกรณีที่เปนผูมา

ประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทนและลงดวยวามาประชุมแทนผูใดหรือต าแหนงใดหรือแทนผูแทนหนวยงานใด 
๑.๔ เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดให้ลงตามความเป็นจริง 
 
 
 



๒.๒ สาระส าคัญ 
การสรุปสาระส าคัญมีแนวทางเบื้องต้นของกรอบ 5W1H  คือ 

 

 
 
Who หมายถึง เรื่องนั้นมีหน่วยงาน/ผู้ใดทีเ่กี่ยวข้อง 
What หมายถึง มีอะไรเกิดขึ้น 
Where หมายถึง สถานที่เกิดเหตุการณ ์
When หมายถึง วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 
Why หมายถึง สาเหตุของเหตุการณ ์
How หมายถึง ต่อไปจะมีการด าเนินการอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 



หมวดที่ ๖ การเผยแพร่และติดตามมติ 
 
สาระส าคัญ 

การเผยแพร่ข่าวการประชุม ให้คณะกรรมการ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานทั่วไปและ 
สื่อมวลชนในท้องที่ ได้รับรู้และรับทราบผลการประชุม รวมทั้ง เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบสิ่งที่ต้องด าเนินการ
และให้ข้อมูลผลการด าเนินงานกลับมายังฝ่ายเลขานุการ  โดยมีแนวทางดังนี้ 

 
ล าดับ การด าเนินการ รายละเอียด 

๑. การสร้างกลุ่ม Line  ๑.โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คนด าเนินการเพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

๒.การแจ้งก าหนดนัดประชุม  ก่อนการประชุม ได้แก่ การส่งก าหนดนัดและ
วาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้า ก่อนหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ 

๓.การสรุปข่าวการประชุมเผยแพร่ลงใน Timeline ประกอบด้วย 
๑.ชื่อการประชุม 
๒.ประธานการประชุม 
๓.วันเวลาและสถานที่การประชุม 
๔.สาระส าคัญของเรื่องที่พิจารณา 

๔.การส่งรายงานประชุมย่อ เมื่อเลขานุการเห็นชอบรายงานแบบย่อแล้ว 
๑.ให้บันทึก/สแกนเป็น PDF File 
๒.ส่งลง line Group เพ่ือเป็นการสอบทานมติ 

๒. การแจ้งเวียนรายงาน การส่งบันทึกแจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ ให้
ก าหนดวันเวลาแจ้งแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการด้วย(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

๓. การแจ้งมติ หากมติท่ีประชุมมีประเด็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ให้แจ้งมติท่ีเกี่ยวข้องไป
ยังหน่วยงานนั้นเพ่ือทราบและด าเนินการ 

๔. การติดตาม ก าหนดประเด็นและเวลาในการติดตามสอบถามข้อมูล หรือ ก าหนด
รูปแบบของการรายงานผลการด าเนินการ แจ้งไปยังหน่วยงานปลายทาง 

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานตามมติในการประชุมครั้งถัดไป  
หากเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ หรือ ประธานมีข้อสังการให้ติดตามและ

รายงานความคืบหน้าให้ประธานทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง การแจ้งมติที่ประชุม 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
รูปแบบของเอกสารประกอบ 

การประชุม 
 

       
 
 



 

      
 
 
 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 

(กพยจ.) 
ครั้งท่ี ...../๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 

วัน.....ท่ี....................... พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลา ............... น. 

 
 

ณ  ................................................ 
................................................................... 

 
 
 

 



 

 

 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
วัน....ที่ ................................ ๒๕๖๐  

เวลา ............ น.   
ณ ห้องประชุม…………………………….. 

---------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -  ค าสั่งจังหวัด....................ที่ ... / ๒๕๖๐ ลงวันที่............................... 
 - มติ กพยช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือทราบ 
๒.๑ รายงานสถานการณ์การอ านวยความยุติธรรม 
 - การคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังในจังหวัด 
 - การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 - การบังคับยึดทรัพย์ของจังหวัด 
 - จ านวนผู้ถูกคุมประพฤติที่มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตามนัดหมาย 
๒.๒ รายงานเรื่องการให้บริการประชาชน เช่น กองทุนยุติธรรม สชง. เป็นต้น 
๒.๓ รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนของ

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
- ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
- ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของยุติธรรมจังหวัด 
- ข้อมูลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน  

๒.๔ สถานการณ์ ปัญหาการอ านวยความยุติธรรมในจังหวัด เช่น แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 
๒.๕ รายงานการด าเนินงานคดีส าคัญ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ การจัดท าค าของบประมาณเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ๓.๒ แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย 
 ๓.๓ แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชญากรรม 
 ๓.๔ การสร้างความปรองดอง/การป้องกันความขัดแย้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

กพยจ./อป/๑.๖๐ 



 

 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
 

  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 - ค าสั่งจังหวัด ..... ที่.../ ๒๕๖๐ ลงวันที่ 
 - มติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

(กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 - มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐       

เร่ือง การแต่งตั้ง กพยจ. 
 
 
 
 
 

กพยจ./อป/๑.๖๐ 



 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

๑. ค าสั่งจังหวัด ..... ที่.../ ๒๕๖๐ ลงวันที่..... 
ค าสั่งจังหวัดเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ

จังหวัด (กพยจ.) ตามมติ กพยช. มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 

(กพยจ.) ประกอบด้วย อัยการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด 
ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ฝ่ายทหาร 
ประธานสภาทนายความจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด ผู้อ านวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานบังคับคดีจังหวัด  คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัด โดยเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน.(ถ้ามี) ผู้แทนอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้ง ไม่เกิน ๔ คนเป็นกรรมการ โดยมียุติธรรมจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ยุติธรรมจังหวัดมอบหมาย จ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    

๒. อ านาจหน้าที่  
 (๑) เสนอแผนการด าเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนา

จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งบูรณาการงบประมาณในระดับพ้ืนที่ 
 (๒) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และ

ประชาชนในการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชนที่เหมาะสมในจังหวัด 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัด ตลอดจนเป็นหน่วยงานในการประสานงานเพื่อสนับสนุนงบประมาณ
และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องให้พ้ืนที่ 

 (๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน 
และองค์กรปกครองท้องถิ่น เสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการในกระบวนการยุติธรรม 

 (๔) ก าหนดแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม การทุจริต
ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงการแจ้งเบาะแสข้อมูล
การกระท าผิดกฎหมาย 

 (๕) ประสาน ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เช่น ข้อมูล
ระบบงาน ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 

 (๖) ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินการ เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงมาตรการ กลไกในการด าเนินการให้คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ทราบและพิจารณา 

 (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือศูนย์ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการด าเนิ นการอ่ืนใด
เพ่ือให้การด าเนินการเกิดเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     (๘ )  ด า เนิ นการ อ่ืนๆ  ตามที่ ได้ รั บมอบหมายจากนายกรั ฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   

 
 



 

๒. มติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)        
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

         คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับจังหวัด โดย 
   ๑. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
(กพยจ.) ที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเป็นกลไกการอ านวยความยุติธรรมและประสานความร่วมมือในระดับ
จังหวัด 
   ๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับถ้อยค าในร่างค าสั่ง กพยจ. ใน ๒ ส่วน ดังนี้ 
               (๑) บทเกริ่นน า 
     (๒) เพ่ิมค าว่า (ถ้ามี) ท้ายองค์ประกอบข้อ ๑๓ คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในจังหวัด โดยเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน 
   ๓. เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการน ามติ กพยช. เสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และส านักงบประมาณด าเนินการต่อไป  

 
๓. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

๑. เห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
ระดับจังหวัด (กพยจ.) และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และส านักงบประมาณด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติเสนอ 

๒. ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองเพื่อทราบ 
๒.๑ รายงานสถานการณ์การอ านวยความยุติธรรม 

 การคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังในจังหวัด 
 การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 การบังคับยึดทรัพย์ของจังหวัด 
 จ านวนผู้ถูกคุมประพฤติที่มารายงานตัวต่อพนักงาน 

คุมประพฤติตามนัดหมาย 
๒.๒ รายงานเรื่องการให้บริการประชาชน เช่น กองทุนยุติธรรม 

สชง. เป็นต้น 
๒.๓ รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
 ข้อมูลการรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ 

ด ารงธรรมจังหวัด  
 ข้อมูลการรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของยุติธรรม

จังหวัด 
 ข้อมูลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของยุติธรรมจังหวัดและ

ยุติธรรมชุมชน  
๒.๔ สถานการณ์ ปัญหาการอ านวยความยุติธรรมในจังหวัด เช่น 

แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 
๒.๕ รายงานการด าเนินงานคดีส าคัญ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กพยจ./อป/๑.๖๐ 



 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๑ รายงานสถานการณ์การอ านวยความยุติธรรม 

 
รายงานสถานการณ์การอ านวยความยุติธรรม 

๑. การคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังในจังหวัด 
1) สถิติข้อมูลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อสังเกต 

๒. การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
1) สถิติข้อมูลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อสังเกตุ 

๓. การบังคับยึดทรัพย์ของจังหวัด 
1) สถิติข้อมูลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อสังเกตุ 

๔. จ านวนผู้ถูกคุมประพฤติท่ีมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 
ตามนัดหมาย 

1) สถิติข้อมูลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อสังเกตุ 

 
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑   
 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 

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

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. การคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง (ข้อมูล ณ วันที่) 

1) ภาพรวม 

จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณที่ผา่นมา  ปีงบประมาณปัจจบุัน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ชาย         
หญิง         
รวม         

 
2) จ าแนกตามฐานความผิด 

ฐานความผิด 
จ านวนผู้ต้องขัง (คน) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย     
ความผิดเก่ียวกับเพศ     
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์     
ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง     
ความผิดอื่นๆ     

รวม     
 

2. การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน (ข้อมูล ณ วันที่) 

1) ภาพรวม 

จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณที่ผา่นมา  ปีงบประมาณปัจจบุัน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ชาย         
หญิง         
รวม         

 
2) จ าแนกตามฐานความผิด 

ฐานความผิด 
จ านวนผู้ต้องขัง (คน) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย     
ความผิดเก่ียวกับเพศ     
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์     
ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง     
ความผิดอื่นๆ     

รวม     
 
 



 

๓. การบังคับยึดทรัพย์(ข้อมูล ณ วันที่) 

1) ภาพรวม 

จ านวน 
ปีงบประมาณที่ผา่นมา  ปีงบประมาณปัจจบุัน 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

คดี         
บาท         
รวม         

 
2) จ าแนกตามประเภทคดี 

ประเภทคดี 
จ านวน (คดี) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
     
     
     
     

รวม     
 

2.1.4 การคุมประพฤติ (ข้อมูล ณ วันที่) 

1) ภาพรวม 

จ านวน 
(คน) 

ปีงบประมาณที่ผา่นมา  ปีงบประมาณปัจจบุัน 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ชาย         
หญิง         
รวม         

 
2) จ าแนกตามฐานความผิด 

ฐานความผิด 
จ านวนผู้ต้องขัง (คน) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย     
ความผิดเก่ียวกับเพศ     
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์     
ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง     
ความผิดอื่นๆ     

รวม     



 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองเพื่อทราบ 
๒.๒ รายงานเร่ืองการให้บริการประชาชน  

 
รายงานเรื่องการให้บริการประชาชน  

๑. กองทุนยุติธรรม 
๑.1 กรอบแนวทางด าเนินงาน 

1) การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 
2) การประกันตัวชั่วคราว 

๑.๒ สถิติข้อมูลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่) 
๑.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อสังเกต 

๒. การให้เงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 
๒.1 กรอบแนวทางด าเนินงาน 

1) การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
2) การจ่ายเงินค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

๒.๒ สถิติข้อมูลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่) 
๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อสังเกต 

 
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ    

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒.๒   
 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 

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

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานเรื่องการให้บริการประชาชน ( ข้อมูล ณ วันที่) 
 ๑.๑ กองทุนยุติธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(คดี/คน) 

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ปีงบประมาณปัจจุบัน 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
การให้ความช่วยเหลือ

ประชาชน  
...คด ี        
...คน        

การประกันตัว (คน) ...คด ี        
...คน        

รวม         
 
 ๑.๒ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 

ผลการด าเนินงาน 
(คดี/บาท) 

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ปีงบประมาณปัจจุบัน 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  ...คด ี        

...บาท        
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จ าเลย  
...คด ี        
...บาท        

รวม         
 
 
 

  



 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๓ รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือประชาชน 

ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
 

รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม 

๑. ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
๒. ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของยุติธรรมจังหวัด 
๓. ข้อมูลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน 

 
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒.๓   
 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 
........................................................................................................ .......................... 
............................................................................................................................. ..... 

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

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒.๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัด (ข้อมูลประจ าปีงบประมาณที่มีการ
จัดเก็บและรายงาน : เร่ือง) 

1) สรุปผลการด าเนินงาน  

ล าดับ สรุปผลการด าเนินการเสร็จ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง 
เร่ืองรับ เร่ืองเสร็จ เร่ืองรับ เร่ืองเสร็จ เร่ืองรับ เร่ืองเสร็จ 

1 ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย       
2 ร้องเรียนร้องทุกข์หน่วยงานภาครัฐ       
3 ร้องเรียนร้องทุกข์ภาคเอกชน/ประชาชน       
4 ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย/ค่าใช้จ่าย

ของจ าเลย 
      

5 จัดหาทนายความ       
6 รับแจ้งข้อมูลการกระท าผิดในอ านาจ

หน้าที่ของ ยธ. 
      

7 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท       
8 อื่นๆ       

รวมทั้งสิ้น.............เรื่อง       
 

2) ภาพรวมจ าแนกตามแหล่งที่มา (เรื่องรับมา) 

ล าดับ การด าเนินงาน 

จ านวนเร่ืองตามช่องทางการให้บริการ (เร่ือง) 
ศูนย์ด ารงธรรม ยุติธรรมจังหวัด ยุติธรรมชุมชน 

คด ี
แพ่ง 

คด ี
อาญา 

คดี
ปกครอง 

คด ี
แพ่ง 

คด ี
อาญา 

คดี
ปกครอง 

คด ี
แพ่ง 

คด ี
อาญา 

คดี
ปกครอง 

1 ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย          
2 ร้องเรียนร้องทุกข์

หน่วยงานภาครัฐ 
         

3 ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาคเอกชน/ประชาชน 

         

4 ขอรับค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย/ค่าใช้จ่ายของ
จ าเลย 

         

5 จัดหาทนายความ          
6 รับแจ้งข้อมูลการกระท า

ผิดในอ านาจหนา้ที่ของ 
ยธ. 

         

7 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท          
8 อื่นๆ          

รวมทั้งสิ้น.............เรื่อง          
 



 

3) จ าแนกตามประเภทคดีในภาพรวม (เร่ืองรับมา) 

 
หมายเหตุ 

1. ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
2. ร้องเรียนร้องทุกข์หน่วยงานภาครัฐ 
3. ร้องเรียนร้องทุกข์ภาคเอกชน/ประชาชน 
4. ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย/ค่าใช้จ่ายของจ าเลย 
5. จัดหาทนายความ 
6. รับแจ้งข้อมูลการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของ ยธ. 
7. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
8. อื่นๆ 

คดี เรื่องท่ีประชาชนขอความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินงาน (เรื่อง) 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

แพ่ง 

นิติกรรม/สัญญา/หนี้/ละเมิด          
กู้ยืมเงิน/จ าน า/จ านอง/ค้ าประกัน          
ครอบครัว/มรดก          
ล้มละลาย          
อ่ืนๆ          

อาญา ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย          
ความผิดเกี่ยวกับเพศ          
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์          
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง          
ความผิดอื่นๆ          

ปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดโดยละเมิด          
เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต          
อ่ืนๆ          

รวม          



 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 

๒.๔ สถานการณ์ ปัญหาการอ านวยความยุติธรรมในจังหวัด  
 

สถานการณ์ ปัญหาการอ านวยความยุติธรรมในจังหวัด  
๑. สภาพปัญหา/ข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ 
๒. แนวทางการด าเนินการ/การด าเนินงานที่ผ่านมา 
๓. ผลการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒.๔   

 
 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 

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

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานสถานการณ์ ปัญหาการอ านวยความยุติธรรมในจังหวัด  
 
ล าดับ เรื่อง รายละเอียด  

(สภาพปัญหา) 
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
๒.๕ รายงานการด าเนินงานคดีส าคัญ (ถ้ามี) 

 
รายงานการด าเนินงานคดีส าคัญ (ถ้ามี)  

๑. สภาพปัญหา/ข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ 
๒.  แนวทางการด าเนินการ/การด าเนินงานที่ผ่านมา 
๓.  ผลการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

 
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒.๕   

 
 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..... 

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

  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



 

 
   

 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 

๓.๑ การจัดท าค าของบประมาณเชิงบูรณาการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๓.๒ แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย 
๓.๓ แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชญากรรม 
๓.๔ การสร้างความปรองดอง/การป้องกันความขัดแย้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพยจ./อป/๑.๖๐ 



 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
๓.๑  การจัดท าค าของบประมาณเชิงบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  
ความเป็นมา   

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

   สาระส าคัญ 
....................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................................. .................  
ข้อพิจารณา 
....................................................................................................................................

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

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

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

รายละเอียดปรากฏตามเล่มเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ..... 

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

............................................................................................................................. ..... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑ 



 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   ๓.๒  แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย 

 
ความเป็นมา   

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

   สาระส าคัญ 
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ข้อพิจารณา 
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............................................................................................................................ ..................................................
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒ 
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  ..................................................................................................................... ............. 
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เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๒ 



 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   ๓.๓ แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชญากรรม 

 
ความเป็นมา   

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

   สาระส าคัญ 
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ข้อพิจารณา 
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   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓ 
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เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   ๓.๔ การสร้างความปรองดอง/การป้องกันความขัดแย้ง 

 
ความเป็นมา   

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

   สาระส าคัญ 
....................................................................................................................................

............................................................................................................................ ..................................................
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............................................................................................................................................................. ................. 
ข้อพิจารณา 
....................................................................................................................................
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   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๔ 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 
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เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๔ 
  



 

 
 

 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
  

 
 
 

  

กพยจ./อป/๑.๖๐ 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)   
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