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	บทคัดย่อ

	 การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2560	ได้มีมติเห็นชอบ 
ในหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจงัหวัด	 
(กพยจ.)	ตามทีร่องนายกรฐัมนตร	ี(นายวิษณ	ุเครืองาม)	ประธานคณะกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 (กพยช.)	 เสนอเพ่ือเป็นกลไกการ 
อ�านวยความยุติธรรม	 และประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด	 โดยม ี
องค์ประกอบของ	กพยจ.	ทีส่�าคัญประกอบด้วย	อยัการจังหวดั	(เป็นทีป่รึกษา)	 
ผู้ว่าราชการจงัหวดั	(เป็นประธานกรรมการ)	กรรมการ	ได้แก่	ผู้แทนภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องจ�านวน	15	คน	และยตุธิรรมจงัหวดั	(เป็นกรรมการและเลขานุการ)	
	 เพ่ือส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินการให้บริการ 
ประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด	 รวมทั้งการบูรณาการ 
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานราชการ	องค์กรเอกชน	และประชาชนในการ 
แก้ไขฟ้ืนฟู	ตดิตามดูแล	ช่วยเหลอืและสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในชุมชนทีเ่หมาะสม 

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด	 

(กพยจ.)	กลไกการอ�านวยความยุติธรรม	

และประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด
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และสอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัด 
ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุน 
งบประมาณให้พ้ืนที่	 พร้อมทั้งเสนอแผนการ 
ด�าเนินการไปสู ่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด	 
แผนพัฒนาจังหวดั	และแผนพัฒนากลุม่จงัหวัด	 
รวมทัง้การบูรณาการ	งบประมาณในระดบัพ้ืนที่

ค�ำส�ำคญั : คณะกรรมการยุตธิรรมระดบัจงัหวดั

 Abstract 

	 The	 cabinet	meeting	on	 July	 18,	2017	 
has	approved,	in	principle,	the	appointment	 
of the Provincial Commission for Justice  
Administration	 Development	 (PCJAD),	 
proposed by Deputy Prime Minister                        
(Mr.	Wisanu	Kreungam),	Chair	of	the	National	 
Commission for Justice Administration  
(NCJAD).	 Positioned	 as	 the	 justice	 
administrative mechanism at the provincial  
level,	the	PCJAD	is	composed	of	provincial	 
attorney	 as	 the	advisor,	 the	 governor	 as	 
the	chairperson,	15	representatives	from	all	 
sectors as members of the commission and  
the	director	of	provincial	justice	office	as	a	 
member	of	the	commission	and	secretary.
 The functions of the PCJAD are  
(1)	 to	 promote,	 support	 and	monitor	 the	 
implementation of the Ministry of Justice’s  
programmes	and	projects	at	the	provincial	 
levels,	 (2)	 to	coordinate	 the	 functions	of	 
governmental	 units,	 private	 sector	 and	 

people in the monitoring and support  
for various forms of community rehabilitation  
suitable	for	the	provinces	and	(3)	to	be	the	 
central unit in mobilizing the area-based  
budget	and	(4)	to	propose	the	action	plan	 
that will lead to the development of the  
provincial	 strategic	 plan,	 development	 
plan,	 provincial	 group	 development	 plan																	 
and	the	area-based	budget	integration.

Keywords : Provincial Commission for  
Justice 

	บทน�า

	 ก า รป ร ะ ชุ มคณะ รั ฐมนต รี เ มื่ อ วั น ที่	 
18	 กรกฎาคม	 2560	 ได ้มีมติ เ ห็นชอบ 
ในหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ 
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด	 (กพยจ.)	 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี	(นายวิษณุ	เครืองาม)	 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 
ยุติธรรมแห่งชาติ	 (กพยช.)	 เสนอเพื่อเป็นกลไก 
การอ�านวยความยตุธิรรม	และประสานความร่วมมอื 
ในระดับจังหวัด	โดยมีองค์ประกอบของ	กพยจ.	 
ทีส่�าคัญประกอบด้วย	อยัการจังหวดั	(เป็นทีป่รึกษา)	 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 (เป็นประธานกรรมการ)	 
กรรมการ	 ได้แก่	 ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 
จ�านวน	15	คน	และยุตธิรรมจงัหวัด	(เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ)	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
	 1.	 เสนอแผนการด�าเนินการไปสู ่แผน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด	 แผนพัฒนาจังหวัด	 
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	 รวมทั้งบูรณาการ 
งบประมาณในระดับพื้นที่
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	 2.	 บูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน 
ราชการ	 องค์กรเอกชน	 และประชาชนในการ 
แก้ไขฟ้ืนฟู	ตดิตามดแูล	ช่วยเหลือและสงเคราะห์ 
ผู้กระท�าผดิในชมุชนทีเ่หมาะสมในจงัหวดั	และ 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ของจงัหวดั	ตลอดจน 
เป็นหน่วยงานในการประสานงานเพ่ือสนับสนุน 
งบประมาณและการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องให ้
พื้นที่
	 3.	 ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริม	สนับสนุน 
ให้ส่วนราชการ	หน่วยงาน	และองค์กรปกครอง 
ท้องถิน่	เสริมสร้างให้ประชาชนในจงัหวดัเข้าถงึ 
การบริการในกระบวนการยุตธิรรม	รวมทัง้ส่งเสริม	 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการให้บริการในกระบวนการยุติธรรม
	 4.	 ก�าหนดแนวทางการป้องกัน	 เฝ้าระวัง 
ปัญหาอาชญากรรม	 การทุจริตประพฤติมิชอบ	 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ	 และการกระท�าผิดกฎหมาย 
ต่างๆ	ในจังหวัด	รวมถึงการแจ้งเบาะแสข้อมูล 
การกระท�าผิดกฎหมาย
	 5.	 ประสาน	ก�ากบั	ดแูลเกีย่วกบัการเช่ือมโยง 
ฐานข้อมูล	 เช่น	 ข้อมูลระบบงาน	 ข้อมูลกลุ่ม 
เป้าหมายฯ	ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
	 6.	 ก�ากับ	 ติดตามและรายงานผลการ 
ด�าเนินการ	เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงมาตรการ	 
กลไกในการด�าเนินการให้คณะอนุกรรมการ 
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 
ยุติธรรมแห่งชาติ	 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการ 
บริหารงานยุติธรรมแห ่งชาติ 	 ทราบและ 
พิจารณา

	 7.	 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ	หรือคณะท�างาน	 
หรือศนูย์ขบัเคลือ่นการด�าเนินงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด	 
เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการอื่นใดเพ่ือให้การ 
ด�าเนินการเกิดเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ
	 8.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากนายกรัฐมนตร	ีคณะรัฐมนตรี	และรฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม	

	การขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด:	 

	 ภารกิจ	และ	กพยจ.

	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม	(สกธ.)	ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการ	 กพยช.	 ได้จัดการสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการ	 เพ่ือขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด:	 
ภารกิจ	 และ	 กพยจ.	 ขึ้นระหว่างวันที่	 16-18	 
สิงหาคม	 2560	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ยุติธรรมจังหวัดในฐานะเลขานุการ	 กพยจ.	 
มีความรู้ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนภารกิจ 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
ระดบัจงัหวดั	(กพยจ.)	สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดท�าค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงบูรณาการในระดับจังหวัด	และเพื่อก�าหนด 
แนวทางการด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน	 และสร้างศักยภาพให้แก่ยุติธรรม 
จังหวัด	 ซึ่งสรุปสาระส�าคัญของการสัมมนาได้	 
ดังนี้
 1. ยุ ติ ธ ร รม จังหวั ดกั บกำรขั บ เคลื่ อน 
ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์กระทรวง 
ยุติธรรม: นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	
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	 ความส�าคัญของยุตธิรรมจังหวดัทีเ่ป็นกลไก 
ส�าคัญในพ้ืนที่ที่จะเข้าใจถึงปัญหา	 อุปสรรค	 
ในเร่ืองของความเหล่ือมล�้า	 การเข้าถึงความ 
ยุติธรรม	การขาดความรู้ในเรื่องกฎหมาย	และ 
จะต้องน�าความยุตธิรรม	รวมทัง้การบริการด้าน 
ยุติธรรมไปสู่ประชาชนในพื้นที่	
	 บทบาทของส�านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ทัง้น�าร่องและประจ�าจังหวดัซึง่เป็นผู้รับผดิชอบ 
ในการขับเคลื่อนการบริหารงาน	 กพยจ. 
ซึง่จะต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถท�างาน 
ร่วมกบัจงัหวดั	ผู้ว่าราชการจงัหวดั	นายอ�าเภอได้	 
การเช่ือมต่อทีส่�าคัญของรัฐบาลไปยงัพ้ืนทีไ่ปยงั 
ประชาชน	โดยจะต้องมคีวามเข้าใจยทุธศาสตร์ชาติ	 
และทีก่ระทรวงยุตธิรรมเกีย่วข้องกบัยุทธศาสตร์	 
เช่น	ความมัน่คง	การสร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน	 การสร้างโอกาส	 ความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางสังคม	เป็นต้น
	 การยกระดับประเทศ	 โดยยุติธรรมจังหวัด 
จะต้องตระหนักถึงเร่ืองของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(SDGs)	 เป้าหมายที่	 16	การบังคับใช้กฎหมาย 
ทีเ่กีย่วกับยตุธิรรมทางเลอืก	การไกล่เกลีย่ข้อพิพาท	 
รวมทั้งการน�ายุติธรรมชุมชนมาใช้	 และให ้
ยุตธิรรมจงัหวดัน�าสือ่การสร้างการรับรู้กฎหมาย	 
(Info	 Graphic)	 ของส�านักงานกิจการยุติธรรม	 
กระจายความรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่	 โดยชี ้
หลักการท�างานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ	 
ภาคประชาสังคม	 ประชาชน	 ศูนย์ด�ารงธรรม	 
ยุติธรรมชุมชน	 อาสาสมัครต่างๆ	 4	 ประการ	 
ได้แก่	(1)	Change	การเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวน 
ความคิด	 แนวคิด	 กระบวนทัศน์ทางความคิด	 
(2)	Trust	การไว้วางใจซึ่งกันและกัน	(3)	Team	 
การท�างานเป็นทีม	(4)	Tomorrow	การท�างาน 
เพ่ือวนัพรุ่งน้ี	ซึง่ภารกจิหลกัทีส่�านักงานยุตธิรรม 

จังหวัดต้องด�าเนินการ	 คือ	 การขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์	 แผนงาน	 โครงการต่างๆ	 ลงสู ่
ประชาชนในพืน้ที	่การขบัเคลือ่น	กพยจ.	ให้สามารถ 
บริหารงานได้	โดยผู้ว่าราชการจังหวดัต้องเข้าร่วม 
ประชุมและรับข้อมูลของหน่วยงานยุติธรรม	และ 
การบริหารงาน	กพยจ.	ให้ประสบผลส�าเร็จ
	 2. ยุ ติธรรมจังหวัดกลไกส�ำคัญในกำร 
ขั บ เ ค ลื่ อ น ภ ำ ร กิ จ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม :  
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	วิศิษฏ์สรอรรถ	
	 การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม	 
ต้องมีเป ้าหมายในการท�างานชัดเจนและ 
มีวิธีการท�างานที่เหมือนกันตามกรอบของ	 
Function	ยุตธิรรมจังหวดัจงึจะขบัเคลือ่นภารกจิ 
ให้ส�าเร็จได้	 โดยยุติธรรมจังหวัดต้องสามารถ 
ของบประมาณเ พ่ื อแก ้ ป ัญหา/อ� านวย 
ความยตุธิรรมในจังหวดัได้	ซึง่ต่อไปงบประมาณ 
ในกรอบของ	 Function	 จะลดน้อยลง	 จึงต้อง 
เสนอแนวคิดการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
ในกรอบเชิง	Agenda	และ	Area	มากขึ้น	และ 
สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด	 ทั้งน้ี	 
การลงพ้ืนที	่ควรพิจารณาพ้ืนทีท่ีป่ระชาชนเข้าถงึ 
ความยุติธรรมได้ยาก	 มีความยากจน	 มีสถิติ 
การร้องเรียน/ร้องทุกข์มาก	 ต้องการความ 
ช่วยเหลอืจากกองทนุยุตธิรรมสงู	รวมทัง้	พิจารณา 
ประเภทคดี	 และสาเหตุเพื่อน�าไปสู่การป้องกัน 
หรือบรรเทาปัญหาในพื้นที่
	 การแบ่งงานของยุติธรรมจังหวัด	 เพื่อจัด 
ระบบการท�างานให้มคีวามชัดเจน	โดยแบ่งออก 
ได้ดังนี้
	 1.	 Function	Base	โดย	ส�านักงานช่วยเหลอื 
ทางการเงนิแก่ผู้เสยีหายและจ�าเลยในคดอีาญา	 
(สชง.)	และกองทุนยุติธรรม	ต้องมีการก�าหนด 
เป ้าหมาย	 วิธีการท�างาน	 สามารถระบุ 
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ผลสัมฤทธิ์ได้	 มีระยะเวลาด�าเนินงานที่ชัดเจน	 
ซึ่งต้องวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได	้ 
รวมถึงสร้างมาตรฐานตลอดจนบูรณาการ 
การท�างานร่วมกัน	
	 2.	 Agenda	Base	เกีย่วพันกบัสิง่ทีท่�าอยู่แล้ว	 
เช่น	 การสร้างการรับรู้	 การสร้างวัฒนธรรม 
เคารพกฎหมาย	 กลไกการเข้าถึงกฎหมาย 
ต้องท�าอย่างไรเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและ 
เกิดการรับรู้ได้อย่างแท้จริง	 ซึ่งการรับรู้มีอยู	่ 
2	แบบ	คือ	แบบที่หนึ่ง	ท�าให้ผู้ให้บริการได้รับรู้ 
และเข้าถึงข้อมูล	 โดยมีเคร่ืองมือในการค้นหา 
และให้บริการ	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท�างาน 
ให้กับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด	 เช่น	 ระบบ	 
e-consultation	ทนายของจงัหวัดท่ีใช้ตอบปัญหา 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 และแบบที่สองท�าให้ 
ผู ้รับบริการเข้าถึงข้อมูล	 สามารถรับรู ้และ 
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือให้ผู้รับบริการ 
ดแูลตวัเองได้ก่อนในเบ้ืองต้น	เช่น	อนิโฟกราฟฟิค	 
ทั้งนี้การจะให้การรับรู้ประสบผลส�าเร็จได้น้ัน 
ต้องสร้างกลไกในการปฏิบัติ	 และต้องมีระบบ 
ในการรักษากลไกและการป้องกันเพ่ือท�าให ้
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความสามารถในการ 
ท�าหน้าที่	 Function	 Base	 ตั้งแต่การรับเร่ือง	 
และต้องประเมินความสามารถในการจัดการ 
สิ่งนั้นด้วย
	 3.	 Area	 Base	 ผ่านกรอบการท�างานของ	 
กพยจ.	ต้องมีกลไกในการสร้างความเป็นธรรม																								 
ให้ประชาชนในจังหวัดอย่างไร	 การป้องกัน 
ปัญหารวมไปถงึการปรับปรุงกระบวนงานให้ดีข้ึน	 
ซึ่งไม่มีสูตรส�าเร็จขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา 
แต่ละพ้ืนที่	 โดยต้องมีข ้อมูลของจังหวัดใน 
หลายๆ	ด้าน	ข้อมลูงานฟังชัน่ต่างๆ	ก่อนท�าแผน 
แล้วน�าข้อมูล	 สถิติต่างๆ	มาเชื่อมโยงเชื่อมกัน 
ทั้งหมด	

	 การช่วยเหลอืประชาชนให้ได้รับความยตุธิรรม 
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	 เป็นงานหลัก 
และมีความส�าคัญ	จึงต้องมีแผนงาน	โครงการ	 
และกลไกช่วยเหลอืทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	 
โดยร ่วมมือกันทั้ งในระดับจังหวัดเพ่ือน�า 
ความยุติธรรมสู ่หมู ่บ้าน	 น�าบริการภาครัฐ 
สู่ประชาชน	 และจะต้องมีตัววัดประสิทธิภาพ	 
และประสิทธิผลที่ชัดเจน	 และติดตามนโยบาย 
ของรัฐ	หากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในการท�างานของ	 
กพยจ.	 จะได้น�าเร่ืองน้ันมาด�าเนินงานทันท	ี 
และจะต้องท�าให้ส�าเร็จ	 เช่น	 เร่ืองการป้องกัน 
อาชญากรรมตามค�าสั่ง	คสช.	เรื่องการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ทั้งด้านแรงงานและเพศ	 ซึ่งต้อง 
มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับกระทรวง 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 (พม.)	 
และต�ารวจ	เพ่ือให้งานส�าเรจ็	รวมถงึการก�าหนด 
ตัวช้ีวัดความส�าเร็จของการด�าเนินงานของ 
แต่ละจังหวัด	 ซึ่งจะมีการจัดเกรดโดยอิงกลุ่ม	 
เช่น	การรายงาน	การบริหารทรัพยากร	ทัง้คนและ 
ระยะเวลา	 การบริหารงาน	 แผนงานโครงการ 
ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดในแต่ละพ้ืนที่และ 
การท�างานแบบบูรณาการ
 3. กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพ่ือ 
ประสิทธภิำพกำรด�ำเนนิงำนในพ้ืนที:่	พันต�ารวจโท	 
ดร.พงษ์ธร	ธัญญสิริ	
	 	 1.	การสร้างมาตรฐานการด�าเนินงาน 
ของ	กพยจ.	ซึง่จะต้องสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ	 
20	 ปี	 และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
โดยเฉพาะเร่ืองการสร้างความสมานฉันท์	 
ความปรองดอง	
	 	 2.	ม าต รฐ านกา รปฏิ บั ติ ง าน ข อ ง 
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด	(สยจ.)	ซึ่งรวมไปถึง 
ยุติธรรมชุมชนด้วย	 เช่น	 ระบบและขั้นตอน 
ในการให้บริการต่อประชาชน	ซึ่งสอดคล้องกับ 
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รัฐธรรมนูญ	มาตรา	77	วรรคแรก	รัฐต้องจัดให ้
มกีฎหมายเท่าทีจ่�าเป็น	ซึง่จะต้องมีแนวทางเพ่ือให้ 
ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้อย่างแท้จริง	 
(มาตรฐานการเข้าถึงของประชาชน)	วรรคสอง	 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน 
ออกกฎหมาย	 และ	 วรรคสาม	 เกี่ยวกับระบบ 
อนุญาต	ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจ	 และระยะเวลา 
ในการด�าเนินการต่างๆ	 ซึ่งต้องมีช่องทางให้ 
ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงได้มากที่สุด
	 	 3.	แนวทางการสร้างการรับรู ้ให ้กับ 
ประชาชน	ใช้วธิกีารใดในการทีจ่ะท�าให้ประชาชน 
ได้เข้าถึง	 และรับรู้อย่างแท้จริง	 วิธีการสื่อสาร	 
เช่น	การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	การใช้วัฒนธรรม 
ท้องถิ่นที่มีอยู่
	 	 4.	การปฏิบัตภิารกจิของกระทรวง	จะต้อง 
มีวิธีการ	ขั้นตอน	และรูปแบบที่ชัดเจน	ซึ่งจะมี 
การจดัล�าดบัของศนูย์ยตุธิรรมชุมชน	(Grading)	 
ซึ่งจะวัดจากจ�านวนการขับเคลื่อนภารกิจ	 
รวมถึงการรายงาน	 ซึ่งทั้งสองอย่างน้ีจะต้อง 
สอดคล้องในแต่ละพื้นที่
	 	 5.	การท�าให้ประชาชน	 หน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	หน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชน	เพื่อเป็นการ 
สร้างเครือข่ายในการดแูลและช่วยเหลอืประชาชน	 
เพ่ือให้ทั้งประชาชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รู้จกั	และเข้าใจถงึบทบาท	หน้าที	่ของ	กพยจ.	 
เพ่ือให้เกดิความรู้สกึในการมส่ีวนร่วม	ให้ความ 
ช่วยเหลอื	อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิาน 
ให้บรรลผุล	โดยเฉพาะภารกจิด้านที	่5	ทีเ่กีย่วข้อง 
กับงานด้านคุมประพฤติ
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
	 	 1.	การขออนุมัติงบประมาณจะต้องมี 
ข้อมลูทีชั่ดเจน	ทัง้ในเร่ืองบทบาท	ภารกจิ	หน้าที	่ 

และเหตุผลความจ�าเป็น	 ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูล	 
สถิติที่เกิดจากเนื้องานที่แท้จริง
	 	 2.	ส่วนกลางจะต้องท�างานสนับสนุนให	้ 
กพยจ.	 รวมไปถึงเครือข่าย	 (ยุติธรรมชุมชน)	 
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ	 ความรู้	 ข้อเสนอแนะ	 
แนวทาง	 เพ่ือให้งานส�าเร็จ	 สัมฤทธิ์ผลอย่าง 
มีประสิทธิภาพ
	 	 3.	การน�าระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 
กระบวนการยุติธรรม	 (DXC)	 เข้ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวก	 
รวดเร็ว	 ซึ่งหากหน่วยใดเกิดปัญหาในการน�า 
ระบบน้ีมาใช้	 ต้องมีการรายงานเพื่อหาวิธีการ	 
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
	 	 4.	การมี	Function	Base	ทีไ่ม่ยุ่งยาก	และ 
การมี	Best	Practice	ที่ดี	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการที่จะท�าให้งานเกิดประโยชน์นานัปการ 
ต่อประเทศชาต	ิประชาชน	และหน่วยงานต่อไป	 
ซึ่ง	 Best	 Practice	 ที่จะน�ามาใช้น้ันจะต้องมี 
ลักษณะเป็น	Innovation	
 4. สร ้ำงควำมเป ็นเอกภำพให้ยุติธรรม 
จังหวดัเช่ือมโยงไปยตุธิรรมชุมชน “ประสบกำรณ์ 
และมุมมองด้ำนกำรบริหำรงำนในพ้ืนที่ภูมิภำค 
แบบบูรณำกำร”: นายถาวร	พรหมมีชัย
	 การสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏบิตัหิน้าที่		 
ค�าว่าปกครองน้ันไม่ได้หมายความว่าเราไป 
ปกครองคนอืน่	ค�าว่า	“ปก”	คือท�าให้เค้ามีความสขุ	 
“ครอง”	คือครองใจคน	เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อ 
ตอนเข้ารับราชการ		ทกุคนจะมีความคิดไม่ต่างกนั	 
นั่นคือ	อาชีพราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง	 
อาชีพราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ	 ได้รับการ 
ยอมรับในทุกที่	 อาชีพราชการเป็นอาชีพที่ได้ 
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน	 ซึ่งเป็นการท�าบุญ 
ท�ากศุล	โดยไม่ต้องควักกระเป๋า	งานราชการน้ัน 
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จึงเป็นเรื่องในทางรัฐศาสตร์	เป็นมิติทางสังคม 
ที่หนึ่งบวกหนึ่งอาจจะได้ไม่เท่ากับสอง	อาจจะ 
น้อยกว่าหรือมากกว่ามหาศาลก็ได้	 (Infinity)	 
แต่การจะเกิดสิ่งน้ันได้จะต้องใช้ทั้งความรู้	 
ความสามารถ	และสิง่ส�าคัญคือการมทีศันคตทิีด่ี	 
(Attitude)	ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ 
ชีวิตประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว	ชีวิตจะมี 
ความสุขหรือไม่มีความสุข	 จึงอยู่ที่	 Attitude	 
หากเปรียบเทียบในทางพระพุทธศาสนา	 ก็คือ	 
สุขทุกข์อยู่ที่ใจนั่นเอง
	 งานของกระทรวงยุติธรรมก็เช่นเดียวกัน	 
จะต้องม	ีAttitude	เพราะงานของกระทรวงยุตธิรรม 
คือการท�าให้พ่ีน้องประชาชนมีความสุข	 กินอิ่ม	 
นอนอุน่	ดงัน้ัน	งานของกระทรวงยุตธิรรมจงึเป็น 
กลไกส�าคัญ	ในการตอบโจทย์ด้านความสขุของ 
ประชาชน	แต่การเร่ิมต้นการด�าเนินงานกอ็าจจะ 
มีความยาก	อาจจะกลัวการปฏิเสธ	เสมือนกับ 
การท�าธรุกจิ	แต่เป็นการเร่ิมต้นเพ่ือการช่วยเหลอื 
พ่ีน้องประชาชน	 จึงไม่มีใครปฏิเสธงาน	 ของ 
กระทรวงยุติธรรม	ดังนั้น	จึงต้องตัดความกลัว 
ออกไปแล้วเร่ิมขยายเครือข่ายไปเร่ือยๆ	 และ 
ในระหว่างการปฏิบัติงานอาจจะมีงานเยอะ 
หรือหนักเกินไป	 (Overload)	 อาจจะถูกกระทบ	 
เกิดปัญหา	 สารพัดในการท�างาน	 ซึ่งไม่มีอะไร 
ราบร่ืนเรียบร้อย	 อาจจะท้อ	 หรือเกิดความ 
เบื่อหน่าย	 ก็ต้องย้อนกลับไปวันแรกที่ก้าวเข้าสู่ 
ระบบราชการให้ได้	(Back	to	Basic)	ทัศนคต ิ
จงึเป็นเร่ืองทีส่�าคัญ	และจ�าเป็น	ซึง่ถ้าท่านบอก 
ท่านท�าไม่ได้	 ท่านก็จะหาเหตุผลว่าท�าไม่ได	้ 
แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านท�าได้	ท่านกจ็ะหาวธิกีาร 
ว่าท�าอย่างไรให้งานประสบความส�าเร็จ	

  แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมส�ำเร็จ
	 	 1.		ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 (ศาสตร ์
ของพระราชา)	เพราะการท�างานของกระทรวง 
ยุตธิรรม	คือการท�าให้พ่ีน้องประชาชนมีความสขุ	 
กนิอิม่	นอนอุน่	เป็นงานทีท่�ากบัประชาชน	จงึต้อง 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	คือประชาชนต้องม ี
ส่วนร่วมซึ่งจะเกิดผลที่ยั่งยืน	ถ้าราชการท�าเอง 
ฝ่ายเดียว	แม้จะบูรณาการส่วนราชการดีแค่ไหน 
ก็ไม่ยั่งยืน	เพราะไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาม ี
ส่วนร่วม	ประชาชนกไ็ม่ยอมรับ	การยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลางจะให้ผลที่วัดได้	 จับต้องได้	 เช่น	 
การออกไปลงพ้ืนทีเ่พ่ือให้บริการประชาชน	ไม่ว่า 
จะเป็นกองทุนยุติธรรม	เงินช่วยเหลือผู้เสียหาย	 
เงนิทดแทนจ�าเลย	หรอื	การมีทนายอาสา	คลนิิก 
ยุตธิรรม	การรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทกุข์เกีย่วกบั 
เร่ืองความไม่เป็นธรรม	 เร่ืองของการไกล่เกลี่ย	 
รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	เป็นต้น
	 	 2.	การท�างานต้องท�าให้ได้ทั้งผลงาน 
และน�้าใจคน	 บางอย่างท�างานส�าเร็จแต่ไม่ได ้
น�้าใจ	 บางอย่างท�างานไม่ส�าเร็จแต่ได้น�้าใจ	 
แต่ถ้าท�าได้สองอย่างจะถือว่าท�างานได้ประสบ 
ความส�าเร็จในชีวิตของการท�างาน	 ถือเป็น	 
Attitude	อย่างหนึ่งที่จะต้องน�ามายึดถือในการ 
ปฏบัิตงิาน	การท�างานให้ส�าเร็จและได้น�า้ใจคน 
เช่น	การไม่ทะเลาะกบัใคร	(หลกีเลีย่งการขดัแย้ง)	 
การไมต่ัดสนิคนจากรปูลักษณ์ภายนอก	เคารพ 
ซึ่งกันและกัน	 มีความจริงใจ	 ความสามัคคี	 
ปรองดอง	ซึง่ต้องมหีลกัการปฏิบัติต่อผู้บงัคับบญัชา	 
และผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา	
	 	 โดยหากท่านอยูใ่นฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท่านมีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่เต็มใจ 
ให้ความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชา	 ยินดีและ 
เต็มใจเมื่อได้รับค�าสั่งให้ปฏิบัติงาน	
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	 	 หากท่านอยู ่ในฐานะผู ้บังคับบัญชา	 
ท่านจะต้องปฏิบัตต่ิอผู้ใต้บังคับบัญชา	ประชาชน	 
แม้กระทั่งเครือข่ายที่ท�างานด้วย	 ต้องมีการ 
ให้เกียรติกัน	 ยกย่องชมเชยเมื่อท�าความดี	 
ต�าหนิเมื่อผิดพลาด	 แต่การต�าหนิต้องไม่ท�าให้ 
เสียก�าลังใจ	 ต้องติเชิงให้ค�าแนะน�าและเป็นไป 
เพ่ือพัฒนาตนเอง	มคีวามเข้าใจ	และความเห็นอก 
เห็นใจ	 เข้าใจในข้อพกพร่องและข้อจ�ากัดใน 
ตัวบุคคล	 แสดงความจริงใจ	 ซึ่งเป็นการสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี	 และสั่งสมคุณงามความด ี
ในการท�างานให้กบัผู้ใต้บงัคับบญัชา	และพีน้่อง 
ประชาชน	 ซึ่งจะท�าให้ผลงานส�าเร็จ	 และได้ 
น�้าใจคน	
	 	 3.	มีความเป็นมืออาชีพ	 ซึ่งความเป็น 
มืออาชีพจะเกิดขึ้นได้นั้น	คือ
	 	 	 3.1	 ต้องรู้งาน	 (รู้งานของกระทรวง 
ยุตธิรรม)	รู้กฎ	กตกิา	และหลกัเกณฑ์ในการท�างาน	 
ลักษณะของการบูรณาการ	 การเช่ือมต่อไปยัง 
เครือข่ายของส่วนราชการอื่นๆ	 เช่น	 องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	 ภาคธุรกิจ	 
ภาคประชาชน	เป็นต้น
	 	 	 3.2	 รู้งานตัวเอง	 คือรู้ว่างานที่ท่าน 
จะไปท�าน้ันท�าเป็นใคร	 พ้ืนที่ไหน	 ปัญหาคือ 
อะไร	และวเิคราะห์สถานการณ์	(ต้องรู้คน	รู้งาน	 
รู้พ้ืนที)่	เหมอืนทีใ่นหลวงรัชกาลที	่9	ท่านทรงตรัส 
ไว้ว่าเวลาเราจะท�าอะไรต้องดภูมูสิงัคม	(คน	ซึง่ 
ไม่มีสูตรส�าเร็จ	เพราะมีชีวิตจิตใจ	มีความรู้สึก 
นึกคิด	 มีประสบการณ์ต่างกัน	 มีความเช่ือ	 
ความชอบ	แตกต่างกนั)	และภมูศิาสตร์	(ดนิ	น�า้	 
ลม	 ไฟ)	 บางคร้ังอาจเรียกทฤษฎีสถานการณ	์ 
(Contingency)	คือ	งาน	คน	และพ้ืนที	่แล้วน�ามา 
ประเมินเป็นข้อมูล	เพ่ือหาวธิกีารปฏบัิตไิด้อย่าง 
ถกูต้อง	เหมาะสมกบัคน	พ้ืนที	่และสถานการณ์	 

รวมถึงการคาดการณ์ไปถึงอนาคตเพ่ือหา 
วิธีการป้องกันเพ่ือไม่ให้ปัญหากลับหมุนเวียน 
มาอีก
	 	 	 3.3	การสร้างองค์ความรู้	ซึง่ประกอบ 
ด้วยความรู้หลายๆ	 สิ่ง	 ทั้งการสร้างการรับรู ้
ให้กับทีม	 (เครือข่าย)	 ซึ่งเป็นแนวทางวิธีการ 
ปฏิบัติงานในการที่จะไปให ้บริการพ่ีน ้อง 
ประชาชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ซึ่งเป็น 
เคร่ืองมือที่จะท�าให้งานของกระทรวงยุติธรรม 
ประสบผลสัมฤทธิ์	 รวมถึงการสร้างการรับรู ้
ให้กับประชาชน	 ให้รับรู้และเข้าถึงการบริการ 
ของกระบวนการยติุธรรมของเครือข่ายกระทรวง 
ยุติธรรม	 ในเรื่องต่างๆ	 โดยอาจใช้วัฒนธรรม 
ท้องถิ่นที่มีอยู่	
	 	 	 3.4	การสร้างเครือข่าย	ซึง่จะสนับสนุน 
เร่ืองของการท�างานเป็นทมี	คือ	การท�าให้ภาคส่วน 
อืน่รู้จักกระทรวงยติุธรรม	และงานของกระทรวง 
ยุติธรรม	 เพราะการท�างานน้ันต้องใช้ความรู้ 
หลายๆ	ด้าน	ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ	 
ภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นอยัการจังหวดั	หรอือยัการ 
ช่วยเหลือประชาชน	 ศาล	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 
อบต.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และประธานหอการค้า	 
โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ	เช่น	การออกไปประชุม	 
ไปท�ากจิกรรมร่วมกบัจงัหวัด	การลงพ้ืนทีส่ญัจร 
กับพระ	การมีคลินิกยุติธรรม	เป็นต้น
	 	 4.	การจัดท�าแผนการท�างาน	ซึ่งจะต้อง 
มีทั้งแผนงาน	แผนคน	และแผนเงิน	โดยเฉพาะ 
การท�างานแบบบูรณาการนัน้	จะต้องมีแผนงาน 
ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	 เช่ือถือได้	 โดยมีการ 
วเิคราะห์ข้อมลูน้ันจากพืน้ทีท่ีจ่ะลงไปปฏิบัตงิาน 
เพ่ือจะได้ทราบว่าพื้นที่น้ันมีปัญหาเกี่ยวกับ 
เร่ืองอะไร	 เพ่ือหากลไกและวิธีการแก้ปัญหา	 
แนวทางการปฏิบัติ	ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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	 	 5.	การรายงานผล	 ซึ่งต้องรายงานแบบ	 
360	องศา	คือการรายงานต่อส่วนกลาง	ต่อพ่ีน้อง 
ประชาชน	และหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือให้ 
เกิดความรับรู้	รับทราบ	
	 	 6.	การใช้หลักธรรมะในการท�างาน	เพื่อ 
เป็นแนวทางการปฏบัิตงิานให้ประสบความส�าเร็จ 
มีคุณธรรม	 เช่น	 ถือศีล	 5	 คือการไม่เอารัด 
เอาเปรียบ	ไม่เบียดเบียนกัน	หลักการครองตน	 
คือการครองตัวเอง	 ทั้งต่อผู้บังคับบัญชา	 และ 
ผูท้ี่อยู่ใต้บงัคบับญัชา	โดยใช้หลักพรหมวหิาร	4	 
ได้แก่	 เมตตา	 คือปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์	 
กรุณา	ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข	มุทิตา	คือ 
ช่ืนชมยินดีเมื่อคนอื่นท�าดี	 ให้เกียรติ	 ยกย่อง	 
ชมเชย	และอเุบกขา	คือมคีวามเสมอต้นเสมอปลาย	 
ดีเสมอต้นเสมอปลาย	 หลักการครองงาน	 คือ 
การท�างานให้ส�าเร็จ	โดยอาศยัเรือ่งอทิธบิาท	4	 
ได้แก่	 ฉันทะ	 คือพอใจเมื่อได้รับมอบหมายให ้
ปฏิบัติงาน	 วิริยะ	 คือมีความพากเพียรในสิ่งที ่
ได้รับมอบหมาย	 จิตตะ	 คือมีความเอาใจใส ่
ฝักใฝ่ในการที่จะท�าให้สิ่งที่ได้รับมอบหมายให ้
ส�าเร็จ	และวมิงัสา	กคื็อการไตร่ตรอง	กลัน่กรอง	 
และพิเคราะห์ในงานที่ได้รับมอบหมายว่าเมื่อ 
ท�าไปแล้วตรงไหนมีจดุอ่อน	จดุแขง็	เตมิตรงไหน 
ควรเติมให้สมบูรณ์
 5. คณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน 
ยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) บทบำทใหม่ของ 
ยุติธรรมจังหวัด:	นายวัลลภ	นาคบัว	
 ควำมเป ็นมำของ กพยจ.	 มีที่มาจาก 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุตธิรรม 
แห่งชาติว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรม	 
โดยกรมคุมประพฤติ	เสนอแนวทางกลไกระดับ 
จังหวัด	โดย	“คณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 
งานยุติธรรมระดับจังหวัด	 (กพยจ.)”	 ให้อาศัย 
อ�านาจตามมาตรา	 53	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2534	ผู้ว่า 
ราชการจงัหวดัออกค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ	 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ	 
ยุติธรรมจังหวัด	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 
เพ่ือส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ากับและติดตามผล 
การด�าเนินการให้บริการประชาชนในภารกิจ						 
ของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด	 และอ�าเภอ	 
รวมทั้งการบูรณาการ	 ความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานราชการ	องค์กรเอกชน	และประชาชน	 
ในการแก้ไขฟื้นฟู	 ติดตามดูแล	 ช่วยเหลือและ 
สงเคราะห์ผู ้กระท�าผิดในชุมชนที่เหมาะสม 
ในจังหวัด	 และสอดคล้องกับสถานการณ์ของ 
จังหวัด	 ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางในการ 
สนับสนุนงบประมาณให้พ้ืนที่	 พร้อมทั้งเสนอ 
แผนการด�าเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของ 
จังหวัด	 แผนพัฒนาจังหวัด	 และแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด	รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณ 
ในระดับพื้นที่
	 การขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม 
ในพ้ืนที่ยังขาดความชัดเจน	 โครงสร้างของ 
ส�านักงานยุติธรรมจงัหวัดตามหลกันโยบายการ 
บริหารงานแบบบูรณาการ	 (One	 roof)	 โดยให้ 
บูรณาการหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม 
ในส่วนภมูภิาคให้เป็นหน่วยงานเดยีวกนัภายใต้ 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม	 หรือจะกระทบต่อ 
การท�างานของ	 4	 หน่วยงานหลักในพ้ืนที่เดิม	 
คือ	กรมคุมประพฤต	ิกรมพินิจและคุ้มครองเดก็ 
และเยาวชน	 กรมราชทัณฑ์	 และกรมบังคับคดี	 
ดังน้ัน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึง 
ขยายอ�านาจหน้าที่	และขยายอ�านาจหน้าที่ของ	 
กพยจ.	ให้เป็นสะพานเช่ือมงานของทัง้กระทรวง 
ยุติธรรมลงสู่จังหวัด
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	 คณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมือ่วันที	่18	กรกฎาคม	 
2560	 เ ห็นชอบในหลักการการแต ่ งตั้ ง 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
ระดบัจงัหวดั	(กพยจ.)	และให้กระทรวงมหาดไทย	 
กระทรวงยุติธรรม	 และส�านักงบประมาณ 
ด�าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข ้องต่อไปตามที ่
รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 
ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุตธิรรม 
แห่งชาตเิสนอ	และให้คณะกรรมการพัฒนาการ 
บริหารงานยตุธิรรมแห่งชาต	ิกระทรวงมหาดไทย	 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับความเห็นของส�านัก 
งบประมาณไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป
  แนวทำงในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ กพยจ.
	 	 1.	การจัดท�างบประมาณ	 Area	 Base	 
การของบประมาณเป็นกลุม่จงัหวดั	สถานการณ์																		 
ด้านกระบวนการยุติธรรม	 และการอ�านวย 
ความยุติธรรม	ความเดือดร้อนของชาวบ้านใน 
แต่ละพ้ืนทีไ่ม่เหมอืนกนัเพราะมคีวามแตกต่างกนั 
ด้านบริบท	 เช่น	 จังหวัดชลบุรี	 ยุทธศาสตร ์
เป็นจังหวัดท่องเที่ยว	 และโครงการระเบียง 
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	ดังนั้น	มิติ 
ด้านการอ�านวยความยุติธรรมก็จะไม่เหมือน 
กับจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่เป็นเร่ืองของ 
ความม่ันคงปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ	ดังนัน้ 
ยุติธรรมจังหวัดจะต้องสามารถระบุให้ได้ว่า 
บทบาทจังหวัดของตนน้ันเป็นอย่างไร	 อยู่ใน 
กลุ่มไหน	 เพ่ือจัดท�าแผนหรือโครงการเสนอให้ 
บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด	 โดยในการท�างาน 
จะต้องรู้บทบาทภารกิจของตนเอง	แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 แผน 
แม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 แผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และรัฐธรรมนูญ	รวมถึง 

เ ป ้ าหมายการ พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น 	 (SDGs )	 
ยุติธรรมจังหวัดจึงควรต้องศึกษายุทธศาสตร์ 
ของจังหวัดว่าเน้นเร่ือใด	 และยุติธรรมจังหวัด 
ควรจะมีกลุ ่มเฉพาะ	 เช่น	 ยุติธรรมจังหวัด 
กลุ่มท่องเที่ยว	ยุติธรรมจังหวัดกลุ่มวัฒนธรรม	 
ยุตธิรรมจงัหวัดกลุม่อตุสาหกรรม	ยุตธิรรมจงัหวัด 
ชุมชนเมอืง	เพือ่ทีจ่ะแลกเปลีย่นข้อมลูซึง่กนัและกนั	
	 	 การจัดท�างบประมาณในพ้ืนที่เป็นเร่ือง 
ทีส่�าคัญ	ยุตธิรรมจงัหวดัจงึต้องพัฒนาและผลกัดนั 
ให้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ�านวย 
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ 
บรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัดได้	เช่น	โครงการ 
เผยแพร่เพ่ือสร้างการรับรู้กฎหมายสามารถเป็น 
โครงการน�าร่องได้เพราะปัญหาเร่ืองการกระท�า 
ผิดกฎหมาย	การไม่รู้กฎหมายมีอยู่ทั่วทุกที่แล้ว 
แต่ว่ามีมากหรือน้อยต่างกัน
	 	 2.	การแก้ไขฟ้ืนฟ	ูตดิตามดแูล	ช่วยเหลอื 
และสงเคราะห ์ ผู ้กระท�าผิดในชุมชน	 มติ 
คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 12	 มกราคม	 2559	 
มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม	 โดยกรม 
คุมประพฤติร ่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
บูรณาการการแก้ไข	ฟ้ืนฟู	ตดิตามดแูล	ช่วยเหลอื 
และสงเคราะห์ผูก้ระท�าผิดในชุมชน	ซึง่สามารถ 
ขับเคลื่อนและติดตามการด�าเนินงานในพ้ืนที่ 
ตามอ�านาจหน้าที่ข้อ	2
	 	 3.	งาน	 Function	 Base	 ต่างๆ	 เช่น	 
การไกล่เกลี่ย	คลินิกยุติธรรม	ยุติธรรมชุมชน
	 	 4.	งานบริการต่างๆ	 ตามอ�านาจหน้าที่ 
ของ	กพยจ.	ข้อที่	3
	 	 5.	มติ	 ครม.	 เร่ืองกรอบการป้องกัน 
อาชญากรรม	6	ด้าน	ได้แก่	1)	สภาพแวดล้อม	 
2)	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 3)	 ป้องกัน 
การกระท�าผิดซ�า้	4)	เฝ้าระวังกลุม่เสีย่งทีมี่โอกาส 
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ท�าผดิ	5)	ลดโอกาสการตกเป็นเหยือ่	6)	การพัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
	 	 6.	Big	Data	ข้อมลูของกระบวนการยตุธิรรม	 
สนับสนุนการจดัเกบ็ข้อมลูและรายงานเข้ามายงั 
กระทรวงยุติธรรมซึ่งในอนาคตอาจเป็นการ 
รายงานผ่านระบบออนไลน์	ซึง่จะท�าให้สามารถ 
น�าข้อมลูต่างๆ	เช่น	สถติกิารให้บริการประชาชน	 
มาวิเคราะห์	 สังเคราะห์ทิศทางจากข้อมูล 
ข้อเท็จจริงจากพ้ืนที่	 ซึ่งหากยุติธรรมจังหวัด 
สามารถด�าเนินการรวบรวม	 สังเคราะห์ข้อมูล 
อย่างเป็นระบบก็จะช่วยในการก�าหนดนโยบาย																			 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. คูมื่อกำรจัดประชมุ กพยจ.: นายไชยสวัุฒน์	 
ถุงเงิน	
	 คู่มือคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 
ยุติธรรมระดับจังหวัด	(กพยจ.)	ประกอบด้วย
	 ส่วนที่	 1	 เอกสารส�าหรับคณะกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด	 
(กพยจ.)	 สาระส�าคัญประกอบด ้วย	 มติ 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
แห่งชาติ	 (กพยช.)	 มติคณะรัฐมนตรี	 วันที่	 18	 
กรกฎาคม	2560	(ร่าง)	ค�าสัง่จังหวดัในการแต่งตัง้	 
กพยจ.	และการด�าเนินการในพ้ืนที	่ได้แก่	การจัดท�า 
ค�าของบประมาณเชงิบูรณาการ	ในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2562	 ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		 
แนวทางการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย	 และ 
แนวทางการขับเคลื่อนกรอบการป ้องกัน 
อาชญากรรม
	 ส่วนที่	 2	 วาระการประชุม	 สาระส�าคัญ 
ประกอบด้วย	วาระการประชุม	กพยจ.	ค�าแนะน�า 
ส�าหรบัร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด	 
(กพยจ.)	และตวัอย่างการน�าเสนอวาระ	(Power	 
Point)

	 ส่วนที่	 3	 คู่มือฝ่ายเลขานุการ	 ส�าหรับการ 
บริหารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ 
บริหารงานยุติธรรม	 ระดับจังหวัด	 (กพยจ.)	 
สาระส�าคัญประกอบด้วยการจัดท�าวาระและ 
เอกสารประกอบการประชุม	การก�าหนดนัดหมาย	 
การบริหารการประชุม	ประกอบด้วย	การจดัท�า 
หนังสือเชิญประชุม	 แบบตอบรับการเข้าร่วม 
ประชุม	 การจัดท�าเอกสารลงทะเบียน	 ผังที่น่ัง 
ตามองค์ประกอบ	การจดัเตรียมอปุกรณ์ส�าหรับ								 
การประชุม	การน�าเสนอข้อมลู	การสรุปรายงาน 
ทั้งรายงานการประชุมย่อ	 รายงานการประชุม 
ฉบับสมบูรณ์	การเผยแพร่และติดตามมติ	ทั้งนี้	 
ในภาคผนวกได้น�าตวัอย่างน�าเสนอรูปแบบของ 
เอกสารประกอบการประชุมที่ยุติธรรมจังหวัด 
สามารถน�าไปใช้จัดท�าเอกสารได้จริง	 รวมทั้ง 
ได้น�าข้อมูลทั้งหมดให้สามารถ	 Download	 ได้ 
ทางเว็บไซต์ของส�านักงานกิจการยุติธรรมด้วย
 7. แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน 
ยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) เพ่ือขอรับงบประมำณ 
บูรณำกำรจังหวัด:	นายสาลี่	สุขเกิด	
	 งบประมาณรายจ่าย	สามารถจ�าแนกได้เป็น	 
5	กลุ่ม	คือ	(1)	งบกลาง	เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้												 
ที่กรมบัญชีกลางเพ่ือจัดสรรให้แก่ส่วนราชการ	 
เพ่ือเป็นเงนิเบ้ียหวดั	บ�าเหน็จบ�านาญ	ค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงนิทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลอื 
ผู ้ ประสบภั ย พิ บัติ กรณี ฉุก เ ฉิน	 เป ็นต ้น	 
(2)	งบประมาณรายจ่ายบริหารจดัการหน้ีภาครัฐ	 
ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหน้ีภาครัฐให้เกดิ 
เสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ	 
โดยการด�าเนินการและช�าระหน้ีของภาครัฐ 
ให้เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนด	(3)	งบประมาณ 
รายจ่ายบูรณาการ	(Agenda)	เป็นงบประมาณ 
ที่ด�าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	 
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ซึ่งด�าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน	 ภายใต ้
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์เดยีวกนั	โดยมหีน่วยงาน 
เจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ	 (4)	 งบประมาณ 
รายจ่ายพ้ืนที	่(Area)	เป็นงบประมาณทีด่�าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับภาคโดยเป็นการตอบสนองความ 
ต้องการในแต่ละพ้ืนที	่ได้แก่	แผนงานบูรณาการ 
ส่งเสริมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 แผนงานบูรณาการสร้างเสริม 
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	 
แผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแขง็และ 
ย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	 และ	 
(5)	 งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน	 
(Function)	เป็นแผนงานทีด่�าเนินการตามหน้าที ่
ความรบัผดิชอบประจ�าตามกฎหมายจัดตั้งของ 
หน่วยงานน้ันๆ	ได้แก่	แผนงานบุคลากรภาครฐั	 
แผนงานพ้ืนฐาน	 และแผนงานยุทธศาสตร	์ 
ซึง่ในปัจจบัุนแนวโน้มงบประมาณกลุ่ม	Function	 
จะลดลง	และกลุม่	Agenda	และ	Area	จะเพ่ิมขึน้	 
โดยมีการจัดท�าดังนี้
  1. กระบวนกำรจัดท�ำงบประมำณ 
	 	 	 1.1	 การวางแผนงบประมาณ	 คือ	 
การทบทวนงบประมาณ	 เพ่ือน�ามาประกอบ 
การจัดท�างบประมาณ	 ได้แก่	 รายงานผลการ 
ปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณปีทีผ่่านมา	 
รายงานการวเิคราะห์ระดบัความส�าเร็จของการ 
ด�าเนินงาน	(Part)	การทบทวน/ปรับปรุง	เป้าหมาย	 
กลยทุธ์	ผลผลติ	กจิกรรม	ตวัช้ีวดั	และการวางแผน 
งบประมาณ	โดยจัดท�าข้อเสนอวงเงนิงบประมาณ 
เบ้ืองต้น	จดัท�างบประมาณในลกัษณะบูรณาการ	 
การก�าหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี	 และการจัดท�ายุทธศาสตร์ 
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	โดยส�านัก 

งบประมาณ	 ส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 สภาความม่ันคง	 ร่วมกัน 
ก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ให้สอดคล้องนโยบายส�าคัญต่างๆ	ของประเทศ
	 	 	 1.2	 การจดัท�างบประมาณ	ประกอบด้วย	 
การจัดท�าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์	 
การจดัท�าค�าของบประมาณ	การพจิารณาค�าขอ 
งบประมาณ	การจัดท�าร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณ	 
และการเสนอร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณ
	 	 	 1.3	 การอนุมัตงิบประมาณ	ประกอบด้วย	 
การพิจารณาร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณโดยฝ่าย 
นิติบัญญัติ	การตรา	พ.ร.บ.	งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี	
	 	 	 1.4		ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ	 
ประกอบด้วย	 การจัดท�าแผนปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	 ซึ่งเดิมหน่วยงาน 
มักไม่ให้ความส�าคัญในกระบวนการน้ี	 แต่ 
ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความส�าคัญในเร่ืองการ 
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ	 จึงได้ก�าหนดมาตรการเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณ	โดยก�าหนด 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละ 
ไตรมาส	 การก�าหนดระยะเวลาในการก่อหน้ี 
ในรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส	 1	 
เป็นต้น
	 	 	 1.5	 การติดตามประเมินผล	เพื่อเป็น 
เคร่ืองมือในการวัดผลการด�าเนินงาน	ซึง่ประกอบด้วย 
การตดิตามผลการด�าเนินงาน	และการประเมนิผล
  2. กำรจัดท�ำงบประมำณบูรณำกำรเชิง 
ยุทธศำสตร์ 
  มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือให ้การจัดสรร 
งบประมาณตามนโนบายส�าคัญต่างๆ	ของประเทศ 
ที่มีการด�าเนินงานตั้งแต่	 2	 หน่วยงานขึ้นไป	 
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มีเป้าหมายและวัตถปุระสงค์การด�าเนินงานทีม่ ี
ความเช่ือมโยง	สอดคล้องสนับสนุนซึง่กนัและกนั	 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	คุ้มค่าและไม่ซ�า้ซ้อน	 
ทั้งนี้	แนวทางการจัดท�างบประมาณบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	
	 	 	 2.1	 การก�าหนดกรอบการจัดท�า 
งบประมาณ	ซึ่งประกอบด้วย	ขอบเขต	หลักการ	 
วตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	แนวทางการด�าเนินงาน	 
ตัวช้ีวัด	 หน่วยงาน	 โครงการ	 กิจกรรม	 และ 
แนวทางในการติดตามประเมินผล	
	 	 	 2.2	การจัดท�าค�าของบประมาณ 
ในแผนงานบูรณาการ	 โดยต้องก�าหนดภารกิจ 
บูรณาการอย่างน้อยเป็นในระดับโครงการของ 
หน่วยงานให้สอดคล้องและเช่ือมโยงไปสู่การ 
บรรลุเป้าหมายแผนงานบูรณาการ	 เพื่อให้การ 
จัดสรรงบประมาณมีความสอดคล ้องกับ 
ความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา	 
ตลอดจนมีการวางแผนแม่บทระยะปานกลาง 
และระยะยาว	 เพ่ือการพัฒนาตามแผนงาน 
บูรณาการให้มีความต่อเนื่อง	
	 	 	 2.3	การด�าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม	 ที่ก�าหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ 
ต้องสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย 
ของแผนงานบูรณาการ	มีความพร้อม	ทั้งด้าน 
บุคลากร	 เคร่ืองมือ	 อุปกรณ์	 พ้ืนที่ด�าเนินการ	 
และการบริหารจดัการทีจ่ะด�าเนินงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ	 การด�าเนินการร่วมกันภายใต ้
แผนงานบูรณาการจะต้องมีความเป็นเอกภาพ	 
ประสาน	สอดคล้อง	และมค่ีาใช้จ่ายเป็นไปตาม 
หลัก เกณฑ ์มีการติดตามประเ มินผลที่ มี 
ประสิทธิภาพ
  3. กำรจัดท�ำงบประมำณจังหวัดและ 
กลุม่จังหวดัแบบบรูณำกำร มหีลกัการส�าคัญ	คือ	

	 	 	 3.1	 ความสอดคล้องและเช่ือมโยง	 
คือความสอดคล้องระหว่างนโยบายการพัฒนา 
ประเทศ	นโยบายรัฐบาลและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นที่
	 	 	 3.2	การบูรณาการ	คือ	การบรูณาการ 
ต้ังแต ่กระบวนการวางแผน	 การก�าหนด 
ยุทธศาสตร์	 การบริหารงานตามแผนและ 
ยุทธศาสตร์	การบูรณาการระหว่างแผนงานและ 
งบประมาณ	 รวมทั้งการบูรณาการระหว่าง 
ภาครัฐ	ภาคท้องถิ่น	ภาคธุรกิจ	ภาคประชาชน
	 	 	 3.3	การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 
โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ประสาน 
และสร้างการมีส ่วนร ่วม	 โดยเปิดโอกาส 
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนด 
ยุทธศาสตร ์และจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด	 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนภายใน 
จงัหวัดตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบ																		 
ต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	
	 	 	 ทั้งน้ี	 ได้มีการประกาศใช้พระราช- 
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด	 แบบบูรณาการ	 พ.ศ.	 2551	 เพ่ือ 
ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ	 และเงื่อนไขในการ 
จดัท�าแผนและงบประมาณ	และการบริหารงาน 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 โดยก�าหนดให้ม ี
องค์กรในการบริหารงานจังหวดั	และกลุม่จงัหวดั 
แบบบูรณาการ	3	ระดับ	คือ	(1)	คณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
แบบบูรณาการ	(ก.น.จ.)	ซึง่มนีายกรัฐมนตรีเป็น 
ประธาน	เลขาธิการ	ก.พ.ร.	เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ	(2)	คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ	 (ก.บ.จ.)	 ซึ่งมีผู ้ว่าราชการ 
จังหวัดเป็นประธาน	 หัวหน้าส�านักงานจังหวัด	 
เป็นกรรมการและเลขานุการ	และ	(3)	คณะกรรมการ 

_19-0321(105-120)P6.indd   117 5/9/62 BE   2:20 PM



118

วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

บรหิารงานกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ	(ก.บ.ก.)											 
ซึ่งมีผู้ว่าราชการหัวหน้ากลุ่มเป็นประธาน	และ 
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการ 
กระทรวงมหาดไทย	เป็นกรรมการและเลขานุการ	
  กำรจัดท�ำงบประมำณจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด มีขั้นตอนดังนี้
  1.	 การก�าหนดกรอบวงเงนิของงบประมาณ	 
จะพิจารณาจากจ�านวนประชากรพ้ืนที่	 GDP					 
สภาพปัญหาและความต้องการ	รวมทั้งจุดเน้น 
การพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ
	 	 2.	การขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 หน่วยราชการระดับ 
จังหวัดเป็นผู ้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ	 
งบประมาณภาค	(แผนงานบรูณาการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศ)	 ทั้งหน่วยราชการระดับจังหวัดและ 
ส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลางสามารถ 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณได้
	 	 3.	การจัดท�าค�าของบประมาณจังหวัด	 
(การเขียนโครงการ)	 หน่วยงานต้องบรรจุ 
โครงการกจิกรรมในแผนพัฒนาจงัหวดัโดยต้อง 
ค�านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
จังหวัดและควรให้ความส�าคัญในกรอกข้อมูล 
ตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ�าแนกตามงบรายจ่าย	 
(เช่น	 งบด�าเนินการ	 งบลงทุน	 งบอุดหนุน	 
งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร)
	 	 4.	การพิจารณาและวิเคราะห์โครงการ 
ของส�านักงบประมาณ	มีเกณฑ์ในการพิจารณา	 
ได้แก่	ทีม่าและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
ความสอดคล้องของเป้าหมาย	ผลผลติกบัความ 
ต้องการของกลุ ่มเป ้าหมายหรือนโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์	ความคุ้มค่าของโครงการ	ทางเลอืก 
การด�าเนินการและความเหมาะสมของเทคโนโลยี 

ทีน่�ามาใช้	วิธกีารและแผนการด�าเนินงาน	รวมทัง้ 
ศักยภาพและความพร้อมในการด�าเนินการ
 4. กำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี  
รัฐบาลให้ความส�าคัญกับงบประมาณในมิติ 
พ้ืนที่เป็นอย่างมาก	 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด 
จะต้องด�าเนินการเพ่ือให้โครงการ/กิจกรรม 
ได้บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด	 โดยประสาน 
การด�าเนินการกับส�านักงานจังหวัดซึ่งเป็น 
ฝ่ายเลขานุการของ	 ก.บ.จ.	 ทั้งน้ี	 โครงการ	 
ด้านกระบวนการยุติธรรมจะสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านความม่ันคง	 โดย 
โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ	 เพ่ือบรรจุในแผน 
พัฒนาจังหวัด	 ควรเป็นภารกิจซึ่งแสดงให้เห็น 
ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ	 รวมทั้งไม่ใช ่
โครงการที่ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจพ้ืนที ่
ของหน่วยงาน	ดงัน้ัน	การจัดท�าค�าของบประมาณ 
เชิงบูรณาการ	ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 
เช่น	การสร้างการรบัรู้กฎหมาย	และการขับเคลือ่น 
กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม	จึงเป็น 
ภารกิจที่ส�าคัญของส�านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ในฐานะฝ่ายเลขานกุารของ	กพยจ.	ทีต้่องจดัท�า 
โครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด	 และ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด	เพ่ือให้เกดิ 
การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ต่อไป

ผลกำรด�ำเนินงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร 
บริหำรงำนยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
	 ข ้อมูลจากการจัดท�ารายงานประจ�าป  ี
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
แห่งชาติ	พ.ศ.	2561	(ข้อมูล	ณ	มกราคม	2562)	 
สรุปผลการด�าเนินงานตามแนวทางขับเคลื่อน	 
ดังนี้
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 1. มีกำรแต่งตั้ง กพยจ.	 มีค�าสั่งแต่งต้ัง	 
กพยจ.	ครบทั้ง	76	จังหวัดเรียบร้อยแล้ว	
 2. มีกำรประชุม กพยจ. คร้ังที ่1/2560 พบว่า 
ทั้ง	76	จังหวัดจัดการประชุมและได้รายงานผล 
การด�าเนินงานมายังกระทรวงยุติธรรมตาม 
ก�าหนด	
 3. มีกำรจัดท�ำแผนกำรประชมุคณะกรรมกำร  
กพยจ. 
	 	 -	 มีแผนประชุม	 กพยจ.	 ทุกเดือน	 
จ�านวน	6	จังหวัด	
	 	 -	 มีแผนประชุม	 กพยจ.	 2	 เดือน/คร้ัง	 
จ�านวน	17	จังหวัด	
	 	 -		มีแผนประชุม	 กพยจ.	 3	 เดือน/คร้ัง	 
จ�านวน	53	จังหวัด	
 4. ผลกำรจัดสรรงบประมำณเชิงบูรณำกำร 
ในระดับจังหวดัและกลุม่จังหวดั ประจ�ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 
	 	 -	 8	 จังหวัด	 ได้รับจัดสรรงบประมาณ	 
คือ	พะเยา	แม่ฮ่องสอน	หนองคาย	ลพบุรี	ราชบุรี	 
นนทบุรี	สมุทรสาคร	และเพชรบุรี	รวมจ�านวน	 
3,178,400	บาท
	 	 -	 42	 จังหวัด	 ได ้บรรจุแผนงาน/ 
โครงการในแผนงบประมาณฯ	 แต่ไม่ได้รับ 
จัดสรร
	 	 -	 26	จงัหวดัยงัไม่มแีผนงาน/โครงการ 
บรรจุในแผนงบประมาณฯ	
	 เมือ่จ�าแนกลกัษณะแผนงาน/โครงการ	พบว่า	 
ส่วนใหญ่เป็นแผนงาน/โครงการด้านการสร้าง 
การรับรู้และความเข้าใจ	รองลงมาเป็นด้านการ 
ป้องกนัอาชญากรรมการสร้างความปรองดอง/ 
การป้องกันความขัดแย้ง	 การบูรณาการความ 
ร่วมมอืในการด�าเนินงานและด้านสทิธมินุษยชน 
ตามล�าดับ	ทั้งนี้	จากผลด�าเนินงานข้างต้น

	 จึงกล่าวได้ว่ากลไกคณะกรรมการพัฒนา 
การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด	 (กพยจ.)	 
ได้เร่ิมต้นขับเคลือ่นอย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้ว	 
การด�าเนินการภายหลงัจากน้ี	คือการผลกัดนัให้ 
กจิกรรมตามภารกจิเป็นแผนงาน/โครงการหลกั/ 
งานประจ�าในแผนพัฒนาจังหวัดและได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณเชิงบูรณาการในระดับ 
จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดอย่างต่อเน่ืองและ 
ครบทกุจงัหวัดเพือ่ให้การอ�านวยความยุติธรรม 
แก ่ประชาชนในพ้ืนที่ ได ้อย ่างทั่ วถึ งและ 
มีประสิทธิภาพต่อไป

	สรุป

	 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุตธิรรม 
ระดับจงัหวัด	(กพยจ.)	มทีีม่าจากคณะอนุกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติว่าด้วย 
งานคุมประพฤตแิละยุตธิรรม	โดยกรมคุมประพฤต	ิ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ	 
ยุติธรรมจังหวัด	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
ระดับจังหวัด	(กพยจ.)	เมื่อวันที่	18	กรกฏาคม	 
2560	เพื่อเป็นกลไกการอ�านวยความยุติธรรม																						 
และประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด
	 มีภารกิจหน้าที่ส�าคัญในการเสนอแผนการ 
ด�าเนินการไปสู ่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด	 
แผนพัฒนาจังหวดั	และแผนพัฒนากลุม่จงัหวัด	 
รวมทั้งบูรณาการงบประมาณในระดับพ้ืนที ่
โดยการจัดท�างบประมาณ	Area	Base	การขอ 
งบประมาณเป็นกลุ่มจังหวัด	 บูรณาการความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ	องค์กรเอกชน	 
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และประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟู	 ติดตามดูแล	 
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในชุมชน 
ทีเ่หมาะสมในจงัหวดั	เสรมิสร้างให้ประชาชนใน 
จังหวัดเข้าถึงการบริการของกระทรวงยุติธรรม	 
การสร้างความปลอดภัยในชีวิต	 และทรัพย์สิน 
ตามกรอบการป้องกนัอาชญากรรม	และประสาน	 
ก�ากับ	 ดูแลเกี่ยวกับการเช่ือมโยงฐานข้อมูล 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด	 ซึ่งได้มีการ 
ด�าเ นินการขับเคลื่อนอย ่างเป ็นรูปธรรม 
เรียบร้อยแล้ว
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