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ความเป ็นมาแนวความคิดเรื่ องยุ ติธรรมชีุมชีน๒  

(Community Justice) เป็นแนวความคิดทีใ่หม่ส�าหรบั

ประเทศไทย ซ่ึ้งคุ้นเคยกับระบบการอ�านวยความยติุธรรมให้แก่

ประชีาชีนโดยรัฐฝ่่ายเดียวมาเป็นเวลานานกว่าร้อยปี นับต้ังแต่ 

ได้มีการเปล่ียนระบบกฎหมายจากระบบกฎหมายพระธรรมศาสตร์ 

(กฎหมายตราสามดวง) ซ่ึ้งใช้ีมาแต่เดิมต้ังแต่สมัยต้นกรุงศรีอยธุยา 

ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มาเป็นระบบกฎหมายแบบยุโรปท่ี 

ใช้ีอยู่ในปัจจุบัน แนวความคิดหน่ึงท่ีตดิมากับระบบกฎหมายยโุรป  

ก็คือ ความคิดท่ีว่ากฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎหมายอาญา 

เป็นเร่ืองของการใช้ีอ�านาจรัฐต่อประชีาชีนและเป็นเร่ืองท่ีรัฐ 

เป็นผู้อ�านวยความยุติธรรมแก่ประชีาชีนฝ่่ายเดียว ประชีาชีน 

เป็นเพียงผู้มาร้องขอ รอรับ หรือได้รับผลจากกระบวนการ 

ยติุธรรมท่ีรัฐเป็นผู้จัดการและจัดให้เท่าน้ัน ประชีาชีนไม่มีส่วนร่วม 

ในกระบวนการยติุธรรมแต่อย่างใด หลังจากแนวคิดน้ีอยูม่าเป็น

เวลานาน ท�าให้ทุกฝ่่ายยอมรับและเช่ืีอแนวความคิดดังกล่าว  

ซ่ึ้งต้องยอมรบัว่ากระบวนการยติุธรรมโดยท่ัวไปน้ันอาจไม่สามารถ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

สภ�พิ่ปัญห�
 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการน�าความคดิเร่ืองยติุธรรมชีมุชีน

มาใช้ีกับกระบวนการยุติธรรมของไทย แต่ปัญหาคดีล้นศาล  

ผู้ต้องขงัล้นคกุ ก็ยงัคงเป็นปัญหาส�าคญั เน่ืองจากยงัขาดระบบ

และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือ 

ข้อพิพาท หรือปัญหาอาชีญากรรมต่าง ๆ ได้ต้ังแต่ระดับชุีมชีนหรือ 

ก่อนเข้าสู่กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั๓  ท�าให้ความขดัแย้ง

หรือข้อพิพาทต่าง ๆ ไม่ว่าเล็กและใหญ่กลายเป็นคดีเข้าสู่

กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั ซ่ึ้งมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนมาโดย

ตลอด ส่งผลให้หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมต้องใช้ีเวลาและ

ทรัพยากรจ�านวนมากในการด�าเนินคดีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง แต่ยงั

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เท่าท่ีควร ประกอบกับปัญหาความเหล่ือมล�า้ด้านสิทธิและโอกาส

ในการเข้าถึงความยติุธรรมของประชีาชีน โดยเฉพาะประชีาชีน

ท่ียากจนหรือด้อยโอกาสจะยงัคงมีเพ่ิมมากยิง่ข้ึน ท�าให้เกิดปัญหา

การแตกความสามัคคีหรือขาดความปรองดองสมานฉันท์ข้ึน 

ในหมู่ประชีาชีนในระดบัชีมุชีน และอาจขยายลุกลามกลายเป็น

๑ นายทศวิณิห่์  เก่ยรติทัตต์ วิทยากรชำำานาญการพัิเศษ สำานักกฎหมาย, สำานักงานเลุ่ขาธิการว่ฒิสภา
๒ “จ่ำฑารัตน์ เอ้ืออำานวย แลุ่ะคุณิะ (๒๕๕๑, หน้า ๑๒๘ - ๑๒๙) ให้คุวามหมายย่ติธรรมช่ำมชำน ว�าคืุอ การทำางานร�วมกันแบบห้่นส�วนใด ๆ 

ระหว�างหน�วยงานในกระทรวงย่ติธรรมทางอาญา (แลุ่ะหน�วยงานภาคุรัฐอื�น ๆ  ทั้งหลุ่าย) กับชำ่มชำน การทำางานร�วมกันแลุ่ะห้่นส�วนนั้นเปี็นการทำางาน
โดยยึดชำ่มชำนเปี็นศูนย์กลุ่างเพัื�อการปี้องกันหรือคุวบคุ่มอาชำญากรรมโดยตรงแลุ่ะโดยอ้อมในระดับเพืั�อนบ้านหรือในระดับชำ่มชำน 

๓ ก�อนเข้าสู�การแจำ้งคุวามดำาเนินคุด่ต�อพันักงานสอบสวนหรือการดำาเนินคุด่ของพันักงานสอบสวน หรือการฟั้องศาลุ่เพัื�อดำาเนินคุด่
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๔ ศูนยย์ติ่ธรรมช่ำมชำน หมายถึง สถานท่�ท่�อยู�ในช่ำมชำน แลุ่ะสมาชำกิเคุรือข�ายช่ำมชำน ตลุ่อดจำนปีระชำาชำนเหน็ชำอบใหจั้ำดต้ังเปีน็ศูนยย่์ติธรรมช่ำมชำน 
เพืั�อใช้ำเป็ีนสถานท่�ดำาเนินงานของคุณิะกรรมการปีระจำำาศูนย์ย่ติธรรมช่ำมชำน หรือดำาเนินงานในกิจำกรรมต�าง ๆ ของช่ำมชำน

๕ เคุรือข�ายย่ติธรรมช่ำมชำน หมายถึง ปีระชำาชำน กลุ่่�ม หรือองค์ุกรท่�ม่คุวามสนใจำแลุ่ะสมัคุรใจำท่�จำะแลุ่กเปีลุ่่�ยนข้อมูลุ่ข�าวสาร แลุ่ะปีระสาน 
คุวามร�วมมอืในการป้ีองกนั เฝ้้าระวงัปัีญหาอาชำญากรรม ตลุ่อดจำนเข้ามาม่ส�วนร�วมแลุ่ะม่บทบาทในกจิำกรรมต�าง ๆ ของกระทรวงยต่ธิรรม เพืั�อตอบสนอง  
คุวามต้องการ แลุ่ะเสริมสร้างคุวามย่ติธรรมแลุ่ะคุวามสงบส่ขในช่ำมชำน

๖ คุำาแถลุ่งนโยบายของคุณิะรัฐมนตร่ พัลุ่เอก ปีระยท่ธ์  จัำนทร์โอชำา นายกรัฐมนตร่ แถลุ่งต�อสภานิติบัญญัติแห�งชำาติเมื�อวันศ่กร์ท่� ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ 

 ข้อ ๑๑.๕ ปีรับปีรง่ระบบการชำ�วยเหลุ่อืทางกฎหมายแลุ่ะคุ�าใชำ้จำ�ายแก�ปีระชำาชำนท่�ไม�ไดร้บัคุวามยต่ธิรรม โดยให้เข้าถงึคุวามเปีน็ธรรมไดง้�าย 
รวดเร็ว ส�งเสริมกองท่นย่ติธรรมเพัื�อคุ่้มคุรองชำ�วยเหลุ่ือคุนจำนแลุ่ะผูู้้ด้อยโอกาส คุ่้มคุรองผูู้้ถูกลุ่�วงลุ่ะเมิดสิทธิเสร่ภาพั แลุ่ะเย่ยวยาผูู้้บริส่ทธิ์หรือได้รับ
ผู้ลุ่กระทบจำากคุวามไม�เปี็นธรรม โดยเน้นคุวามส่จำริตแลุ่ะคุวามม่ปีระสิทธิภาพัของภาคุรัฐ คุวามเปี็นธรรมของผูู้้ได้รับผู้ลุ่กระทบ แลุ่ะการไม�แอบอ้าง
ฉัวยโอกาสโดยท่จำริตจำากระบบการชำ�วยเหลุ่ือดังกลุ่�าว

๗ คุำาแถลุ่งนโยบายของคุณิะรัฐมนตร่ พัลุ่เอก ปีระย่ทธ์  จัำนทร์โอชำา นายกรัฐมนตร่ แถลุ่งต�อรัฐสภาเมื�อวันพัฤหัสบด่ท่� ๒๕ กรกฎาคุม ๒๕๖๒

 ข้อ ๑๑.๕ ส�งเสริมระบบธรรมาภิบาลุ่ในการบริหารจำัดการภาคุรัฐ โดยสร้างคุวามเชืำ�อมั�น ศรัทธา แลุ่ะส�งเสริมให้เกิดการพััฒนาข้าราชำการ 
บ่คุลุ่ากร แลุ่ะเจำ้าหน้าท่�ของรัฐอย�างจำริงจัำง โดยเฉัพัาะการปีรับเปีลุ่่�ยนกระบวนการทางคุวามคิุดให้คุำานึงถึงผู้ลุ่ปีระโยชำน์ของชำาติแลุ่ะเน้นปีระชำาชำน
เป็ีนศูนยก์ลุ่าง พัร้อมกับยึดมั�นในหลัุ่กจำริยธรรมแลุ่ะธรรมาภิบาลุ่ ม่สมรรถนะแลุ่ะคุวามรู้คุวามสามารถพัร้อมต�อการปีฏิิบัติงาน ดำาเนินการปีรับปีร่ง
สวัสดิภาพัช่ำวิต คุวามเป็ีนอยู� ตลุ่อดจำนสร้างขวัญกำาลัุ่งใจำแลุ่ะคุวามผูู้กพัันในการทำางาน

ปัญหาการแตกความสามัคคีหรือขาดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชีาติต่อไป ซ่ึ้งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากน้ี 
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชีาชีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยงัไม่
เพียงพอเท่าท่ีควร โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมอาชีญากรรมในชุีมชีน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนจากความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ การแจ้งเบาะแส 
การกระท�าความผิดกฎหมายต่าง ๆ ในชุีมชีน การจัดการ 
ความขัดแย้งของประชีาชีนด้วยความสมานฉันท์หรือสันติวิธี  
การช่ีวยเหลือหรือเยียวยาเหยือ่อาชีญากรรมหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากอาชีญากรรมและการรบัคืนคนดีหรือผู้พ้นโทษกลบัสู่ชุีมชีน 
ประกอบกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรกัษาความสงบเรยีบร้อย
มีภาระในการด�าเนินคดีต่าง ๆ และภาระงานอ่ืน ๆ ตามอ�านาจ
หน้าท่ีจ�านวนมาก จึงไม่สามารถดูแลประชีาชีนได้อย่างท่ัวถึง
 ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรมได้ก�าหนดนโยบาย 
ท่ีมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการการท�างานของส่วนราชีการสังกัด
กระทรวงยตุธิรรม โดยเน้นบทบาทของส�านกังานยตุธิรรมส่วน
จังหวดั (สยจ.) และศนูย์ยติุธรรมชีมุชีน๔  (ศยชี.) ระดบัต�าบล ท้ังน้ี 
โดยมีการประสานกับศูนย์ด�ารงธรรม (ศดธ.) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
ร่วมกัน และพัฒนาการด�าเนินการด้านการไกล่เกล่ียระงับ 
ข้อพิพาทให้เป็นระบบ นอกจากน้ี ได้มีการพัฒนาระบบงานยติุธรรม 
ชุีมชีนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุีมชีน๕  (คยชี.) ในการ 
รวมตัวกันป้องกันและบรรเทาอาชีญากรรม การช่ีวยเหลือประชีาชีน 
ในชีมุชีนด้านกฎหมายและกระบวนการแก้ไขฟ้�นฟผูู้กระท�าผดิใน
ชุีมชีนและการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาทหรือการจัดการความขัดแย้ง 
ในชีมุชีน โดยส�านักงานยติุธรรมจงัหวดั (สยจ.) เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการด�าเนินงานร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(กคส.) (กองพัฒนายุติธรรมชุีมชีน ส�านักงานปลัดกระทรวง
ยติุธรรม, ๒๕๕๘, หน้า ก)

ก�รเสนอร่�งพิ่ระร�ชบญัญตัิย่ตุิธ่รรมชมุชน	
พิ่.ศ.	....
 แม้จะมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการการท�างาน
ของส่วนราชีการสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้มีการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรมชุีมชีนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรมใน
ชุีมชีนแล้วก็ตาม แต่สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นยังเกิดขึ้น
เน่ืองจากการบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมท่ีด�าเนินการมา
ต้ังแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบันยังไม่มีกรอบแนวทางในการด�าเนินงาน 
และยังไม่มีกฎหมายรองรับอย่างชัีดเจน เป็นผลให้การ 
อ�านวยความยุติธรรมท่ีประชีาชีนเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว 
ยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รวมท้ังยังไม่เป็นมาตรฐานและ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานยุตธิรรม
ชุีมชีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล อีกท้ังเพ่ือให้เป็นไปตามค�าแถลงนโยบายของคณะ
รัฐมนตรีชุีดท่ีมีพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชีา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชีาติ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ข้อ ๑๑.๕๖  จึงจ�าเป็นต้องตราเป็นพระราชีบัญญัติข้ึนมารองรับ
การด�าเนินงาน ซ่ึ้งกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชีอบหลัก 
ในการจัดท�าร่างพระราชีบัญญัติยุติธรรมชุีมชีน พ.ศ. .... และ 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าและรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
 ต่อมา คณะรัฐมนตรีชุีดท่ีมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชีา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับระบบยติุธรรมชุีมชีม 
จะอยู่ในนโยบายเร่งด่วนท่ี ๑๐ การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชีาชีน นโยบายท่ี ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
(ข้อ ๑๑.๕)๗  นโยบายท่ี ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชีอบ และกระบวนการยติุธรรม ซ่ึ้งสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชีาติ ท้ังน้ี ร่างพระราชีบัญญัติ
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ยติุธรรมชีมุชีน พ.ศ. .... ยงัเป็นร่างกฎหมายส�าคัญท่ีคณะรฐัมนตร ี

จะตราข้ึนเพ่ือด�าเนินการตามรฐัธรรมนูญ หมวด ๑๖ การปฏรูิป

ประเทศอีกด้วย

หลักก�รและเหตุิผิล	ส�ระสำ�คัญ	และผิลกระทำบ	
ของร่�งพิ่ระร�ชบัญญัต่ิฯ
 ร่างพระราชีบัญญัติยุติธรรมชุีมชีน พ.ศ. .... มีหลักการ

และเหตุผล สาระส�าคัญ และผลกระทบ ดังนี้

 หลักการและเหตุผล๘  

 -  หลักการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชีุมชีน 

 - เหตุผล เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของชุีมชีนในงาน

ยุติธรรมตามแนวความคิดยุติธรรมชุีมชีนในปัจจุบันยังไม่มี

กรอบแนวทางการด�าเนินงานที่ชีัดเจนและยังไม่มีกฎหมาย

รองรบัการปฏบิตังิานของหน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้อง เป็น

ผลให้การด�าเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ จึงสมควรก�าหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชีาชีนในด้านงานยุติธรรมระดับ

ชีุมชีน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชีาชีนในงานยุติธรรมชีุมชีนและรองรับการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชี

บัญญัตินี้

ส�ระสำ�คัญ๙ 

 ยุติธรรมชีุมชีนเป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง

สมาชีกิของชีมุชีนกบัหน่วยงานของรฐัในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาการกระท�าความผิดทางอาญา การเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ในชีุมชีน การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ซ้ึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการกระท�าความผิดทางกฎหมาย การให้ความ

ช่ีวยเหลือและสนับสนุน การแก้ไข บ�าบัด ฟ้�นฟูผู้กระท�าความผิด 

หรือผู้พ้นโทษ รวมท้ังการให้ความรู้และสร้างความเป็นธรรม

ด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชีาชีนในชีุมชีน ตลอดจนการลดความ

เหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึความยติุธรรม ทัง้นี ้โดยมกีารด�าเนนิงาน

ที่ต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล

 ในการนี้ ให้มีการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชีุมชีนในระดับ

ต�าบล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค

ประชีาชีนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอ�านวยความยุติธรรม

และจัดการความไม่เป็นธรรมในชุีมชีน เพ่ิมช่ีองทางให้

ประชีาชีนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว  
เสมอภาค และประหยัด อันจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีและ
สมานฉันท์ในชุีมชีน รวมถึงการเคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน
ของคนในชีุมชีน โดยมีอาสาสมัครยุติธรรมชีุมชีนท�าหน้าท่ี 
ในการขับเคล่ือนงานยุติธรรมชุีมชีนในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ 
 และให้มีคณะกรรมการในการขับเคล่ือนงานยุติธรรม
ชุีมชีน ดังน้ี
 ๑) คณะกรรมการยุติธรรมชุีมชีนแห่งชีาติ ประกอบด้วย
  (๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
  (๒) รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรมเป็นรองประธาน
  (๓) กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง 
เลขาธิการส�านักงานยุติธรรม ผู้บัญชีาการต�ารวจแห่งชีาติ  
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรม 
การปกครอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึ้งประธานกรรมการ
แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเช่ีียวชีาญ และ
ประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ ในด้านกฎหมาย สังคมวิทยา  
และการพัฒนาชุีมชีน จ�านวน ๓ คน 
  (๕) ให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมอบหมายหน่ึงคนเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้ข้าราชีการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ช่ีวยเลขานุการ 
จ�านวน ๒ คน
  มีอ�านาจหน้าท่ี ก�าหนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารงานยุติธรรมชีุมชีนและส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน�า
นโยบายและแนวทางในการบริหารงานยติุธรรมชุีมชีนไปสู่การ
ปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานยุติธรรมชุีมชีนและรายงาน 
ต่อรัฐมนตรี แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจ�าเป็นและเหมาะสม  
ออกประกาศตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชีบัญญัติน้ี พิจารณา 
ให้ความเหน็ชีอบรายงานประจ�าป ีปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีก�าหนด
ไว้ในพระราชีบัญญัติน้ี และอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ 
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

๘ ร�างพัระราชำบัญญัติย่ติธรรมช่ำมชำน พั.ศ. .... เว็บไซต์กระทรวงย่ติธรรม เข้าถึงได้จำาก https://www.moj.go.th/files/moj/ 
20170601103536_71994.pdf.

๙ หนังสือกระทรวงย่ติธรรม ท่� ยธ ๐๒๐๐๘.๖/๘๖๓๑ ลุ่งวันท่� ๑๘ พัฤศจิำกายน ๒๕๕๙ ข้อ ๔ หน้า ๓ - ๔

กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
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 ๒) คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุีมชีน ประกอบด้วย

  (๑) ปลัดอ�าเภอเป็นประธาน

  (๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ พัฒนากรประจ�า

ต�าบล ต�ารวจชีุมชีนประจ�าต�าบล ก�านันท้องที่ นายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในต�าบล

  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชีาชีน 

ซ้ึ่งผู้ว่าราชีการจังหวัดแต่งต้ังจากผู้ซ้ึ่งมีความรู้ความสามารถ 

ความเช่ีียวชีาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน

กระบวนการยุติธรรม ด้านแรงงาน ด้านคุมประพฤติ ด้าน

สาธารณสุข และด้านกฎหมาย จ�านวน ๕ คน

 ให้ประธานแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินเป็นกรรมการและเลขานุการจ�านวนหน่ึงคน  

และเป็นผู้ช่ีวยเลขานุการจ�านวนไม่เกิน ๒ คน

 มีอ�านาจหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ

ด�าเนนิงานของส่วนราชีการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในการเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของประชีาชีน 

เฝ้่าระวังและป้องกันปัญหาอาชีญากรรม การทุจริตและ

ประพฤติมิชีอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และการกระท�าผิดกฎหมาย

ต่าง ๆ  พิจารณาเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรม

ของประชีาชีน และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระท�าผิดกฎหมาย

ต่าง ๆ ตลอดจนการช่ีวยเหลือ ดูแล ให้ค�าแนะน�า และแก้ไข

ปัญหาแก่ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ท่ีต้องการค�าแนะน�า 

ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไกล่เกล่ียและ

ประนอมข้อพิพาทตามท่ีคู่กรณีร้องขอเก่ียวกับความแพ่งหรือ

ความอาญาท่ีเป็นความผิดอันยอมความได้ โดยให้ด�าเนินการ 

ตามกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทหรือจัดการความขัดแย้ง 

ในชีุมชีน ท้ังน้ี การไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและประนอมข้อพิพาทในชุีมชีน 

ให้ความช่ีวยเหลือ ดูแลผู้ท่ีได้รับความเสียหายหรือได้รับ 

ผลกระทบจากการกระท�าความผิดและอาชีญากรรม และ

ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด�าเนินการตามอ�านาจ

หน้าท่ี ให้ความชี่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินงานของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไข บ�าบัด ฟ้�นฟูผู้กระท�าความผิด

และผู้พน้โทษ รวมท้ังผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รบัการปล่อยตวั

ช่ัีวคราวให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระท�าผิดอีก 

เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านยุติธรรมชุีมชีนแก่ประชีาชีน 

และด�าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

ผิลกระทำบ๑๐ 

 หากร่างพระราชีบัญญัติยุติธรรมชุีมชีน พ.ศ. .... มีผล

บังคับใช้ีเป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลกระทบ ดังน้ี

 - เป็นการลดคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

 -  ประชีาชีนท่ียากจนและด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง

ความยุติธรรมได้โดยง่าย

 -  เป็นการสรา้งพลงัของชีมุชีนใหส้ามารถดแูลความสงบ

เรียบร้อยของชีุมชีนได้ด้วยตนเองและชี่วยให้ชุีมชีนในท้องถ่ิน

ของไทยได้หวนกลับมา ร้ือฟ้�นภูมิปัญญาท้องถ่ินในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเชิีงสมานฉันท์ตาม

วิถีชีีวิตชุีมชีน

 - ช่ีวยลดช่ีองว่างระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ

ยติุธรรมกบัประชีาชีน โดยจะท�าใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐในกระบวนการ

ยุติธรรมและประชีาชีนมีความใกล้ชิีดสนิทสนมกันมากข้ึน

 -  เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของประชีาชีนอันจะน�า

ไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ในภาพรวมของประเทศ ซ่ึ้งเป็น

รากฐานส�าคัญในการพัฒนาของประเทศในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  

ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง

คว�มคืบหน้�สถ�นะปัจำจุำบันของร่�งพิ่ระร�ช
บัญญัต่ิฯ
 ร่างพระราชีบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านกฎหมายได้พิจารณาและมีมติให้กระทรวงยุติธรรมรายงาน

ความคืบหน้า โดยกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า  

เน้ือหาสาระของร่างพระราชีบัญญัติยุติธรรมชุีมชีน พ.ศ. ....  

๑๐ อ้างแลุ้่วใน ๕ ข้อ ๖ หน้า ๕ 
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มีความซ้�้าซ้้อนเก่ียวกับอ�านาจหน้าท่ีของ “คณะกรรมการ

ยติุธรรมชีมุชีนแหง่ชีาติ” กับ “คณะกรรมการพฒันาการบรหิาร

งานยุติธรรม” ตามพระราชีบัญญัติพัฒนาการบริหารงาน

ยติุธรรมแหง่ชีาต ิพ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๐ ท่ีบัญญัติให้มีอ�านาจ

หน้าท่ีดังน้ี คือ ๑) จัดท�าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม 

แห่งชีาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ

ยุติธรรมแห่งชีาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ๒) เสนอแนะให้ 

ความเห็นเก่ียวกับการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน 

ยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมท้ังพิจารณาในประเด็นท่ี 

คณะรัฐมนตรขีอใหพิ้จารณา ๓) ประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานในกระบวนการยติุธรรมเพ่ือแก้ไข

ข้อขัดข้องท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความ 

ร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรมในภาพรวม  

๔) ศึกษา วิเคราะห์ และด�าเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวทาง 

ในการก�าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการปรับปรุงและ 

พัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายให้มีความ

สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และ ๕) ประชีาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริหารยุติธรรม โดยวิธีการ 

จัดประชุีมสัมมนา ฝึ่กอบรม หรือเสนอแนะแนวทางให้แก่หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง จึงอาจไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องออกกฎหมาย 

เก่ียวกับยุติธรรมชุีมชีนในระดับพระราชีบัญญัติ โดยอาจ

พิจารณาออกกฎหมายล�าดับรองเก่ียวกับอาสาสมัครยุติธรรม

ชุีมชีนแทน ท้ังน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เห็นชีอบ

แล้วในประเดน็ดงักลา่ว ในการน้ี กระทรวงยติุธรรมจงึขอความ

อนุเคราะห์ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและ

พิจารณาด�าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

บทำวิเคร�ะห์เกี�ยวกับอำ�น�จำหน้�ทีำ�ของคณะ
กรรมก�รยุต่ิธรรมชุมชนแห่งช�ติ่และคณะ
กรรมก�รพัิ่ฒน�ก�รบริห�รง�นยุต่ิธรรม
ชุมชน
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอ�านาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการยุติธรรมชีุมชีนแห่งชีาติ ตามร่างพระราชีบัญญัติ

ยุติธรรมชีุมชีน พ.ศ. .... มาตรา ๖ (๑) และ (๒)  ที่ก�าหนดให้

มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและแนวทางในการ

บริหารงานยุติธรรมชุีมชีนและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน�า

นโยบายและแนวทางในการบริหารงานยติุธรรมชุีมชีนไปสู่การ

ปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานยุติธรรมชุีมชีนและรายงาน 

ต่อรัฐมนตรี เปรียบเทียบกับอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริหารงานยุติธรรมแห่งชีาติ ตามพระราชีบัญญัติพัฒนาการ

บริหารงานยติุธรรมแห่งชีาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๐ (๑) และ (๒) 

ท่ีก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชีาติ  

มีอ�านาจหน้าท่ีในการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม

แห่งชีาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ

ยุติธรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะและให้ความเห็น 

เก่ียวกับการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน

ยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี และ (๔) ท่ีก�าหนดให้มีหน้าท่ีในการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

กับการบริหารงานยุติธรรม หรือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

ให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของ

รัฐ หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือแก้ไข

ข้อขัดข้องท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานยุติธรรม ส่งเสริม

ความรว่มมอืในการบรหิารงานยติุธรรม หรอืการด�าเนนิการตาม

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชีาติและแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ี อ�านาจ

หน้าท่ีใน (๕) ท่ีก�าหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมนิผล 

การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชีาติเพ่ือแก้ไขปัญหา

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน (๖) ท่ีก�าหนดให้มีการศึกษา 

วิเคราะห์และท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือก�าหนดแนวทาง กลยทุธ์และ

มาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 

หรือการด�าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชีาติ 

ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล และเสนอแนะ 

ต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ 

การบรหิารงานยติุธรรมเพ่ือพิจารณา เม่ือพิจารณาโดยตลอดแล้ว 

จึงเห็นว่าอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยติุธรรมชุีมชีน ตามร่างพระราชีบัญญัติยติุธรรมชุีมชีน พ.ศ. .... 

กับอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชีาติ 

ตามพระราชีบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชีาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ มีความซ้�้าซ้้อนกัน และเห็นว่าเป็นอ�านาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชีาติซ่ึ้งสามารถ

รองรบัการด�าเนนิงานตามแนวคดิยติุธรรมชีมุชีนได้อย่างครบถ้วน 

สมบูรณ์แล้ว 

กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๔
February 2021 29



อ�านาจหน้าที่

คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

๑. ก�าหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารงานยุติธรรมชุมชน  
แลุ่ะส�งเสรมิสนบัสน่นให้ม่การนำานโยบายแลุ่ะแนวทางในการบรหิารงาน 
ย่ติธรรมช่ำมชำนไปีสู�การปีฏิิบัติ
๒.  ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ในการบริหารงานยุติธรรมชุมชน และรายงานต่อรัฐมนตรี 
๓. แต�งต้ังคุณิะอน่กรรมการหรอืคุณิะทำางานเพืั�อสนับสน่นการปีฏิิบัติงาน 
ตามคุวามจำำาเป็ีนแลุ่ะเหมาะสม 
๔.  ออกประกาศตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี� 
๕. พิัจำารณิาให้คุวามเห็นชำอบรายงานปีระจำำาปีี 
๖. ปีฏิิบัติการอื�นตามท่�กำาหนดไว้ในพัระราชำบัญญัติน้่ 
๗. แลุ่ะอื�น ๆ ตามท่�คุณิะรัฐมนตร่หรือนายกรัฐมนตร่มอบหมาย

๑. จัดท�าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติแลุ่ะ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี
๒. เสนอแนะและให้ความเห็นเก่ียวกับการก�าหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี
๓. พัิจำารณิาให้คุวามเห็นเก่�ยวกับการบริหารงานย่ติธรรมท่� 
คุณิะรัฐมนตร่ขอให้พัิจำารณิา
๔. ปีระสานงานระหว�างหน�วยงานของรฐั หรอืองค์ุกรท่�เก่�ยวข้องกบั
การบริหารงานย่ติธรรม หรือรายงานต�อคุณิะรัฐมนตร่เพัื�อให้เกิด
คุวามร�วมมือในการปีระสานงานระหว�างหน�วยงานของรัฐ หรือ
องค์ุกรท่�เก่�ยวข้องกับการบริหารงานย่ติธรรม เพืั�อแก้ไขข้อขัดข้อง 
ท่�เป็ีนอ่ปีสรรคุต�อการบริหารงานย่ติธรรม ส�งเสริมคุวามร�วมมือ 
ในการบริหารงานย่ติธรรม หรือการดำาเนินการตามแผู้นแม�บท 
การบริหารงานย่ติธรรมแห�งชำาติแลุ่ะแผู้นแม�บทเทคุโนโลุ่ย่
สารสนเทศกระบวนการย่ติธรรม
๕.  การศกึษา วเิคุราะห์แลุ่ะปีระเมินผู้ลุ่การบังคุบัการให้เป็ีนไปีตาม
กฎหมายหรือการปีฏิิบัติตามแผู้นแม�บทการบริหารงานย่ติธรรม 
แห�งชำาติเพัื�อแก้ไขปัีญหาอ่ปีสรรคุท่�เกิดขึ้น
๖. ศึกษา วิเคุราะห์แลุ่ะทำาการศึกษาวิจัำยเพัื�อกำาหนดแนวทาง 
กลุ่ย่ทธ์แลุ่ะมาตรการในการปีรับปีร่งแลุ่ะพััฒนาการบริหารงาน
ยติ่ธรรม หรือการดำาเนินการตามแผู้นแม�บทการบริหารงานยติ่ธรรม
แห�งชำาติให้เป็ีนไปีโดยม่ปีระสิทธิภาพัแลุ่ะสัมฤทธิผู้ลุ่แลุ่ะเสนอแนะ
ต�อคุณิะรัฐมนตร่หน�วยงานของรัฐ หรือองคุ์กรท่�เก่�ยวข้องกับ 
การบริหารงานย่ติธรรมเพัื�อพัิจำารณิา 
๗. ปีระชำาสัมพัันธ์แลุ่ะเผู้ยแพัร�คุวามรู้เก่�ยวกับการบริหารงาน
ยต่ธิรรม จัำดปีระช่ำมสัมมนา ฝึ้กอบรม หรือเสนอแนะหน�วยงานของรัฐ 
หรือองคุ์กรท่�เก่�ยวข้องกับการบริหารงานย่ติธรรมในการเผู้ยแพัร�
คุวามรู้ท่�เก่�ยวข้องกับการบริหารงานย่ติธรรม
๘. กำากับดูแลุ่การจำัดทำารายงานปีระจำำาปีีของสำานักงานกิจำการ
ย่ติธรรมตามมาตรา ๑๖ (๖) เพัื�อเสนอต�อคุณิะรัฐมนตร่
๙. กำาหนดระเบ่ยบอื�นใดเพืั�อปีฏิิบัติการให้เปี็นไปีตามพัระราชำ
บัญญัติน่้
๑๐. ปีฏิิบัติการอื�นตามท่�กำาหนดไวใ้นพัระราชำบญัญัติน้่หรือกฎหมาย
อื�น

  ตารางเปรียบเทีียบอำำนาจหน้าทีี�ขอำงคณะกรรมการยุติธรรมชุุมชุนแห่งชุาติตารางเปรียบเทีียบอำำนาจหน้าทีี�ขอำงคณะกรรมการยุติธรรมชุุมชุนแห่งชุาติ
ตามร่างพระราชุบัญญัติยุติธรรมชุุมชุน พ.ศ. .... ตามร่างพระราชุบัญญัติยุติธรรมชุุมชุน พ.ศ. .... 

กับอำำนาจหน้าทีี�ขอำงคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชุาติ กับอำำนาจหน้าทีี�ขอำงคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชุาติ 
ตามพระราชุบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชุาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ตามพระราชุบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชุาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
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