
 

กรอบค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดการอำนวยความยุติธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด  
และเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 

 1) ช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายและกระบวนการยุต ิธรรม และการไกล่เกลี ่ยประนอม  
ข้อพิพาทในชุมชน 
 2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายและความยุติธรรมแก่ประชาชน 
โดยจัดตั้งอยู่ในทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และได้กำหนดกรอบภารกิจหลักของระบบ
ยุติธรรมชุมชนออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

  (1) การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระทำผิด
กฎหมายต่างๆ ในชุมชน 

  (2) การรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแส
ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือผู้ท่ีต้องการคำแนะนำเบ้ืองต้นทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  (3) การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน และการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีได้มีการไกล่เกล่ียระงับ
ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งนั้น 

  (4) การให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม  
และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าท่ี 

  (5) การให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและผู้พ้นโทษ 
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีก 
 ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้มีการประเมินศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
โดยแบ่งเป็น 
 เกรด A คือ  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้  
ระดับดีเย่ียม 
 เกรด B คือ  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้  
ระดับดี 
 เกรด C คือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้ 
ระดับปานกลาง 
 เกรด D คือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที ่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้  
ระดับพอใช้ 

 กระทรวงยุติธรรมมีความคาดหวังว่าการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จะสามารถทำให้คณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความรู ้ ความเข้าใจนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง 
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติที่ 1  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมิติที่ 2 การควบคุมกำกับ
งานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม การขับเคล่ือนศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะให้ความสำคัญกับมิติท่ี 1 
คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื ่องจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน สั่งสมพื้นฐานและ
ประสบการณ์มานาน มีความเช่ียวชาญท่ีต่างกันจึงเป็นโอกาสท่ีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จะมาแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นท่ีจะถูกขยายไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนอื่นๆ ทำให้เกิดความรู้ในวงกว้าง  
สำหรับองค์ประกอบในมิติที่ 2 การควบคุม กำกับงาน รับฟังถึงปัญหาที่ไม่สามารถทำได้ตามแผนเพื่อหาโอกาส
พัฒนากิจกรรมนั้นๆ ให้เกิดความสำเร็จมากขึ้น  

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะส่งเสริมให้เกิด 
 1) การเติมพลังให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน นอกจากจะมีความรู้ ความเข้าใจแล้วจะเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหเ้กิดความสำเร็จมากขึ้น 
 2) เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้นระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
เพราะจะทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังได้กำลังใจจากผู้บริหารท่ีได้รับฟังความเห็นซึ่งกัน
และกัน 
 3) เกิดความใฝ่รู้ เมื่อมีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานข้างเคียงว่าสามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้อย่างไร 
 4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรม อันจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อน  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และครอบคลุม  
ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ จึงได้กำหนดจัดโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีความพร้อม ความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ

ให้บริการประชาชน และสามารถเป็นต้นแบบให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนอื่นได้ 
 2.2 เพื่อยกระดับศักยภาพงานบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.๓ เพื ่อรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื ่อนำมา 
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อไป 

3. เป้าหมาย 
 3.1 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน : ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ได้รับการนิเทศครบ 7,788 ศูนย์  
 3.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
๗,๗๘๘ ศูนย์ โดยจำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอย่างน้อยศูนย์ฯ ละ ๓ คน หรือตามความเหมาะสม 
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4. หน่วยงานดำเนินการ 
 ๔.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด 
 ๔.๒ กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนธันวาคม 256๔ – สิงหาคม 256๕ 

6. แนวทางการดำเนินงาน 
 ให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ดำเนินการจัดโครงการฯ ตามงบประมาณท่ีสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดได้รับการจัดสรร รวมเป็นจำนวนเงิน 1,๓๗๐,๘00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)  
ตามกิจกรรม ดังนี้ 
 6.1 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
  6.1.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจัดทำโครงการและแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไปยังศูนย์ปฏิบัติการของกลุ ่มจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม 256๔  
และใหศู้นย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดรวบรวมส่งไปยังกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด  

6.1.2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดดำเนินการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามแผนการนิเทศ  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยรูปแบบการลงพื้นที่ หรือรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือรูปแบบออนไลน์ เช่น 
โปรแกรม Line โปรแกรม Zoom โปรแกรม Cisco Webex และผลิตเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ 
ศยช. และจัดส่งไปยัง ศยช. เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน และเตรียมความพร้อมใน 
การประเมินศักยภาพของ ศยช. และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด (เอกสารแนบ ๑ ) ไปยัง
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภายในวันท่ี ๓ ของทุกเดือน และให้ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภายในวันท่ี ๕ 
ของทุกเดือน 
  6.1.3 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จะต้องดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 256๕ เท่านั้น ไม่สามารถขอขยาย
ระยะเวลาโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อได้ 

6.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

  6.2.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจัดทำโครงการและแผนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยกำหนดวิชา (ตามที่ส่วนกลางกำหนดให้ครบทุกวิชาและ/หรือวิชาตามที่เห็นสมควร)  
ไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ ่มจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม 256๔ และให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดรวบรวมส่งไปยังกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด 

6.2.2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดย 

๑) ดำเนินการจัดในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือรูปแบบออนไลน์ เช่น 
โปรแกรม Line โปรแกรม Zoom โปรแกรม Cisco Webex และผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมของ ศยช. 
และจัดส่งไปยัง ศยช. เพื่อนิเทศและสร้างการรับรู้ภารกิจและวิธีปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน และเตรียม
ความพร้อมในการประเมินศักยภาพของ ศยช.  

 
๒) จัดทำ ... 

 



 

- ๔ - 
 

๒) จัดทำแบบทดสอบ ๒๐ ข้อ ให้ผู ้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบการฝึกอบรม 
ก่อน-หลังทุกคร ั ้ง โดยว ิธ ีการออนไลน์ เช ่น Google Form เป็นต้น หร ือว ิธ ีอ ื ่นตามความเหมาะสม  
          ๓) จัดทำใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน โดยผู้อำนวยการสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้ลงนาม (เอกสารแนบ ๒)  

๔) รายงานผลการดำเน ินงานตามแบบฟอร์มที ่กำหนด  (เอกสารแนบ ๓) ไปยัง 
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภายในวันท่ี ๓ ของทุกเดือน และให้ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภายในวันท่ี ๕ 
ของทุกเดือน 

        ๕) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จะต้องดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 256๕ เท่านั้น ไม่สามารถขอขยาย
ระยะเวลาโครงการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อได้ 

ทั้งนี้โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและโครงการ
ฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถดำเนินการในคราวเดียวกันได้  
โดย สยจ. จะต้องมีเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมท้ังสองโครงการ 

7. งบประมาณและการอนุมัติการเบิกจ่าย 
 7.1 สำนักงานยุต ิธรรมจังหว ัด 76 จังหว ัดดำเน ิน โครงการข ับเคลื ่อนศ ูนย์ย ุต ิธรรมช ุมชน 
ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามงบประมาณที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ได้รับการจัดสรร รวมเป็นจำนวนเงิน 1,๓๗๐,๘00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) สำหรับ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขาให้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมในเขตรับผิดชอบร่วมกับสำนักงานยุติธรรม
จังหวัด ดังนี้ 
 

 ลำดับที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)   

กลุ่มจังหวัด 1   

1 พระนครศรีอยุธยา ๒๗,๗๐๐   

2 ชัยนาท ๑๐,๔๐๐   

3 ลพบุรี ๒๑,๘๐๐   

4 สระบุรี ๑๙,๐๐๐ 

5 สิงห์บุรี ๗,๒๐๐ 

6 อ่างทอง ๑๑,๕๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 2 

7 นครปฐม ๒๐,๔๐๐   

8 นนทบุรี ๗,๙๐๐   

9 ปทุมธานี ๑๑,๓๐๐ 

10 สมุทรปราการ ๘,๕๐๐ 



 

กลุ่มจังหวัด 3 

11 ชลบุรี ๑๗,๒๐๐   

12 ฉะเชิงเทรา ๑๙,๐๐๐ 

13 ระยอง ๑๑,๘๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 4 

14 ปราจีนบุรี ๑๒,๒๐๐   

15 จันทบุรี ๑๔,๓๐๐ 

16 ตราด ๗,๖๐๐ 

17 นครนายก ๗,๙๐๐ 

18 สระแก้ว ๑๑,๕๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 5 

19 นครราชสีมา ๕๘,๖๐๐   

20 ชัยภูมิ ๒๕,๐๐๐ 

21 บุรีรัมย์ ๓๖,๖๐๐ 

22 สุรินทร์ ๓๐,๓๐๐   

 

กลุ่มจังหวัด ๖ 

23 อุบลราชธานี ๔๑,๒๐๐ 

24 ยโสธร ๑๕,๓๐๐ 

25 ศรีสะเกษ ๓๘,๐๐๐ 

26 อำนาจเจริญ ๑๑,๑๐๐ 

กลุ่มจังหวัด ๗ 

27 อุดรธานี ๓๑,๗๐๐ 

28 บึงกาฬ ๑๐,๔๐๐ 

29 เลย ๑๗,๖๐๐ 

30 หนองคาย ๑๑,๘๐๐ 

31 หนองบัวลำภู ๑๑,๘๐๐ 
 
 
 
 
 

- ๕ - 



 

 

กลุ่มจังหวัด 8 

32 สกลนคร ๒๔,๗๐๐ 

33 นครพนม ๑๘,๒๐๐ 

34 มุกดาหาร ๙,๕๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 9 

35 ขอนแก่น ๓๙,๕๐๐ 

36 กาฬสินธุ์ ๒๖,๔๐๐ 

37 มหาสารคาม ๒๕,๐๐๐ 

38 ร้อยเอ็ด ๓๕,๕๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 10 

39 เชียงใหม่ ๓๖,๘๐๐ 

40 แม่ฮ่องสอน ๘,๖๐๐ 

41 ลำปาง ๑๗,๘๐๐ 

42 ลำพูน ๑๐,๐๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 11 

43 เชียงราย ๒๕,๓๐๐ 

44 น่าน ๑๗,๔๐๐ 

45 พะเยา ๑๒,๕๐๐ 

46 แพร่ ๑๔,๘๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 12 

47 พิษณุโลก ๑๗,๘๐๐ 

48 ตาก ๑๒,๐๐๐ 

49 เพชรบูรณ์ ๒๓,๑๐๐ 

50 สุโขทัย ๑๕,๘๐๐ 

51 อุตรดิตถ์ ๑๓,๙๐๐ 

- ๖ - 



 

กลุ่มจังหวัด 13 

52 นครสวรรค์ ๒๕,๐๐๐ 

53 กำแพงเพชร ๑๕,๖๐๐ 

54 พิจิตร ๑๗,๘๐๐ 

55 อุทัยธานี ๑๑,๐๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 14 

56 ราชบุรี ๑๙,๖๐๐ 

57 กาญจนบุรี ๒๑,๓๐๐ 

58 สุพรรณบุรี ๒๒,๒๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 15 

59 เพชรบุรี ๑๔,๘๐๐ 

60 ประจวบคีรีขันธ์ ๑๐,๖๐๐ 

61 สมุทรสงคราม ๖,๒๐๐ 

62 สมุทรสาคร ๖,๕๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 16 

63 สุราษฎร์ธานี ๒๕,๐๐๐ 

64 ชุมพร ๑๓,๗๐๐ 

65 นครศรีธรรมราช ๓๒,๙๐๐ 

66 พัทลุง ๑๒,๘๐๐ 

67 สงขลา ๒๔,๗๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๗ - 



 

กลุ่มจังหวัด 17 

68 ภูเก็ต ๓,๒๐๐ 

69 กระบี ่ ๑๗,๐๐๐ 

70 ตรัง ๑๗,๒๐๐ 

71 พังงา ๙,๐๐๐ 

72 ระนอง ๕,๓๐๐ 

73 สตูล ๗,๒๐๐ 

กลุ่มจังหวัด 18 

74 ยะลา ๑๑,๐๐๐ 

75 นราธิวาส ๑๖,๔๐๐ 

76 ปัตตานี ๑๙,๙๐๐ 

รวม -1,๓๗๐,๘00- 

 7.2 ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือยุติธรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติโครงการ 
และเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื ่อนศูนย์ย ุติธรรมชุมชน  
ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบของราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.3 กรณีที ่สำน ักงานยุต ิธรรมจังหว ัดดำเน ินโครงการภายใต้ค ่าใช้จ ่ายดังกล่าวที ่ระบุไว ้ใน  
แผนปฏิบัติการฯ แล้ว มีงบประมาณเหลือจ่าย 

 (1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ โดยให้เป็นไปตามข้อ 7.2 
(2) กรณีท ี ่จะดำเน ินโครงการท ี ่นอกเหนือจากแผนปฏิบ ัต ิการฯ ต ้องเสนอขอปรับ 

แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวไปยังกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

8. การติดตามประเมินผล 
๘.๑ ประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชนจากแบบประเมินศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๔) โดยให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจัดส่งแบบประเมินฯ ไปยัง ปสจ. ภายในวันท่ี  
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเง ินโครงการจากระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและ  
การให้บริการประชาชน (jposystem.moj.go.th) 

๙. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๙.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
๙.2 กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด (ปสจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
 
         ๑๐. ท่ีปรึกษา … 

- ๘ - 



 

 

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
 ๙.1 นายวัลลภ นาคบัว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ๙.2 นางสาววิลาวัณย์ ยี่ทอง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 ๙.3 นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด 

๑๑. ผู้เขียนโครงการ 
 นางสาวจุฑารัตน์ จรูญชัย  นักวิชาการยุติธรรม 

1๒. ผู้เสนอโครงการ 
 นางสาวบุษรินทร์ หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

1๓. ผู้อนุมัติโครงการ 
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ชุมตามข้อ 5.2.1 ภายใน 7  

 

- ๙ - 



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด..................

จ ำนวน งบประมำณ ปัญหำอุปสรรค

คกก.ศยช. ในกำรจัดกำรนิเทศ ศยช.

ท่ีเข้ำรับกำรนิเทศ

ซ่อมแซม เปล่ียน
ศยช.ต ำบล..... 10

ศยช.ต ำบล..... 9

ศยช.ต ำบล..... 5

ศยช.ต ำบล..... 7

2 13/12/64 ศยช.ต ำบล..... 5 50 1

3 13/12/64 ศยช.เทศบำลต ำบล..... 7 60 1

ศยช.ต ำบล..... 10

ศยช.ต ำบล..... 5

ศยช.เทศบาลต าบล..... 8

ศยช.เทศบาลต าบล..... 9

75 660 2 1 1 0 0

หมำยเหตุ

๑. จ ำนวน คกก.ศยช. ท่ีเข้ำรับกำรนิเทศ ให้ใส่จ ำนวน คกก.ท่ีเข้ำรับกำรนิเทศในแต่ละศูนย์

๒. รูปแบบกำรนิเทศ ใส่เพียง ๑ รูปแบบ ต่อกำรนิเทศ ๑ คร้ัง โดย กำรลงพ้ืนท่ีคือกำรลงพ้ืนท่ีแบบหน่ึงต่อหน่ึงศูนย์ ในส่วนของกำรประชุมหรือออนไลน์เป็นกำรด ำเนินกำรคร้ังละจ ำนวนหลำย ศยช

2. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2142 5400

ว/ด/ป ช่ือ ศยช. รูปภำพประกอบ

ต าแหน่ง

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : report.scp@moj.go.th ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด (ขอควำมร่วมมือไม่ปรับแก้แบบฟอร์ม)

22/12/64
0

วันท่ี

1

แบบรำยงำนผลกำรนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕

ต าแหน่ง ผอ.สยจ. / ยจ.

แนวทำงกำรแก้ไข

1. สยจ. รายงานผลการด าเนินงานไปยัง สยจ. ท่ีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือนถัดไป  และศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มจังหวัดไปยังกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด

ควำมต้องกำรป้ำย ศยช.

1 12/12/64 550 1

ประจ ำเดือน...........................

4

คร้ังท่ี

เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล รับรองข้อมูล

รวม

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

ลงพ้ืนท่ี ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ออนไลน์

วันท่ี 

(บำท)

รูปแบบกำรนิเทศ



โครงสร้างทางกายภาพ

ด้านบุคลากร

จากผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมจังหวัด

ด้านการบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ด้านการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

14 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือแสดงตนเม่ือปฏิบัติหน้าที

การนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน................... 

ต าบล ....................    อ าเภอ ...................   จังหวัด ......................

มีความพร้อม

1. มีสถานท่ีต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนพร้อมให้บริการผู้มาขอรับบริการ

2. มีป้ายแสดงช่ือศูนย์ยุติธรรมชุมชนติดไว้ ณ ท่ีต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน

3. มีการติดประกาศค าส่ังจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนและผังโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ไม่พร้อม

7. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

8. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามความเหมาะสม

10. ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีบทบาทการในก าหนดทิศทาง

4. อุปกรณ์พร้อมส าหรับการให้บริการผู้มาขอรับบริการ

5. มีการส่งรายช่ือคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้กับส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพ่ือขอรับการแต่งต้ัง

และมาปฏิบัติงานท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นประจ าและต่อเน่ือง

6. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความพร้อมและมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี สามารถแนะน าภารกิจ

ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

และการวางแผนการด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเช่น การจัดกิจกรรมในชุมชน การอบรม

ให้ความรู้แก่สมาชิก การเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้

11. มีการแบ่งงานหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกรอบภารกิจ 5 ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

12. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชิญเข้าร่วม

13. เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัด (หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม)

15. มีการจัดเก็บหรือส่งข้อมูลผู้มาขอใช้บริการผ่านกลุ่มไลน์ของ ศยช. หรือท าบันทึกลงในสมุดบันทึกคุมเร่ืองเข้า - ออก 

16. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อส านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นประจ าต่อเน่ือง

17. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนทราบบหรือมีการใช้แอปพลิเคชัน Justice care ระบบยุติธรรมสร้างสุข

18. มีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนในพ้ืนท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนไว้เพ่ือเป็นข้อมูล

19. สามารถสรุปปัญหาอาชญากรรมเชิงพ้ืนท่ีและด าเนินการแก้ไขหรือส่งต่อส านักงานยุติธรรมจังหวัด

20. การจัดกิจกรรม / ด าเนินการให้ความรู้ทางกฎหมาย การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การให้ความ
ช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมและการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา (สชง.) รวมท้ังการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและส านักงานยุติธรรมจังหวัดแก่ประชาชน

21. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกระบวนการช่วยเหลือหรือส่งต่อเร่ืองไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ภายในก าหนด22. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้าใจในการจ าแนกเร่ือง และบริหารจัดการ

หรือส่งต่อให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้



มีความพร้อม ไม่พร้อม

ส ารวจความต้องการซ่อมแซม / เปล่ียนแปลงป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ความต้องการทางด้านการพัฒนาศักยภาพ/อุปกรณ์ หรืออ่ืนๆของ ศยช.

จุดแข็งของ ศยช.

ปัญหาท่ี ศยช. ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

4
3
2

1
แนวทางการแก้ไขปัญหา

5

แนวทางการแก้ไขปัญหา
3
2

3
2
1

1 1

23. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถสืบเสาะ ค้นหาข้อเท็จจริงขอผู้มาขอรับบริการกองทุนยุติธรรม และการช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา (สชง.) และส่งต่อให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้ และรายงานผลไปยังผู้มาขอรับบริการ

24. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ต้องการการซ่อมแซมป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต้องการการเปล่ียนป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน

หัวข้อ/รายวิชาท่ีใช้ในการนิเทศ กิจกรรมท่ีใช้ในการนิเทศ

5
ปัญหาการด าเนินงานของ ศยช.

1

2
3
4

1
2
3

2
3

ปัญหาอาชญกรรม/ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืน ศยช.

ช่ือ - สกุล 
ต ำแหน่ง 

วันท่ี 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

1
2

1
2

1
2

ช่ือ - สกุล 
ต ำแหน่ง ผอ.สยจ. / ยจ.

วันท่ี 
รับรองข้อมูล



ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด……………………
ขอมอบประกำศนียบัตรเพื่อแสดงว่ำ

นำยยุติธรรม ค  ำจุนชำติ

ได้ส ำผ่ำนกำรฝึกอบรม

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันท่ี …………………. ๒๕๖๕

(นำย…………………………)
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด………..…

ให้ไว้ ณ วันที่ ………………… พ.ศ. ๒๕๖๕



ว/ด/ป คะแนนทดสอบ Post test คิดเป็น งบประมาณท่ีใช้

ท่ีจัดกิจกรรม ล าดับท่ี ช่ือ ศยช. (คน)  ต้ังแต่ 17 คะแนนข้ึนไป ร้อยละ (บาท)

1 ศยช.ทต. 5 3 60.00

2 ศยช.ทต. 7 4 57.14

3 ศยช.อบต. 4 2 50.00

4 ศยช.อบต. 5 3 60.00

5 ศยช.ทต. 6 6 100.00

1 ศยช.ทต. 9 7 77.78

2 ศยช.ทต. 4 3 75.00

3 ศยช.ทต. 4 4 100.00

1 ศยช.อบต. 8 8 100.00

2 ศยช.อบต. 7 5 71.43

59 45 76.27 400

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 
ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ผอ.สยจ. / ยจ.
วันท่ี วันท่ี 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล รับรองข้อมูล

แบบรายงานผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด.............................................................

รวม

สถานท่ีจัดกิจกรรมคร้ังท่ี

คะแนนทดสอบ

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ศยช. ท่ีเข้ารับการอบรม

1

2

ภาพกิจกรรม

เดือน …....................................

ผู้เข้าร่วม

ศยช.อบต.

รูปแบบออนไลน์

รูปแบบออนไลน์

22/12/64

22/12/64

3

400

100

0.00



คะแนน คะแนน

Pre Test Post Test

1 25

2 25

3 26

4 24

5 27

6 22

7 23

8 19

9 26

10 28

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

4รวม ผู้ผ่านการทดสอบมีคะแนนต้ังแต่ 25 คะแนน ข้ึนไป

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

ช่ือ - สกุล

ต ำแหน่ง

วันท่ี

แบบรายงานผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด.............................................................

ล าดับ ช่ือ - นาสมสกุล ศยช. ต าแหน่งใน ศยช.



เอกสารหมายเลข 2

ปีงบ'64 ปีงบ'63 ปีงบ'62
คะแนน เกรด เกรด เกรด จ ำนวน แบบท่ี 1 แบบท่ี 2

A B C D ศยช. ศยช. ศยช. คกก.ศยช. ค ำส่ัง ยธ. 

55 - 72 37 - 54 19 - 36 0 - 18 (คน) ท่ี 322/2259

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ช่องเกรดในปีงบ 62-64 ให้ จนท.สยจ.น ำเกรดระดับของปีน้ันมำใส่ โดยใส่เป็นตัวอักษรภำษำอังกฤษท่ีตรงกับเกรดท่ี ศยช.ได้รับในปีน้ัน

ข้อมูล ณ วันท่ี .............................................

ต ำแหน่ง ......................................

ผู้รำยงำนข้อมูล

ทวอ. อนส. ทผญ.

หมำยเหตุ

1. ช่องคะแนน ให้ จนท.สยจ. น ำแคะแนนท่ีได้รับกำรประเมินมำใส่

2. ช่องเกรด ปีงบ'65 ให้ จนท.สยจ.ใส่เลข 1 ในช่องเกรดท่ีตรงกับระดับคะแนนท่ี ศยช. ได้รับ

4. ช่องสถำนท่ีต้ัง ให้ จนท.สยจ. ใส่ตัวเลข 1 ลงในช่องท่ีตรงกับสถำนท่ีต้ังของ ศยช. น้ัน

สศษ.อบต. ทต. ทม. ทน. พิเศษ
อ ำเภอ ต ำบล ท่ี ช่ือ ศยช.

ศยช.

รวม

0

5. ช่องโครงสร้ำง ให้ จนท.สยจ. ใส่ตัวเลข 1 ลงในช่องท่ีตรงกับโครงสร้ำงของ ศยช. น้ัน

0 0

(...................................................)

 สรุปผลกำรประเมินศักยภำพศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด .................................

กำรประเมินศักยภำพ ศยช.
ปีงบ' 2565

เกรด ศยช. กรณีสถำนท่ีต้ังในเขตพ้ืนท่ี อปท. กรณีสถำนท่ีต้ังนอกเขตพ้ืนท่ี อปท.

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร ศยช. 

อ่ืนๆ เลือกประธำนเอง

สถำนท่ีจัดต้ัง ศยช.



มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี

3 2 1 0

โครงสร้างทางกายภาพ 0

ด้านบุคลากร 0

จากผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด/ยุติธรรมจังหวัด

ด้านการบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 0

ด้านการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 0
14. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีบัตรประจ าตัวคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือแสดงตนเม่ือปฏิบัติหน้าที

คะแนน ระดับ
55 - 72 A
37 - 54 B
19 - 36 C
0 - 18 D

22. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเข้าใจในการจ าแนกเร่ือง และบริหารจัดการ

หรือส่งต่อให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้
23. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถสืบเสาะ ค้นหาข้อเท็จจริงขอผู้มาขอรับบริการกองทุนยุติธรรม และการช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา (สชง.) และส่งต่อให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้ และรายงานผลไปยังผู้มาขอรับบริการ

24. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

16. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อส านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นประจ าต่อเน่ือง

17. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนทราบบหรือมีการใช้แอปพลิเคชัน Justice care ระบบยุติธรรมสร้างสุข

18. มีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนในพ้ืนท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนไว้เพ่ือเป็นข้อมูล

19. สามารถสรุปปัญหาอาชญากรรมเชิงพ้ืนท่ีและด าเนินการแก้ไขหรือส่งต่อส านักงานยุติธรรมจังหวัด

21. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดกระบวนการช่วยเหลือหรือส่งต่อเร่ืองไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด

20. การจัดกิจกรรม / ด าเนินการให้ความรู้ทางกฎหมาย การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การให้

ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมและการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา (สชง.) 

รวมท้ังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและส านักงานยุติธรรมจังหวัดแก่ประชาชน

11. มีการแบ่งงานหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกรอบภารกิจ 5 ด้านของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

12. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชิญเข้าร่วม

13. เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัด (หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม)

15. มีการจัดเก็บหรือส่งข้อมูลผู้มาขอใช้บริการผ่านกลุ่มไลน์ของ ศยช. หรือท าบันทึกลงในสมุดบันทึกคุมเร่ืองเข้า - ออก 

ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

8. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามความเหมาะสม

10. ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีบทบาทการในก าหนดทิศทาง

และการวางแผนการด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเช่น การจัดกิจกรรมในชุมชน การอบรม

ให้ความรู้แก่สมาชิก การเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้

4. อุปกรณ์พร้อมส าหรับการให้บริการผู้มาขอรับบริการ

5. มีการส่งรายช่ือคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้กับส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพ่ือขอรับการแต่งต้ัง

6. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความพร้อมและมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี สามารถแนะน าภารกิจ

และมาปฏิบัติงานท่ีศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นประจ าและต่อเน่ือง

7. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

·       การด าเนินงานอ่ืนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ระดับการประเมิน

1. มีสถานท่ีต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนพร้อมให้บริการผู้มาขอรับบริการ

2. มีป้ายแสดงช่ือศูนย์ยุติธรรมชุมชนติดไว้ ณ ท่ีต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน

3. มีการติดประกาศค าส่ังจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนและผังโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

กรอบการนิเทศ

 ประจ าปีงบประมาณ 2565

กรอบการประเมิน

·       โครงสร้างทางกายภาพ

·       ด้านบุคลากร

·       ด้านการบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

แบบประเมินศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน คะแนนรวม

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ........ 0

ต าบล ........... อ าเภอ .............. จังหวัด .....................
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