
 
 
 

1. นโยบาย   
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย     

เพื่อสร้างการรับรู ้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ (กพยช.) เสนอ โดยให้โฆษกกระทรวงมีหน้าท่ีเผยแพร่กฎหมายท่ีกระทรวงรับผิดชอบเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ มีเป้าหมายในการอำนวยความยุติธรรม      
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ ำในการเข้าถึงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม    

กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยได้กำหนดให้มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเข้ารับบริการจากหน่วยงานของกระทรวงยุต ิธรรมได้ยาก      
สำนักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรมจึงได้จ ัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕          
โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม กิจกรรม : การขับเคลื ่อนยุติธรรมชุมชน     
ค่าใช้จ่ายยุติธรรมเคลื่อนที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยวิธีการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับบทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานสำคัญ      
ด้านกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนในพื ้นที ่จังหวัดรับทราบในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื ่อนที่            
แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัด และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของ
กระทรวงยุติธรรมได้ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถรับรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน     
ในพื้นท่ี 

2. กลุ่มเป้าหมาย   
2.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 76 จังหวัด   
2.2 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม  (รายละเอียดปรากฎในข้อ 5)  

๑) กลุ่มท่ี 1 สยจ.ท่ีเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค และสยจ.นำร่อง ท้ังหมดจำนวน ๒๒ จังหวัด  
ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒00 คน/จังหวัด 

๒) กลุ่มท่ี 2 สยจ. ระบบเดิม จำนวน ๕๔ แห่ง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
- ขนาดใหญ่ ท้ังหมดจำนวน    ๘ จังหวัด ไม่น้อยกว่า 1๐,๘00 คน/จังหวัด 
- ขนาดเล็ก  ท้ังหมดจำนวน ๔๖ จังหวัด ไม่น้อยกว่า  ๙,๖00 คน/จังหวัด 

3. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

4. วิธีการดำเนินโครงการ 
4.1 ใหส้ำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ดำเนินการตามกรอบค่าใช้จ่ายยุติธรรมเคล่ือนท่ีของสำนักงาน

ยุติธรรมจังหวัด โดยสามารถดำเนินกิจกรรมได้ดังนี้ 
4.1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 5 ดำเนินการจัดจ้างผลิต        

ส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย หรือประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยให้มี  
 

คำว่า... 

กรอบค่าใช้จ่ายยุติธรรมเคลื่อนท่ีของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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คำว่า ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน และสายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111     
กด 77 อยู่ในส่ือประชาสัมพันธ์ที่ผลิต ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือ
ยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้พิจารณาภายในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

4.1.2 ออกหน่วยเคลื่อนท่ีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและความรู้    
ด้านกฎหมาย โดยให้กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีออกหน่วยในแต่ละเดือน (อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน) 

๔.๑.๓ ประชาสัมพันธ์ทางส่ือวิทยุ หอกระจายข่าว ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวีดิทัศน์ ส่ือ Social Media  
4.๒ ให้ สยจ. 76 จังหวัด จัดโครงการตามข้อ 4.1.2 โดยให้ สยจ. ดำเนินการดังนี้ 

4.๒.1 ให้ สยจ. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และออกหน่วยบริการร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย (1) กระทรวงมหาดไทย (2) กระทรวงสาธารณสุข (3) กระทรวงศึกษาธิการ    
(4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๖) กระทรวงแรงงาน 
และ(๗) สถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) หรือหน่วยงานอื่นในพื้นท่ีตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.๒.๒ ให้ สยจ.จัดทำทะเบียนรายช่ือผู้เข้าร่วมหรือผู้เข้ารับบริการในการออกหน่วยเคล่ือนท่ีทุกครั้ง 
กรณีไปร่วมงานกับหน่วยอื่น สามารถใช้ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมงานและประมาณการได้  

      4.๒.๓ ลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นการออกพื้นท่ีประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท ภารกิจ และการให้บริการงานของกระทรวงยุติธรรม (คลินิกยุติธรรม) โดยมีเนื้อหาดังนี้  

1) ส่งเสริมและสร้างการรับรู้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
2) ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 
3) ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 
4) คุ้มครองพยานในคดีอาญา 
5) ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท 
6) รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
7) ให้บริการกองทุนยุติธรรม 
8) เบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในช้ันสอบสวนคดีอาญา 
9) ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ให้เข้าถึงการบริการพื้นฐานภาครัฐ 
10) ผลการดำเนินงานสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดรับทราบ 

รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือเหยื่อ ผู ้เสียหาย และผู้ไม่ ได้รับความเป็นธรรม แบบบูรณาการ 
ยุติธรรมสร้างสุข (Justice Care) 

ท้ังนี้ ต้องไม่ใชกิ่จกรรมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ สยจ. ในการออกพื้นที่ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๔.๓ ให้ สยจ. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อ ๔.๑ พร้อมรูปภาพประกอบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทุกครั้ง 
ให้รายงานผลการดำเนินการ ทางระบบ Justice Mobile http://jm.moj.go.th โดย ปสจ. จะรวบรวมรายงาน
ผลการดำเนินโครงการฯ ในกลุ่มไลน์ PJIA-IR ทุกสัปดาห์  

4.๔ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 256๕ หากมีแผน
ดำเนินงานถึงเดือนกันยายน 256๕ ให้ดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. งบประมาณและการอนุมัติโครงการ 

5.1 ให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ดำเนินการจัดโครงการฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,๖๐๔,๒00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

๕.๑.๑ กลุ่มท่ี... 

http://jm.moj.go.th/
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     5.1.1 กลุ่มที่ 1 สยจ. ที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีทั้งหมดจำนวน 18 จังหวัด และ สยจ.นำร่อง       
มีทั้งหมดจำนวน ๔ จังหวัด จังหวัดละ 2๒,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 4๘๔,000 บาท (สี่แสน
แปดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒00 คน/จังหวัด 

ลำดับ สยจ. งบประมาณ (บาท) 
1 พระนครศรีอยุธยา 2๒,000 
2 นครปฐม 2๒,000 
3 ชลบุรี 2๒,000 
4 ปราจีนบุรี 2๒,000 
5 นครราชสีมา 2๒,000 
6 อุบลราชธานี 2๒,000 
7 อุดรธานี 2๒,000 
8 สกลนคร 2๒,000 
9 ขอนแก่น 2๒,000 

10 เชียงใหม่ 2๒,000 
11 เชียงราย 2๒,000 
12 พิษณุโลก 2๒,000 
13 นครสวรรค์ 2๒,000 
14 ราชบุรี 2๒,000 
15 เพชรบุรี 2๒,000 
16 สุราษฎร์ธานี 2๒,000 
17 ภูเก็ต 2๒,000 
18 ยะลา 2๒,000 
๑๙ สุรินทร์ 2๒,000 
๒๐ สงขลา 2๒,000 
๒๑ นครศรีธรรมราช 2๒,000 
๒๒ นนทบุรี 2๒,000 

5.1.2 กลุ่มท่ี 2 สยจ. ระบบเดิม จำนวน ๕๔ แห่ง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
          ๑) สยจ. ขนาดใหญ่ มีทั้งหมดจำนวน ๘ จังหวัด จังหวัดละ 2๑,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน ๑6๘,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่จังหวัดไม่น้อยกว่า            
1๐,๘00 คน/จังหวัด 

ลำดับ สยจ. งบประมาณ (บาท) 
1 กาญจนบุรี 2๑,000 
2 ร้อยเอ็ด 2๑,000 
3 ระยอง 2๑,000 
๔ ลำปาง 2๑,000 
๕ ศรีสะเกษ 2๑,000 
๖ สุพรรณบุรี 2๑,000 
๗ ฉะเชิงเทรา 2๑,000 
๘ สมุทรปราการ 2๑,000 

๒) สยจ... 
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          ๒) สยจ. ขนาดเล็ก มีท้ังหมดจำนวน ๔๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒๐,๗00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงิน ๙๕๒,๒00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัด ไม่น้อยกว่า ๙,๖00 คน/จังหวัด 

ลำดับ สยจ. งบประมาณ (บาท) 
1 กระบี่ ๒๐,๗00 
2 กาฬสินธุ์ ๒๐,๗00 
3 กำแพงเพชร ๒๐,๗00 
4 จันทบุรี ๒๐,๗00 
5 ชัยนาท ๒๐,๗00 
6 ชัยภูมิ ๒๐,๗00 
7 ชุมพร ๒๐,๗00 
8 ตรัง ๒๐,๗00 
9 ตราด ๒๐,๗00 

10 ตาก ๒๐,๗00 
11 นครนายก ๒๐,๗00 
12 นครพนม ๒๐,๗00 
13 นราธิวาส ๒๐,๗00 
14 น่าน ๒๐,๗00 
15 บึงกาฬ ๒๐,๗00 
16 บุรีรัมย์ ๒๐,๗00 
17 ปทุมธานี ๒๐,๗00 
18 ประจวบคีรีขันธ์ ๒๐,๗00 
19 ปัตตานี ๒๐,๗00 
๒๐ พะเยา ๒๐,๗00 
21 พังงา ๒๐,๗00 
22 พัทลุง ๒๐,๗00 
23 พิจิตร ๒๐,๗00 
24 เพชรบูรณ์ ๒๐,๗00 
25 แพร่ ๒๐,๗00 
26 มหาสารคาม ๒๐,๗00 
27 มุกดาหาร ๒๐,๗00 
28 แม่ฮ่องสอน ๒๐,๗00 
29 ยโสธร ๒๐,๗00 
30 ระนอง ๒๐,๗00 
31 ลพบุรี ๒๐,๗00 
32 สระบุรี ๒๐,๗00 
33 สิงห์บุรี ๒๐,๗00 
34 อ่างทอง ๒๐,๗00 
35 สระแก้ว ๒๐,๗00 

ลำดับ... 
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ลำดับ สยจ. งบประมาณ (บาท) 
36 อำนาจเจริญ ๒๐,๗00 
37 เลย ๒๐,๗00 
38 หนองคาย ๒๐,๗00 
39 หนองบัวลำภู ๒๐,๗00 
40 ลำพูน ๒๐,๗00 
41 สุโขทัย ๒๐,๗00 
42 อุตรดิตถ์ ๒๐,๗00 
43 อุทัยธานี ๒๐,๗00 
44 สมุทรสงคราม ๒๐,๗00 
45 สมุทรสาคร ๒๐,๗00 
46 สตูล ๒๐,๗00 

5.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือยุติธรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายยุติธรรมเคลื่อนที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด    
ท้ังนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5.3 กรณีที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดดำเนินโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ  
แล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย  

     (1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ โดยให้เป็นไปตามข้อ 5.2 
     (2) กรณีท่ีจะดำเนินโครงการท่ีนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการฯ ต้องเสนอขอปรับแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ไปยังกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๖. การกำกบั ติดตามและประเมินผล 
 ๖.๑ ติดตามผลการดำเนินการจากระบบ Justice Mobile http://jm.moj.go.th 
๖.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินโครงการจากระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การให้บริการประชาชน (jposystem.moj.go.th) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๗.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด 

๗.2 กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด (ปสจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๘. ที่ปรึกษาโครงการ 
 ๘.1 นายวัลลภ นาคบัว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ๘.2 นางสาววิลาวัณย์ ยี่ทอง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 ๘.3 นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด 

๙. ผู้เขียนโครงการ 
 นายอรรถสิทธิ์ กิตติมาลัยวรรณ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 

1๐. ผู้เสนอโครงการ 
 นางสาวบุษรินทร์ หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

1๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 


