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 กระทรวงยุติธรรมไดมีนโยบายสําคัญในการพัฒนาแนวคิดยุติธรรมชุมชน ตามกรอบแนวคิด
การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ําดานความเปนธรรมทางสังคม ( Social Justice) โดยจัดตั้งศูนย
ยุติธรรมชุมชนใหครอบคลุมทั้งประเทศ ดวยการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนระดับตําบลขึ้นในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) วาดวยการอํานวยความยุติธรรม เพื่อลดความเลื่อมล้ําในสังคม 
โดยมีสํานักรัฐมนตรี สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สนับสนุนดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม จึงไดมีประกาศสํานักงานยุติธรรม
เชียงใหม ที่ 103/2558 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 เรื่อง ขอปฏิบัติเครือขายศูนยยุติธรรมชุมชน และ
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน โดยใชสถานที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสถานที่ตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน 
เพื่อมีหนาที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงานดําเนินงานของสวนราชการ การเฝาระวังและปองกันปญหา
อาชญากรรม พิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน การไกลเกลี่ยและประนอม
ขอพิพาท ใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายและไดผลกระทบจาการกระทําความผิดและอาชญากรรม 
ชวยเหลือฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ และการเผยแพรความรู ขาวสารดานยุติธรรมชุมชนแกประชาชน โดย
มีคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนของแตละชุมชนดําเนินการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน 
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งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

       053 – 121585 ตอ 43      053 - 121573 

 

 

                       กฎหมายประชาสัมพันธ 

ã¤Ã¤×Í...¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÙ¹Â�ÂØµÔ¸ÃÃÁªØÁª¹µíÒºÅ´Í¹á¡ŒÇ  

»ÃÐ¨íÒ»‚ òõöð 

 

 



 
 
 
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของศูนยยุติธรรมชุมชน และ

รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหมมีการดําเนินงานไปในทิศทาง
แนวเดียวกัน และสอดคลองกับนโยบายดานการลดความเหลื่อมล้ําของรัฐบาล โดยขอความรวมมือศูนยยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.) ตําบล รายงานผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ตําบล ใหแกสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม จึงไดมีคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 3845/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แตงตั้งศูนย
ยุติธรรมชุมชน  และคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 1143/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดอนแกว เพื่อใหการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการศูนยยุติธรรมตําบลดอนแกว และมี
บทบาทหนาที่ดังนี้ 
  1.  รายชื่อคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดอนแกว  
   ที่ปรึกษา ประกอบดวย 
   1. นายอําเภอแมริม  
   2. ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรแมริม  
   3. ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม  
   คณะกรรมการ ประกอบดวย 
   1. นายทศนพล  เอี่ยมโอษฐ ปลัดอําเภอประจําตําบลดอนแกว ประธานกรรมการ  
   2. นางธนรัฐ  ทศนิยม  พัฒนากรประจําตําบลดอนแกว  กรรมการ  
   3. ด.ต.ยงยุทธ  คํายิ่ง  ตํารวจชุมชนตําบลดอนแกว  กรรมการ  
   4. ร.ต.พงษศักดิ์  เงินปง  กํานันตําบลดอนแกว   กรรมการ  
   5. นายนพดล   ณ เชียงใหม นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  กรรมการ  

 6. นางจุฑามาศ  อุดมกิจ       กรรมการ  
 7. นางปทิตตา  สุดดวงแกว ส.อบต. หมูที่ 2    กรรมการ  
 8. นางศิริวรรณ  อริยานนท อาสาสมัครคุมประพฤติ    กรรมการ  
 9. นายพิพัฒน  อินเหลา  ผูใหญบานหมูที่ 6   กรรมการ  
 10.นายแห  ใจกวาง  อาสาสมัครภาคเกษตรกรรม  กรรมการ  
 11.นายสมพร  ตนดี  อสม . หมูที่ 4    กรรมการ  
 12.นายฉัตรมงคล  ชัยวงค ประธานสภา อบต .ดอนแกว  กรรมการ  
 13.นายกรพิชัยยุทธ  แกวคําดี ผูใหญบานหมูที่ 2   กรรมการ  
 14.นางศรีนวล  วังผาสุข   ส .อบต. หมูที่ 8    กรรมการ  
 15.นายเชาว  พงษตะวัน  ส .อบต. หมูที่ 7    กรรมการ  
 16.ดร.อุบล  ยะไวทยณะวิชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว กรรมการ  
 17. จาสิบเอกเอนก อินตะสืบ      กรรมการ  
 18.นายวรากร  ทนันชัย        กรรมการและเลขานุการ  
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 2. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมตําบลดอนแกว 
  1. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงาน และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
  2. เฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่

ของรัฐ และการกระทําผิดกฎหมายตางๆ  
  3. พิจารณาเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน และรับแจงบ

เบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาแกผูไดความ
เดือดรอนหรือผูที่ตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  4. ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอเกี่ยวกับความแพงหรือความอายา
ที่เปนความผิดอันยอมความกันได โดยใหดําเนินการตามกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือจัดการความขัดแยงใน
ชุมชน ทั้งนี้ การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทใน
ชุมชน 

  5. ใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ความผิดและอาชญากรรม และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  

  6. ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข 
บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมทั้งผูถูกคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับการปลอยตัวชั่วคราว ใหกลับตน
เปนพลเมืองดี และไมหวนกลับไปกระทําความผิดอีก 

  7. เผยแพรความรูและขอมูลขาวสารดานยุติธรรมชุมชนแกประชาชน  
  8. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
  9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 โดยมีสถานที่จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดอนแกว ณ องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม เปนศูนยประสานงานเครือขายยุติธรรมชุมชน 
และศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล เพื่อประโยชนแกประชาชน ดังนี ้

 1. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม ดวยการรวมคิด รวม
วางแผน และรวมตัดสินใจ เชน การเฝาระวังปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทํา
ความผิดกฎหมายตางๆ  

 2. ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและการเขาถึงขั้นพื้นฐานใน
กระบวนการยุติธรรม การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ความไมเปนธรรมของประชาชน ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล
ใหคําแนะนําเบื้องตนแกผูไดรับความเดือดรอน 

 3. ชุมชนเกิดความเขมแข็งปรองดอง และจัดการระงับขอพิพาทดวยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท และการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

 
 

 

ที่มา : คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 3845/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง แตงตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน 
          คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 1143/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนย
ยุติธรรมชุมชนตําบลดอนแกว 
          เอกสารแผนพับ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม “สงเสริมความเปนธรรม สรางหลักประกันความ
ยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล” 

 ¢‹ÒÇ¡®ËÁÒÂÃÒÂà´×Í¹  3 
 

 


