
 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง      
การด าเนินการจัดการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง เพ่ือไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน มีผลการ
ปฏิบัติรวดเร็ว ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ ลดความเลื่อมล้ า ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ จ าเป็นต้องมีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง ทีไ่ด้จัดท าขึ้นนี้จะเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ให้บริการต่อประชาชน    
                  

 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
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๑ 

คู่มือการปฏิบัตงิานศูนย์ยตุิธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมว่ง 

๑.  หลักการและเหตุผล 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างานทั้งระดับ 

หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการท างาน การควบคุมงาน
การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องค์กรเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีค าอธิบายตามที่จ าเป็น เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้าง ป้องกันความผิดพลาดในการท างาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.)     
ที่มุ่งไปสู่การบริการคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมายได้ ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา 

การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และระเบียบส านักนายกว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
๒.  การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง 

  เพ่ือให้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพาท เป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการ
พัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นศูนย์การไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วงจึงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง   

๓.  สถานที่ตั้ง 

  ตั้งอยู่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



๒ 

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชน ช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างศักยภาพและความยุติธรรมแก่ประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการไกล่เกลี่ย 
ประนอมข้อพิพาทในชุมชน 
  2.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายและความยุติธรรมแก่ประชาชน 

3. ให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องทุกข ์ร้องเรียนของศูนยย์ุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง         
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  มีข้ันตอน กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๖.  ค าจ ากัดความ 

  “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวก ทางลบ ทางตรงและทางอ้อมจาก
การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

  “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถาม การร้องขอข้อมูล การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
  “ผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ           
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องทุกข์ ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น   
การชมเชย การร้องขอข้อมูล  
  “ช่องทางการรับข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่อง        
ร้องทุกข์ ร้องเรียน  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/หนังสือ/จดหมาย/ติดต่อทางโทรศัพท/์เว็บไซต์/Facebook/LINE  

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง เลขที่ 55 หมู่ 17 ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง     
จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด) 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการ ศูนยย์ุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 

แจ้งความประสงค์ต่อเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือคณะกรรมการ                        
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ผู้รับเรื่องสอบถามความประสงค์ และบันทึกข้อมูลเบื้องต้น 
(ลงในแบบสอบข้อเท็จจริง ศยช.1) 

พิจารณาด าเนินการตามลักษณะงานบริการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ขอรับสิทธิฯ 

 

แก้ปัญหาทุกข์ร้อนด้านกระบวนการ
ยุติธรรม/ประสานงานราชการ 

 

ปรึกษากฎหมาย ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 

บันทึกเรือ่งในสมุดทะเบียนคุมรับเรื่อง/รวบรวม              
เอกสารเป็นแฟ้มส านวน 

จัดเก็บข้อมูล                                          
เพ่ือการติดตามและประเมินผล 



๔ 

 8.1 บทบาทในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/แก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ     
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 8.1.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
8.1.2 แก้ปัญหาได้ให้ยุติ พร้อมรายงานผลต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชนและส่งให้ส านักงานยุติธรรม

จังหวัดทราบ 
8.1.3 ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่งต่อไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
8.1.4 แจ้งผลต่อผู้ร้องทุกข์ภายใน 15 วัน หลังจากส่งเรื่อง 
8.1.5 ติดตามผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

(พบด้วยตนเอง/โทรศัพท์/กิจกรรมเคลื่อนที/่สื่ออิเลคทรอนิคส์) 

กรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

สอบถามข้อมูล/ตรวจสอบเอกสาร  
เพ่ือพิจารณาจ าแนกเรื่อง 

ด าเนินการ 
- การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
- การไกลเ่กลี่ยประนอมขอ้พพิาท 

 

ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ส านักงานยุติธรรมจังหวัด      
   (เรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของ    
   กระทรวงยุติธรรม) 
- ศูนย์ด ารงธรรม (เรื่องทั่วไป)              
- คณะกรรมการพัฒนาการ    
  บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
 

ยุติเรื่อง ด าเนินการต่อ 



๕ 

 8.2 บทบาทในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทความขัดแย้ง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
8.2.1 น าเรื่องดังกล่าวปรึกษา หารือกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
8.2.2 ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเบื้องต้น 
8.2.3 แก้ปัญหาได้ให้ยุติ พร้อมรายงานผลต่อส านักงานยุติธรรมจังหวัดทราบ 
8.2.4 นัดผู้เกี่ยวข้องประชุมและใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
8.2.5 ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ส่งต่อไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
8.2.6 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน หลังจากส่งเรื่อง 
8.2.7 ติดตามผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกแบบฟอร์มรับค าขอไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

สอบถามข้อมูลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีร้องขอ 
 

 
จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับขอ้พิพาท 

ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 

จัดท าบนัทกึข้อตกลง
เป็นลายลกัษณ์อักษร 

ยุติเรื่อง 

ไกล่เกลี่ยไม่ส าเรจ็ 

จัดท าความเหน็ส่งตอ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดกระบวนการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพพิาทครั้งที่ 2 

 

ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ไกล่เกลี่ยไม่ส าเรจ็ 

จัดท าบนัทกึข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อกัษร 

ยุติเรื่อง 

ยุติเรื่อง 



๖ 

 8.3 บทบาทในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม เช่น 
การขอรับบริการงานกองทุนยุติธรรม การขอเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา การขอ
ทนายความแก่ผู้ต้องหาคดีอาญา ตาม ป.วิอาญา 134/1 และการขอคุ้มครองพยาน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

8.3.1 ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเบื้องต้น 
8.3.2 แจ้งให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยื่นค าขอรับค่าตอบแทน/ค่าเสียหายฯ ต่อส านักงาน

ยุติธรรมจังหวัดหรือส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
8.3.3 ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่งต่อไปส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
8.3.4 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน หลังจากส่งเรื่อง 
8.3.5 ติดตามผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกแบบฟอร์มค าขอการให้ความช่วยเหลือ 

สอบถามข้อมูล/ตรวจสอบเอกสาร 

 

พิจารณาเรื่องจากการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงายตุิ
ธรรจัวหวดั

สยจ. 

กองทุนยุติธรรม กคส. (สชง.) 

แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ขอรับบริการ 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย             
และจ าเลยในคดีอาญา 
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 8.4 บทบาทในการให้โอกาส แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท าผิด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
8.4.1 ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเบื้องต้น 
8.4.2 รับทราบว่าในพ้ืนที่ของชุมชนมีผู้กระท าผิดและได้รับการพิจารณาให้กลับไปอยู่ในชุมชน 
8.4.3 นัดหมายผู้เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด เช่น บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน กรรมการ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีเดียวกับผู้กระท าผิดและให้การยอมรับนับถือ 
8.4.4 จัดเวทีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิด เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทาง 

ในการดูแลแก้ไขฟ้ืนฟูและผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท าผิดให้เป็นคนดี และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดูแล แก้ไข ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 

8.4.5 ติดตามผลการดูแลแก้ไข และรายงานผลให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพ่ือรายงานให้
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือแจ้งมาถึงศูนย์ยุติธรรมชมุชน 
ให้ทราบว่าภายในชุมชนจะมีการปล่อยตัวผู้กระท าผิด 

รับเอกสารและบันทึกข้อมลูเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในชุมชน 

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ , เย่ียมบ้าน , 
ให้ความช่วยเหลือตามค าขอ 

รายงานพฤติกรรมของผู้พ้นโทษ                                     
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ 
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 8.5 บาทบาทในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสามารถด าเนินการได้ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนและชุมชน 

8.5.1 พิจารณา และศึกษาข้อมูลของผู้ได้รับความเดือดร้อน 
8.5.2 ให้ค าแนะน าเบื้องต้น เพ่ือให้การสงเคราะห์เบื้องต้น (ถ้ามี) 
8.5.3 ส่งข้อมูลให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ หากช่วยเหลือได้ให้ยุติ หรือหาก

ไม่ได ้ส่งข้อมูลต่อไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
8.5.4 แจ้งผลการส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน หลังจากส่งเรื่อง 
8.5.5 ติดตามผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
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 8.6 กลยุทธ์การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 

 
 
 
 
 
- แนะน าตัว กล่าวต้อนรับคู่กรณ ี

- กล่าวชมที่เลือกวิธีการนี ้

-แจ้งเหตุผลสั่นๆ ในการร่วมไกลเ่กลี่ย 

-ตั้งประเด็นจากการที่แตล่ะฝ่าย 
ได้เล่าเรื่องให้คู่กรณีทราบพยายาม
ปรับประเด็นให้อยู่ในกรอบความ
ต้องการ 

-เขียนให้ละเอยีด ตรงจดุ เป็นกลาง
และชัดเจน (ท าเป็นสัญญา
ประนีประนอมยอมความ) อ่าน
ข้อตกลงให้คู่กรณีฟัง สอบถามความถูก
ต้อง และแก้ไขเพิม่เตมิ เมื่อคู่กรณ ี   
ทั้ง 2 ฝ่ายให้การรับรองแล้ว ให้คูก่รณี
ลงช่ือในสัญญา โดยผูไ้กลเ่กลีย่ลงช่ือ
เป็นพยานถามคู่กรณีว่าต้องการนดั
ประชุมอีกครั้งเพื่อตดิตามการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงหรือไม่กลา่ว
สรุปเพื่อจบกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อ
พิพาทด้วยข้อความทางสร้างสรรค ์

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของข้อพิพาท   
เสาะหาข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความสัมพันธ์ของคู่กรณ ี

-ให้คู่กรณีแตล่ะฝ่ายเล่าในมมุมอง
ของตนพิจารณาประเด็นหัวข้อท่ีจะ
น ามาสู่การไกล่เกลี่ย 

-ถามแต่ละฝ่ายในเรื่องความจ าเปน็
ความต้องการ ความกังวลใจ 
เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ให้แต่ละฝ่าย
ช่วยกันเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อน าไปสู่
การแก้ปัญหาร่วมพิจารณาและ
ประเมินทางเลือกโดยดูจากความ
จ าเป็นของคู่กรณเีป็นหลัก เพื่อ
น าไปสู่ข้อตกลงร่วมกัน 

ก่อนเริ่มต้น 

เริ่มต้น 

ต้ังหัวข้อ 

ระบุความต้องการให้
ชัดเจนและสร้าง

ทางเลือกหลายๆทาง 

เขียนบันทึก 

เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
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๙.  แนวทางการด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

  แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีลักษณะในด้านโครงสร้างและด้านการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานตามบทบาท/ภารกิจ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. ด้านโครงสร้างและการจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม อาทิ มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน 

อาจจะประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการ กรรมการมีผู้แทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ผู้น าชุมชนมาเป็นคณะกรรมการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 1.2 จัดท าระเบียบ/กติกาในการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนด โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดท าทะเบียนรายชื่อสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  
ที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือมีการจัดท าตารางการปฏิบัติงานของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็นต้น 

 1.3 จัดหาสถานที่ท าการที่เหมาะสม เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน และการให้บริการประชาชน
ในพ้ืนที ่

2. ด้านการบริหารจัดการ 
 2.1 จัดท าแผนการด าเนินงานและด าเนินการตามแผนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 2.2 น าแผนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนไปบูรณาการ กับองค์กรส่วนท้องถิ่น/จังหวัด

หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 2.3 รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 2.4 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และควรจะมีการบันทึกสรุป  

การประชุมส าหรับให้ติดตามงาน 
 2.5 ได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนจากชุมชมทุกภาคส่วน ด าเนินกิจกรรมโดยมีประชาชนมาร่วม 

หรือการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรภายใน/ภายนอกชุมชน เช่น อบต./กองทุนอ่ืน ๆ หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน เป็นต้น 

3. ด้านการด าเนินงานตามบทบาท/ภารกิจ 
 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีการด าเนินการตามบทบาทภารกิจในภาพรวม ดังนี้ 
 3.1 ช่วยดูแลให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นกับผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือต้องการ

ค าแนะน าเบื้องต้นทางกฎหมาย 
 3.2 ลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชน 
 3.3 การป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 
 3.4 การให้โอกาส แก้ไข ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท าผิดที่กลับไปสู่ชุมชน 
 3.5 การให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากอาชญากรรม 
 3.6 การเป็นแนวร่วมของกระทรวงยุติธรรมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ รูปแบบต่างๆ ที่เป็น

การเสริมสร้างความยุติธรรม 
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๑0.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

  ๑0.๑  กรอกแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  สถานที่เกิดเหตุ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ร้องทุกข์ 
ร้องเรียน 
  ๑0.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน  ลงสมุดบันทึก           
ข้อร้องทุกข ์รอ้งเรียน 

11. การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ าด้านความเป็นธรรมทางสังคมและสร้างความ
สมานฉันท์ของประชาชน 

11.1 การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบและการ 

กระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ในชุมชน 

11.2 การรับเรื่องร้องทุกข ์ร้องเรียน ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน แจ้งเบาะแสการ 

กระท าผิดกฎหมาย ช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน าเบื้องต้นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

11.3 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชน ตามหลักความยุติธรรมสมานฉันท์  

และการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงการไกล่เกลี่ย 

11.4 ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากอาชญากรรม และ 

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11.5 ให้ความสงเคราะห์และบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟู ผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตน 

เป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 

๑2.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  15  วัน เพ่ือเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนด าบล
คลองม่วง ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

๑3.  การรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วงทราบ 

  ๑3.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน  ให้คณะกรรมการ        
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วงทราบทุกเดือน 
  ๑3.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ การจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน  ในภาพรวมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
 



๑๒ 

๑4.  มาตรฐานงาน 

  14.1 การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา       
ที่ก าหนด 
  14.2 กรณีได้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง ด าเนินการ
ตรวจสอบ และพิจารณา ด าเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องทุกข ์ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน  15  วัน 

15.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  15.1 ประชาชนได้รับความสะดวก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นไปด้วยวิธีการยืดหยุ่น รักษา
สัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท มากกว่าการพิจารณาคดีตามปกติของศาล 
  15.2 การไกล่เกลี่ยใช้เวลาการด าเนินการไม่มาก รวดเร็ว คู่พิพาทตกลงกันได้ท าให้ข้อพิพาท
เสร็จสิ้นรวดเร็วกว่ากระบวนการยุติธรรมทางศาล 
  15.3 ประหยัดค่าใช้จ่าย การไกล่เกลี่ยใช้ระยะเวลาไม่นาน เกิดเหตุที่ชุมชน ประชาชนไปแจ้งที่
ศูนย์ยุติธรรมต าบลคลองม่วง 
  15.4 รักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท ลดความขัดแย้ง ข้อโต้เถียงระหว่างกัน อยู่ร่วมกันเกิด
ผลดีต่อทุกฝ่าย 
  15.5 สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่กรณี ด้วยการไกล่เกลี่ย ผ่อนปรน แก่กัน ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน 
  15.6 รักษาชื่อเสียงและรักษาความลับทางธุรกิจของคู่พิพาท 
  15.7 สร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน การไกล่เกลี่ยท าให้คู่พิพาทกลับไปอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
  15.8 แบ่งเบาภาระทางคดีของศาล ท าให้คดีไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาล 
  15.9 สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ 

๑6.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน แบบ ศยช.1-5 

๑7.  จัดท าโดย 

  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
- หมายเลขโทรศัพท์  044-000611 
- เว็บไซต์  https://www.khlongmuang.go.th/ 
- เว็บไซต์  https://web.facebook.com/khlongmuang/ 
-แอปพลิเคชัน  LINE: https://lin.ee/t3JupYC 
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