สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็ นหน่วยงำนในรำชกำรส่ วนภูมิภำค สังกัดสำนักงำน
ปลัด กระทรวงยุติธ รรม กระทรวงยุติ ธรรม จัดตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยตำมกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว น
รำชกำรส ำนักงำนปลัด กระทรวง กระทรวงยุติ ธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้สำนัก งำน
ยุติธรรมจังหวัด มีหน้ำที่และอำนำจในกำรพัฒนำและส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในภำรกิจ
ของกระทรวงยุติ ธ รรม ศู น ย์ยุติ ธ รรมชุ ม ชน และเครื อ ข่ ำ ยกระทรวงยุติ ธ รรม ด ำเนิ น งำนกองทุ น
ยุติธรรม และงำนช่ วยเหลือประชำชนที่ตกเป็ นเหยื่ออำชญำกรรม รวมทั้งจำเลยที่ถูกดำเนิ นคดี อำญำ
โดยมิได้เป็ นผูก้ ระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยค่ำตอบแทนผูเ้ สี ยหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย
แก่จำเลยในคดีอำญำในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดกำรอำนวยควำมยุติธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำร
เข้ำถึงควำมยุติธรรมของประชำชน
สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนีได้จดั ทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2563 เพื่ อ สรุ ปผลกำรดำเนิ น งำนในภำพรวมของหน่ ว ยงำน และเผยแพร่ ประชำสั มพันธ์ ใ ห้
หน่วยงำนต่ำง ๆ ตลอดจนประชำชนทัว่ ไปได้รับทรำบ
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สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม 1 ฝ่ ำย ดังนี้
1. ฝ่ ำยอำนวยกำร
- งำนเลขำนุกำรของผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี
- งำนธุรกำรทัว่ ไป งำนบริ หำรบุคคล งำนกำรเงิน งำนงบประมำณ งำนพัสดุ อำคำรและสถำนที่
- งำนประชำสัมพันธ์ และงำนศูนย์บริ กำรประชำชน
- ประสำนงำนและสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงำนในจังหวัด
- งำนกรมกำรจังหวัดในฐำนะผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม และสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

2. กลุ่มอำนวยควำมยุติธรรมและนิติกำร
- งำนประสำนและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมแก่ประชำชน
- งำนคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภำพของประชำชน (กองทุนยุติธรรม งำนช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผเู ้ สี ยหำยและจำเลยในคดีอำญำ
และงำนร้องเรี ยนร้องทุกข์ของประชำชน)
- งำนไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท
- งำนเสริ มสร้ำงควำมเป็ นธรรมและอำนวยควำมยุติธรรมตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่
ไม่มีหน่วยงำนในจังหวัด
- งำนนิติกำรที่อยูใ่ นอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
- งำนนโยบำยตำมรัฐบำล และกระทรวงยุติธรรม เช่น กำรแก้ไขปั ญหำหนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

3. กลุ่มพัฒนำและส่ งเสริมระบบงำนยุติธรรม
- งำนพัฒนำและส่งเสริ มระบบงำนยุติธรรมในจังหวัดและกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกรวมทั้งอำสำสมัครยุติธรรม
- งำนจัดทำและบริ หำรแผนปฏิบตั ิรำชกำรของกระทรวงยุติธรรม ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตั ิรำชกำรกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- งำนประสำนควำมร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งำนจัดทำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำร และกำรวำงแผนของสำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
กำรจัดกำรควำมรู ้ภำยในหน่วยงำน กำรจัดทำแผนและโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด
- งำนฝ่ ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรประสำนกระบวนกำรยุติธรรมระดับจังหวัด
- งำนตำมนโยบำยรัฐบำล เช่น กำรเสริ มสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เป็ นต้น
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
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อำนำจหน้ ำทีข่ องสำนักงำนยุตธิ รรมจังหวัดอุบลรำชธำนี
ตำมคำสัง่ กระทรวงยุติธรรม ที่ 569/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559 เรื่ อง กำรบริ หำรงำนสำนักงำนยุติธรรม
จังหวัด และสำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสำขำ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริ หำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2531 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้สำนักงำนยุติธรรมจังหวัด มีอำนำจหน้ำที่
ดังนี้
1. เป็ นผูแ้ ทนของกระทรวงยุติธรรมในส่ วนภูมิภำค รวมทั้งสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนรำชกำร
ระดับกรมสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีส่วนรำชกำรในจังหวัด
2. จัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำรสำนักงำนยุติธรรมจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวง
ยุติธรรม แผนปฏิบตั ิรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม แผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ตลอดจนปั ญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
3. บูรณำกำรด้ำนบริ หำรจัดกำรกระบวนกำรยุติธรรม และเสริ มสร้ำงควำมยุติธรรมทำงสังคมในพื้นที่
จังหวัด
4. ดำเนินงำนกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนำและส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในภำรกิจของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน
และอำสำสมัครยุติธรรมชุมชน รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
6. ให้คำปรึ กษำทำงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม รวมทั้งให้ขอ้ มูลงำนบริ กำรของส่ วนรำชกำร
สังกัดกระทรวงยุติธรรมแก่ประชำชน

7. รับเรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดกฎหมำยกำรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
กำรส่ งเรื่ องและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรติดตำมผลและกำรแจ้งผลกำรดำเนินงำน
8. ปฏิบตั ิงำนร่ วมกับหรื อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่
ได้รับมอบหมำย
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1) ลักษณะทำงกำยภำพของสำนักงำนยุตธิ รรมจังหวัด (ที่ต้งั /สถำนที)่
สถำนที่ต้ัง สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี เลขที่ 555 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี ชั้น 4
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี รหัสไปรษณี ย ์ 34000 หมำยเลขโทรศัพท์
0-4534-4585 หมำยเลขโทรสำร 0-4534-4585

แผนที่ต้งั สำนักงำน

2) โครงสร้ ำง อัตรำกำลัง และภำรกิจของสำนักงำนยุตธิ รรมจังหวัด
 โครงสร้ ำง
มีกำรแบ่งโครงสร้ำงภำยในออกเป็ น 1 ฝ่ ำย 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ ำยอำนวยกำร
2. กลุ่มอำนวยควำมยุติธรรมและนิติกำร
3. กลุ่มพัฒนำและส่ งเสริ มระบบงำนยุติธรรม

 อัตรำกำลัง จำนวน 20 คน ประกอบด้ วย
2.1 ข้ำรำชกำร จำนวน 5 คน ประกอบด้ วย
2.1.1 ผูอ้ ำนวยกำร
2.1.2 นักวิชำกำรยุติธรรมชำนำญกำร
2.1.3 นักวิชำกำรยุติธรรมปฏิบตั ิกำร
2.2 พนักงำนรำชกำร จำนวน 4 คน ประกอบด้ วย
2.2.1 นิติกร
2.2.2 นักวิชำกำรเงินและบัญชี
2.2.3 พนักงำนคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภำพ
2.2.4 พนักงำนกองทุนยุติธรรม
2.3 ลูกจ้ ำงชั่วครำว จำนวน 5 คน ประกอบด้ วย
2.3.1 นักวิชำกำรยุติธรรม
2.3.2 นิติกร
2.3.3 นักวิชำกำรเงินและบัญชี
2.4 จ้ ำงเหมำบริกำร จำนวน 5 คน ประกอบด้ วย
2.4.1 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน
2.4.2 พนักงำนขับรถยนต์
2.4.3 พนักงำนธุรกำร
2.4.4 พนักงำนทำควำมสะอำด
2.4.5 นิติกร

จำนวน 1 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน

3) ยำนพำหนะรำชกำร
 รถยนต์
 รถจักรยำนยนต์

จำนวน 1 คัน
จำนวน 1 คัน
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1. สถิตผิ ้มู ำใช้ บริกำรย้ อนหลัง 3 ปี (จำแนกตำมเรื่ อง)
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทงำนบริกำร
ให้คำปรึ กษำกฎหมำย
รับเรื่ องรำวร้องเรี ยนร้องทุกข์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
กองทุนยุติธรรม
สชง.
จัดหำทนำยควำม มำตรำ 134/1
กำรคุม้ ครองพยำน
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
39
3
16
154
315
2
0
529

ปี 2562
206
12
14
56
216
38
0
542

ปี 2563
337
20
60
212
207
104
0
940

สถิตผิ ้ ูมำใช้ บริกำรย้ อนหลัง 3 ปี
337

350
300

จำนวนผู้มำใช้ บริกำร

250

212

206

2562

200
154

2563

150
100
50

60
39
3

0

2561

12 20

16 14

56

2. กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มำใช้ บริกำร
(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563)
ระดับควำมพึงพอใจ น้ อยทีส่ ุ ด
ระดับคะแนน
1
จำนวนผูใ้ ห้คะแนน
0
คะแนนถ่วงน้ ำหนัก

0

น้ อย
2
0

ปำนกลำง
3
3

มำก
4
31

มำกทีส่ ุ ด
5
540

0

9

124

2,700

รวม
574
2,833

3. ผลกำรดำเนินงำนของศูนย์ ยตุ ธิ รรมสร้ ำงสุ ข ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่
1
2
3
4

ประเภทงำนบริกำร
ให้คำปรึ กษำกฎหมำย
รับเรื่ องรำวร้องเรี ยนร้องทุกข์
แจ้งเบำะแส
สชง.
รวม

จำนวน
1
1
2
1
5
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1.1 จำนวนศู นย์ ยตุ ิธรรมชุมชน 234 ศูนย์
1.2 ผลกำรประเมินศู นย์ ยตุ ิธรรมชุมชน
สรุ ปผลกำรประเมินศักยภำพศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ดงั นี้
 ศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชนที่สำมำรถปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจได้ในระดับดีเยีย่ ม (A) จำนวน 192 ศูนย์
 ศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชนที่สำมำรถปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจได้ในระดับ B-C-D จำนวน 42 ศูนย์
1.3 ผลกำรดำเนินงำนของศู นย์ยุติธรรมชุมชนตำมภำรกิจ 5 ด้ ำน
(ข้อมูล ณ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563)
ภำรกิจ 5 ด้ ำน
1. กำรป้องกันและควบคุมอำชญำกรรมในชุมชน
2. กำรรับเรื่ องรำวร้องเรี ยน แจ้งเบำะแสกำรทุจริ ตคอรัปชัน่
3. กำรไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพำท
4. กำรเยียวยำเสริ มพลัง แก่เหยือ่ อำชญำกรรมฯ
5. กำรรับผูพ้ น้ โทษหรื อผูถ้ ูกคุมประพฤติกลับชุมชน
รวมทั้งสิ้น

จำนวนครั้ง
1,576
776
338
393
79
3,162

2.1 โครงกำรยุตธิ รรมเคลื่อนที่
 งบประมำณที่ได้ รับจัดสรร 170,000 บำท
 ผลกำรเบิกจ่ ำย ร้อยละ 100
 สรุปผลกำรดำเนินงำน
จัดบูธให้บริ กำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐตำมควำมเหมำะสม เพื่อเพื่อเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู ้ เกี่ยวกับบทบำท ภำรกิจ และผลกำรดำเนิ นงำนที่สำคัญ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม และงำนบริ กำรที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชำชนในพื้นที่จงั หวัด
อุบลรำชธำนี มีกำรลงพื้นที่โดยมี ศยช. เข้ำร่ วม และมีประชำชนเข้ำร่ วมโครงกำร
ทั้งหมด 14,400 คน

2.2 โครงกำรนิเทศและติดตำม ศูนย์ ยตุ ธิ รรมชุมชน
 งบประมำณที่ได้ รับจัดสรร 138,060 บำท
 ผลกำรเบิกจ่ ำย ร้อยละ 100
 สรุปผลกำรดำเนินงำน
ได้ลงนิ เทศ ศยช. 234 ตำบล 25 อำเภอ มี ศยช. ที่สำมำรถปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจได้ใน
ระดับดีเยี่ยม (A) จำนวน 192 ศูนย์ และศยช. ที่สำมำรถปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจได้ใน
ระดับ B-C-D จำนวน 42 ศูนย์

2.3 โครงกำรแก้ไขปัญหำในพืน้ ที่จงั หวัด
 งบประมำณที่ได้ รับจัดสรร 100,000 บำท
 ผลกำรเบิกจ่ ำย ร้อยละ 100
 สรุปผลกำรดำเนินงำน
เนื่ อ งจำกมี ส ถำนกำรณ์ โ รคติ ด เชื้ อ COVID-19 จึ ง ได้ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมเป็ นกำรผลิตสื่ อประชำสัมพันธ์ โดยติดต่อประสำนงำนกับ ศยช. ใน
พื้นที่จงั หวัดอุบลรำชธำนี 234 ศูนย์ ในกำรนำไปแจกจ่ำยภำยในชุ มชน เพื่อเป็ นกำร
ประชำสัมพันธ์กำรป้ องกันอำชญำกรรมในพื้นที่ และจัดส่ งสื่ อประชำสัมพันธ์ให้กบั
ศยช. ในพื้นที่จงั หวัดอุบลรำชธำนี 234 ศูนย์ สถำนี ตำรวจภูธร 36 แห่ ง ที่ว่ำกำรอำเภอ
25 แห่ง หน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรม 7 แห่ง

2.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุตธิ รรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
 งบประมำณที่ได้ รับจัดสรร 25,200 บำท
 ผลกำรเบิกจ่ ำย ร้อยละ 100
 สรุปผลกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรบริ ห ำรงำนยุติ ธ รรมระดับ จัง หวัด (กพยจ.) จัง หวัด อุ บ ลรำชธำ นี
กำหนดกำรจัด ประชุ ม 2 เดื อ นครั้ ง รวม 6 ครั้ ง และคณะอนุ กรรมกำรพัฒ นำกำร
บริ ห ำรงำนยุติ ธรรมระดับจัง หวัด ด้ำ นกำรแก้ไขฟื้ นฟู ติ ด ตำมดู แ ลช่ วยเหลื อ และ
สงเครำะห์ผกู ้ ระทำผิดในชุมชน กำหนดกำรจัดจัดประชุม 3 เดือนครั้ง รวม 4 ครั้ง
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จัดสรร
งวดที่ 1
1 งบดำเนินงำน
230,000.00
2 โครงกำร ยธ. เคลื่อนที่
85,000.00
3 สนับสนุนกำรประชุม กพยจ.
9,500.00
4 โครงกำรนิเทศและติดตำม
138,060.00
ศยช.
5 โครงกำรแก้ปัญหำในพื้นที่
100,000.00
จังหวัด
6 จ้ำงเหมำ - ทำควำมสะอำด
54,000.00
7 จ้ำงเหมำ - พขร.
60,000.00
8 จ้ำงเหมำ - ธุรกำร
72,000.00
9 จ้ำงเหมำ - ศยช.
90,000.00
10 งบครุ ภณ
ั ฑ์ (คอมพิวเตอร์)
24,200.00
รวมทั้งสิ้น
862,760.00
ที่

รำยกำร

จัดสรร
จัดสรร
งวดที่ 2
งวดที่ 3
420,000.00 25,000.00
85,000.00
15,700.00
-

ส่ งคืน
สป.ยธ.
-

54,000.00
60,000.00
72,000.00
90,000.00
796,700.00 25,000.00

12,000.00
12,000.00

รวมจัดสรร
ทั้งหมด
675,000.00
170,000.00
25,200.00
138,060.00

675,000.00
170,000.00
25,200.00
138,060.00

-

คิดเป็ น
ร้ อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

100,000.00

100,000.00

-

100.00

108,000.00
120,000.00
132,000.00
180,000.00
24,200.00
1,672,460.00

108,000.00
120,000.00
132,000.00
180,000.00
24,200.00
1,672,460.00

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

เบิกจ่ ำยทั้งสิ้น

คงเหลือ

ที่ปรึกษำ
นางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล
ผู้อานวยการสานักงานยุตธิ รรมจังหวัดอุบลราชธานี

บรรณำธิกำร
นายอนุวฒ
ั น์ ผิวผ่อง
หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ

กองบรรณำธิกำร
นางอาทิตยา ภักดี
หัวหน้ ากลุม่ อานวยความยุติธรรมและนิตกิ าร
นางสาวศิริขวัญ ส่งเสริม
หัวหน้ ากลุม่ พัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุตธิ รรม

ทีอ่ ยู่ : สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี
ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี ชั้น 4
ตำบลแจระแม อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000

โทรศัพท์ /โทรสำร : 045-344585

E-mail : ubonratchathani@moj.go.th

Website : https://ubonratchathani.moj.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี -128406834443007

Line : สยจ.อุบลรำชธำนี

