
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี วิธีดําเนินงาน 

และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกระทรวงยุติธรรม๑ 
   

 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการท่ีจะใหประชาชนได

มีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของทางราชการ เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดถูกตองตามความเปนจริง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ 
(๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กระทรวง
ยุติธรรมจึงขอยกเลิกประกาศโครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี วิธีดําเนินงานและสถานท่ี
ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกระทรวงยุติธรรมท่ีไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศท่ัวไป เลม ๑๑๖ ตอนท่ี ๓๔ ง ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๒ โดยใหใชประกาศฉบับใหม
น้ีแทน ดังน้ี 

 
ขอ ๑  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
การจัดโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรมใน

ปจจุบัน เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังน้ี 
(๑)  สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓)  กรมคุมประพฤติ 
(๔)  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๕)  กรมบังคับคดี 
(๖)  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
(๗)  กรมราชทัณฑ 
(๘)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๙)  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
(๑๐)  สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตร ี
(๑๑)  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
ขอ ๒  อํานาจหนาท่ี 
กระทรวงยุติธรรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม 

เสริมสรางและอํานวยความยุติธรรมในสังคมและราชการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกระทรวงยุติธรรม หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนท่ี ๖๔ ง/หนา ๑๔/๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทบาทและภารกิจหลักกระทรวงยุติธรรม 
๑.  จัดทํานโยบายระดับชาติในการบริหารงานยุติธรรม การประสานความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมท้ังในและนอกประเทศ 
รวมถึงเปนศูนยกลางการจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม 

๒.  พัฒนากระบวนการยุติธรรมทุกลําดับชั้น ยกเวนการพิจารณาพิพากษาคดี 
ตลอดจนดําเนินการพัฒนาทางเลือกอื่นในการแกปญหาความขัดแยง นอกจากท่ีมีอยูใน
กระบวนการยุติธรรมทั้งในทางแพงและทางอาญา 

๓.  พัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ งานนิติวิทยาศาสตร งานบังคับ
คดี งานฟนฟูกิจการของลูกหนี้ งานวางทรัพย งานคุมประพฤติ งานบําบัด แกไข ฟนฟูผูกระทําผิด
และผูติดยาเสพติดงานพิทักษคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว งานไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน อนุญาโตตุลาการ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การชะลอการฟอง การ
พักการลงโทษ งานกิจกรรมชุมชน และงานอื่นๆ ขององคกรในกระบวนการยุติธรรม ยกเวนการ
พิจารณาคดีของศาล 

๔.  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและสนับสนุนการนําผลไปใชในระบบงานยุติธรรม 
ระบบกฎหมายอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

๕ .  คุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน  สงเสริมและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูถึงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย การกํากับ ดูแลและการบังคับใช
กฎหมาย โดยเนนการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ประชาชน พยาน เหย่ือ
อาชญากรรม ผูตองหา จําเลย ผูตองโทษและบุคคลท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมใหเกิด
ประสิทธิภาพ และความเปนธรรมแกสังคม 

ท้ังน้ี ตามกฎกระทรวง วาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง วาดวยกลุมภารกิจ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหกระทรวงยุติธรรมมีกลุม
ภารกิจ ดังน้ี 

(ก)  กลุมภารกิจดานอํานวยความยุติธรรม 
๑.  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒.  สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
(ข)  กลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรม 
๑.  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๒.  กรมบังคับคดี 
(ค)  กลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย 
๑.  กรมคุมประพฤติ 
๒.  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
๓.  กรมราชทัณฑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของสวนราชการในกระทรวงยุติธรรม มีดังตอไปน้ี 
(๑)  สํานักงานรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของรัฐมนตรีประสานนโยบายระหวางกระทรวง โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  รวบรวมขอมูลและวิเคราะห กล่ันกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอ

ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตร ี
๒.  สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีในการดําเนินงานทางการเมืองระหวาง

รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 
๓.  ประสานงานการตอบกระทู ช้ีแจงญัตติ รางพระราชบัญญัติและกิจการอื่น

ทางการเมือง 
๔.  ดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน หรือรองขอความชวยเหลือตอ

รัฐมนตร ี
๕.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

รัฐมนตร ีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
โดยแบงงานภายใน สํานักงานรัฐมนตรี ออกเปน ๑ งาน กับ ๒ กลุมงาน มีวิธี

ดําเนินงาน ดังน้ี 
(๑)  งานบริหารท่ัวไปมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุม

ของรัฐมนตร ีงานบริหารท่ัวไป และชวยอํานวยการของสํานักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒)  กลุมงานประสานการเมืองมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสาน
นโยบายระหวางกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ
ชี้แจงทําความเขาใจและใหขอมูลแกสื่อมวลชน ดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและ
งานรองเรียน หรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กลุมงานสนับสนุนวิชาการมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน 
วิเคราะห กล่ันกรอง และใหความเห็นแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษา 
วิเคราะหสถานการณ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองและรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของ
รัฐมนตรีปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๒.  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตรและ
แปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัต ิจัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจําท่ัวไปของ
กระทรวง เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง ตลอดจนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงเปนศูนยการบริหารราชการ โดยใหมี
อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง 

๒.  พัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการของกระทรวง 
๓.  แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเปนแนวทางและ

แผนปฏิบัติการของกระทรวง รวมท้ังติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวง 

๔.  จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อใหเกิดการประหยัด งาน
คุมคาและสมประโยชน 

๕.  กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผล รวมท้ังประสานการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวง 

๖.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารงานและการบริการ
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

๗.  ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระทรวง 
๘.  ดูแลงานประชาสัมพันธ การตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายท่ี

เกี่ยวของและเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนการขาวของกระทรวง 
๙.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
โดยแบงสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังตอไปนี ้
๑.  กองกลาง 
๒.  กองการเจาหนาท่ี 
๓.  กองคลัง 
๔.  กองการตางประเทศ 
๕.  กองออกแบบและกอสราง 
๖.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗.  สํานักกฎหมาย 
๘.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
๙.  สํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
ท้ังนี้ โดยมีหนวยงานท่ีกําหนด และจัดต้ังข้ึนเปนการภายในของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับและสนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
๒.  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
๓.  สํานักผูตรวจราชการกระทรวง 
๔.  สํานักงานปองกันและแกไขปญหาการทุจริตภาครัฐ 
๕.  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่ออํานวยความยุติธรรมและ

สงเสริมสิทธิและเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖.  สํานักงานยุติธรรมจังหวัด (๗๕ จังหวัด) 
๒.๑  กองกลางมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและราชการอื่นที่มิไดแยกใหเปน

หนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาท่ีดังกลาวใหรวมถึง 
๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวง 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง 
๓.  ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
๔.  ประสานราชการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 
๕.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
โดยแบงงานภายในออกเปน ๑ ฝาย กับ ๒ กลุมงาน ดังน้ี 
(๑)  ฝายสารบรรณมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมและของกระทรวงยุติธรรม ไดแก การรับ-สง รางโตตอบหนังสือและ
เอกสารราชการ การจัดทําทะเบียนหนังสือเขา-ออก การลงทะเบียนรับหนังสือ งานลงทะเบียน
เอกสาร ออกเลขท่ีของหนังสือ การคุมบัญชีหนังสือเวียนของกระทรวง การควบคุม ตรวจสอบ 
จัดเก็บ รักษา คนหา ยืม คืนเอกสาร ส่ิงพิมพ และหนังสือราชการของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม การสํารวจ และทําลายเอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ งานธุรการท่ัวไป การพิมพหนังสือ งานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานแผนและงบประมาณ
ของกอง ตลอดจนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(๒)  กลุมงานชวยอํานวยการมีหนา ท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการชวย
อํานวยการนักบริหาร รวบรวม เสนอขอมูล พิจารณา วิเคราะห กล่ันกรองเรื่องตางๆ ของ
กระทรวง รวมทั้งเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหารของกระทรวง การ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ นักบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การจัดตาราง
นัดหมาย ติดตอประสานงาน อํานวยความสะดวกตางๆ ชวยตรวจสอบความถูกตองของเรื่องกอน
เสนอผูบริหารติดตามขอมูลตามแผนงานและโครงการท่ีผูบริหารใหความสนใจและส่ังการ ชวย
สรุปเรื่อง และวิเคราะหเรื่องเพื่อชวยในการสั่งการของผูบริหาร ดําเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และ
งานพิธีการของกระทรวงยุติธรรม การจัดขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไป
รวมในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานศาสนาพิธีตางๆ รวมทั้งงานพิเศษอื่นๆ ตามแตจะไดรับ
มอบหมาย การจัดทํารางคําขวัญ คํากลาวปราศรัย สุนทรพจน ปาฐกถา คําบรรยาย และเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ 
ขอพระราชทานเพลิงศพ และเครื่องประกอบเกียรติยศของขาราชการกระทรวงยุติธรรม การ
ดําเนินการงานโครงการพิเศษตามนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนการจัดเตรียมการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม การดูแล และอํานวยความสะดวกในการใชหองประชุม
ของกระทรวง ติดตอและประสานงานกับสวนราชการในสังกัดและหนวยงานอื่นๆ และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กลุมงานประชาสัมพันธมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา คนควา 
วิเคราะห วิจัย และประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธ การพัฒนาระบบ เทคนิค และวิธีการประชาสัมพันธ และเผยแพรของกระทรวง
ยุติธรรม การเผยแพรขาวสารกิจกรรม และผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และของกระทรวงยุติธรรม ผลิตส่ือส่ิงพิมพ การออกแบบศิลปกรรม การถายภาพนิ่ง-ภาพสไลด 
การถายวีดีทัศน การจัดกิจกรรมภายใน และภายนอกกระทรวง งานพิธีการตางๆ การจัดบอรด
นิทรรศการในงานพิธีตางๆ ตลอดจนการผลิตส่ือหรือประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานเพื่อ
การผลิตส่ือวิทยุโทรทัศน และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๒  กองการเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  จัดทํายุทธศาสตรและแผนงานการบริหารบุคลากรของกระทรวง 
๒.  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงาน

กิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
ของกระทรวง รวมท้ังงานสวัสดิการ 

๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

โดยแบงงานภายในออกเปน ๓ ฝาย กับ ๓ กลุมงาน ดังน้ี 
(๑)  ฝายบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ-สง

หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก รางโตตอบ พิมพ โรเนียว ถายเอกสาร เก็บรักษา คนหา 
ทําลายหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป
ของกองงานพัสดุครุภัณฑ งานอาคาร สถานท่ี งานการประชุมของกอง เชน การเตรียมหองประชุม 
การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน งานประชาสัมพันธ 
และชวยอํานวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตนของกอง ดําเนินการจัดทําและรวบรวมแผนงาน 
โครงการตางๆ ของกองเพื่อของบประมาณในแตละป รวบรวมสถิติขอมูลและทะเบียนเอกสาร 
ขาวสารรวมทั้งงานที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดในสังกัดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒)  กลุมงานพัฒนาโครงสรางและอัตรากําลังมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ แนวทาง และมาตรการเกี่ยวกับการ
วางแผนอัตรากําลัง การกําหนดยุทธศาสตรและแผนงานดานการบริหารงานบุคคล การขอกําหนด
ตําแหนง และอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การ
วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและโครงสรางของ
หนวยงาน การปรับปรุงสวนราชการ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและการจัดทํามาตรฐานการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดตําแหนง และมาตรฐานการทํางาน การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการและลูกจาง ใหคําปรึกษา 
แนะนําดานการบริหารงานบุคคลแกหนวยงานในสังกัดกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กลุมงานระบบขอมูลบุคคล คาตอบแทนและบําเหน็จความชอบมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

-  งานดานระบบขอมูลบุคคลมีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดทํา เก็บรักษาทะเบียน
ประวัติขาราชการและลูกจางของกระทรวง การศึกษา คนควา จัดทําและพัฒนาระบบขอมูล
ขาราชการ การประมวลผลและใหบริการดานขอมูลบุคคลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การควบคุม
การเกษียณอายุราชการ และการลาประเภทตางๆ ของขาราชการและลูกจาง การแจงการ
เกษียณอายุราชการและขอแกไขประวัติเงินเดือน ปเกิด การมอบโลและประกาศเกียรติคุณผู
เกษียณอายุราชการ การออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ การออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและหนังสือรับรองตางๆ แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานดานคาตอบแทนมีหนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห จัดทําเสนอแนะทํา
ความเห็นเกี่ยวกับการขอกําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม การดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ราชการ เพื่อขอรับจัดสรรเงินรางวัลประจําป การดําเนินการเกี่ยวกับการขอเงินประจําตําแหนง
สําหรับตําแหนงท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การ
ดําเนินการเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญของขาราชการและลูกจางประจํา บําเหน็จตกทอดแกทายาท
ขาราชการท่ีถึงแกกรรม งานเกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และกองทุน
สํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

-  งานดานบําเหน็จความชอบมีหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือน
และคาจางประจําปของขาราชการและลูกจางประจํา การขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแก
ขาราชการและลูกจางประจํา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการและลูกจางประจําดีเดนของสํานักงานปลัดกระทรวง การพิจารณาเลือกขาราชการผู
ประพฤติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔)  ฝายสรรหา บรรจุ แตงต้ังมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ การสอบคัดเลือกเพื่อเล่ือนระดับ และ
ประเมินบุคคล เพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังในระดับท่ีสูงข้ึน การบรรจุ แตงต้ัง โอนยายขาราชการและ
ลูกจาง การดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจาง การเปล่ียนสาย
งานขาราชการผูมีวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน การลาออกจากราชการ และขอบรรจุกลับเขารับราชการ 
การชวยราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคมของลูกจางชั่วคราว การจัดทําบัญชีถือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จายขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๕)  กลุมงานพิทักษและสงเสริมระบบคุณธรรมมีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการดําเนินการทาง
วินัยหรือทักทวงการดําเนินการทางวินัย พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข การอุทธรณและ
คํารองขอความเปนธรรมของขาราชการและลูกจาง จัดทําคูมือการดําเนินการทางวินัย การศึกษา 
วิเคราะห เพื่อวางมาตรการ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อปลูกฝง สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการ
และลูกจางมีวินัยและทัศนคติท่ีดี ใหคําปรึกษา แนะนําดานการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย
และกําหนดแนวทางและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและลูกจาง การ
ดําเนินการศูนยราชการใหสะอาด การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง อ.ก.พ. ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และ อ.ก.พ. กระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๖)  ฝายสวัสดิการและเสริมสรางสมรรถภาพมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทาง วิธีการ และมาตรการในการพัฒนา และ
เสริมสรางสมรรถภาพขาราชการและลูกจาง การจัดสวัสดิการเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ขาราชการและลูกจาง นอกจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหอยูแลว การฌาปนกิจสงเคราะห 
สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา กองทุนสงเคราะหขาราชการกระทรวงยุติธรรม การจัดบานพัก 
ขาราชการและสวัสดิการเพื่อที่อยูอาศัย การบริการรถรับ-สงขาราชการ การจัดหาทุนการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับขาราชการดําเนินการเกี่ยวกับการเจาหนาท่ีสัมพันธ เพื่อสงเสริมบรรยากาศ
การทํางานที่ดี การเสริมสรางความสามัคคี และความสัมพันธอันดีของขาราชการ การจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพพลานามัยท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกขาราชการ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๓  กองคลังมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ 

อาคาร สถานท่ี และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง 

๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

โดยแบงงานภายในออกเปน ๑ งาน ๒ ฝาย กับ ๑ กลุมงาน ดังน้ี 
(๑)  งานธุรการมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ-สงหนังสือ 

ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก รางโตตอบ พิมพ โรเนียว ถายเอกสาร เก็บรักษา คนหา ทําลาย
หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไปของกอง
งาน พัสดุครุภัณฑ งานอาคาร สถานท่ี งานการประชุมของกอง เชน การเตรียมหองประชุม การ
จัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน งานประชาสัมพันธและ
ชวยอํานวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตนของกอง ดําเนินการจัดทําและรวบรวมแผนงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โครงการตางๆ ของกองเพื่อของบประมาณในแตละป รวบรวมสถิติขอมูลและทะเบียนเอกสาร 
ขาวสาร รวมท้ังงานท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดในสังกัดโดยเฉพาะ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(๒)  ฝายการเงินมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกเงิน รับ-จายเงิน เก็บ
รักษาเงิน เขียนเช็คส่ังจายเงินทุกประเภท จัดทําบัญชีรับ-จายขั้นตน รายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน รายงานรับ-จายเงินประจําวันใหฝายบัญชีและผูเกี่ยวของ จัดทําฎีกาและนําฎีกาไปเบิก
เงินท้ังเงินงบประมาณรายจายทุกหมวด รายจายสําหรับแผนงาน งานโครงการท้ังหมดของ
กระทรวง และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท การควบคุม ตรวจสอบบัญชีถือจายเงินเดือนและ
คาจาง ควบคุมและนําเสนออนุมัติรายชื่อลูกหนี้และยอดเงินทดรองจายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ตลอดจนเก็บรักษา เอกสารหลักฐานใบสําคัญตางๆ ดําเนินการเกี่ยวกับเงิน
สวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวงและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

แบงงานยอยออกเปน ๒ งาน คือ 
-  งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม

และดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน การขอเบิกเงินตางๆ ไดแก เงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ จัดทําทะเบียนคุมเอกสาร
และหลักฐานตางๆ ท่ีสงมาเพื่อประกอบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเอกสารทางการเงินและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานรับ-จายเงินมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบบัญชี
ถือจาย และการจัดทําฎีกาเงินเดือน-คาจาง การเบิกจายและเก็บรักษาเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ ไดแก เงินคาธรรมเนียม คาปรับ เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง เงินยืมและ
ทดรองราชการ การรับเอกสารท่ีผานการตรวจสอบและอนุมัติใหเบิกจายแลว การตรวจสอบและ
จัดทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน การเก็บรักษาเงินสด เอกสารแทน 
ตัวเงินและหลักทรัพยอื่น การนําสงเงิน และการนําฝากเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(๓)  กลุมงานบัญชีและบริหารงบประมาณมีหนาท่ีและความรับผิดชอบการ
จัดทําบัญชีตามระบบบัญชีราชการของกระทรวงการคลัง ท้ังเงินงบประมาณรายจาย เงินนอก
งบประมาณตางๆ เงินตามโครงการเงินกู เงินทดรองราชการ เงินทดรองจายตางๆ รวมท้ังงาน
จัดทําฎีกา การดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ตลอดจนระเบียบและวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด การ
วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปในสวนของงบประมาณรายจายประจํา การ
ประสาน การจัดสรรงบประมาณรวมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร การขอเงินประจํางวด การ
สํารวจเงินงบประมาณเหลือจายเพื่อขอโอนเปล่ียนแปลง รายการงบประมาณ การขออนุมัติใชเงิน
งบกลาง การจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวด การควบคุม การใชจายเงินงบประมาณของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แผนงาน/งาน/โครงการตางๆ ใหอยูภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติเงินประจํางวด การติดตามและ
รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตอผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การเรงรัดการเบิก
จายเงินงบประมาณใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด การยืนยันยอดงบประมาณในหมวด
เงินเดือน และคาจางประจํา การหาเงินประจําอัตราขาราชการและลูกจางประจําตามท่ีไดรับอนุมัติ
เพิ่มใหม ติดตอประสานงานกับกรมบัญชีกลางในเรื่องการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป และการขยาย
เวลาเบิกจายเงิน การโอนเงินงบประมาณใหกับหนวยงานในสังกัด การจัดทําประมาณการรายได 
รายจายประจําปของเงินนอกงบประมาณ และงานโครงการเงินกู พรอมทั้งควบคุมการใชจายเงิน
ดังกลาว ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะหการใชจายเงินนอกงบประมาณ และพิจารณาการขอใช
เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของหนวยงานตางๆ ในสังกัด และปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

แบงงานยอยออกเปน ๓ งาน คือ 
-  งานบัญชีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบ การให

คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินประเภทตางๆ เชน บัญชีเงินสด บัญชี
เงินงบประมาณบัญชีเงินรายไดแผนดิน บัญชีเงินฝากธนาคารท้ังรับและจาย บัญชีเงินนอก 
งบประมาณ การจัดทําใบโอน เพื่อควบคุมการรับ-จายบัญชีดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง การ
จัดทํางบทดรอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานงบประมาณมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหและจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปในสวนของงบประมาณรายจายประจํา การประสานการจัดสรร
งบประมาณรวมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร การบริหารงบประมาณและติดตาม ตรวจสอบ 
ดูแลการจายเงินตามแผนงาน/โครงการ ควบคุม ตรวจสอบ การโอนเงิน จัดสรรการจายเงิน
งบประมาณ จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนและประจําป การจัดสรรงบประมาณตามหมวด
รายจายตางๆ การขออนุมัติเงินประจํางวด การขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมป การขอขยายเวลา การ
เบิกจายเงิน การจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณและการขอเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
และตรวจสอบการจัดทําบัญชีใหเปนไปตามระเบียบวิธีการบัญชีของสวนราชการ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานเงินนอกงบประมาณมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การ
ตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนการใชเงินนอกงบประมาณ การจัดทํา
รายงานสถานะเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง การพิจารณาการขอใชเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงิน
กลาง การตรวจสอบใบสําคัญและจัดทําบัญชีทะเบียนตางๆ การติดตอประสานงานและขอทํา
ความตกลงวงเงินกับกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๔)  ฝายพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะมีอํานาจหนา ท่ีและความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลการใชจายพัสดุครุภัณฑของหนวยงานตางๆ ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงและหนวยงานอื่นท่ีตองดูแลตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการขอจัดต้ังงบประมาณใหฝายงบประมาณ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดหาพัสดุครุภัณฑ การจัดจาง การจางเหมาบริการ และการ
ดําเนินงานตามระบบสัญญาจางดําเนินการเก็บรักษา จัดทําทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ จัดสรร 
และจายพัสดุครุภัณฑ ใหหนวยงานตางๆ ในสังกัด ซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ การดูแลบํารุงรักษา
อาคารสถานท่ี จําหนาย ครุภัณฑตางๆ ควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ความสะอาดของ
อาคารสถานท่ี รวมท้ังงานยานพาหนะ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

แบงงานยอยออกเปน ๓ งาน คือ 
-  งานจัดหามีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑและ

แบบฟอรมตางๆ การจัดจาง และตรวจสอบสัญญา การต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือและจัดจาง 
การศึกษา วิเคราะหจัดทําแผนการใชพัสดุ การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตออายุสัญญา การทํา
แผนการจัดซ้ือจัดจาง จัดหา การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับ รางสัญญาซ้ือ สัญญาจาง 
การศึกษา คนควารายละเอียดตางๆ ของพัสดุครุภัณฑ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของ
พัสดุครุภัณฑและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานเบิกจายเงินและควบคุมพัสดุมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจาย
และควบคุมพัสดุ จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ สมุดรายการพัสดุ การรับ-จายพัสดุ การตรวจสอบ 
หลักฐานการขอเบิกตรวจสอบพัสดุคงเหลือ การจัดทําหมายเลขครุภัณฑ รวมท้ังการควบคุมดูแล 
การสงพัสดุครุภัณฑ การเก็บรักษาพัสดุใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ การจัดทํารายงาน
พัสดุประจําป การดําเนินการขออนุมัติขายทอดตลาด การจําหนายครุภัณฑออกจากทะเบียน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  งานอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลการใชประโยชนและการรักษาความสะอาดอาคาร สถานท่ี การขอใชและสงคืนท่ีราช
พัสดุ การดําเนินการจางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและจางเหมาเอกชนในการรักษาความ
สะอาด การดําเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ การควบคุมและบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑและ
ยานพาหนะของหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวง และหนวยงานอื่น ท่ีตองดูแลตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การดูแลการใชรถยนตสวนกลางให
ถูกตองตามระเบียบและจัดทําทะเบียนประวัติรถยนต การดําเนินการขอตอทะเบียนรถยนต
ประจําป การจัดทํารายละเอียดทะเบียนทรัพยสินของทางราชการเพื่อนําขึ้นทะเบียนราชพัสด ุและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๔  กองการตางประเทศมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และประชุมในตางประเทศ 
๒.  ติดตอและประสานงานโครงการ ความรวมมือและความชวยเหลือทาง

วิชาการดานการยุติธรรมกับตางประเทศ 
๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดแปลหนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย กฎหมาย

ตางประเทศ สนธิสัญญา ความตกลงตางๆ ตลอดจนจัดพิมพและเผยแพรงานแปล เพื่อประโยชน
ในกิจการยุติธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

โดยแบงงานภายในออกเปน ๑ งาน กับ ๒ กลุมงาน คือ 
(๑)  งานบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-สงหนังสือ การ

รางโตตอบการพิมพงานโรเนียว หรือถายเอกสาร การตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
ของกอง การเตรียมหองรับรองหรือประชุม เพื่อรับรองบุคคลสําคัญชาวตางประเทศท่ีขอพบหารือ
ผูบริหารกระทรวง หรือศึกษา ดูงานของกระทรวง การจัดทําและรวบรวมแผนงาน/โครงการเพื่อ
จัดทําคําของบประมาณประจําปของกอง การบริหารงานบุคคลเบื้องตน การจัดเก็บ ทําลาย
เอกสาร หนังสือราชการตามระเบียบปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒)  กลุมงานกิจการตางประเทศและงานแปลมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเสนอความเห็นในการสงผูแทนกระทรวงเขารวมประชุมในตางประเทศ ดําเนินการขออนุมัติ
การเดินทางไปราชการตางประเทศ และขออนุมัติคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ ประสาน
กระทรวงการตางประเทศ เพื่อออกหนังสือสําหรับการออกหรือตออายุหนังสือเดินทาง ออก
หนังสือตรวจลงตรา และประสานสถานทูตไทยประจําตางประเทศในการอํานวยความสะดวก
ใหกับคณะของกระทรวงท่ีเดินทางไปประชุมหรือศึกษาดูงานตางประเทศ การพิจารณาเสนอ
ความเห็นประกอบการจัดทํารางความรวมมือ ความตกลง แผนปฏิบัติการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวง หรือสวนราชการอื่นท่ีขอใหพิจารณา รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง
ประเทศ การติดตอประสานความรวมมือ ความชวยเหลือทางดานวิชาการกับกระทรวงยุติธรรม
ประเทศตางๆ องคกรหรือหนวยงานในตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับดานงานยุติธรรม การตอนรับ
และอํานวยความสะดวกแกบุคคลสําคัญชาวตางประเทศที่ขอพบหารือขอราชการ หรือเย่ียมคารวะ
ผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหแกคณะบุคคลชาวตางประเทศใน
การศึกษาดูงานกระทรวงยุติธรรม การจัดแปลหนังสือ เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
กระทรวงจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ และจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย รวมท้ัง
จัดพิมพและเผยแพรงานแปล เพื่อประโยชนในกิจการของกระทรวง ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กลุมงานทุนและฝกอบรมตางประเทศมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศของขาราชการใน
สังกัดกระทรวงดวยทุนตางประเทศ ประสานกระทรวงการตางประเทศ เพื่อออกหนังสือสําหรับ
การออกหรือตออายุหนังสือเดินทาง ออกหนังสือตรวจลงตรา และประสานสถานทูตไทยประจํา
ตางประเทศในการอํานวยความสะดวกใหกับคณะของกระทรวงท่ีเดินทางไปประชุมหรือศึกษาดู
งานตางประเทศ การติดตอประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการระหวาง
ประเทศ งานโครงการและความชวยเหลือจากตางประเทศ การพิจารณาคุณสมบัติของขาราชการ
เพื่อเสนอชื่อสมัครรับทุนตางประเทศ การรับสมัครขาราชการกระทรวงยุติธรรมเขารับการทดสอบ
วัดระดับความรูภาษาอังกฤษ สําหรับการพิจารณาคัดเลือกขาราชการเพื่อเสนอชื่อสมัครรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทุนการศึกษา ฝกอบรม ณ ตางประเทศ การจัดการศึกษาดูงานหลักสูตร Justice สําหรับคณะ
บุคคลชาวตางประเทศท่ีไดรับทุนจากรัฐบาลไทยและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๕  กองออกแบบและกอสรางมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ กอสรางและซอมบํารุงอาคารท่ีทํา

การและอาคารอื่นของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
โดยแบงงานภายในออกเปน ๑ งาน กับ ๓ กลุมงาน ดังน้ี 
(๑)  งานธุรการมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ-สงหนังสือ 

ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก รางโตตอบ พิมพ โรเนียว ถายเอกสาร เก็บรักษา คนหา ทําลาย
หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไปของกอง 
งานพัสดุครุภัณฑ งานอาคาร สถานท่ี งานการประชุมของกอง เชน การเตรียมหองประชุม การ
จัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน งานประชาสัมพันธและ
ชวยอํานวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตนของกอง การจัดทําและรวบรวมแผนงานโครงการ
ตางๆ ของกอง เพื่อของบประมาณในแตละป รวบรวมสถิติขอมูลและทะเบียนเอกสาร ขาวสาร 
การจัดทําทะเบียนและการพิมพแบบแปลน รวมท้ังงานท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงาน
ใดในสังกัดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒)  กลุมงานวิศวกรรมและสํารวจมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ออกแบบคํานวณโครงสราง ตอเติมอาคาร ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร ออกแบบคํานวณดานไฟฟา
และสุขาภิบาลของอาคาร เขียนรูปแบบรายการทางดานวิศวกรรม การตรวจสอบรูปแบบทางดาน
วิศวกรรม ตลอดจนใหคําปรึกษา แกไขปญหาในดานความม่ันคง แข็งแรงของโครงสรางอาคาร 
การสํารวจรังวัด สภาพพื้นท่ีจะดําเนินการกอสรางตอเติมอาคาร สํารวจสภาพความม่ันคงของ
อาคาร ศึกษา วิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบ อาคาร ตลอดจนการศึกษา คนควา วิจัยเพื่อ
กําหนดมาตรฐานในการออกแบบอาคารประเภทตางๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กลุมงานสถาปตยกรรมมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังหลัก 
และผังบริเวณอาคารท่ีออกแบบกอสราง การตรวจแบบและออกแบบตอเติม ซอมแซมและ
ปรับปรุงดานสถาปตยกรรมของอาคาร ตลอดจนการออกแบบครุภัณฑและการตกแตงภายใน
อาคาร การประมาณราคาคากอสรางอาคารท่ีออกแบบไว งานตรวจสอบวัสดุท่ีใชในการกอสราง 
การแบงงวดงาน และงวดเงิน การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบรายการและสัญญาจาง การ
เขียนรูปแบบ การรายงานทางดานสถาปตยกรรม และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  กลุมงานควบคุมการกอสรางมีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับการควบคุม 
การปรับปรุง ซอมแซม และงานกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบ รายการและหลักวิชาการกอสราง 
รายงานและแกไขปญหาในขณะดําเนินการกอสราง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําในการแกไข
ปญหาดาน การควบคุมงานกอสรางและปฏิบัติงานรวมกัน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๖  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย และจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ กระทรวงและกระบวนการยุติธรรม 
๒.  ศึกษา พัฒนา ออกแบบและจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื่อมโยง

เครือขายการสื่อสารขอมูลภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 
๓.  เปนศูนยกลางบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารกระบวนการ

ยุติธรรมของกระทรวง 
๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
โดยแบงงานภายในออกเปน ๒ ฝาย กับ ๓ กลุมงาน คือ 
(๑)  ฝายบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ-สง

หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก รางโตตอบ พิมพ โรเนียว ถายเอกสาร เก็บรักษา คนหา 
ทําลายหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป
ของศูนย งานพัสดุครุภัณฑ งานอาคาร สถานท่ี งานการประชุมของศูนย เชน การเตรียมหอง
ประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกการประชุม เปนตน งานประชาสัมพันธ
และชวยอํานวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตนของศูนย การจัดทําและรวบรวมแผนงาน
โครงการตางๆ ของกองเพื่อของบประมาณในแตละป รวบรวมสถิติขอมูลและทะเบียนเอกสาร 
ขาวสาร รวมท้ังงานท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดในสังกัดโดยเฉพาะ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒)  กลุมระบบคอมพิวเตอรและเครือขายมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ติดต้ัง ดูแล ซอมบํารุง ปรับปรุง แกไขปญหา เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขายและ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร การศึกษา วิเคราะหความตองการเครื่องคอมพิวเตอร 
ออกแบบระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย การดูแลบริหารจัดการระบบเครือขาย ระบบ
อินเตอรเน็ต/อินทราเน็ต การสํารองและกูคืนขอมูลระบบเครือขายและฐานขอมูลทุกระบบ ดูแล
และควบคุมหองปฏิบัติ การจัดทําทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณเครือขาย กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กลุมพัฒนาระบบฐานขอมูลมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห และประเมินความตองการใชขอมูลของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง
ยุติธรรม ออกแบบ ปรับปรุง ดูแล รักษา เสนอแนะและพัฒนา ตลอดจนการบริหารจัดการระบบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฐานขอมูลในกระบวนการยุติธรรม และระบบฐานขอมูลของกระทรวงยุติธรรม จัดทําสรุปขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดทําสรุปและรายงานขอมูลสารสนเทศของกระบวนการยุติธรรมและ
กระทรวงยุติธรรม เพื่อการเผยแพรและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔)  กลุมพัฒนาระบบงานเครือขายอินเตอรเน็ตมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนความเปนไปไดในการนํามาใช
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานเครือขายอินเตอรเน็ต ออกแบบ ปรับปรุง แกไขและพัฒนาโฮมเพจ 
กระทรวงยุติธรรม ดูแล ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
รวบรวม ประมวลผลขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนขอมูล
ขาวสารในกระบวนการยุติธรรมเพื่อนําลงในโฮมเพจของกระทรวงยุติธรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา
เกี่ยวกับระบบงานบนเครือขายอินเตอรเน็ตแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๕)  ฝายสถิติและประมวลผลมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห ออกแบบระบบขอมูลสถิติตางๆ ของหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม และหนวยงาน ใน
กระบวนการยุติธรรม จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลขอมูลสถิติตางๆ ของหนวยงานในกระทรวง
ยุติธรรมและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อออกแบบและจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอ
ผูบริหาร ตลอดจนใหบริการขอมูลสถิติทางระบบการส่ือสารตางๆ แกหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวงยุติธรรมและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๗  สํานักกฎหมายมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  เสนอแนะนโยบายและทําความตกลงกับตางประเทศในเรื่องท่ีอยูในอํานาจ

หนาที่ของกระทรวง 
๒.  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวง เพื่อดําเนินการยกราง 

หรือปรับปรุง แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับกระทรวง รวมทั้งการตรวจสอบนิติ
กรรม สัญญา ซึ่งกระทรวงหรือหนวยงานในสังกัดเปนคูสัญญา 

๓.  พัฒนากฎหมายและดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
กระทรวง รวมท้ังติดตามและประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย 

๔.  ทําความเห็นเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายของหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวง และรางกฎหมายท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมท้ังการอุทธรณคําส่ัง
ตามกฎหมายท่ีย่ืนตอรัฐมนตรี 

๕.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินการของกระทรวง 

๖.  ดําเนินการเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหตาม
กระบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๗.  ดําเนินการในคดีท่ีกระทรวงเปนคูความท้ังคดีแพง คดีอาญา และคดี
ปกครอง ในคดีที่ขาราชการถูกฟองในฐานะเปนพนักงานปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

๘.  ดําเนินการเกี่ยวกับกรณีนักโทษขออภัยโทษ ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและกฎหมาย วาดวยการราชทัณฑ 

๙.  ดําเนินการชวยเหลือรวมมือทางคดี รวมถึงเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางการ
ทูตหรือทางกงสุล 

๑๐ .   ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับสิทธิผูตองหาหรือจําเลยท่ีเปนชาว
ตางประเทศ รวมท้ังดําเนินการตางๆ เพื่อสรางความเขาใจกับตางประเทศในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมของไทย 

๑๑.  รวมมือและประสานงานทางวิชาการกับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานยุติธรรมท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

๑๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุดของกระทรวง 
๑๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
โดยแบงงานภายในออกเปน ๑ ฝาย กับ ๔ กลุมงาน คือ 
(๑)  ฝายบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ-สง

หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก รางโตตอบ พิมพ โรเนียว ถายเอกสาร เก็บรักษา คนหา 
ทําลายหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป
ของสํานักงานพัสดุครุภัณฑ งานอาคาร สถานท่ี งานการประชุมของสํานัก เชน การเตรียมหอง
ประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน งาน
ประชาสัมพันธ และชวยอํานวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตนของสํานัก การจัดทําและ
รวบรวมแผนงานโครงการตางๆ ของสํานักเพื่อของบประมาณในแตละป รวบรวมสถิติขอมูล และ
ทะเบียนเอกสาร ขาวสาร รวมท้ังงานท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดในสังกัด
โดยเฉพาะ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๒)  กลุมนิติการมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิจารณารางแกไขนิติ
กรรมสัญญาของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดําเนินการในคดีท่ีกระทรวงยุติธรรมเปน
คูความ รวมทั้งแกตางคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครองใหแกขาราชการท่ีถูกฟองในฐานะท่ีเปน
พนักงานปฏิบัติราชการตามหนาท่ี รวบรวมกฎหมาย ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ
กับอํานาจหนาท่ีของกระทรวงยุติธรรม ดําเนินการเกี่ยวกับกรณีนักโทษขออภัยโทษ ตามประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย วาดวยการราชทัณฑ ทําความเห็นเกี่ยวกับการ
อุทธรณคําส่ังตามกฎหมายท่ีย่ืนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
การบังคับใชกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห ตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา งานคดีมรรยาททนายความ งานกรรมการสภา
ทนายความ งานอื่นๆ ของเนติบัณฑิตยสภา ยกเวนเรื่องการแกไขกฎหมาย งานตอบกระทูญัตติ
ตางๆ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

(๓)  กลุมกฎหมายตางประเทศมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาและกฎหมาย วาดวยความรวมมือทางคดีระหวางประเทศ ท้ังทางแพงและทางอาญา 
การรายงานคดีผูรายขามแดน ดําเนินการจัดทําสนธิสัญญา/ความตกลง/ความรวมมือใน
กระบวนการยุติธรรมกับตางประเทศ ทําความเห็นในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความตกลงระหวาง
ประเทศตางๆ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในกรณีท่ีชาวตางประเทศรองขอเกี่ยวกับการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรม ติดตอประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศดานความ
ชวยเหลือรวมมือทางดานกฎหมาย ศึกษา คนควาและวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ
กับกฎหมายไทยเพื่อเสนอแนะนโยบาย แนวทางแกไขปญหาและแนวทางปฏิบัติอันเกิดจาก
ผลกระทบของกฎหมายตางประเทศ จัดทําขอมูลดานกฎหมายและขอมูลท่ีเก่ียวของใหแกผูบริหาร
กระทรวงยุติธรรม/บุคคล/องคกรตางประเทศดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา เจรจา
กฎหมาย ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

(๔)  กลุมงานหองสมุดมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือก 
จัดซ้ือ จัดหาหนังสือ ตําราวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย กฎหมายและเอกสารกฎหมาย 
ฯลฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และดําเนินการจัดทําทะเบียนหนังสือและตําราตางๆ 
สํารวจ ติดตาม และรวบรวมพระราชบัญญัติ กฎหมายตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให
ครบถวน ทันสมัย ใหบริการยืม-คืน หนังสือ ตํารา วิชาการ วารสาร เอกสารกฎหมาย วัสดุ
สารสนเทศและบริการอางอิงระหวางหองสมุด ดําเนินการเกี่ยวกับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๕)  กลุมพัฒนากฎหมายมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการยกรางกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมและท่ีกระทรวงยุติธรรมไดรับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตร ีแกไข ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีลาสมัยเพื่อใหสอดคลอง
และทันตอสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ ทําความเห็นเกี่ยวกับการแกไข
กฎหมายของหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม รวมท้ังรางกฎหมายท่ี
เสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พิจารณา ตรวจ แกไข ใหคําปรึกษาแนะนําในการราง แกไข 
ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ขอบังคับตางๆ แกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการยกรางกฎหมายของ
กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๘  สํานักนโยบายและยุทธศาสตรมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  เสนอแนะและจัดทํานโยบายของกระทรวงใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี จัดทําแผนแมบท 
ประสานแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําป รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

โดยแบงงานภายในออกเปน ๑ ฝาย กับ ๒ กลุมงาน ดังน้ี 
(๑)  ฝายบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ-สง

หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก รางโตตอบ พิมพ โรเนียว ถายเอกสาร เก็บรักษา คนหา 
ทําลายหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป
ของสํานักงานพัสดุครุภัณฑ งานอาคารสถานท่ี งานการประชุมของสํานัก เชน การเตรียมหอง
ประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน งาน
ประชาสัมพันธและชวยอํานวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตนของสํานัก การจัดทําและ
รวบรวมแผนงานโครงการตางๆ ของสํานักเพื่อของบประมาณในแตละป รวบรวมสถิติขอมูลและ
ทะเบียนเอกสาร ขาวสาร รวมท้ังงานท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดในสังกัด
โดยเฉพาะ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๒)  กลุมนโยบายและยุทธศาสตรมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายการกําหนดยุทธศาสตรการบริหารราชการของกระทรวง
ยุติธรรมท้ังระยะส้ันและระยะยาวใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายรัฐบาล และแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ การจัดทํา
แผนแมบทกระทรวง แผนกลยุทธหนวยงาน การกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายบริการ
สาธารณะของกระทรวงประจําป งบประมาณ การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอแนะการพัฒนา
และปรับปรุงแผนแมบท แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของกระทรวงยุติธรรมใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป พัฒนาเทคนิควิธีการและองคความรูในกระบวนการจัดทํานโยบาย
บริหารราชการ การจัดทําแผนแมบท แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะยาว การแปลงนโยบาย
และแผนแมบทสูการปฏิบัติและสนับสนุน สงเสริมทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดทํา
เอกสารดานวิชาการ วางแผนและเผยแพรแกหนวยงาน และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กลุมแผนงานและงบประมาณมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ๕ ป และแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม รวมท้ังแผนปฏิบัติการตางๆ ตามแผนเฉพาะดานของหนวยงานภายนอกในเชิงบูรณา
การ สนับสนุน สงเสริม เรงรัด กํากับและประสานการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาวของหนวยงานในสังกัดกระทรวง ท้ังการศึกษา วิเคราะห และจัดทําคําขอ
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และในภาพรวมกระทรวงยุติธรรม การจัดสรร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

งบประมาณรายจายประจําป กํากับ ดูแล ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับการโอน การ
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของกระทรวง และ
รัฐบาล รวมท้ังปรับปรุงแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณประจําป สนับสนุนและให
คําปรึกษา แนะนําดานการวางแผน การบริหาร แผนงานโครงการ และการจัดทําตัวชี้วัดแก
หนวยงาน พัฒนาและจัดทําตัวชี้วัดของการดําเนินงานตามโครงการ งานบริหารโครงการสําคัญ 
หรือโครงการเรงดวนตามท่ีไดรับมอบหมาย การศึกษา วิเคราะห พัฒนาและสนับสนุนหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงในการจัดทําคาใชจายตอหนวยการพัฒนาระบบงานดานวางแผน และระบบ
การงบประมาณของกระทรวงใหเปนไปตามมาตรฐานภาครัฐ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔)  กลุมติดตามและประเมินผลมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับ 
เรงรัด ติดตาม และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให
เปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ินโยบายรัฐบาล แผนแมบทกระทรวงยุติธรรม
และแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
ผลสัมฤทธ์ิของงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอแนะผูบริหาร เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัย ส่ังการ การพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการระบบ การประเมินผลแผนงาน/โครงการท่ีเหมาะสมกับ
ระบบงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของกระทรวง ใหเปนไปตามแผนงาน/
โครงการและหลักเกณฑ วิธีการงบประมาณ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อการเผยแพรและ
รายงานผลตอหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการติดตาม กํากับและประเมินผล
แผนงาน/โครงการแกหนวยงานในสังกัด และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๙  สํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม และพัฒนาขาราชการระดับกลางและ

ระดับสูงของกระทรวง รวมทั้งผูปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
๒.  เสนอแนะนโยบายการพัฒนาขาราชการของกระทรวง ตลอดจนสนับสนุน

และประสานการจัดทําแผนพัฒนาขาราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
๓.  ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมท้ังบุคลากรและวัสดุ

อุปกรณระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

๔.  ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังติดตาม
ประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา 

๕.  ดําเนินการเผยแพรเอกสารทางวิชาการ และใหบริการส่ือการฝกอบรมของ
กระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

โดยแบงงานภายในออกเปน ๒ ฝาย กับ ๒ กลุมงาน คือ 
(๑)  ฝายบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ-สง

หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก รางโตตอบ พิมพ โรเนียว ถายเอกสาร เก็บรักษา คนหา 
ทําลายหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป
ของสํานักงาน พัสดุครุภัณฑ งานอาคาร สถานท่ี งานการประชุมของสํานัก เชน การเตรียมหอง
ประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน งาน
ประชาสัมพันธ และชวยอํานวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตนของสํานัก การจัดทําและ
รวบรวมแผนงาน โครงการตางๆ ของสํานักเพื่อของบประมาณในแตละป และปฏิบัติงานการเงิน
ของโครงการฝกอบรมและพัฒนา รวบรวมสถิติ ขอมูลและทะเบียนเอกสารขาวสาร รวมทั้งงานท่ี
มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดในสังกัดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒)  ฝายบริการฝกอบรมมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล 
บํารุงรักษา และอํานวยการใชโสตทัศนูปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการฝกอบรม ตลอดจนให
คําปรึกษาแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณ และเทคโนโลยีท่ีใชประกอบการฝกอบรม ท้ังในและนอก
สถานท่ี ออกแบบ ผลิต และใหบริการดานการผลิตส่ือเพื่อการพัฒนาขาราชการของกระทรวง 
ควบคุม ดูแล กํากับการใชอาคารสถานท่ีในการฝกอบรม และประชุมสัมมนา ผลิตและเก็บรักษา
เอกสารคําบรรยาย คําบรรยายหนังสือท่ีใชในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการของกระทรวง 
จัดทําทะเบียนและจัดเก็บสถิติขอมูลเกี่ยวกับการฝกอบรม ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กลุมงานวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห พัฒนานโยบาย ทิศทาง ระบบ และมาตรฐานการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง เสนอแผนงานเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของสํานัก พรอมท้ังจัดทํา กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติงาน
และการงบประมาณประจําของสํานัก ประสานงานกับผูมีหนาท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก
กระทรวง เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักเปนไปตามนโยบายของกระทรวง สนับสนุน ติดตาม 
ประเมินผล ประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรกระทรวง ตลอดจนการพิจารณา
นําเสนอความเห็นเกี่ยวกับจัดสงบุคลากรของกระทรวงเพื่อเขารับการฝกอบรมและพัฒนา และ
การดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน การประชุมสัมมนา และการวิจัยในประเทศ 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔)  กลุมงานฝกอบรมมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ ฝกอบรม 
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง ศึกษา รวบรวม วิเคราะห วิจัยเพื่อการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
ระบบ รูปแบบ วิธีการฝกอบรม การจัดทําโครงการฝกอบรม สัมมนาบุคลากรของกระทรวง 
ออกแบบเอกสารคูมือและชุดฝกอบรมตางๆ เพื่อประกอบการฝกอบรม สํารวจเพื่อประเมิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการฝกอบรมตางๆ ที่รับผิดชอบ และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ 
วิธีประเมินผล การฝกอบรม ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

๒.๑๐  กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการงบประมาณ บัญชี และพัสดุของหนวยงาน

ตางๆ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
๒.  จัดระบบการประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกรมท่ีสังกัดกระทรวง 

เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับขอมูลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในระดับกรม และ
ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแกผูตรวจสอบภายในระดับกรม เพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแล 
และพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในของสวนราชการตามหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

๓.  วิเคราะหและเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และ
ขอบเขตของแผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายในระดับกรมท่ีสังกัดกระทรวง พรอม
ท้ังสรุปเปนแผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง โดยใหครอบคลุมงาน/โครงการท่ีสําคัญ
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนประสานงาน
กับผูตรวจสอบภายในระดับกรม ในกรณีตองปรับแผนการตรวจสอบใหเปนไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

๔.  ดําเนินการเรงรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ
โครงการของหนวยตรวจสอบภายในระดับกรมท่ีสังกัดกระทรวง ตามขอเสนอแนะและขอสังเกต
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

๕.  ประมวลและวิเคราะหรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในระดับ
กรมที่สังกัดกระทรวง และสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแล และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบในภาพรวม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

๖.  ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ และใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายใน 

๗ .   ดํา เนินการเกี่ ยวกับงานชวยอํ านวยการ  งานเลขานุการ  และงาน
ประชาสัมพันธของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และผูท่ีเก่ียวของ 

๘.  ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กระบวนงานของกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเปนหนวยงานท่ีจัดตั้ ง ขึ้นตามมติ

คณะรัฐมนตรีและเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทุกระดับใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานตรวจสอบภายใน จะอยูในรูปของรายงานผลท่ีมี
ประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารรวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑๑  กลุมพัฒนาระบบบริหารมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี ้
๑.  วางแผน ใหคําปรึกษา แนะนํา เรงเรา ประสานและกํากับ ดูแลการบริหาร

ของหนวยงานในสังกัดของสวนราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 

๒.  ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ และจัดทํารายงานเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  ตลอดจนแกไขปญหาในการดําเนินการหลังการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

๓.  สนับสนุน ดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

๔.  ปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการบริหาร ตลอดจนพัฒนาการบริหารของ
สวนราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ คุมคา มีวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีการนํา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช และสอดคลองกับการปฏิรูปทางราชการ 

๕.  สรางความเขาใจ เผยแพร ประชาสัมพันธ และฝกอบรม โดยเฉพาะการ
เปล่ียนกระบวนทัศนของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการตางๆ ในสังกัด เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบราชการ 

๖.  ประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
รวมท้ังการจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนางานราชการของสวนราชการเสนอตอ ก.พ.ร. 

๗.  ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๑๒  สํานักผูตรวจราชการกระทรวงมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  จัดทํารางแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงเพื่อเสนอ

คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
๒.  ประสานแผนและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ตาม

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวง โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาสูงสุด 
๓.  รวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการตรวจราชการและจัดทํา

รายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการ 
๔.  สนับสนุนผูตรวจราชการกระทรวงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและ

ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล แผนงาน งานและโครงการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๕.  สนับสนุนผูตรวจราชการในการสืบสวนและสอบสวนขอเท็จจริงและแกไข
ปญหา กรณีราษฎรรองเรียนขอความชวยเหลือตามที่ไดรับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๗.  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผล 
การตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 

๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยแบงหนวยงานภายในออกเปน ๑ ฝาย กับ ๒ สวน ดังน้ี 
(๑)  ฝายบริหารงานทั่วไปมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริหารท่ัวไปของสํานักงาน พัสดุครุภัณฑ 

งานอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ งานประชุม งานประชาสัมพันธ และการบริหารงานบุคคล
เบื้องตนของสํานัก การจัดทําคําของบประมาณประจําปของสํานัก รวบรวมสถิติขอมูลขาวสาร 
รวมท้ังงานท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดในสังกัดโดยเฉพาะ 

-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒)  สวนตรวจราชการและประมวลผลมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
-  จัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
-  รวบรวม ศึกษา วิเคราะหและจัดระบบขอมูลเพื่อใชประกอบในการตรวจ

ราชการและจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง 
-  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการ

ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
-  ดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ เพื่อใหมีการ

แกไข ปรับปรุงกอใหเกิดประโยชนแกราชการและประชาชน รวมถึงการนําขอมูลมากําหนดเปน
นโยบายของกระทรวงยุติธรรมในอนาคต 

-  ประสานงานกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม องคกร และสถาบันตางๆ 
เพื่อใหราชการของกระทรวงยุติธรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

-  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงและนําเสนอ
ตอปลัดกระทรวงยุติธรรม 

-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓) สวนงานรองทุกขมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
-  ชวยเหลือผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในการสืบสวน และสอบสวน

ขอเท็จจริง และแกไขปญหากรณีราษฎรรองเรียน หรือรองขอความชวยเหลือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๑๓  สํานักงานปองกันและแกไขปญหาการทุจริตภาครัฐ (ส.ป.ท.) เปน
หนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กําหนดโครงสรางการแบงงานภายในออกเปน 
๑ ฝาย ๔ กลุมงานโดยมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

๑.  พิจารณารับเรื่องรองเรียน รองทุกขเกี่ยวกับการกระทําทุจริตของหนวยงาน
และเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๒.  การประสานงานและใหความรวมมือเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตท้ังหนวยงานภายในกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานภายนอก 

๓.  สนับสนุน เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตแกบุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

๔.  การปองกันและปราบปรามการกระทําทุจริตของหนวยงานและเจาหนาท่ีใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

๕.  กําหนดยุทธศาสตร แผนงาน มาตรการและแนวทางการดําเนินการในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงยุติธรรม 

๖.  ดําเนินการเรงรัด ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในการแกไขปญหาการ
ทุจริตและการไมไดรับความเปนธรรมใหแกประชาชน อันเนื่องมาจากการดําเนินการของ
หนวยงานและเจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม 

๗.  การรณรงค สนับสนุน สงเสริม เสริมสราง และปลูกฝงคานิยมในดานการมี
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกหนวยงานและเจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม 

๘.  เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติงานอื่น
ใดตามท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 

การแบงงานภายในและหนาท่ีความรับผิดชอบของ ส.ป.ท. 
(๑)  ฝายบริหารทั่วไปมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑.  การดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปของสํานักงาน งานสารบรรณ งาน

พิมพหนังสือ งานบันทึกขอมูล งานธุรการ งานพัสดุครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี งานการประชุม 
๒.  การบริหารงานบุคคลเบื้องตน และการจัดทําคําของบประมาณประจําปของ

สํานักงาน 
๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๒)  กลุมรับเรื่องรองเรียนและประสานงานมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑.  การรับแจงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน รองทุกขกรณีการกระทําทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในดานตางๆ ของหนวยงานและเจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม 
๒.  การดําเนินการติดตอประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  กลุมวิชาการมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑.  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือรูปแบบวิธีการในการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
๒.  การกําหนดนโยบายยุทธศาสตร แผนงาน โครงการสําหรับใชเปนแนวทาง

การดําเนินงานปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหาการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม 
๓.  การจัดทําและวางมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงยุติธรรม 
๔.  การดําเนินการผลักดัน เรงรัด ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม 
๕.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๔)  กลุมขอมูลและเผยแพรมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
๑.  ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการกระทําทุจริตเพื่อใชประกอบใน

การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
๒.  การคนควา รวบรวม และติดตามขอมูลขาวสารและความคืบหนาในเรื่องของ

การปองกัน แกไขและปราบปรามการทุจริต 
๓.  สนบัสนนุ เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตแกบุคคลและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๔.  เปนศูนยกลางขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวง

ยุติธรรม 
๕.  การรณรงค สนับสนุน สงเสริมและเสริมสรางคานิยมในดานการมีคุณธรรม

และจริยธรรมใหแกหนวยงานและเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๕)  กลุมปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑.  การกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

และพฤติกรรมของเจาหนาท่ี กรณีกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.  การสืบสวน สอบสวนและไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําการ

ทุจริตของหนวยงานและเจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม 
๓.  วิเคราะห กล่ันกรองและวินิจฉัยเพื่อทําความเห็นเสนอปลัดกระทรวง

ยุติธรรมหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม แลวแตกรณี เพื่อทราบ พิจารณา หรือส่ังการใด ๆ 
เกี่ยวกับกรณีการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

๔.  เสนอแนะ แนะนํา และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๑๔  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่ออํานวยความยุติธรรมและ
สงเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

สํานักงานเลขานุการ กอยส. มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการและ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่ออํานวยความยุติธรรม และสงเสริมเสรีภาพ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต (กอยส.) 

๒.๑๕  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนหนวยงานภายในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

๑.  อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนท้ังระบบ ตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวง
ยุติธรรม 

๒.  ดําเนินงานดานบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด 
๓.  ประสานความรวมมือกับองคกรและสวนราชการตางๆ ท้ังในและนอกสังกัด

อยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
โดยแบงงานภายในออกเปน ๓ กลุมงาน คือ 
(๑)  กลุมงานบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบงานธุรการ ไดแก งานสาร

บรรณ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานการเจาหนา ท่ี งานขอมูลสถิติ และงานการ
ประชาสัมพันธ 

(๒)  กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธ
ศาสตร แผนปฏิบัติราชการส่ีป แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงบประมาณ รวมท้ังติดตาม
ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผน 

(๓)  กลุมงานบริการประชาชนมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการประชาชน
ดานกระบวนการยุติธรรมในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและ
โปรงใส โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวยภารกิจ ดังน้ี 

๑.  ศูนยบริการรวมและคลินิกยุติธรรม ประกอบดวย งานบริการของสวน
ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก การใหบริการขอมูล หรือคําปรึกษา การรับเรื่องขออนุมัติ 
หรืออนุญาต การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข หรือรับแจงเบาะแส 

๒.  ศูนยประสานงานยุติธรรมมีหนาท่ีพัฒนาและจัดต้ังกลไกการดําเนินงานของ
เครือขายยุติธรรมชุมชน วางระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลและระหวางกลไกในชุมชนกับ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายยุติธรรมชุมชน 

๓.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดมอบหมาย 

สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร 
สํานักงานรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานรัฐมนตรี อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒๒ ถนนแจงวัฒนะ ตําบล
คลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๖๗๑๐ โทรสาร ๐ 
๒๕๐๒ ๖๖๙๙ 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒๑ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลอง

เกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๘๙ โทรสาร ๐ 
๒๐๒๕๘๓ ๒๕๓๖ 

๓.  กรมคุมประพฤติ 
๓.๑  โครงสรางและจัดองคกรภายใน 
(๑)  สํานักงานเลขานุการกรม ประกอบดวย ฝายสารบรรณ  กลุมงาน 

ประชาสัมพันธ กลุมประสานราชการและชวยอํานวยการ กลุมงานการคลัง กลุมงานบริหารงาน
บุคคลและกลุมงานวินัยและสงเสริมคุณธรรม 

(๒)  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม ประกอบดวย ฝายบริหารงานท่ัวไป 
กลุมงานบริการสังคม กลุมงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติและกลุมงานพัฒนาเครือขาย
ชุมชน 

(๓)  กองแผนงานและสารสนเทศ ประกอบดวย งานธุรการ กลุมแผนงาน กลุม
งานสถิต ิและกลุมงานติดตามประเมินผล 

(๔)  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประกอบดวย ฝาย
บริหารงานท่ัวไป กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กลุมงานประสานการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและกลุมงานสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(๕)  สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ ประกอบดวย ฝายบริหารงานท่ัวไป กลุม
สืบเสาะและพินิจ กลุมควบคุมและสอดสอง กลุมแกไขฟนฟูผูกระทําผิด กลุมสงเคราะหผูกระทํา
ผิด และกลุมนิติการ 

(๖)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดวย งานธุรการ กลุม
งานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและกลุมงานสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

(๗)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประกอบดวย ฝายบริหารงานท่ัวไป 
กลุมงานสืบเสาะและพินิจและกลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ 

(๘)  สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป กลุมงานพัฒนางานคุมประพฤติ และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลในกรุงเทพมหานคร 
รวม ๘ แหง 

(๙)  สํานักงานคุมประพฤติธนบุรี ประกอบดวย ฝายบริหารงานท่ัวไป กลุมงาน
พัฒนา งานคุมประพฤติและสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลในกรุงเทพมหานคร รวม ๓ แหง 

(๑๐)  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๑-๙ ประกอบดวย ฝายบริหารงานท่ัวไป 
กลุมงานพัฒนางานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาล สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
และสํานักงานคุมประพฤติภาค ๑-๙ รวม ๘๕ แหง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๒  อํานาจหนาท่ี 
๑.  ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดสอง แกไขฟนฟูและสงเคราะห

ผูกระทําผิดในชั้นกอนฟอง ช้ันพิจารณาคดีของศาล และภายหลังท่ีศาลมีคําพิพากษาตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

๒.  ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษาตาม
กฎหมาย วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๓.  สงเสรมิ สนับสนุนเกี่ยวกับการดําเนินการแกไข ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทํา
ผิดในชุมชน 

๔.  พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน 
๕.  จัดทําและประสานแผนงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบท

ของกระทรวง รวมท้ังเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด 
๖.  เสริมสราง สนบัสนนุ และประสานงานใหชุมชนและภาคประชาสังคมเขามามี

สวนรวมและเปนเครือขายในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 
๗.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือ

ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
อํานาจและหนาท่ีสําคัญของสวนราชการมี ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไป

ของกรม และราชการอื่นท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดโดยเฉพาะอํานาจ
หนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ 

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะของกรม 
๔.  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
๕.  ดําเนินการเปนศูนยรวมดานวิทยุและการส่ือสารตางๆ 
๖.  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู 

ความกาวหนาและผลงานของกรม 
๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
สํานักงานเลขานุการกรม ประกอบดวย 
๑.๑  ฝายสารบรรณ 
๑.๑.๑  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณรับ-สง รางโตตอบหนังสือราชการกับ

หนวยงานภายในและภายนอก 
๑.๑.๒  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําส่ัง หนังสือเวียน งานธุรการของฝาย 

และจัดทําแบบฟอรมหนังสือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๑.๓  ดําเนินการดานการจัดเก็บเอกสาร พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร การใหบริการการยืม การทําลายเอกสาร 

๑.๑.๔  ดําเนินการดานการจัดประชุม จัดเวรยาม งานพิมพหนังสือราชการ และ
โรเนียวเอกสาร 

๑.๑.๕  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๑.๒  กลุมประสานราชการและชวยอํานวยการ 
๑.๒.๑  ดําเนินการเกี่ยวกับการสรุป วิเคราะห กล่ันกรองงานและประสานงานกับ

หนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักบริหาร 
๑.๒.๒  ดําเนินการดานเลขานุการนักบริหาร ติดตามงาน อํานวยความสะดวก

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักบริหาร 
๑.๒.๓  ดําเนินการดานการสนับสนุนการตรวจราชการ การเตรียมการ การ

ประสานงานและรายงานการตรวจราชการ 
๑.๒.๔  ดําเนินการเกี่ยวกับการใชเครื่องมือส่ือสารในระบบตางๆ ของสวน

ราชการ และดูแลเครือขายติดตอทางวิทยุส่ือสาร รวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการ
ส่ือสารทางวิทยุส่ือสาร 

๑.๒.๕  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๑.๓  กลุมงานประชาสัมพันธ 
๑.๓.๑  ศึกษา วิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ขาวสาร กลุมเปาหมายและวาง

แผนการประชาสัมพันธของกรมคุมประพฤติ 
๑.๓.๒  ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน และสงเสริมการดําเนินงานดานการ

ประชาสัมพันธของหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤต ิ
๑.๓.๓  ดําเนินการดานการผลิตส่ือและพัฒนาส่ือตาง ๆ เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธ 
๑.๓.๔  ดําเนินการเผยแพรและสงเสริมการประชาสัมพันธ 
๑.๓.๕  ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการเผยแพรขอมูล

ขาวสารและการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ 
๑.๓.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๑.๔  กลุมงานการคลัง 
๑.๔.๑  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดทําคําของบประมาณประจําป บริหาร

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๔.๒  ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การรับจายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การจัดทําบัญชีตางๆ การจัดวางฎีกาและการใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา
เกี่ยวกับบัญชีและงบประมาณแกหนวยงานในสังกัด 

๑.๔.๓  ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วางแผนและจัดทํามาตรฐานพัสดุ ครุภัณฑ 
การจัดซื้อจัดจาง จัดทําทะเบียนการเบิกจายและการบริหารพัสดุ บํารุง รักษา ดูแล 

๑.๔.๔  ดําเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะและอาคาร สถานท่ี 
๑.๔.๕  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๑.๕  กลุมงานบริหารงานบุคคล 
๑.๕.๑  ศึกษา วิเคราะหการใชกําลังคน พยากรณปญหาดานกําลังคนและจัดทํา

แผนปฏิบัติงานดานกําลังคน ติดตามและประเมินผลการใชกําลังคน 
๑.๕.๒  ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและอัตรากําลังของ

สวนราชการใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๑.๕.๓  การขอกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือนและคาจางประจําสําหรับ

ขาราชการและลูกจางประจําเพิ่มใหม 
๑.๕.๔  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานงานประเมินบุคคล สรรหา บรรจ ุ

และแตงต้ัง โอนยาย เล่ือนระดับ เล่ือนข้ันเงินเดือน คาจาง เงินรางวัล และความดีความชอบ
พิเศษ 

๑.๕.๕  ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย การชวยราชการ บรรจุ
กลับเขารับราชการ การลาออกของขาราชการและลูกจาง 

๑.๕.๖  การจัดทําทะเบียนประวัติขอมูลบุคคล แกไข เพิ่มเติม การเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการและลูกจาง 

๑.๕.๗  ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา คนควา วิเคราะหและพัฒนาระบบขอมูล/
ขอสนเทศของขาราชการ 

๑ .๕ .๘   ดํา เนินการเกี่ ยวกับเครื่ อ งราชอิสริยาภรณ สําหรับข าราชการ 
ลูกจางประจํา และคูสมรสผูดํารงตําแหนง 

๑.๕.๙  ดําเนินการสํารวจหาความจําเปนในการฝกอบรม และวางแผนเพื่อ
พัฒนาขาราชการและลูกจางในดานตางๆ 

๑.๕.๑๐  ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาขาราชการและลูกจางของสวนราชการ 
๑.๕.๑๑  ดําเนินการดานงานสวัสดิการตางๆ การลาศึกษาตอการกีฬา และ

สันทนาการของสวนราชการ 
๑.๕.๑๒  ดําเนินการในดานอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมคุม

ประพฤติ 
๑.๖  กลุมงานวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
๑.๖.๑  ดําเนินการทางวินัยขาราชการและลูกจางและพนักงานราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๖.๒  ดําเนินการสนับสนุน สงเสริมใหขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการมี
ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

๑.๖.๓  ตอบขอหารือ เสนอรายงานความเห็นในเรื่องการดําเนินการทางวินัย 
(๒)  กองกิจการชุมชนและบริการสังคมมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  พัฒนาระบบและวิธีการทํางานในลักษณะการเขามามีสวนรวมของชุมชนและ

ภาคประชาสังคมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและปองกันสังคมจากอาชญากรรม 
๒.  พัฒนาระบบและวิธีการทํางานบริการสังคมในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมกับ

ผูกระทําผิด 
๓.  สนับสนุนและสงเสริมกิจการชุมชนและบริการสังคม 
๔.  สงเสริมและสนับสนุนชุมชนและภาคประชาสังคมใหมีสวนรวมในการปฏิบัติ

ตอผูกระทําผิดและปองกันสังคมจากอาชญากรรม 
 
๕.  สงเสริมและพัฒนาระบบ รูปแบบ และกระบวนการดําเนินงานของ

อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
๖.  ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม ประกอบดวย 
๒.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒.๑.๑  ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป 
๒.๑.๒  ดําเนินการทางวินัยขาราชการและลูกจางและพนักงานราชการ 
๒.๑.๓  ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องตน 
๒.๑.๔  ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
๒.๑.๕  ดําเนินการเกี่ยวกับงานศูนยทะเบียนประวัติและขอมูลอาสาสมัครคุม

ประพฤติ 
๒.๑.๖  ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ

และขอมูลเครือขายหนวยงานรองรับการทํางานบริการสังคม 
๒.๑.๗  ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชุมและการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ 
๒.๑.๘  ปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน

ตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 
๒.๑.๙  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๒.๒  กลุมงานบริการสังคม 
๒.๒.๑  ศึกษา พัฒนา วิเคราะหระบบ รูปแบบ วิธีการและหลักเกณฑแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคมในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด ผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและตามระบบการชดเชยแทนคาปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๒.๒  ศึกษา วิจัยการทํางานบริการสังคมเพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการและ
แนวทางใหมในการทํางานบริการสังคมทุกประเภท 

๒.๒.๓  ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ในการจัดใหผูกระทําผิดในทุกประเภททํางานบริการสังคม 

๒.๒.๔  สงเสริมและสนับสนุนการสรางและพัฒนาเครือขายหนวยงานรองรับการ
ทํางานบริการสังคม 

๒.๒.๕  จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลและใหบริการขอมูลองคกรเครือขาย
หนวยงานรองรับการทํางานบริการสังคม 

๒.๒.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๒.๓  กลุมงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤต ิ
๒.๓.๑  กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ มาตรการ กํากับ ตรวจสอบ พัฒนา 

สงเสรมิ ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศงานดานกิจการสังคมเพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานคดีเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๓.๒  กําหนดรูปแบบติดตาม ประเมินผลการทํางาน 
๒.๓.๓  กําหนดหลักเกณฑการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤต ิกระทรวงยุติธรรม 
๒.๓.๔  สงเสริมและพัฒนาระบบรูปแบบ และกระบวนการดําเนินงานของ

อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
๒.๓.๕  ศึกษา วิเคราะหเพื่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมและเครือขายชุมชน 
๒.๓.๖  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครคุม

ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
๒.๓.๗  ปฏิบัติงานรวม หรือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
๒.๔  กลุมงานพัฒนาเครือขายชุมชน 
๒.๔.๑  ศึกษาแนวทางการเพิ่มบทบาทของชุมชนในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด

อยางเต็มรูปแบบ 
๒.๔.๒  จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลและใหบริการขอมูลอาสาสมัครคุม

ประพฤติและองคกรเครือขายชุมชน 
๒.๔.๓  สงเสริม สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการแกไข ฟนฟูผูกระทําผิดและ

การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๒.๔.๔  จัดทําและพัฒนามาตรฐานกลางเพื่อการดําเนินการสงเสริมดานกิจการ

สังคม 
๒.๔.๕  เสนอแนะนโยบาย ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานสงเสริมกิจการสังคม 
๒.๔.๖  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๔.๗  วิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการในการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 
๒.๔.๘  สงเสริมและสนับสนุนการสรางและพัฒนาเครือขายชุมชนท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแกไข ฟนฟูผูกระทําผิดและแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดในชุมชน 

๒.๔.๙  กําหนดรูปแบบ ติดตาม และประเมินผลการทํางาน 
๒.๔.๑๐  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(๓)  กองแผนงานและสารสนเทศมีอํานาจหนาท่ี 
๑.  เสนอแนะการกําหนดนโยบาย รวมท้ังจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงาน

ของกรม ใหเปนไปตามนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง 
๒.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการของหนวยงาน

ในสังกัด 
๓.  เสนอแนะแนวนโยบายการขอต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําปให

สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของกรม 
๔.  ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางสถิติในดานความคุมทุนของการดําเนินงาน รวมทั้ง

ใหบริการขอมูลสถิติในดานตางๆ ของกรม 
๕.  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
กองแผนงานและสารสนเทศ ประกอบดวย 
๓.๑  งานธุรการ 
๓.๑.๑  ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารท่ัวไป 
๓.๑.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกอง 
๓.๑.๓  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องตน 
๓.๑.๔  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุเบ้ืองตน 
๓.๑.๕  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ การบริหารและ

ติดตามการใชจายงบประมาณ 
๓.๑.๖  ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหารงาน 
๓.๑.๗  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพรเอกสารและผลงาน 
๓.๑.๘  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๓.๒  กลุมแผนงาน 
๓.๒.๑  ศึกษา คนควา วิเคราะห และนําเสนอวิสัยทัศนของกรมคุมประพฤติ 

ตลอดจนสนับสนุนและรวบรวมวิเคราะห การกําหนดวิสัยทัศนของแตละหนวยงาน 
๓.๒.๒  ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําและนําเสนอนโยบายของกรมคุมประพฤติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๒.๓  ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนดําเนินงาน 
ตลอดจนแผนในระดับตางๆ ของกรมคุมประพฤต ิ

๓.๒.๔  มีการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายของกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของกรมคุมประพฤต ิ

๓.๒.๕  สนับสนุน สงเสริม กํากับและประสานการจัดทําแผน รวมท้ังการ
ประสานแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

๓.๒.๖  ดําเนินการจัดทําและพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานของกรม 
๓.๒.๗  พัฒนา ปรับปรุงระบบการวางแผน 
๓.๒.๘  ดําเนินการเสนอแนวนโยบายในการขอต้ังงบประมาณประจําปให

สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของกรม ฯ 
๓.๒.๙  ศึกษา วิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบกระบวนการในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป 
๓.๒.๑๐  ศึกษา วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณตามแผนดําเนินงานประจําป 
๓.๒.๑๑  สงเสริม สนับสนุน นิเทศ ใหคําปรึกษาและถายทอดความรูดานระบบ

การวางแผนและระบบงบประมาณแกหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤต ิ
๓.๒.๑๒  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
๓.๓  กลุมงานติดตามประเมิน 
๓.๓.๑  ศึกษา วิเคราะห กํากับ เรงรัดและติดตามผลการดําเนินงานของ

หนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤต ิ
๓.๓.๒  ศึกษา วิเคราะหปญหา อุปสรรคและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๓.๓  รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติตอ

กระทรวงยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๓.๓.๔  ศึกษา วิเคราะห จัดทํารายงานและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤต ิ
๓.๓.๕  ศึกษา วิเคราะห วิจัยประเมินผลงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการหรือ

ตามภารกิจสําคัญของกรมคุมประพฤต ิ
๓.๓.๖  ศึกษา วิเคราะหและพัฒนาผลงานระบบการติดตามประเมินผลของกรม

คุมประพฤติ 
๓.๓.๗  ศึกษาปญหา อุปสรรค แนวทางท่ีแกไขเกี่ยวกับระบบงานประเมินผล

และเสนอแนวทางแกไขแกผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 
๓.๓.๘  สงเสริม สนับสนุน นิเทศ ใหคําปรึกษา และถายทอดความรูดานการ

ติดตามและประเมินผลแกหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๓.๙  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๓.๔  กลุมงานสถิติ 
๓.๔.๑  ศึกษา วิเคราะห จัดทําประมวลผล รายงานสถิติในดานตางๆ ของกรม

คุมประพฤติ 
๓.๔.๒  เปนศูนยกลางเก็บรวบรวมสถิติในดานตางๆ ของกรมคุมประพฤติท้ังใน

สวนของงานคุมประพฤติและงานบําบัด รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๓.๔.๓  วิเคราะหแนวโนมขอมูลสถิติ รวมท้ังการใชสมการพยากรณเพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
๓.๔.๔  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสถิติของกรมคุมประพฤติใหสอดคลองกับ

ระบบงานสถิติของประเทศ 
๓.๔.๕  จัดทํารายงานเผยแพรขอมูลทางสถิติแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูสนใจ 
๓.๔.๖  ใหบริการดานสถิติแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกรมคุมประพฤติ

ตลอดจนผูสนใจ 
๓.๔.๗  ใหบริการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อประกอบการศึกษา วิจัย

ของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมคุมประพฤต ิ
๓.๔.๘  สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและบรรยายความรูดานสถิติแก

หนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤต ิ
๓.๔.๙  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
(๔)  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  พัฒนาระบบและรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๒.  สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๓.  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติด 
๔.  ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประกอบดวย 
๔.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๔.๑.๑  ดําเนินงานในดานงานสารบรรณท่ัวไป 
๔.๑.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลเบื้องตน 
๔.๑.๓  ดําเนินการงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
๔.๑.๔  ดําเนินการในดานงานศูนยเครือขายขอมูล 
๔.๑.๕  ดําเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 
๔.๑.๖  ดําเนินงานในดานการประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔.๑.๗  ปฏิบัติงานในดานงานมูลนิธิฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๑.๘  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๔.๒  กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๒.๑  ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๒.๒  เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติด 
๔.๒.๓  การตอบขอหารือ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบําบัดรักษา

และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๒.๔  จัดทําและพัฒนามาตรฐานกลางเพื่อดําเนินงานตรวจพิสูจนและฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๒.๕  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๔.๓  กลุมงานประสานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๓.๑  ประสานงานหนวยงานพหุพาคีในการดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติด 
๔.๓.๒  ประสานงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือขายชุมชน 

ในการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๓.๓  ดําเนินการและประสานงานดานตางประเทศ การแลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารทางวิชาการดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๓.๔  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๔.๔  กลุมงานสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๔.๑  ทําหนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดตามกฎหมาย ไดแก รางหนังสือโตตอบในนามคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน จัดทําระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารสําหรับประธาน
คณะกรรมการเตรียมขอมูลและจัดทําเอกสารประกอบ กํากับ ควบคุม การเตรียมการประชุม จด
และจัดทํารายงานการประชุม 

๔.๔.๒  ศึกษา คนควา พัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบใหสอดคลองกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๔.๔.๓  ศึกษา วิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับแผนงาน โครงการดานการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและการติดตามประเมินผลการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔.๔.๔  เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด การตอบขอหารือ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๔.๔.๕  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(๕)  สํานักพัฒนาการคุมประพฤติมีอํานาจหนาท่ี 
๑.  พัฒนาระบบและรูปแบบการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดสอง และ

การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน 
๒.  ใหคําปรึกษา แนะนําแกสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ รวมท้ังติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานดานการแกไข ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน 
๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
๔.  พัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรการในการปองกันสังคมใหปลอดภัยจาก

อาชญากรรม 
๕.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ ประกอบดวย 
๕.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๕.๑.๑  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณท่ัวไป 
๕.๑.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลเบื้องตน 
๕.๑.๓  ดําเนินงานประชาสัมพันธ 
๕.๑.๔  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชุมและการประสานงานกับงานอื่น 
๕.๑.๕  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและพัสดุเบื้องตน 
๕.๑.๖  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ การบริหารและ

ติดตามการใชจายงบประมาณ 
๕.๑.๗  ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหารของหนวยงาน 
๕.๑.๘  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพรเอกสารและผลงานของ

ประชาชน 
๕.๑.๙  ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับ

งานวิจัย เชน การแจงและรวบรวมแบบคําของบประมาณประจําป การวิจัยตอสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ การประสานกับกลุมงานตางๆ เพื่อพิจารณาแบบสอบถามของผูท่ีขอ
อนุญาตเก็บขอมูลงานวิจัยในหนวยงานกรมคุมประพฤต ิฯลฯ 

๕.๑.๑๐  ปฏิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับงานหองสมุดกรมคุมประพฤติ รวมท้ังการ
พัฒนาการใหบริการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.๑.๑๑  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๕.๒  กลุมสืบเสาะและพินิจ 
๕.๒.๑  ดําเนินการพัฒนารูปแบบ วิธีการ กําหนดหลักเกณฑและจัดทํามาตรฐาน

งานดานสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ ทั้งในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และ
ภายหลังมีคําพิพากษาคดี 

๕.๒.๒  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนางานสืบเสาะและพินิจ 
๕.๒.๓  ดําเนินการนําเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับงานสืบเสาะและพินิจ 
๕.๒.๔  ศึกษา คนควาและเสริมสรางงานวิชาการ เปนศูนยกลางเกี่ยวกับงาน

วิชาการดานการสืบเสาะและพินิจ 
๕.๒.๕  ดําเนินการผลิตผลงานและเผยแพรความรูทางวิชาการดานการสืบเสาะ

และพินิจทั้งในระดับสากล ระดับประเทศและระดับทองถิ่น 
๕.๒.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๕.๓  กลุมควบคุมและสอดสอง 
๕.๓.๑  ดําเนินการพัฒนา รูปแบบ วิธีการ กําหนดหลักเกณฑและจัดทํา

มาตรฐานงานดานควบคุมและสอดสองผูกระทําผิด ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล 
และภายหลังมีคําพิพากษาคด ี

๕.๓.๒  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนางานควบคุมและสอดสอง 
๕.๓.๓  ดําเนินการนําเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับงานควบคุมและ

สอดสอง 
๕.๓.๔  ศึกษา คนควาและเสริมสรางงานวิชาการ เปนศูนยกลางเกี่ยวกับงาน

วิชาการดานการควบคุมและสอดสอง 
๕.๓.๕  ดําเนินการผลิตผลงานและเผยแพรความรูทางวิชาการดานงานควบคุม

และสอดสองท้ังในระดับสากล ระดับประเทศและระดับทองถิ่น 
๕.๓.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๕.๔  กลุมแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
๕.๔.๑  ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวคิดและวิธีการทางจิตวิทยา 

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พฤติกรรมศาสตร หลักธรรมทางศาสนา ฯลฯ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังมีคําพิพากษา
คดี 

๕.๔.๒  ศึกษา วิเคราะห พัฒนารูปแบบและมาตรการใหมๆ มาใชในการแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.๔.๓  ศึกษา วิเคราะห พัฒนาวิธีการกําหนดหลักเกณฑ จัดทําและพัฒนา
มาตรฐานงานดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

๕.๔.๔  ดําเนินการเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับงานดานการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดในชุมชน 

๕.๔.๕  ศึกษา วิเคราะห และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคุม
ประพฤติท่ัวประเทศเกี่ยวกับการแกไข ฟนฟูผูกระทําผิดท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของ
ศาลและภายหลังมีคําพิพากษาคดี 

๕.๔.๖  สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศเกี่ยวกับ
การนําเทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พฤติกรรมศาสตร หลักธรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ มาประยุกตใชในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของ
ศาล และภายหลังมีคําพิพากษาคด ี

๕.๔.๗  งานดานวิเทศสัมพันธ 
๕.๔.๗.๑  ติดตอประสานงานกับบุคลากรและองคกรตางประเทศ ในการ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานของกรมคุมประพฤติ เพื่อนํามาพัฒนางานคุมประพฤติ
รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานการศึกษาดูงาน การฝกงานคุมประพฤติใน
ตางประเทศของกรมคุมประพฤติ 

๕.๔.๗.๒  แปลและวิเคราะหเอกสาร หนังสือตําราท่ีเกี่ยวกับงานของกรมคุม
ประพฤติในตางประเทศ 

๕.๔.๗.๓  ดําเนินการดานลามในสวนที่เกี่ยวกับงานของกรมคุมประพฤต ิ
๕.๔.๗.๔  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
๕.๕  กลุมสงเคราะหผูกระทําผิด 
๕.๕.๑  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวคิดและวิ ธีการ

สงเคราะหในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของ
ศาลและภายหลังมีคําพิพากษาคดี 

๕.๕.๒  ดําเนินการพัฒนารูปแบบ วิธีการกําหนดหลักเกณฑ และจัดทํามาตรฐาน
งานดานการสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน 

๕.๕.๓  ดําเนินการนําเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับงานดานการสงเคราะห
ผูกระทําผิดในชุมชน 

๕.๕.๔  ศึกษา วิเคราะหและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคุม
ประพฤติทั่วประเทศเกี่ยวกับการสงเคราะหผูกระทําผิดทั้งในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล
และภายหลังมีคําพิพากษาคด ี

๕.๕.๕  สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศเกี่ยวกับ
การสงเคราะหผูกระทําผิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.๕.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหผูกระทําผิด ตลอดจนดึงทรัพยากรตางๆ ในชุมชน
ใหเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือสนับสนุนการใหการสงเคราะห 

๕.๕.๗  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๕.๖.  กลุมนิติการ 
๕.๖.๑  ใหคําแนะนํา ชวยเหลือดําเนินการตามกฎหมาย ตลอดจนประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีขาราชการและลูกจางตองหาคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง อัน
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๕.๖.๒  ประสานงานกับพนักงานอัยการในการดําเนินการฟองรองบุคคลอื่น เพื่อ
เรียกรองคาเสียหาย คาสินไหมทดแทนหรือสิทธิอ่ืนใด 

๕.๖.๓  ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และรับผิดชอบกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการกรมคุมประพฤติ 

๕.๖.๔  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคํารองทุกข ขอความเปนธรรมกรณีไมพอใจ
ผลการพิจารณาอุทธรณ การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ยกเวนกรณีเกี่ยวกับความผิดทางวินัย 

๕.๖.๕  การศึกษา วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
๕.๖.๖  การพิจารณา ยกราง ปรับปรุง แกไข ติดตามการแกไข ชี้แจงขอเท็จจริง

และใหความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 
๕.๖.๗  ใหคําปรึกษา แนะนําในการพิจารณายกรางปรับปรุง แกไขและให

ความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาตางๆ ใหคําปรึกษา ตอบขอหารือและใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตร ีขอบังคับ 

๕.๖.๘  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
(๖)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานและสารสนเทศของกรม 
๒.  ปฏิบัติงานดานการสื่อสารขอมูลของระบบสารสนเทศของกรม 
๓.  เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการฐานขอมูลในดานตางๆ ของกรม 
๔.  ประสานกับหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวง

และกรมอื่นๆ 
๕.  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 
๖.๑  งานธุรการ 
๖.๑.๑  ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการและงานบริหารท่ัวไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖.๑.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ งบประมาณ การเงิน บุคลากร 
พัสดุ การรายงานในสวนการบริหารท่ัวไปและงานสวนท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๖.๑.๓  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภายในและภายนอกศนูย ในงานบริหารท่ัวไปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๖.๑.๔  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๖.๒  กลุมงานสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
๖.๒.๑  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางระบบงาน พัฒนาและบํารุงรักษา

ระบบงานและสารสนเทศท่ีพัฒนา 
๖.๒.๒  ปฏิบัติงานดานฐานขอมูลในการติดต้ังงานบริการขอมูลและงาน

บํารุงรักษา เกี่ยวกับฐานขอมูลกลางการคุมประพฤติของประเทศรวมถึงฐานขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
๖.๒.๓  พัฒนาบุคลากรผูใชระบบงาน 
๖.๒.๔  ปฏิบัติงานในฐานะศูนยบริการขอมูลปญหาและขอมูลแนวทางการแกไข

ปญหา เพื่อบริการและใหความชวยเหลือผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กรม 

๖.๒.๕  ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบงานและสารสนเทศที่พัฒนา 
๖.๒.๖  บริการขอมูลทะเบียนประวัติบุคคล สนับสนุนการดําเนินกิจการของ

หนวยงานของกรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๖.๒.๗  ปฏิบัติงานดานแผนงาน/โครงการและรวมบริหารโครงการพัฒนาเพื่อ

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบอินเทอรเนตของกรม 
๖.๒.๘  ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการมีการใชระบบงานท่ีพัฒนาและตองการ

ระบบงานและสารสนเทศแกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๖.๒.๙  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๖.๓  กลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
๖.๓.๑  ปฏิบัติงานดานระบบเครื่องแมขายดานโปรแกรมควบคุมระบบดาน

เครือขายรวมถึงการติดต้ัง ปรับแตงและการบํารุง รักษาระบบปฏิบัติการใหทํางานและใหบริการ
ไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

๖ .๓ .๒   ปฏิบั ติงานควบคุมระบบการ ทํางานและสภาพแวดลอมของ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

๖.๓.๓  พัฒนาบุคลากรผูใชงานดานฮารดแวร เครือขายและสวนท่ีเก่ียวของ 
๖.๓.๔  ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาจากการคุกคามระบบของปจจัยตางๆ 
๖.๓.๕  ปฏิบัติงานดานแผนงาน/โครงการและรวมบริหารโครงการพัฒนา เพื่อ

การพัฒนาระบบงานและสารสนเทศและระบบอินเทอรเนตของกรมในงานดานระบบปฏิบัติการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖.๓.๖  ปฏิบัติงานรวมในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการดานตางๆ ใน
นโยบาย เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมในงานดานระบบปฏิบัติการ 

๖.๓.๗  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(๗)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดของผูเขารับการตรวจพิสูจนท่ี

ไดรับตัวตามกฎหมาย วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๒.  ดําเนินการควบคุมตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผู เขารับการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไวในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
และดูแลใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปฏิบัติตาม
ระเบียบ เง่ือนไข และขอบังคับ 

๓.  ดําเนินการและติดตามการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามระเบียบที่กําหนด 

๔.  จัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด รวมท้ังผล
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเสนอตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดตามกฎหมาย วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๕.  จัดทําและออกขอบังคับของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๖.  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดตามกฎหมาย วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือตามท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

๗.  ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประกอบดวย 
๗.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๗.๑.๑  ดําเนินงานในดานงานสารบรรณท่ัวไป งานบุคคลเบื้องตน งานการเงิน

และบัญชี งานอาคาร สถานท่ีและพัสดุ งานการประชุมและงานประชาสัมพันธ 
๗.๑.๒  รับผิดชอบงานศูนยทะเบียนประวัติผูเขารับการตรวจพิสูจนและผูเขารับ

การฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๑.๓  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ประจําเขตพื้นที ่
๗.๑.๔  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๗.๒  กลุมงานสืบเสาะและพินิจ 
๗.๒.๑  เก็บปสสาวะสงตรวจพิสูจนหาสารเสพติด 
๗.๒.๒  ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติการกระทําความผิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๗.๒.๓  สอบปากคําพยานท้ังในและนอกสถานท่ี การตรวจสอบพยานเอกสาร
และพยานวัตถ ุ

๗.๒.๔  แสวงหาขอมูล ขอเท็จจริงสภาพดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดาน
สังคม และพฤติกรรมของผูเขารับการตรวจพิสูจน 

๗.๒.๕  รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะหการเสพหรือติดยาเสพติดพรอม
จัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพ 

๗.๒.๖  จัดทํารายงานผลและความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการประจําเขตพื้นที่ 
๗.๒.๗  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
๗.๓  กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓.๑  ตรวจรางกายและรักษาพยาบาลแกผูเขารับการตรวจพิสูจนเบื้องตน 
๗.๓.๒  สัมภาษณผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ จัดทําบันทึกทะเบียนประวัติ 

การวิเคราะหและการวางแผนใหการฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓.๓  สงตัวเขารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยทางกายและทางจิตหรือ

โรคติดตอรายแรง 
๗.๓.๔  ใหการสงเคราะหตางๆ ใหการรักษา สนับสนุนการฝกอาชีพ 
๗.๓.๕  ประเมินผลการแกไข ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๗.๓.๖  ชวยเหลือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินและ

ประสานงาน การสงตอไปยังสถานพยาบาลอื่น 
๗.๓.๗  ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดระบบบังคับรักษา (แบบควบคุมตัว) 
๗.๓.๘  รับผิดชอบแกครอบครัวของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓.๙  การติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติด ซึ่งไดรับอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว 
๗.๓.๑๐  จัดทํารายงานผลและความเห็นเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติด 
๗.๓.๑๑  ติดตามผลดานสุขภาพอนามัยของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ

รวมกับกลุมฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓.๑๒  ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพแกครอบครัวของผูเขารับการตรวจพิสูจน

และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓.๑๓  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
(๘)  สํานักงานคุมประพฤติภาคมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  ดําเนินการสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิดในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของ

ศาลและภายหลังท่ีศาลมีคําพิพากษา ในเขตพื้นท่ีซ่ึงกรมคุมประพฤติกําหนดใหอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.  ดําเนินการควบคุมและสอดสอง และแกไข ฟนฟูสงเคราะหผูกระทําผิดในช้ัน
กอนฟองชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังท่ีศาลมีคําพิพากษา 

๓.  ดําเนินการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกฎหมาย วา
ดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๔.  สงเสริมและพัฒนาชุมชนและภาคประชาสังคมใหสามารถมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิดและปองกันสังคมจากอาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบ 

๕.  ดําเนินการสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ 

๖.  ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 

๘.๑  สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและสํานักงานคุมประพฤติธนบุร ี
ประกอบดวย 

๘.๑.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๘.๑.๑.๑  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณท่ัวไป 
๘.๑.๑.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลเบื้องตน 
๘.๑.๑.๓  ดําเนินงานการเงิน บัญช ีและพัสดุ 
๘.๑.๑.๔  รับผิดชอบงานศูนยทะเบียนประวัต ิ
๘.๑.๑.๕  ดําเนินงานประชาสัมพันธ 
๘.๑.๑.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
๘.๑.๒  กลุมงานพัฒนางานคุมประพฤติ 
๘.๑.๒.๑  ดําเนินการสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญ ท้ังในช้ันกอน

ฟอง ชั้นพิจารณาคดี และภายหลังมีคําพิพากษาในคดีท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนเปนพิเศษ หรือ
ในคดีท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลในสังกัดภายในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

๘.๑.๒.๒  ดําเนินการควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดท้ังในชั้นกอนฟองชั้น
พิจารณาคดีและภายหลังมีคําพิพากษาในคดีท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนเปนพิเศษหรือในคดีท่ี
ไมไดอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลในสังกัดภายในพื้นที่รับผิดชอบ 

๘.๑.๒.๓  ดําเนินการแกไข ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดในผูกระทําผิดท่ีมี
สภาพปญหายุงยาก สลับซับซอนเปนพิเศษหรือในคดีท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คุมประพฤติประจําศาลในสังกัด 

๘.๑.๒.๔  ดําเนินการกําหนดนโยบายและแผนงานในระดับภาค 
๘.๑.๒.๕  ประสานนโยบายระหวางสวนกลางและระดับสํานักงาน 
๘.๑.๒.๖  ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานในเขต

รับผิดชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๘.๑.๒.๗  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนารูปแบบงานวิชาการดานตางๆ ใน
ระดับท่ีสูงกวาสํานักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับการคุมประพฤติ ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดี 
และภายหลังมีคําพิพากษา รวมท้ังการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบ และ
รายงานไปยังสวนกลางเพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนมาตรฐานกลางท่ีจะใชเปนแนวทางของกรมคุม
ประพฤติตอไป 

๘.๑.๒.๘  ดําเนินการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
กฎหมาย วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สงเสริมและพัฒนาชุมชน และภาคประชา
สังคม ใหสามารถมีสวนรวมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและปองกันสังคมจากอาชญากรรมในเขต
ความรับผิดชอบ 

๘.๑.๒.๙  ดําเนินการสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ 

๘.๑.๒.๑๐  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

๘.๒  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๑-๙ ประกอบดวย 
๘.๒.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๘.๒.๑.๑  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณท่ัวไป 
๘.๒.๑.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลเบื้องตน 
๘.๒.๑.๓  ดําเนินงานการเงิน บัญช ีและพัสดุ 
๘.๒.๑.๔  รับผิดชอบงานศูนยทะเบียนประวัต ิ
๘.๒.๑.๕  ดําเนินงานประชาสัมพันธ 
๘.๒.๑.๖  ปฏิบัติงานในดานงานประชุม 
๘.๒.๑.๗  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
๘.๒.๒  กลุมงานพัฒนางานคุมประพฤติ 
๘.๒.๒.๑  ดําเนินการสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญ ท้ังในชั้นกอน

ฟอง ชั้นพิจารณาคดี และภายหลังมีคําพิพากษาในคดีท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนเปนพิเศษหรือ
ในคดีท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลในสังกัดภายในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

๘.๒.๒.๒  ดําเนินการควบคุมและสอดสองผูกระทําผิด ท้ังในช้ันกอนฟองช้ัน
พิจารณาคดีและภายหลังมีคําพิพากษาในคดีท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนเปนพิเศษหรือในคดีท่ี
ไมไดอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลในสังกัดภายในพื้นที่รับผิดชอบ 

๘.๒.๒.๓  ดําเนินการแกไข ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดท่ีมีสภาพปญหา
ยุงยาก สลับซับซอนเปนพิเศษหรือในคดีท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติ
ประจําศาลในสังกัด 

๘.๒.๒.๔  ดําเนินการกําหนดนโยบายและแผนงานในระดับภาค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๘.๒.๒.๕  ประสานนโยบายระหวางสวนกลางและระดับสํานักงาน 
๘.๒.๒.๖  ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานในเขต

รับผิดชอบ 
๘.๒.๒.๗  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนารูปแบบงานวิชาการดานตางๆ ใน

ระดับท่ีสูงกวาสํานักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับการคุมประพฤติ ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดี
และภายหลังมีคําพิพากษา รวมท้ังการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบและ
รายงานไปยังสวนกลางเพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนมาตรฐานกลางท่ีจะใชเปนแนวทางของกรมคุม
ประพฤติตอไป 

๘.๒.๒.๘  ดําเนินการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
กฎหมาย วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สงเสริมและพัฒนาชุมชนและภาคประชา
สังคม ใหสามารถมีสวนรวมในการปฏิบัติตอผูกระทํา ผิดและปองกันสังคมจากอาชญากรรมใน
เขตความรับผิดชอบ 

๘.๒.๒.๙  ดําเนินการสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ 

๘.๒.๒.๑๐  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(๙)  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล 
มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครในเขตพื้นท่ี 

ซึ่งกรมคุมประพฤติกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติภาค ๑-๙ 
วิธีดําเนินงานของสวนราชการในกรมคุมประพฤต ิโดยสรุปมี ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.๑  ฝายสารบรรณ 
๑.๑.๑  การลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการและเอกสารตางๆ ใหแกหนวยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกและจัดทําบัญชีการจําแนกหนังสือสงออก 
๑.๑.๒  ดําเนินงานสารบรรณเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร 

และคนหาเอกสารตามระเบียบสารบรรณ การยืม การทําลาย การรางโตตอบหนังสือราชการ การ
จัดหมวดหมูหนังสือเวียนคําส่ังตางๆ ของกรม 

๑.๑.๓  การบริหารงานทั่วไป การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
การบริหารการประชุมของกรม 

๑.๑.๔  ใหคําแนะนําและแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรมคุมประพฤติ 
๑.๒  กลุมงานประชาสัมพันธ 
๑.๒.๑  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของกรมคุมประพฤติ ตลอดจน

เสนอแนะแนวทางและนโยบายในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ 
๑.๒.๒  การเผยแพรกิจกรรมและความรู ขอมูลขาวสาร ความเคล่ือนไหวใน

กิจกรรมตางๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๒.๓  การจัดทําหนังสือ เอกสาร ประชาสัมพันธ การผลิตส่ือและพัฒนาส่ือ 
เพื่อออกเผยแพรตามภาระหนาที่ของกรมคุมประพฤต ิ

๑.๒.๔  การดําเนินงานเกี่ยวกับงานดานศิลป การรางและออกแบบท่ัวไป การ
จัดทําฉาก การประดิษฐอักษร การตกแตงอาคารสถานท่ี ตลอดจนการเขียนภาพและตัวอักษร 

๑.๓  กลุมประสานราชการและชวยอํานวยการ 
๑.๓.๑  ดูแลและประสานราชการในดานการบริหารกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกและเปนกิจการที่เปนภาพรวมของกรมคุมประพฤต ิ
๑.๓.๒  ดําเนินการสนับสนุนการตรวจเยี่ยมของผูบริหาร 
๑.๓.๓  สนับสนุนดูแลงานเลขานุการเพื่อปฏิบัติงานในดานการอํานวยการ

ผูบริหารระดับสูง 
๑.๓.๔  ประสานงานเปนหนวยงานกลางในการติดตอวิทยุส่ือสาร จัดทําระเบียบ

แนวทางการปฏิบัตินามเรียกขานและบัตรประจําตัวผูใชวิทยุสื่อสาร 
๑.๔  กลุมงานบริหารงานบุคคล 
๑.๔.๑  งานธุรการ 
๑.๔.๑.๑  ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร

และดําเนินการดานธุรการของกลุมงานบริหารงานบุคคล 
๑.๔.๑.๒  จัดทําบัญชีวันทําการบัตรควบคุมสถิติวันลา ตรวจสอบวันลาปวย-กิจ

และการลาพักผอนสําหรับขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ 
๑.๔.๑.๓  การทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐและลูกจางประจําบัตรประจําตัว

เจาหนาท่ีของรัฐ ผูรับบําเหน็จบํานาญ บัตรเจาหนาท่ีกระทรวงยุติธรรมในสังกัดกรมคุมประพฤติ 
บัตรพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑.๔.๑.๔  การเบิก-จายพัสดุครุภัณฑของกลุมงานบริหารงานบุคคล การจัดทําคํา
ขอตั้งงบประมาณประจําปของกลุมงานบริหารงานบุคคล 

๑.๔.๑.๕  การจัดทําขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการกลุมงานบริหารงานบุคคล 

๑.๔.๑.๖  จัดทําแบบสรุปวันลา มาสายของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงาน
ราชการในสังกัดสํานักงานเลขานุการกรม 

๑.๔.๒  งานขอมูลบุคคล 
๑.๔.๒.๑  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีถือ

จายอัตราเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 
๑.๔.๒.๒  การจัดเก็บและรวบรวมขอมูลบุคคลบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร 

ระบบ DPIS และการจัดทํา การเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการ ลูกจางประจํา (กพ. ๗) และ
แฟมประวัติของพนักงานราชการ บัญชีอาวุโส ทําเนียบบุคลากร 

๑.๔.๒.๓  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การจัดทําหนังสือรับรอง
เงินเดือนและรับรองการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๔.๒.๔  ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา การควบคุมเกษียณอายุราชการ 

๑.๔.๒.๕  การสํารวจคําขอยายและจัดต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณายาย
ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการประจําป พรอมจัดทําคําส่ังยาย คําส่ังใหขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการชวยราชการประจํา 

๑.๔.๒.๖  คําขอตั้งงบประมาณประจําปในหมวดเงินเดือนและคาจาง 
๑.๔.๒.๗  การรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือน

เงินเดือนขาราชการ เลื่อนขั้นขาราชการประจําและเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 
๑.๔.๒.๘  การจัดทําคําส่ังเงินเพิ่มการครองชีพพิเศษ คําส่ังคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน จัดทําคําสั่งลาออกจากราชการ สําหรับขาราชการและลูกจางประจํา 
๑.๔.๓  งานสรรหา บรรจ ุและแตงต้ัง 
๑.๔.๓.๑  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับ

การจัดทําคําสั่งบรรจ ุแตงตั้งและการบรรจุบุคคลกลับเขารับราชการของขาราชการ 
๑.๔.๓.๒  การจัดทําคําส่ังจางพนักงานราชการ การทําคําส่ังชวยราชการชั่วคราว

ของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการและทําหนังสือขออนุมัติขับรถยนตสวนกลาง 
๑.๔.๓.๓  ดําเนินการจัดทําคําส่ังเล่ือนระดับขาราชการและศึกษาและจัดทํา

หลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้น
ลูกจางประจําตําแหนง ตําแหนง พนักงานพิมพดีดชั้น ๑-ชั้น ๓ และจัดทําคําส่ังปรับระดับชั้น
ลูกจางประจําตําแหนงตําแหนง พนักงานพิมพดีดชั้น ๑-ชั้น ๓ 

๑.๔.๓.๔  ศึกษาและเตรียมการในการดําเนินการสรรหาบุคคล การสอบแขงขัน
บุคคลเขารับราชการ การสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อเล่ือนระดับหรือการคัดเลือกบุคคลเขารับ
ราชการ การขึ้นบัญชีและการนํารายชื่อเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

๑.๔.๓.๕  ศึกษาและเตรียมการในการดําเนินการสรรหาบุคคล เพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป การขึ้นบัญชีและการนํารายชื่อเพื่อคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานราชการ
ท่ัวไป 

๑.๔.๓.๖  ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑการรับโอนขาราชการจาก
สวนราชการอื่น รวมถึงการจัดทําคําสั่งรับโอนขาราชการและคําสั่งใหโอนขาราชการ 

๑.๔.๓.๗  ศึกษาและจัดทํา หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณและดําเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ 

๑.๔.๓.๘  ศึกษาและจัดทํา หลักเกณฑการคัดเลือก เพื่อแตงต้ังขาราชการพล
เรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและ
ประสบการณเฉพาะตัวสําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ และดําเนินการคัดเลือก 

๑.๔.๔  งานอัตรากําลังและระบบงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๔.๔.๑  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมคุมประพฤติดานการ
รวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห การจัดทําและวางแผนอัตรากําลัง การวิเคราะห การใช
อัตรากําลัง 

๑.๔.๔.๒  การวิเคราะห การจัดสรร การเกลี่ย การจางพนักงานราชการ (จางตอ) 
การสนับสนุนอัตรากําลังของหนวยงานตางๆ และสรุปอัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานราชการ เพื่อเสนอฝายบริหารพิจารณา 

๑.๔.๔.๓  การจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนง มาตรฐานการทํางาน การ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดเกี่ยวกับความตองการของตําแหนง 

๑.๔.๔.๔  จัดทําบัญชีคุมกรอบและบัญชีการจัดสรรอัตรากําลังของพนักงาน
ราชการ 

๑.๔.๔.๕  การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

๑.๔.๔.๖  การปรับปรุงโครงสรางและระบบงานใหมีประสิทธิภาพและการจัด
ขาราชการลงตามกรอบอัตรากําลังเพื่อเสนอฝายบริหาร 

๑.๔.๔.๗  การจัดทําการประกันสังคมสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๔.๘  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผน
อัตรากําลัง 

๑.๔.๔.๙  จัดทําคําขอตั้งงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (พนักงาน
ราชการ) 

๑.๔.๕  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑.๔.๕.๑  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมคุมประพฤติ 

เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการทํางานของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ 

๑ .๔ .๕ .๒  การจัดทําโครงการฝกอบรม  สัมมนา  การจัดสงข าราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการเขารวมฝกอบรม รวมท้ังการประสานงานภายในและภายนอก
หนวยงาน 

๑.๔.๕.๓  ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานดาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผล สรุปและจัดรายงานการ
ปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตอผูบริหาร 

๑.๔.๖  งานสวัสดิการและสงเสริมสมรรถภาพ 
๑.๔.๖.๑  ดําเนินงานดานสวัสดิการและสงเสริมสมรรถภาพแกขาราชการ 

ลูกจางประจําและพนักงานราชการ 
๑.๔.๖.๒  ศึกษาและประเมินผลเพื่อดําเนินการดานสวัสดิการและผลประโยชน

เกื้อกูลแกขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๔.๖.๓  ดําเนินการเกี่ยวกับการหารายไดเขากองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ
และกองทุนสงเสริมงานคุมประพฤติ 

๑.๔.๖.๔  ดําเนินการเกี่ยวกับบานพักสวัสดิการขาราชการ (ตล่ิงชัน) รานอาหาร
สวัสดิการ การจัดน้ําดื่มสวัสดิการและการขอเวชภัณฑสําหรับเจาหนาที่สวนกลาง 

๑.๔.๖.๕  ดําเนินการเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาภายในกรมคุมประพฤติและภายใน
กระทรวงยุติธรรม 

๑.๔.๖.๖  ดําเนินการเกี่ยวกับการกูเงินเพื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะหและธนาคารกรุงไทย การรายงานผลเงินกูมูลนิธิประมาณ ชันซ่ือ การขอหนังสือรับรอง
ความประพฤติสําหรับขออนุญาตมี/ใชอาวุธปน การขอพระราชทานเพลิงศพและดําเนินการ
เกี่ยวกับโครงการสวัสดิการสินเชื่อสินคาราคาถูก 

๑.๔.๖.๗  ดําเนินการเกี่ยวกับรางวัลคุมประพฤติสดุดีและรางวัลขาราชการพล
เรือนดีเดน 

๑.๕  กลุมงานการคลัง 
๑.๕.๑  งานพัสดุ 
๑.๕.๑.๑  ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนในการจัดหา

พัสดุ การเชาพัสด ุและรายงานผลการดําเนินการ 
๑.๕.๑.๒  การตรวจรับ การจัดทําทะเบียน การรักษา การซอมบํารุง การเบิกจาย

และการจําหนายพัสดุ 
๑.๕.๑.๓  การรางสัญญาซ้ือ สัญญาจางในการจัดหาจัดซื้อ 
๑.๕.๑.๔  การดูแล การรักษา การใชยานพาหนะและการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
๑.๕.๑.๕  การศึกษารายละเอียดเพื่อกําหนดมาตรฐาน การวิเคราะหประเมิน

คุณภาพพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาพัสดุ 
๑.๕.๑.๖  การจัดทํารายละเอียดทะเบียนทรัพยสินของทางราชการ 
๑.๕.๑.๗  การดําเนินการในระบบ GFMIS ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสด ุ

การตรวจสอบพัสดุและการคํานวณสินทรัพย 
๑.๕.๒  งานการเงิน 
๑.๕.๒.๑  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและบัญชีท้ังระบบการรับ-

จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
๑.๕.๒.๒  การควบคุม ดูแลการเก็บรักษาเงินสด เช็ค ส่ิงแทนตัวเงินเอกสารและ

หลักฐานการรับ-จายเงินตาง ๆ 
๑.๕.๒.๓  การดําเนินการเกี่ยวกับเบิกเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง 
๑.๕.๒.๔  ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการขอเบิกเงินงบประมาณเงินนอก

งบประมาณ การเบิกจายเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและรายงานเงินทดรอง
ราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๕.๒.๕  การวางฎีกาขอเบิกเงินในระบบอิเล็กทรอนิก (GFMIS) ท้ังเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากตางๆ 

๑.๕.๒.๖  ดําเนินการเกี่ยวกับเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS 
ใหกับหนวยงานพหุภาคี ๒๒๓ แหง 

๑.๕.๒.๗  การนําสงเงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน 
๑.๕.๒.๘  การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเวลา เบิกจายเงิน 
๑.๕.๒.๙  การขอทําขอตกลงกับกระทรวงการคลังในเรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับ

การเงินตางๆ 
๑.๕.๒.๑๐  การแกไขรายการและกลับรายการปรับหมวดรายจายใหสํานักงานใน

สังกัดท่ัวประเทศกรณีดําเนินการในระบบ GFMIS ผิดพลาด 
๑.๕.๓  งานบัญชีและงบประมาณ 
๑.๕.๓.๑  การจัดทําระบบบัญชีของสวนราชการตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง 

พรอมดําเนินการในระบบ GFMIS 
๑.๕.๓.๒  ปดบัญชีแยกประเภททั่วไปประจําเดือน 
๑.๕.๓.๓  ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญการเบิกจายเงินในใบขอเบิก 
๑.๕.๓.๔  ตรวจสอบยอดเงินของธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารท่ีเปน

รัฐวิสาหกิจท้ังเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พรอมจัดทํางบเทียบยอดและแจง
ธนาคาร 

๑.๕.๓.๕  จัดทํารายงานเงินรายไดแผนดิน 
๑.๕.๓.๖  จัดทํารายงานการเงิน พรอมดําเนินการในระบบ GFMIS 
๑.๕.๓.๗  ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําบัญชีรับ-จายเงิน 
๑.๕.๓.๘  การศึกษา วิเคราะหและจัดทําประมาณการรายไดประจําป 
๑.๕.๓.๙  การโอนจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานตางๆ ในสังกัดพรอม

ดําเนินการในระบบ GFMIS 
๑.๕.๓.๑๐  การดําเนินการขออนุมัติใชเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางและเงิน

อื่นๆ 
๑.๕.๓.๑๑  ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง 
๑.๕.๓.๑๒  ดําเนินการกันเงินไวเบิกเหล่ือมปงบประมาณในระบบ GFMIS 
๑.๕.๓.๑๓  การออกหนังสือรับรองการมีสิทธิเขารับการรักษาพยาบาล 
๑.๖  กลุมงานวินัยและสงเสริมคุณธรรมมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.๖.๑  รวบรวมขอเท็จจริง เอกสาร หลักฐาน ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของใน

การดําเนินการทางวินัยขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ 
๑.๖.๒  ดําเนินการดานการรองเรียนขอความเปนธรรม 
๑.๖.๓  ตอบขอหารือในการดําเนินการทางวินัย การสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมของขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการใหมีระเบียบวินัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.๖.๔  จัดทําสถิติขาราชการผูถูกดําเนินการทางวินัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
(๒)  กองกิจการชุมชนและบริการสังคมมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๒.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒.๑.๑  รับ-สงหนังสือราชการท่ัวไป รางโตตอบหนังสือราชการ เวียนคําส่ัง กฎ 

ระเบียบ พิมพเอกสารและหนังสือราชการตางๆ บริการดานจัดเก็บ การคนหาและบันทึกขอมูล
ของงานในกลุมงานตางๆ รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกลุมงานในกองฯ เพื่อรายงานเสนอ
ผูบริหาร 

๒.๑.๒  จัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปของกองและบริการดานการ
เบิกจายเงิน การเบิกจายและเก็บรักษาพัสดุและงานบุคคลเบื้องตน 

๒.๑.๓  ประสานงานในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนของขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการ 

๒.๑.๔  รวบรวม สรุปขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ตางๆ ของกองฯ และบริการดานธุรการของคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครคุมประพฤต ิ

๒.๒  กลุมงานบริการสังคม 
๒.๒.๑  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควา พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวคิด 

ทิศทางและวิธีการทํางานบริการสังคมใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดและตามระบบการชดเชยแทนคาปรับ 

๒.๒.๒  ติดตาม วิเคราะห จัดทําแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการประจําปและ
ประมาณการคาใชจาย รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติท่ัว
ประเทศเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคม 

๒.๒.๓  สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศเกี่ยวกับ
การทํางานบริการสังคมและการสงเคราะหผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒.๒.๔  ใหบริการชุมชนเกี่ยวกับความรูแนวคิดขอมูลขาวสารตางๆ ในดานการ
ทํางานบริการสังคม การสงเคราะหหรือการจัดสวัสดิการใหกับจําเลย ผูถูกคุมความประพฤติและ
ผูเสียหาย 

๒.๓  กลุมงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤต ิ
๒.๓.๑  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนและกําหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ การสรรหา คัดเลือก การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การบริหารขอมูลบุคลากรอาสาสมัครคุมประพฤติท่ัวประเทศ การหา
ความจําเปนในการฝกอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนพัฒนารูปแบบของกิจกรรมและ
องคกรของอาสาสมัครคุมประพฤติ 

๒.๓.๒  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครคุม
ประพฤติในการวิเคราะหขอมูลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๓.๓  วิเคราะหปญหาและเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา ใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินงานการพัฒนาระบบงาน และเสนอขอมูลหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานในความ
รับผิดชอบ 

๒.๓.๔  จัดทําคูมือประกอบการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ สําหรับอาสาสมัครคุม
ประพฤติและจัดทําชุดการฝกอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ สําหรับวทิยากร 

๒.๔  กลุมงานพัฒนาเครือขายชุมชน 
๒.๔.๑  ศึกษา พัฒนาระบบขอมูลและการใหบริการขอมูลขององคกรเครือขาย

ชุมชน 
๒.๔.๒  ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควารูปแบบและวิธีการการสงเสริม การสราง

และพัฒนาเครือขายชุมชนท้ังภาครัฐ ภาคประชาคมและเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

๒.๔.๓  การจัดทําและพัฒนามาตรฐานกลางเพื่อการดําเนินการสงเสริมดาน
กิจกรรมชุมชน 

๒.๔.๔  จัดทํามาตรฐานกลางเพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับงานสงเสริมดาน
กิจกรรมชุมชน 

๒.๔.๕  ใหคําปรึกษาและแนะนํา การปฏิบัติงานเครือขายยุติธรรมชุมชนแก
สํานักงานคุมประพฤติ 

(๓)  กองแผนงานและสารสนเทศมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๓.๑  งานธุรการ 
๓.๑.๑  ดําเนินการในดานการรางโตตอบหนังสือราชการตางๆ การจัดเก็บ 

ใหบริการคนหาเอกสาร หนังสือเวียน คําส่ัง กฎ ระเบียบตางๆ จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ การ
เบิกจายและซอมบํารุง และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ประจํางวด ประจําป 

๓.๑.๒  จัดทําขอมูลบุคคลเบื้องตน บัญชีวันทําการขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานราชการ ประสานงานเรื่องเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชนของขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ จัดการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม 

๓.๒  กลุมแผนงาน 
๓.๒.๑  งานดานนโยบาย 
๓.๒.๑.๑  ศึกษา วิเคราะห แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 

แผนแมบทศาลและกระทรวงยุติธรรม นโยบายกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนนโยบายของกระทรวง
ยุติธรรม ตลอดจนนโยบายและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานคุมประพฤต ิ

๓.๒.๑.๒  ดําเนินการยกรางนโยบายของกรมคุมประพฤติเสนอผูบริหารและ
ประสานการจัดทําแผนใหสอดคลองกับนโยบาย 

๓.๒.๑.๓  ประสานงานในการจัดทําบัญชี ปฏิทิน การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ในแตละปงบประมาณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๒.๑.๔  ศึกษา วิเคราะห งาน/โครงการท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
และรายงานความกาวหนาของงาน/โครงการดังกลาว 

๓.๒.๒  ดานการจัดทําแผน 
๓.๒.๒.๑  ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอผูบริหารในการจัดทําแผนในระดับ

ตางๆ ไดแก แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ๕ ป แผนปฏิบัติการประจําป 
๓.๒.๒.๒  ศึกษา วิเคราะห จัดทํารายละเอียดของแผนตางๆ ในสวนของงาน

หลักของกรมฯ ไดแก งานสืบเสาะและพินิจและงานควบคุมและสอดสอง 
๓.๒.๒.๓  ศึกษา วิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทําแผนดําเนินงานของ

งานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๒.๔  ดําเนินการและประสานงานในการจัดลําดับความสําคัญของงาน/

โครงการ 
๓.๒.๒.๕  ประสานงานและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดเสนอสํานักงาน ป.ป.ส. 
๓.๓  กลุมงานสถิติ 
๓.๓.๑  ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะหและประมวลผลเกี่ยวกับสถิติคดี

ของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 
๓.๓.๒  จัดทํารายงานสถิติคดีประจําเดือน ประจําป และประจําปงบประมาณ 
๓.๓.๓  ใหบริการสถิติขอมูลตางๆ แกหนวยงานภายในและภายนอกเพื่อใช

ประโยชนในการวางแผนการจัดทําโครงการและใชประโยชนในการประกอบรายงานตางๆ 
๓.๔  กลุมติดตามประเมินผล 
๓.๔.๑  ศึกษา วิเคราะหและรายงานผลความกาวหนาของงานโครงการตางๆ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปตอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงยุติธรรม สํานัก
งบประมาณ และสํานักงาน ป.ป.ส. เปนตน 

๓.๔.๒  ดําเนินการประเมินผลงาน โครงการที่สําคัญของกรม 
๓.๔.๓  ใหคําปรึกษา แนะนําและประสานงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนและการ

ประเมินผลงาน โครงการตางๆ 
(๔)  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๔.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๔.๑.๑  รับ-สงหนังสือราชการท่ัวไปและรางโตตอบหนังสือราชการ เวียนคําส่ัง 

กฎ ระเบียบ พิมพเอกสารและหนังสือราชการตางๆ 
๔.๑.๒  บันทึกขอมูลของงานในกลุมตางๆ รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกลุม

เพื่อรายงานเสนอผูบริหาร 
๔.๑.๓  บริการดานจัดเก็บและคนหา บริการดานการเบิกจายและเก็บรักษาพัสดุ

บริการดานการเบิกจายเงิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔.๑.๔  จัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปของกองและประสานเรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชนของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ 

๔.๒  กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๒.๑  ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยโครงการที่เกี่ยวของกับความสัมฤทธิ์ผล

ของการบําบัด รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการ
บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๔.๒.๒  ศึกษา คนควา วิเคราะหเกี่ยวกับระบบงานดานการตรวจพิสูจนและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด เพื่อกําหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธีท่ีเหมาะสมตอการบําบัด 
รักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๔.๒.๓  จัดทํามาตรฐานกลางดานการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพ
รวมทั้งสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๔.๒.๔  การสํารวจหาความจําเปนในการพัฒนาและอบรมบุคลากรดานการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๔.๓  กลุมงานประสานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๓.๑  ประสานงานเกี่ยวกับสถานท่ีสงตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติด 
๔.๓.๒  ประสานงานกับหนวยงานพหุภาคีเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติด 
๔.๓.๓  จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามประเมินผลตามพระราชบัญญัติ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๓.๔  จัดทําทําเนียบผูบริหารของหนวยงานพหุภาคี 
๔.๔  กลุมงานสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๔.๑  รวมดําเนินการจัดทํารางแกไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบและกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๔.๔.๒  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเอกสารเผยแพรขอมูล วารสารตางๆ 
๔.๔.๓  ประสานงานและตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
(๕)  สํานักพัฒนาการคุมประพฤติมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๕.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๕.๑.๑  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณท่ัวไป 
๕.๑.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลเบื้องตน 
๕.๑.๓  ดําเนินงานประชาสัมพันธ 
๕.๑.๔  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชุมและการประสานงานกับงานอื่นๆ 
๕.๑.๕  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและพัสดุเบื้องตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.๑.๖  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ การบริหารและ
ติดตามการใชจายงบประมาณ 

๕.๑.๗  ดําเนินเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริหารของหนวยงาน 
๕.๑.๘  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพรเอกสารและผลงานของ

ประชาชน 
๕.๑.๙  ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกกรม ประพฤติเกี่ยวกับ

งานวิจัย เชน การแจงและรวบรวมแบบคําของบประมาณประจําป การวิจัยตอสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ การประสานกับกลุมงานตางๆ เพื่อพิจารณาแบบสอบถามของผูท่ีขอ
อนุญาต เก็บขอมูลงานวิจัยในหนวยงานกรมคุมประพฤติ ฯลฯ 

๕.๑.๑๐  ปฏิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับงานหองสมุดกรมคุมประพฤติ รวมท้ังการ
พัฒนาการใหบริการ 

๕.๑.๑๑  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๕.๒  กลุมสืบเสาะและพินิจ 
๕.๒.๑  ดําเนินการพัฒนา รูปแบบ วิธีการ กําหนดหลักเกณฑและจัดทํา

มาตรฐานงานดานสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญ ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดี
ของศาล และภายหลังมีคําพิพากษาคด ี

๕.๒.๒  ศึกษา คนควา วิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนางานสืบเสาะและพินิจ 
๕.๒.๓  ดําเนินการนําเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับงานสืบเสาะและพินิจ 
๕.๒.๔  ศึกษา คนควา และเสริมสรางงานวิชาการ เปนศูนยกลางเกี่ยวกับงาน

วิชาการดานการสืบเสาะและพินิจ 
๕.๒.๕  ดําเนินการผลิตผลงานและเผยแพรความรูทางวิชาการดานการสืบเสาะ

และพินิจทั้งในระดับสากล ระดับประเทศและระดับทองถิ่น 
๕.๒.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๕.๓  กลุมควบคุมและสอดสอง 
๕.๓.๑  ดําเนินการพัฒนา รูปแบบ วิธีการ กําหนดหลักเกณฑและจัดทํา

มาตรฐานงานดานควบคุมและสอดสองผูกระทําผิด ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล 
และภายหลังมีคําพิพากษาคด ี

๕.๓.๒  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนางานควบคุมและสอดสอง 
๕.๓.๓  ดําเนินการนําเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับงานควบคุมและ

สอดสอง 
๕.๓.๔  ศึกษา คนควา และเสริมสรางงานวิชาการเปนศูนยกลาง เกี่ยวกับงาน

วิชาการดานการควบคุมและสอดสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.๓.๕  ดําเนินการผลิตผลงานและเผยแพรความรูทางวิชาการ ดานงานควบคุม
และสอดสองท้ังในระดับสากล ระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

๕.๓.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๕.๔  กลุมแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
๕.๔.๑  ศึกษา วิเคราะห พัฒนา ระบบ รูปแบบ แนวคิดและวิธีการทางจิตวิทยา 

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พฤติกรรมศาสตร หลักธรรมทางศาสนา ฯลฯ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังมีคําพิพากษา
คดี 

๕.๔.๒  ศึกษา วิเคราะห พัฒนารูปแบบและมาตรการใหมๆ มาใชในการแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน 

๕.๔.๓  ศึกษา วิเคราะห พัฒนาวิธีการกําหนดหลักเกณฑ จัดทําและพัฒนา
มาตรฐานงานดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

๕.๔.๔  ดําเนินการเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับงานดานการแกไข ฟนฟู
ผูกระทําผิดในชุมชน 

๕.๔.๕  ศึกษา วิเคราะห และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคุม
ประพฤติท่ัวประเทศเกี่ยวกับการแกไข ฟนฟูผูกระทําผิด ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของ
ศาลและภายหลังมีคําพิพากษาคดี 

๕.๔.๖  สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศเกี่ยวกับ
การนําเทคนิค วิธีการทางจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พฤติกรรมศาสตร หลักธรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ มาประยุกตใชในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของ
ศาล และภายหลังมีคําพิพากษาคด ี

๕.๔.๗  งานดานวิเทศสัมพันธ 
๕.๔.๗.๑  ติดตอประสานงานกับบุคลากรและองคกรตางประเทศในการ

แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับงานของกรมคุมประพฤติเพื่อนํามาพัฒนางานคุมประพฤติ 
รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานการศึกษาดูงาน การฝกงานคุมประพฤติใน
ตางประเทศของกรมคุมประพฤติ 

๕.๔.๗.๒  แปลและวิเคราะหเอกสาร หนังสือตําราท่ีเกี่ยวกับงานของกรมคุม
ประพฤติในตางประเทศ 

๕.๔.๗.๓  ดําเนินการดานลามในสวนที่เกี่ยวกับงานของ กรมคุมประพฤติ 
๕.๔.๗.๔  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
๕.๕  กลุมสงเคราะหผูกระทําผิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.๕.๑  ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาระบบ รูปแบบ แนวคิดและวิ ธีการ
สงเคราะหในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด ท้ังในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของ
ศาล และภายหลังมีคําพิพากษาคด ี

๕.๕.๒  ดําเนินการพัฒนารูปแบบ วิธีการกําหนดหลักเกณฑและจัดทํามาตรฐาน
งานดานการสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน 

๕.๕.๓  ดําเนินการนําเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับงานดานการสงเคราะห
ผูกระทําผิดในชุมชน 

๕.๕.๔  ศึกษา วิเคราะหและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคุม
ประพฤติทั่วประเทศเกี่ยวกับการสงเคราะหผูกระทําผิด ทั้งในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล
และภายหลังมีคําพิพากษาคด ี

๕.๕.๕  สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศเกี่ยวกับ
การสงเคราะหผูกระทําผิด 

๕.๕.๖  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมายใหดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหผูกระทําผิด ตลอดจนดึงทรัพยากรตางๆ ในชุมชน 
ใหเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือ สนบัสนนุการใหการสงเคราะห 

๕.๕.๗  ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๕.๖  กลุมนิติการ 
๕.๖.๑  ใหคําแนะนํา ชวยเหลือดําเนินการตามกฎหมาย ตลอดจนประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีขาราชการและลูกจาง ตองหาคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครองอัน
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๕.๖.๒  ประสานงานกับพนักงานอัยการในการดําเนินการฟองรองบุคคลอื่น เพื่อ
เรียกรองคาเสียหาย คาสินไหมทดแทนหรือสิทธิอ่ืนใด 

๕.๖.๓  ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และรับผิดชอบกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการกรมคุมประพฤติ 

๕.๖.๔  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับคํารองทุกข ขอความเปนธรรม กรณีไมพอใจ
ผลการพิจารณา อุทธรณการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ยกเวนกรณีเกี่ยวกับความผิดทางวินัย 

๕.๖.๕  การศึกษา วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
๕.๖.๖  การพิจารณา ยกราง ปรับปรุง แกไข ติดตามการแกไข 
๕.๖.๗  ชี้แจงขอเท็จจริงและใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 
๕.๖.๗  ใหคําปรึกษา แนะนําในการพิจารณายกรางปรับปรุง แกไขและให

ความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาตางๆ ใหคําปรึกษา ตอบขอหารือและใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตร ีขอบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.๖.๘  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
(๖)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖.๑  งานธุรการ 
๖.๑.๑  ดําเนินการในดานการรางโตตอบหนังสือราชการตางๆ จัดเก็บ ใหบริการ

คนหาเอกสาร หนังสือเวียน คําส่ัง กฎ ระเบียบตางๆ จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ การเบิกจาย
และซอมบํารุงและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ประจํางวดและประจําป 

๖.๑.๒  จัดทําขอมูลบุคคลเบื้องตน บัญชีวันทําการขาราชการและพนักงาน
ราชการ ประสานงานเรื่องสวัสดิการ และสิทธิประโยชนของขาราชการและพนักงานราชการ 
จัดการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม 

๖.๑.๓  พิมพหนังสือราชการ เอกสารตางๆ ถายเอกสาร จัดทําเลมเอกสาร
หนังสือตางๆ รวมท้ังบันทึกขอมูล คําส่ังหนังสือเวียนดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

๖.๒  กลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๖.๒.๑  ศึกษา ติดต้ัง ทดสอบ ปรับแตง (Performance Tuning) พัฒนา บํารุง 

รักษาระบบควบคุมการทํางานและระบบการใหบริการของเครื่องแมขาย โปรแกรม ควบคุมระบบ 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหทํางานและใหบริการไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ 

๖.๒.๒  ศึกษา วางระบบและควบคุมระบบการทํางานและสภาพแวดลอมของ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (Computer Operation Room Management) รวมถึงการจัดทํา
รายงาน 

๖.๒.๓  ศึกษาและพัฒนาระบบขอมูลปญหาและขอมูลการแกไขปญหา รวมถึง
การปรับปรุงแกไขระบบในงานดานการปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชงานของกรม 

๖.๒.๔  พัฒนาบุคลากรผูใช (End - User) ระบบสารสนเทศในงานดาน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

๖.๒.๕  ศึกษา วางระบบ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาอันเนื่องมาจากปจจัย
ภายนอกที่คุกคามหรืออาจคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

๖.๒.๖  รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนงาน/โครงการ รวมบริหาร
โครงการในงานท่ีเกี่ยวของกับงานดานปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และระบบอินเทอรเน็ตของกรม 

๖.๒.๗  ปฏิบัติงานรวมในฝายเลขานุการของคณะกรรมการดานตางๆ ของกรม
ในงานการประชุมและงานดานนโยบายเทคโนโลยีและการส่ือสารของกรม 

๖.๒.๘  ดําเนินงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๖.๓  กลุมงานสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
๖.๓.๑  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางระบบงาน พัฒนา ทดสอบ ติดต้ัง บํารุง 

รักษาระบบสารสนเทศและระบบอินเทอรเน็ต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖.๓.๒  ศึกษา ติดต้ัง ทดสอบ บริการขอมูลฐานขอมูลกลางการคุมประพฤติ 
รวมถึงฐานขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๖.๓.๓  พัฒนาบุคลากรผูใช (End - User) ระบบสารสนเทศในงานดาน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

๖.๓.๔  ศึกษาและพัฒนาระบบขอมูลปญหาและขอมูลการแกไขปญหา รวมถึง
การปรับปรุง แกไขระบบในงานดานระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานของ
กรม 

๖.๓.๕  ควบคุม ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศที่พัฒนา 
๖.๓.๖  ดําเนินงานดานขอมูลบุคคลโดยการคนหา ตรวจสอบ รวบรวม จัดทํา

รายงาน ประสานงานหนวยงานตางๆ ของกรมและ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อการใหบริการ
ขอมูลบุคคลตามท่ีมีการรองขอ 

๖.๓.๗  รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหและจัดทําแผนงาน/โครงการ รวม
บริหารโครงการในงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบงานและสารสนเทศและระบบอินเทอรเน็ต
ของกรม 

๖.๓.๘  ปฏิบัติงานรวมในฝายเลขานุการของคณะกรรมการดานตางๆ ของกรม 
ในงานการประชุมและงานดานนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม 

๖.๓.๙  ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการมี การใชระบบงานท่ีพัฒนาและ/หรือ
ในงานสวนท่ีเกี่ยวของกับความตองการระบบสารสนเทศ สําหรับบุคคลและ/หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

๖.๓.๑๐  ดําเนินงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(๗)  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
๗.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๗.๑.๑  ดําเนินงานในดานงานสารบรรณท่ัวไป งานธุรการคดีและทะเบียน

ประวัติงานบุคคลเบื้องตน งานการเงินและบัญชี งานอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะของศูนยฯ 
งานการประชุม และงานประชาสัมพันธ 

๗.๑.๒  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๗.๑.๓  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมท้ังงานสวัสดิการของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๗.๑.๔  รับผิดชอบงานศูนยทะเบียนประวัติผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด 

๗.๑.๕  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลเพื่อใชประกอบการศึกษา ดูงานของ
ผูเขาศึกษาดูงานศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

๗.๑.๖  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๗.๒  กลุมงานสืบเสาะและพินิจ 
๗.๒.๑  เก็บปสสาวะสงตรวจพิสูจนหาสารเสพติด 
๗.๒.๒  ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติการกระทําความผิด 
๗.๒.๓  สอบปากคําพยานท้ังในและนอกสถานท่ี การตรวจสอบพยานเอกสาร

และพยานวัตถ ุ
๗.๒.๔  แสวงหาขอมูลขอเท็จจริงสภาพดานรางกาย ดานอารมณ/จิตใจ ดาน

สังคมและพฤติกรรมของผูเขารับการตรวจพิสูจน 
๗.๒.๕  รวบรวมขอมูลขอเท็จจริง วิเคราะหการเสพหรือติดยาเสพติด พรอม

จัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๒.๖  จัดทํารายงานผลและความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการประจําเขตพื้นที่ 
๗.๓  กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓.๑  ตรวจรางกายและรักษาพยาบาลแกผูเขารับการตรวจพิสูจนเบื้องตน 
๗.๓.๒  สัมภาษณผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ จัดทําบันทึกทะเบียนประวัติการ

วิเคราะหและการวางแผนใหการฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓.๓  สงตัวเขารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยทางกาย และทางจิตหรือ

โรคติดตอรายแรง 
๗.๓.๔  ใหการสงเคราะหตางๆ ใหการรักษา สนับสนุนการฝกอาชีพ 
๗.๓.๕  ประเมินผลการแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
๗.๓.๖  ชวยเหลือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินและ

ประสานงานการสงตอไปยังสถานพยาบาลอื่น 
๗.๓.๗  ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดระบบบังคับรักษา (แบบควบคุมตัว) 
๗.๓.๘  การใหความรูแกครอบครัวของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติด 
๗.๓.๙  การติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติดซึ่งไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 
๗.๓.๑๐  จัดทํารายงานผลและความเห็นเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยา

เสพติด 
๗.๓.๑๑  ติดตามผลดานสุขภาพอนามัยของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ

รวมกับกลุมฟนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓.๑๒  ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพแกครอบครัวของผูเขารับการตรวจพิสูจน

และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 
(๘)  สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี 
๘.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๘.๑.๑  ดําเนินการศึกษา คนควา พัฒนาระบบการจัดเก็บ คนหาหนังสือราชการ
และจัดทําหนังสือเวียน คําส่ังแกสวนราชการในสังกัด ราง โตตอบหนังสือราชการ พิมพหนังสือ
เอกสารราชการ ประกาศและบันทึกตางๆ 

๘.๑.๒  จัดทําขอมูลบุคคลเบื้องตน จัดทําบัญชีการเงินประจําวัน ประจําเดือน 
การวางฎีกาเบิก-จายเงิน จัดทํารายงานบุคคลเบื้องตน รายงานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ รายงานการ
ปฏิบัติประจําวัน ประจําเดือนและรายงานการประชุมตางๆ 

๘.๑.๓  จัดบอรดประชาสัมพันธ เตรียมเอกสารเผยแพรงานคุมประพฤติ จัดทํา
เอกสารเพื่อการประชุมและรายงานการประชุมตางๆ 

๘.๒  กลุมงานพัฒนางานคุมประพฤติ 
๘.๒.๑  ดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนางานคุมประพฤติ

และพัฒนารูปแบบและวิธีการใหมๆ เพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด กําหนดทิศทาง แผนงาน
โครงการและพัฒนาวิธีการดําเนินงานคุมประพฤติของสวนราชการในสังกัดตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบ รวมท้ังจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหรวดเร็วและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

๘.๒.๒  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือและแกไขปญหา โดยใชหลักเหตุผล
หลักกฎหมายและหลักวิชาการดานคุมประพฤติเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

๘.๒.๓  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด รวมท้ังการ
วิเคราะหผลงานและรายงานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติราชการงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติ 

(๙)  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๑-๙ มีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๙.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๙.๑.๑  ดําเนินการศึกษา คนควา พัฒนาระบบการจัดเก็บ คนหาหนังสือราชการ 

และจัดทําหนังสือเวียน คําส่ังแกสวนราชการในสังกัด รางโตตอบหนังสือราชการ พิมพหนังสือ
เอกสารราชการ ประกาศและบันทึกตางๆ 

๙.๑.๒  จัดทําขอมูลบุคคลเบื้องตน จัดทําบัญชีการเงินประจําวัน ประจําเดือน 
การวางฎีกาเบิก-จายเงิน จัดทํารายงานบุคคลเบื้องตน รายงานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ รายงานการ
ปฏิบัติประจําวัน ประจําเดือนและรายงานการประชุมตางๆ 

๙.๑.๓  จัดบอรดประชาสัมพันธ เตรียมเอกสารเผยแพรงานคุมประพฤติ จัดทํา
เอกสารเพื่อการประชุมและรายงานการประชุมตางๆ 

๙.๒  กลุมงานพัฒนางานคุมประพฤติ 
๙.๒.๑  ดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัย เพื่อพัฒนางานคุมประพฤติ

และพัฒนารูปแบบและวิธีการใหมๆ เพื่อการแกไข ฟนฟูผูกระทําผิด กําหนดทิศทาง แผนงาน
โครงการและพัฒนาวิธีการดําเนินงานคุมประพฤติของสวนราชการในสังกัดตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบ รวมทั้งจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหรวดเร็วและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๙.๒.๒  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือและแกไขปญหา โดยใชหลักเหตุผล
หลักกฎหมายและหลักวิชาการดานคุมประพฤติเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

๙.๒.๓  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด รวมท้ังการ
วิเคราะหผลงานและรายงานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๙.๒.๔  ปฏิบัติงานดานศูนยทะเบียนประวัติและปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานคดีของสํานักงานคุมประพฤติในสังกัด 

๙.๓  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลมี
วิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

๙.๓.๑  งานธุรการ 
๙.๓.๑.๑  ดําเนินการรางโตตอบหนังสือราชการ หนังสือเวียน กฎ ระเบียบ และ

คําส่ังกรมคุมประพฤติ พิมพหนังสือรายการ ประกาศ คําส่ัง รายงานสืบเสาะและพินิจ และ
รายงานควบคุมและสอดสอง 

๙.๓.๑.๒  จัดทําขอมูลบุคคลเบื้องตน บัญชีวันทําการของขาราชการและลูกจาง
และสวัสดิการตางๆ จัดทําบัญชี และฎีกาการเบิกจายเงินเดือน เงินคาใชจายในกิจกรรมตางๆ 
ของสํานักงาน จัดทําทะเบียนครุภัณฑ การเบิกจาย และการซอมบํารุง 

๙.๓.๑.๓  จัดเตรียมเอกสารการจัดบอรด เอกสารเผยแพร และเอกสาร เพื่อการ
ประชุม รวมท้ังบันทึกขอมูลทะเบียนตางๆ เกี่ยวกับงานคดี งานจัดเก็บเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับ
งานคุมประพฤติลงในเครื่องคอมพิวเตอรจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ประจํางวด
และประจําป 

๙.๓.๒  กลุมงานคุมประพฤต ิ
๙.๓.๒.๑  ดํา เนินการสืบเสาะและพินิจจํา เลยตามคํา ส่ังศาลโดยการแสวงหา

ขอเท็จจริงและประวัติภูมิหลังของจําเลยเพื่อจัดทํารายงานเสนอตอศาลใชประกอบดุลพินิจ 
๙.๓.๒.๒  ดําเนินการควบคุมและสอดสองผูถูกคุมประพฤติ ภายหลังท่ีศาล

พิพากษาคดีแลว หากศาลเห็นวาบุคคลนั้นยังไมสมควรไดรับโทษจําคุก ศาลอาจรอการกําหนด
โทษหรือรอการลงโทษไว โดยมีเง่ือนไขคุมความประพฤติ วิเคราะห ผูถูกคุมความประพฤติท่ีจะ
เขาสูกระบวนการแกไขตามประเภทคดีและตามลักษณะความจําเปนของผูถูกคุมความประพฤติ 

๙.๓.๓  กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ 
๙.๓.๓.๑  ดําเนินการการตรวจพิสูจนจําเลยตามคําส่ังศาลโดยการแสวงหา

ขอเท็จจริง และประวัติภูมิหลังของจําเลยภายใตแนวทางการใหคําปรึกษาและคูมือการปฏิบัติงาน 
๙.๓.๓.๒  ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙.๓.๔  กลุมงานกิจกรรมชุมชน 
๙.๓.๔.๑  ดําเนินการดานงานกิจกรรมชุมชน โดยใชกับผูถูกคุมความประพฤติ 

ชวงระหวางเวลาท่ีถูกกําหนดเง่ือนไขใหคุมความประพฤติซ่ึงเปนการแกไขฟนฟูพฤติกรรมและ
จิตใจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๙.๓.๔.๒  ใชทรัพยากรชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน 
ชวยเหลือ ดูแลและแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติ 

๙.๓.๔.๓  จัดกิจกรรมดานการแกไขฟนฟูฯ 
สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอของกรมคุม

ประพฤติ 
(๑)  ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม เปนสถานที่ติดตอขอรับขอมูล

ขาวสารใหบริการขอมูลขาวสารท่ีอยูระหวางดําเนินการและดําเนินการเสร็จแลวของสํานักงาน
เลขานุการกรม กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กองแผนงานและสารสนเทศ กองพัฒนาการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานคุมประพฤติธนบุรี สํานักงานคุมประพฤติภาค ๑-๙ และสํานัก
พัฒนาการคุมประพฤติ นอกจากนี้ยังเปนศูนยประสานงานกับหนวยงานภายในกรมคุมประพฤติ 
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร สถานที่ตั้ง กรมคุมประพฤติ เลขท่ี ๒๔๗/๑ ถนนพรานนก แขวงบาน
ชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพทกลาง ๐ ๒๔๑๑ ๒๔๘๘-๙ และ 
๐ ๒๔๑๒ ๑๓๐๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๖๙ สายดวน ๐ ๒๔๑๙ ๐๐๙๙ ตูปณ. ๒๒๒ ปณจ. 
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ webmaster@probation.go.th สําหรับขอมูลขาวสาร
ซ่ึงบุบสลายงาย หรือเปนเอกสารขอมูลท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพ เสียง ระบบ
คอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด หรือเปนขอมูลขาวสารท่ีไมสามารถจัดสงใหกับฝายประชาสัมพันธ
ไดไมวาจะโดยประการใด ใหสวนราชการหรือประชาชนสามารถขอเขาตรวจดูหรือขอคําแนะนําได
จากสถานที่ตั้งภายในกรมคุมประพฤติ ดังน้ี 

๑.๑  สํานักงานเลขานุการกรม 
-  ฝายสารบรรณ  ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับคํา ส่ังกรมคุมประพฤติ และ

หนงัสือเวียน กรมคุมประพฤติ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๖๔ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๖๙ 
-  กลุมประสานราชการและชวยอํานวยการ ใหบริการเกี่ยวกับการเปดดําเนินการ 

สํานักงานคุมประพฤติ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๓๓๓๑, ๐ ๒๔๑๒ ๓๔๔๒ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๓๓๓๑ 
๐ ๒๔๑๒ ๓๔๔๒ 

-  ฝายประชาสัมพันธ ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติในภาพรวม เชน 
อํานาจหนาท่ี วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินการ ฯลฯ และขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ 
กรมคุมประพฤติ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๗๖๙, ๐ ๒๔๑๑ ๓๙๖๐ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๗๖๙ ๐ 
๒๔๑๑ ๓๙๖๐ 

-  กลุมงานการคลังใหบริการเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชีและงบประมาณ และ 
งานพัสดุของกรมคุมประพฤติ ขอมูลการเงิน โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๙๑ ขอมูลบัญชีและ
งบประมาณ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๙๙๒ งานพัสดุ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๙๑-๒ ใหบริการขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๙๔ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๔๐๗๖ 

-  กลุมงานบริหารงานบุคคล ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
โครงสรางอัตรากําลังและระบบงาน การสรรหา บรรจุและแตงต้ัง ระบบขอมูลบุคคล การพัฒนา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคลากรและดําเนินการดานวินัยและสงเสริมคุณธรรมของกรมคุมประพฤติ ขอมูลโครงสราง
อัตรากําลังและระบบงาน โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๔๔ ขอมูลการสรรหา บรรจุและแตงต้ัง 
โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๙๖ ขอมูลระบบขอมูลบุคคล โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๒๘๑๘ ขอมูลการ
พัฒนาบุคคล โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๘๙ ใหบริการขอมูลท่ัวไป โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๗๖ 
โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๗๖ 

-  กลุมงานวินัยและสงเสริมคุณธรรม ใหขอมูลดานวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๕๕ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๗๖ 

๑.๒  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 
-  ฝายบริหารงานท่ัวไป ใหบริการเกี่ยวกับขอมูลทะเบียนประวัติอาสาสมัครคุม

ประพฤติ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๑๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๙๐๒ 
-  กลุมงานบริการสังคม ใหบริการขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานบริการ

สังคมของผูถูกคุมความประพฤติ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๐๐๘๐, ๐ ๒๔๑๑ ๑๖๕๔ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ 
๑๙๐๒ 

-  กลุมงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ ใหบริการเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ใน
การดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ 
๐๐๒๐ ๐ ๒๔๑๑ ๐๐๒๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๙๐๒ 

-  กลุมงานพัฒนาเครือขายชุมชน ใหบริการเกี่ยวกับขอมูลของอาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และองคกรเครือขายชุมชน โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๓๐๐๐, ๐ ๒๔๑๑ 
๑๘๗๑ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๙๐๒ 

๑.๓  กองแผนงานและสารสนเทศ 
-  งานธุรการ ใหบริการขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานและสารสนเทศ โทรศัพท ๐ 

๒๔๑๑ ๐๐๘๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๖ 
-  กลุมแผนงาน ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานโครงการของ กรม

คุมประพฤติ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๖ 
-  กลุมติดตามประเมินผล ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการติดตามและการ

ประเมินผลโครงการตางๆ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๘๑๑๓ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๓ 
- กลุมงานสถิติ ใหบริการเกี่ยวกับขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับงานสืบเสาะและพินิจ

งานควบคุมและสอดสอง และงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๔๕ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๘๑๑๓ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๓ 

๑.๔  กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
-  ฝายบริหารงานท่ัวไป ใหบริการขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการพัฒนาการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๐๐๒๗ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๐๐๒๗ 
-  กลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหบริการขอมูล

เกี่ยวกับการบําบัด รักษาและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๗๔ 
โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๗๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  กลุมงานประสานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหบริการขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๗๔ โทรสาร ๐ 
๒๔๑๒ ๐๐๗๔ 

-  กลุมงานสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โทรศัพท 
๐ ๒๔๑๑ ๑๐๐๔ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๑๐๐๔ 

๑.๕  สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ 
-  ฝายบริหารงานท่ัวไป ใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการคุมความประพฤติ 

โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๓๙๘๙ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๙๐ 
-  กลุมสืบเสาะและพินิจ ใหบริการขอมูลขาวสารทางดานวิชาการและการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๕ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๙๐ 
-  กลุมควบคุมและสอดสอง ใหบริการขอมูลขาวสารทางดานวิชาการและการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและสอดสอง โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๕, ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๗ 
โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๙๐ 

-  กลุมแกไข ฟนฟูผูกระทําผิด ใหบริการขอมูลขาวสารทางดานวิชาการและการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๑๖๐๖, ๐ ๒๔๑๑ ๑๔๗๕ 
โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๙๐ 

-  กลุมสงเคราะหผูกระทําผิด ใหบริการขอมูลขาวสารทางดานวิชาการและการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหผูกระทําผิด โทรศัพท ๐ ๒๔๑๑ ๓๙๘๙, ๐ ๒๔๑๑ ๔๙๖๓ 
โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๙๐ 

-  กลุมนิติการ ใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางการปกครองของกรมคุมประพฤติ โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๘-๙ โทรสาร ๐ 
๒๔๑๒ ๐๐๙๐ 

๑.๖  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการขอมูลสารสนเทศ บํารุงรักษา
ระบบงาน โทรศัพท ๐ ๒๔๑๒ ๘๑๑๒, ๐ ๒๔๑๒ ๘๑๑๔, ๐ ๒๔๑๒ ๔๘๑๙ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ 
๐๐๘๓ 

๑.๗  ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๙ หมูท่ี ๓ ตําบลคู
บางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธาน ี๑๒๑๔๐ 

-  ฝายบริหารงานท่ัวไป ใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับศูนยทะเบียน ประวัติผู
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ขอมูลดานวิชาการและขอมูลสถิติคดีของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด โทรศัพท ๐ ๒๕๙๘ ๑๓๙๓, ๐ ๒๕๙๘ ๓๕๗๐-๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๘ 
๑๓๙๓ 

-  กลุมงานสืบเสาะและพินิจ ใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด โทรศัพท ๐ ๒๕๙๘ ๓๕๗๓ โทรสาร ๐ ๒๕๙๘ ๑๓๙๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ ใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการบําบัด รักษาและ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมถึงการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัย โทรศัพท ๐ 
๒๕๙๘๑๓๙๒, ๐ ๒๕๙๘ ๓๕๗๐-๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๘ ๑๓๙๒ 

๑.๘  สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สํานักงานคุมประพฤติธนบุรี และ
สํานักงานคุมประพฤติภาค ๑-๙ บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของสํานักงานคุม
ประพฤติในสังกัดขอมูลดานวิชาการ และขอมูลดานสถิติคดีของสํานักงานคุมประพฤติในสังกัด 
สถานที่ติดตอตามที่ระบุไวในขอ ๒ 

 
(๒)  สํานักงานคุมประพฤติทุกแหงเปนสถานท่ีติดตอและบริการขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการดําเนินการคุมความประพฤติตามคําส่ังศาลซ่ึงอยูในความรับผิดชอบขอมูลดาน
วิชาการและขอมูลสถิติคดีของสํานักงานคุมประพฤต ิดังน้ี 

๒.๑  สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๘๙/๑๒ ถนน
อรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท ๐ 
๒๔๒๔ ๔๖๐๐-๑๐ ๒๔๒๔ ๔๖๐๙ โทรสาร ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๐๐ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญา สถานท่ีต้ัง อาคารศาลอาญา ถนน

รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๔๗-
๕๑ โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๕๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต สถานท่ีต้ัง อาคารศาล
อาญากรุงเทพใต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท ๐ 
๒๒๒๔ ๑๕๘๔-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๑๕๗๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ สถานที่ตั้ง อาคารศาล
แขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๕๔๑ ๒๑๐๕, ๐ ๒๕๔๑ ๒๑๒๙ โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๑๐๕ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๐๗๔/
๑๓-๑๔ ซอยโรงแรมแมน้ํา แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๙๑ ๔๖๕๐-๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๑ ๔๖๕๐-๒ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระโขนง สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๒๒๓/๑-๒ 
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ โทรศัพท ๐ ๒๓๙๙ ๒๒๕๔ ๐ 
๒๓๙๙ ๐๒๙๔ โทรสาร ๐ ๒๓๙๙ ๐๒๙๓-๔ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงดุสิต สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๘๙/๑๓ ถนน
อรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๔๒๔ ๓๑๖๘ โทรสาร 
๐ ๒๔๒๔ ๓๑๘๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๔๐/๑๔ 
หมูท่ี ๓ ซอยรามอินทรา ๑๒๕ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ โทรศัพท ๐ 
๒๕๔๐ ๓๑๓๗ ๐ ๒๕๑๗ ๖๖๒๔ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๓๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ สถานที่ตั้ง อาคารศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ชั้น ๗ เลขท่ี 
๓๔ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๔๕-๖, ๐ 
๒๒๔๖ ๑๐๐๐-๒๑ ตอ ๑๑๒๓-๔ 

๒.๒  สํานักงานคุมประพฤติธนบุรี สถานท่ีต้ัง ภายในกรมคุมประพฤติ โทรศัพท 
๐ ๒๔๑๒ ๙๒๗๖, ๐ ๒๔๑๒ ๐๗๖๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๐๗๖๑ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญาธนบุรี สถานท่ีต้ัง อาคารศาลแขวง

ธนบุร ีชั้น ๒ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทรศัพท ๐ 
๒๔๑๕ ๐๕๓๘, ๐ ๒๔๑๕ ๗๒๙๔ โทรสาร ๐ ๒๔๑๕ ๐๕๓๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงธนบุรี สถานท่ีต้ัง อาคารศาลแขวง
ธนบุร ีชั้น ๒ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทรศัพท ๐ 
๒๔๑๕ ๐๕๓๗, ๐ ๒๘๙๗ ๕๕๖๑, ๐ ๒๔๑๕ ๗๒๙๓ โทรสาร ๐ ๒๔๑๕ ๐๕๓๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงตล่ิงชัน สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๗๗/๑ หมูท่ี 
๒ แขวงฉิมพลี ถนนบรมราชชนนี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ โทรศัพท ๐ ๒๔๔๘ 
๗๖๐๔ ๐ ๒๘๘๗ ๖๒๕๐, ๐ ๒๘๘๗ ๖๒๒๐ โทรสาร ๐ ๒๘๘๗ ๖๒๒๐ 

๒.๓  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๑ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๙๘/๓๗ หมูท่ี ๖ ถนน
นนทบุร ี๑ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๒๗ ๘๒๘๘, ๐ 
๒๕๒๗ ๘๒๓๓ ๐ ๒๕๒๗ ๐๓๘๐ โทรสาร ๐ ๒๕๒๗ ๘๒๓๓, ๐ ๒๖๒๗ ๐๓๘๐ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๕๙๖ หมูท่ี ๕ 

อําเภอเมือง ตําบลบางปูใหญ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๒๐๘๐ โทรศัพท ๐ ๒๗๐๗ ๗๘๑๑-๒ 
โทรสาร ๐ ๒๗๐๗ ๗๘๕๕ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๓ ถนนศรีสมุทร ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๐๒๗๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๕๗/๒๐ 
หมูท่ี ๒ ตําบลประตูชัย ถนนโรจนะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๑๑๑๙, ๐ ๓๕๒๑ ๐๐๕๙ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๑๑๑๙ และสถานท่ีเพื่อการ
ตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓/๔๕ ถนนเดชาวุธ ตําบล
ประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๕๒๑ 
๐๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี สถานท่ีต้ัง อาคารศาลากลางจังหวัด
นนทบุรี (ชั้น ๓) ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี
๑๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๙๑ ๔๐๗๑, ๐ ๒๕๙๑ ๗๓๘๗, ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๓๓ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ 
๗๓๘๗, ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๓๓ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด สถานท่ีต้ัง อาคารเลขท่ี ๖๓/๑๕๒ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๙๑ ๔๐๗๑ ๐ ๒๕๙๑ ๗๓๘๗, ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๓๓ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๗๓๘๗, ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๓๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๒๑๗ หมูท่ี ๑ ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอ
เมืองจังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๖๖๑ ๕๕๘๖-๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอางทอง สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๙/๑๔-๑๕ ถนน
อางทอง-สิงหบุรี ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ๑๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๕๖๑ 
๕๘๓๒ โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๕๘๓๒ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๓๘/๕ ถนนโพธ์ิพระยา-ทาเรือ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง จังหวัด
อางทอง ๑๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๕๖๑ ๖๓๙๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๕๗๓/๑๓-๑๕ ถนน
พิชัยรณรงคสงคราม ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๖๒๒ 
๒๑๐๘ โทรสาร ๐ ๓๖๒๒ ๒๑๐๘-๙ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สถานท่ีต้ัง อาคารศาลจังหวัดปทุมธาน ี
ถนนปทุม-สามโคก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๘๑ ๓๕๐๙, ๐ 
๒๙๗๙ ๒๒๙๘ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๓๕๑๐, ๐ ๒๙๗๙ ๒๒๐๕ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน
และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๕๘/๒๓-๒๔ ถนนปทุม-กรุงเทพฯ 
ตําบลบางหลวง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี๑๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๙๗๕ ๘๙๘๐-๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงหบุรี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๕๙ ถนนธรรมโชติ 
ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๖๕๒ ๔๑๙๓, ๐ ๓๖๕๒ 
๒๙๕๖ โทรสาร ๐ ๓๖๕๒ ๒๙๕๖ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๓๗ หมูท่ี ๑ ตําบล
เขาทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๖๔๑ ๕๓๖๖-๗, ๐ ๕๖๔๑ 
๑๗๕๗ โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๕๓๖๗ 

๒.๔  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๒ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๓๓/๒ หมูท่ี ๒ ตําบล
เสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๘๓๙ ๗๔๕๑, ๐ ๓๘๓๙ ๗๔๖๒ 
โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๗๔๖๒ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี สถานท่ีต้ัง (วัดสวนตาล) ถนนวชิร

ปราการ ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๘๒๙ ๗๑๙๒-๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โทรสาร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๙๓ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด สถานท่ีต้ัง อาคารเลขท่ี ๓๓๓/๒ หมูท่ี ๓ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๓๘๓๙ ๗๖๘๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๘๓๙ ๗๖๘๒ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๓/๑ ถนนทาหลวง 
ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๙๓๒ ๑๔๐๒, ๐ ๓๙๓๒ 
๗๙๘๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๑๔๐๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สถานท่ีต้ัง ศูนยราชการจังหวัดระยอง 
ถนนสุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๕ 
โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๖ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานท่ีต้ัง ถนนสุขเกษม ตําบลหนา
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๘๕๑ ๕๗๕๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ 
๕๗๕๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๒๖๙/๖๕-๖๖ ถนน
สุวรรณศร ตําบลนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๗๓๑ ๔๕๑๔ 
โทรสาร ๐ ๒๓๗๓๑ ๑๖๑๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๗๐๒ ถนนปราจีน
อนุสรณ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๑๖๑๒ ๐ 
๓๗๒๑ ๑๖๑๖ โทรสาร ๐ ๓๗๑๒ ๑๖๑๒ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกบินทรบุรี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๐๔ อาคารศาล
จังหวัดกบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ โทรศัพท ๐ ๓๗๒๘ ๘๒๗๓ 
โทรสาร ๐ ๓๗๒๘ ๘๑๘๐-๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สถานท่ีต้ัง อาคารจวนเรซิดังกัมปอรต 
ถนนหลักเมือง ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๖๐-๑ 
โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๖๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแกว สถานที่ตั้ง อาคารหอประชุมชั้น ๒ ศูนย
ราชการสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ๒๗๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๙๘-๙ โทรสาร 
๐ ๓๗๔๒ ๕๒๙๘, ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๗๔ 

๒.๕  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๓ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๕๖๑/๑ ถนนสุรนารายณ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๔๒๔ ๖๘๕๘, ๐ ๔๔๒๔ 
๖๗๖๔ ๐ ๔๔๒๕ ๓๘๐๑, ๐ ๔๔๒๗ ๐๙๑๕ โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๖๘๕๘, ๐ ๔๔๒๗ ๐๙๑๕ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤตินครราชสีมา สถานที่ตั้ง ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๔๒๕ ๖๙๒๗, ๐ ๔๔๒๔ ๑๗๗๐ 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๖๙๒๗ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๓๐/๒๒ ถนน มิตรภาพ-หนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๓๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๔๒๗ ๐๘๐๗ โทรสาร ๐ ๔๔๒๗ ๐๘๐๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน
และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๓๔๖-๓๔๘ ถนนสุริบาตร อําเภอเมือง 
ตําบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๕๒๕ ๖๓๖๐, ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๖๗ ๐ 
๔๕๒๖ ๔๔๗๔ โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๕๘๘๔, ๐ ๔๕๒๖ ๔๔๗๔ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๕๕/๓-๔ ถนน
เทศบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ๓๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๔๕๑ ๘๑๓๘, ๐ 
๔๔๕๑ ๔๐๖๓ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๐๖๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย สถานท่ีต้ัง อาคารเชาเลขท่ี ๔๗/๙๓-
๙๔ ตลาดทองกูเกียรติกูล ถนนธาน ีตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๐๐๐ โทรศัพท 
๐ ๔๔๖๑ ๓๔๘๗, ๐ ๔๔๖๒ ๑๑๘๒ โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๓๔๘๗ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน
และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง ๔๗/๑๑๒-๑๑๓ ตลาดทองกูเกียรติกูล ถนน
ธาน ีตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ๓๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๔๖๐ ๑๙๖๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๕๐/๗ หมูท่ี ๕ 
ตําบลหนองครก ถนนรัตนวงษา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๕๖๑ 
๓๑๘๗ โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๓๑๘๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๕๕/๖ ถนนแจงสนิท 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๕๗๑ ๑๐๘๑, ๐ ๔๕๗๑ ๒๓๐๔ 
โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๒๓๐๔ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอํานาจเจริญ สถานท่ีต้ัง ถนนชยางกูร บริเวณ
ศูนยราชการ ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๕๕๑ 
๑๙๗๒-๓ โทรสาร ๐ ๔๕๕๑ ๑๙๗๒ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สถานท่ีต้ัง ถนนองคการบริหารสวน
จังหวัด สาย ๑ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๔๘๑ ๖๓๐๐-๑ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๖๓๐๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดภูเขียว สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๒๗-
๑๒๗/๑ หมูท่ี ๒ ถนนราษฎรบํารุง ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ โทรศัพท 
๐ ๔๔๘๔ ๔๗๔๖ โทรสาร ๐ ๔๔๘๔ ๔๗๔๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดสีค้ิว สถานท่ีต้ัง ถนนหนาโรงงาน 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐ โทรศัพท ๐ ๔๔๒๙ ๐๖๕๕-๖, ๐ 
๔๔๔๑ ๒๘๒๒ โทรสาร ๐ ๔๔๒๙ ๐๖๕๖ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดบัวใหญ สถานท่ีต้ัง อาคารเลขท่ี ๑๑/
๑-๒ ถนนเทศบาล ๔ ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ โทรศัพท ๐ 
๔๔๒๙ ๒๑๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๖  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๔ สถานท่ีต้ัง ถนนหนาศูนยราชการ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๓๓๓ ๑๒๒๐, ๐ ๔๓๒๔ ๖๑๙๑ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ 
๖๑๙๑สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแกน และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง ถนนหนาศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๓๒๔ ๒๑๗๗, ๐ ๔๓๓๓ ๑๒๒๑ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๒๑๗๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๙๓/๑๕๘ ถนนสุร
ทักษ อําเภอเมือง ตําบลหมากแขง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๒๒ ๓๒๖๒, ๐ 
๔๒๒๔ ๑๔๓๔ ๐ ๔๒๓๒ ๖๒๖๕ โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๓๒๖๒, ๐ ๔๒๒๔ ๑๔๓๔ และสถานท่ีเพื่อ
การตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๔/๑ ถนนวัฒนานุ
วงศ ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๔ ถนนศรีสวัส
ดําเนิน ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๓๗๒ ๑๘๔๔, ๐ 
๔๓๗๑ ๒๑๗๕ โทรสาร ๐ ๔๓๗๒ ๑๘๔๔ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ังเลขท่ี ๑๑๐๒/๘ ถนนผดุงวิถี ตําบลตลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๓๗๔ ๐๙๘๙, ๐ ๔๓๗๔ ๑๖๑๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง อาคารศาลจังหวัดสกลนคร ถนนศูนยราชการ 
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๗๑ ๖๖๐๖, ๐ ๔๒๗๑ 
๓๓๖๔, ๐ ๔๒๗๑ ๗๐๒๘ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๓๖๔ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๖๔/๔-๕ ถนนชนะ
ผล อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๓๘๑ ๓๕๓๘, ๐ ๔๓๘๑ ๒๙๖๘, ๐ 
๔๓๘๑ ๔๖๐๔-๕ โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๓๕๓๘ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ังเลขท่ี ๑๖๔/๑๐ ถนนชนะผล อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
๔๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๓๘๑ ๔๖๐๔-๕ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๔๗/๔๔ ถนนสุริย
เดชบํารุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๓๕๑ ๔๑๙๓-๔ 
โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๔๑๙๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร สถานท่ีต้ัง ถนนวิวิธสุรการ อําเภอ
เมือง ตําบลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๖๓ ๐๘๐๑-๒ โทรสาร ๐ 
๔๒๖๓ ๐๘๐๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๓๗ หมูท่ี ๑ 
ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๔๒ ๓๙๖๖ ๐ 
๔๒๔๑ ๒๙๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดบึงกาฬ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๖๒ หมูท่ี ๙ 
ตําบลบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๔๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๐๕, ๐ ๔๒๔๙ 
๑๙๗๙ - ๘๐ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๙๗๙ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๘/๑๒ หมูท่ี ๓ 
ถนนวิไสยอุดรกิจ ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ๓๙๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๓๑ 
๒๓๓๔-๕ โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๒๓๓๔ สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๓๖ ถนนวิไสยอุดร ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู ๓๙๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๓๑ ๑๘๖๓ โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๑๘๖๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓/๖๔ ซอยสามัคคี
สุขสันต ถนนนครพนม-ทาอุเทน ตําบลหนองแสง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๔๒๕๒ ๑๑๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๔๒๕๒ ๑๑๖๖ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๕/๕-๖ ถนนนกแกว 
ซอย ๓ ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๘๖ ๑๒๒๕-๖ โทรสาร ๐ 
๔๒๘๖ ๑๒๒๕ 

๒.๗  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๕ สถานท่ีต้ัง ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
ถนนโชตนา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๗๘,๐ ๕๓๑๑ 
๒๕๗๗ โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๗๘ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติเชียงใหม และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๒๘๐ ถนนทาแพ ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๓๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๓๘๗ ๔๐๑๑, ๐ ๕๓๒๓ ๕๒๘๖-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๒๓ ๕๒๘๕ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง ถนนฝงหม่ิน-หนองบัวแดง ตําบลริมกก อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๓๗๑ ๒๘๑๗ (ตอ ๑๐๔), ๐ ๕๓๗๑-๓๐๓๐ 
โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๓๐๓๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๓๘/๖๗-๖๘ ถนน
พหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๔๒๒ ๖๑๗๑-๒ 
โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๖๑๗๒ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด สถานท่ีต้ัง ๑๓๘/๖๗-๖๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
๕๒๑๐๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแพรและสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง อาคารพาณิชยเลขท่ี ๔๐๐/๔๗๘ หมูท่ี ๓ ถนนน้ํา
ทอง ตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร ๕๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๔๕๓ ๒๖๕๕, ๐ ๕๔๕๒ 
๒๘๕๑, ๐ ๕๔๕๓ ๒๙๕๗ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๒๘๕๑, ๐ ๕๔๕๓ ๒๙๗๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๔๐๕/๔ หมูท่ี ๑๑ ตําบลบานตอม อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๔๔๘ ๒๓๙๐, ๐ ๕๔๔๘ ๑๙๖๙, ๐ ๕๔๔๘ ๒๑๖๔ โทรสาร 
๐ ๕๔๔๘ ๒๓๙๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอนและสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๑๑๗/๒๗-๒๙ ถนนขุนลุมประพาส ตําบล
จองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๓๖๑ ๕๐๐๗, ๐ ๕๓๖๒ ๐๐๒๖ ๐ 
๕๓๖๑ ๑๔๑๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๒ ๐๐๒๖ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําพูน และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๕๑๐๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๕๓๕๖ ๐๒๗๑, ๐ ๕๓๕๖ ๐๒๗๕, ๐ ๕๓๕๑ ๐๓๗๔ โทรสาร ๐ ๕๓๕๖ ๐๒๗๑ ๐ 
๕๓๕๖ ๐๒๗๕ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนาน สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๐๗/๑ ถนนสุมน
เทวราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนาน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๔๗๕ ๐๙๕๙, ๐ ๕๔๗๗ 
๑๕๗๓ ๐ ๕๔๗๗ ๑๕๑๐ โทรสาร ๐ ๕๔๗๕ ๐๙๕๙ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดฝาง สถานที่ตั้ง อาคารเลขท่ี ๒/๘ หมู
ท่ี ๑๔ ถนนเชียงใหม-ฝาง-แมอาย ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๑๐ โทรศัพท ๐ 
๕๓๓๘ ๒๙๖๕-๖ 

๒.๘  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๖ สถานท่ีต้ัง ถนนวังจันทน อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๒๔ ๗๔๔๒, ๐ ๕๕๒๕ ๒๔๑๗, ๐ ๕๕๒๔ ๕๔๒๖ 
โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๗๔๔๒, ๐ ๕๕๒๘ ๒๔๑๗ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สถานท่ีต้ัง ถนนวังจันทน อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๒๔ ๘๔๒๒, ๐ ๕๕๒๔ ๑๙๐๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ 
๑๙๐๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค สถานท่ีต้ัง อาคารแสงตะวันเลขท่ี 
๑๑๘/๑๘-๒๐ (ชั้น ๔) ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ 
๕๖๒๒ ๒๒๖๕ โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๒๙๐๖ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๑๑๘/๑๘-๒๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรคตก 
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร สถานท่ีต้ัง ศูนยราชการจังหวัด
กําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๗๑ 
๐๒๐๙, ๐ ๕๕๗๐ ๐๐๗๔ โทรสาร ๐ ๕๕๗๑ ๐๓๔๐ สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๔๕/๓-๔ ถนนชากังราว ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๗๒ ๐๔๔๘-๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๐๘/๕ ถนนสิงหวัฒน 
อําเภอเมือง ตําบลธานี จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๖๑ ๓๑๙๗, ๐ ๕๕๖๑ ๐๘๔๓ 
โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๓๑๙๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สถานท่ีต้ัง ถนนสระบุรี-หลมสัก 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๖๗๒ ๐๖๘๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ 
๐๖๘๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สถานท่ีต้ัง ถนนบุษบา อําเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร ๖๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๕๗, ๐ ๕๖๖๕ ๐๙๖๒ โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๓๕๕๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สถานท่ีต้ัง อาคารสํานักงานคุมประพฤติ 
จังหวัดตาก ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๕๑ ๗๙๑๕, ๐ ๕๕๕๑ 
๗๖๓๘- ๙ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๗๖๓๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๓๕/๑๒ 
ถนนประสาทวิถี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๕๓-๔๓๓๖-๗ โทรสาร ๐ 
๕๕๕๓ ๔๓๓๖ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๓๗๒ หมูท่ี ๓ ถนน
หนองฉาง-อุทัยธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๖๕๑- ๔๑๓๕-๖ 
โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๔๑๓๕ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดสวรรคโลก สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๑๗๑/
๗ ถนนหนาเมือง ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐ โทรศัพท ๐ 
๕๕๖๔ ๓๙๙๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๕๖๔ ๓๙๙๖ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดหลมสัก สถานท่ีต้ัง ถนนวจี อําเภอ
หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๑๑๐ โทรศัพท ๐ ๕๖๗๐ ๔๙๔๒-๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๗๘/๑ ถนนบรม
อาสน ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๔๑ ๗๙๔๔-๕, ๐ 
๕๕๔๐ ๓๒๙๘ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๗๙๔๔ 

๒.๙  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๗ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๘/๒-๓ ถนนทรงพล 
ตําบลลําพยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๔๒๔ ๒๙๑๒, ๐ ๓๔๒๑ 
๘๗๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๔๒๔ ๒๙๑๒, ๐ ๓๔๒๑ ๘๗๔๘-๙ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม สถานท่ีต้ัง อาคารเชาเลขท่ี ๑๘/๑ 

ถนนทรงพล ตําบลลําพยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๔๒๗ ๑๖๑๗, ๐ 
๓๔๒๕ ๔๕๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๒๗ ๑๖๑๗ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๑๘ ถนนทรงพล ตําบลลําพยา อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ๗๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๔๒๑ ๙๕๓๑ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๐๘๑๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง อาคารเลขท่ี ๗๔/๒๙-๓๐ ถนนเณรแกว ตําบล
ทาพี่เล้ียง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๕๕๒ ๒๔๙๙, ๐ 
๓๕๕๒ ๖๑๑๑ ๐ ๓๕๕๒ ๑๒๓๔, ๐ ๓๕๕๑ ๔๐๐๘ โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๒๔๙๙, ๐ ๓๕๕๒ ๑๒๓๔ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๘/๑๗ หมูท่ี ๑๒ 
ถนนแมน้ําแมกลอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ 
๓๔๕๖ ๔๔๑๒ ๐ ๓๔๕๑ ๓๘๖๓ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๗๕/๓ หมูท่ี ๒ ตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี
๗๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๔๕๑ ๔๐๐๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๖๖/๒๖ หมูท่ี ๖ 
ตําบลบานหมอ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๒๔๒ ๗๑๐๘, ๐ ๓๒๔๑ 
๑๙๑๓ โทรสาร ๐ ๓๒๔๒ ๗๑๐๘ และสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๖๖/๓๐ หมูท่ี ๖ ตําบลบานหมอ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
๗๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๒๔๐ ๒๔๑๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๒/๖ ซอย ๑ 
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๒ ถนนสวนสน ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๒๖๐ ๑๙๖๑, ๐ ๓๒๖๐ ๔๗๐๒, ๐ ๓๒๖๐ ๒๑๑๘ 
โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๑๙๖๒ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๓๙ ถนนประจวบศิริ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ๗๗๐๐๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง ถนนยุติธรรม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุร ี๗๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๒๓๒ ๕๙๘๑-๒, ๐ ๓๒๓๒ ๘๔๙๙ โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๕๙๘๑ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม สถานท่ีต้ัง ถนนเอกชัย ตําบลแม
กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๓ โทรสาร ๐ 
๓๔๗๑ ๕๗๒๑ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนื ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถาน
ท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๓๒/๓-๕ ถนนทางเขาเมือง ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
๗๕๐๐๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร สถานท่ีต้ัง อาคารชมรมกํานัน
ผูใหญบาน ชั้น ๒ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๔๔๑ ๓๙๖๖-๗ 
โทรสาร ๐ ๓๔๔๑ ๓๙๖๗ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๖๐๐/๒๔ ถนนทาปรง ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
๗๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓๔๘๓ ๖๑๖๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๑๐  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๘ สถานท่ีต้ัง อาคารศาลแขวงสุราษฎรธานี 
ถนนสุราษฎรนาสาร ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท ๐ 
๗๗๓๕ ๕๐๙๑, ๐ ๗๗๓๕ ๕๓๗๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๗๓๕ ๕๐๙๑, ๐ ๗๗๓๕ ๕๓๗๑-๒ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี สถานท่ีต้ัง อาคารศาลแขวงสุ

ราษฎรธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๗๓๕ 
๕๔๗๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๗๓๕ ๕๔๗๙ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ตั้ง อาคารพาณิชยเลขท่ี 
๖/๕๑-๕๒ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๗๕๓๔ ๒๘๘๘, ๐ ๗๕๓๔ ๗๕๐๓, ๐ ๗๕๓๕ ๘๔๐๑ โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๒๘๘๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต สถานท่ีต้ัง อาคารเลขท่ี ๑๘๓/๕๗-๕๘ 
ตําบลพังงา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๖๒๑ ๓๔๔๘, ๐ ๗๖๒๓ ๒๑๕๕ 
โทรสาร ๐ ๐๙๓๒ ๓๔๔๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สถานท่ีต้ัง อาคารหอประชุม จังหวัด
ชุมพร ศูนยราชการจังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ โทรศัพท ๐ 
๗๗๕๐ ๒๑๙๑ โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๑๑๕๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ
ฟนฟสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑/๑ ถนนศรีพังงา ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๕๖๑ ๒๐๑๓, ๐ ๗๕๖๑ ๒๗๓๔ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ 
๒๗๓๔ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๕ ถนนดับคดี อําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๗๘๒ ๓๘๗๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๗๘๒ ๓๘๗๖, ๐ 
๗๗๘๑ ๓๕๖๗ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๔/๒ ถนนเจริญราษฎร 
ตําบลทายชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐ โทรศัพท ๐๗๖๔๑ ๒๕๓๐-๓๑ โทรสาร ๐ 
๗๖๔๑ ๒๕๓๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดหลังสวน สถานท่ีต้ัง อาคารเลขท่ี 
๑๑๒-๑๑๔ ถนนเขาเงิน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๗๕๔ ๑๗๕๐ ๐ 
๗๗๕๔ ๑๗๙๘ โทรสาร ๐ ๗๗๕๔ ๔๕๙๒, ๐ ๗๗๕๔ ๑๗๕๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดทุงสง สถานท่ีต้ัง ตําบลถ้ําใหญ 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ โทรศัพท ๐ ๗๕๔๒ ๔๐๒๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๕๔๒ 
๔๐๒๔ 

-  สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดสมุย สถานท่ีต้ัง อาคารเลขท่ี ๓๙/
๑๘-๑๙ หมูท่ี ๑ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท ๐ 
๗๗๒๓ ๔๑๔๔ โทรสาร ๐ ๗๗๔๒ ๖๑๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๑๑  สํานักงานคุมประพฤติภาค ๙ สถานที่ตั้ง เลขท่ี ๓/๑ ถนนไชยา ตําบลบอ
ยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๔๓๒ ๑๑๖๙-๗๐, ๐ ๗๔๓๑ ๔๔๙๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๑๑๖๙ 

สํานักงานคุมประพฤติในสังกัด มีดังนี้ 
-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๔-๒๖ ถนนสามัคคีสุข ๑ ตําบลบอยาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๓๗๑๒-๓, ๐ ๗๔๓๑ ๖๐๓๖ โทรสาร 
๐ ๗๔๓๑ ๓๗๑๒ ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๖๕ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง สถานท่ีต้ัง อาคารศาลจังหวัดตรัง ถนน
พัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๕๒๑ ๔๐๔๗, ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๖๕, ๐ 
๗๕๒๑ ๗๓๒๘ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๖๕ และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๖๐/๒๓ ถนนพระราม ๖ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
๙๒๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๕๒๒ ๑๑๕๘ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส สถานที่ตั้ง อาคารศาลจังหวัดนราธิวาส 
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๓๕๓ ๒๐๔๖-๗ โทรสาร 
๐ ๗๓๕๓ ๒๐๔๖ และสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถาน
ท่ีต้ัง เลขท่ี ๒๑๐-๖-๗ ถนนระแงะมรรคา ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๕๐๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๗๓๕๑ ๔๘๘๖ โทรสาร ๐ ๗๓๕๑ ๔๕๗๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง ถนนสิโรรส อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๔๐๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๗๓๒๒ ๑๙๘๘-๙, ๐ ๗๓๒๒ ๒๒๐๕, ๐ ๗๓๒๒ ๘๖๑๐ โทรสาร ๐ ๗๓๒๑ ๑๙๘๙ 
๐ ๗๓๒๒ ๘๖๑๐ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๔๘ ถนนยุติธรรม 
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๔๖๑ ๑๑๑๘, ๐ ๗๔๖๑ ๒๔๑๓ โทรสาร ๐ 
๗๔๖๑ ๒๔๑๓ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานี สถานท่ีต้ัง อาคารศาลากลาง ชั้น ๒ 
ปตตานี (หลังใหม) ถนนเดชา ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ๙๔๐๐๐ โทรศัพท ๐ 
๗๓๓๓ ๗๓๕๙-๖๐, ๐ ๗๓๓๒ ๓๒๐๘, ๐ ๗๓๓๓ ๑๑๘๖ โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๗๓๕๙ 

-  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล และสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจนและการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ๑๒๑/๕ ถนนสมันตประดิษฐ ตําบลพิมาน 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๗๔๗๒ ๑๙๗๕, ๐ ๗๔๗๑ ๑๙๑๒, ๐ ๗๔๗๑ 
๑๙๑๔ โทรสาร ๐ ๗๔๗๑ ๑๙๑๔ 

๔.  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๔.๑  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพในปจจุบัน เปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว 
ดังน้ี 

(๑)  สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒)  กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ 
(๓)  กองสงเสริมการระงับขอพิพาท 
(๔)  กองสงเสรมิสิทธิและเสรีภาพ 
(๕)  สํานักงานคุมครองพยาน 
(๖)  สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 
๔.๒  อํานาจหนาท่ี 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพมีภารกิจที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพท่ีประชาชนพึง

ไดรับตามกฎหมาย โดยการจัดวางระบบและสงเสริมใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการดําเนินการใหพยาน ผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญาไดรับการ
คุมครองชวยเหลือ เยียวยาในเบื้องตน เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองและดูแลจากรัฐอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียมกัน โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

๑.  จัดระบบการบริหารจัดการดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๒.  สงเสริมและพัฒนาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๓.  สงเสริมและพัฒนากลไกการระงับขอพิพาทในสังคม 
๔.  ประสานงานดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและภาคเอกชนท้ังใน

และตางประเทศ 
๕.  พัฒนาระบบ มาตรการ และดําเนินการชวยเหลือประชาชนท่ีตกเปนเหย่ือ

อาชญากรรม รวมท้ังจําเลยท่ีถูกดําเนินคดีอาญา โดยมิไดเปนผูกระทําความผิดตามกฎหมาย วา
ดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

๖.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๗.  ดําเนินการคุมครองพยานตามกฎหมาย วาดวยการคุมครองพยานใน

คดีอาญา 
๘.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือ

ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
การแบงสวนราชการในกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพและการกําหนดอํานาจ

หนาท่ี มีดังนี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไป
ของกรมและราชการอื่นท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะอํานาจ
หนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ ของกรม 
๓.  ดําเนินการเบื้องตนเกี่ยวกับแผนงาน การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การ

พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 
๔.  ดําเนินการเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรม 
๕.  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมความรู 

ความกาวหนา และผลงานของกรม 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๒)  กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  พัฒนาระบบและมาตรการสงเสริมใหประชาชนไดรับความชวยเหลือทาง

กฎหมายดวยความรวดเร็วและท่ัวถึง 
๒.  รับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
๓.  ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎหมายและสิทธิตางๆ แกประชาชน และหรือสง

ตอหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
๔.  ประสานใหความชวยเหลือประชาชนท่ีตกเปนเหย่ืออาชญากรรม 
๕.  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอรรถคดีเพื่อการปรับปรุง แกไข

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพิทักษสิทธิและเสรีภาพ 
๖.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพิทักษสิทธิและเสรีภาพ 
๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๓)  กองสงเสริมการระงับขอพิพาทมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  พัฒนาระบบและมาตรการสงเสริมการระงับขอพิพาท โดยเนนการมีสวนรวม

ของประชาชนและชุมชน 
๒.  ดําเนินการสงเสริมการระงับขอพิพาท โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน

และชุมชน 
๓.  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดอบรมหรือเผยแพรความรูแก

ชุมชนเพื่อสงเสริมการระงับขอพิพาท 
๔.  ประสานงานและสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการสงเสริมการระงับขอพิพาท 
๕.  ศึกษา วิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบการระงับขอพิพาท 
๖.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการระงับขอพิพาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔)  กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  พัฒนาระบบและมาตรการสงเสริมการเผยแพรความรูทางกฎหมายและสิทธิ

เสรีภาพแกประชาชน 
๒.  ประสานงานและสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อเผยแพรความรูและฝกอบรมดานสิทธิและ
เสรีภาพ 

๓.  รณรงคและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายและพันธกรณี
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

๔.  สงเสริมและดําเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชน 
๕.  ศึกษา วิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบการสงเสริมการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๖.  ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ ตลอดจนมาตรการ

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๗.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๘.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๕)  สํานักงานคุมครองพยานมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
๑.  ดําเนินการคุมครองพยานตามกฎหมาย วาดวยการคุมครองพยานใน

คดีอาญา 
๒.  ประสานงานกับพนักงานสอบสวนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการคุมครอง

พยาน 
๓.  พัฒนาระบบและมาตรการคุมครองพยาน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
๔.  เสนอแนะปรับปรุง และแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับตลอดจน

มาตรการตางๆ ในการคุมครองพยาน 
๕.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการคุมครองพยาน 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๖)  สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญามีอํานาจ

หนาท่ี ดังน้ี 
๑.  ดําเนินการชวยเหลือจําเลยทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา

ตามกฎหมาย วาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
๒.  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ

ประโยชนในการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาตามที่กฎหมายกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.  เสนอแนะ ปรับปรุงและแกไขกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตลอดจนมาตรการ
ตางๆ ในการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 

๔.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและ
จําเลยในคดีอาญา 

๕.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย 

วิธีการดําเนินงานของสวนราชการในกระทรวงยุติธรรม โดยสรุป มีดังนี้ 
(๑)  กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
รับเรื่องราวรองทุกข ใหคําปรึกษาหารือและใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชน กรณีสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของนั้นจะมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๖๐ วัน ๖ ข้ันตอน 
กลาวคือ 

ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือประชาชนย่ืนรับคําขอแลว เจาหนาท่ีก็จะลงทะเบียนรับเรื่อง 
ตรวจเอกสารและขอมูลผูรองทุกขในเบื้องตน นําเสนอผูอํานวยการกองเพื่อพิจารณามอบหมาย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและแจงผูรองทุกขทราบในเบื้องตน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๗ วัน 

ขั้นตอนที ่๒  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ นําเสนอผูอํานวยการกองพิจารณาลง
นาม นําเสนออธิบดีพิจารณาลงนามแลวแจงใหผูรองทุกขทราบ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
๑๕ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๓  ติดตามทวงถามผลจากหนวยงานท่ีประสานหรือสงตอรายงาน
ผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปแลวแจงผูรองทุกขทราบ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑๕ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๔  ติดตามทวงผลจากหนวยงานท่ีประสานหรือสงตอรายงาน
ผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปแลวแจงผูรองทุกขทราบ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑๕ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๕  หนวยงานท่ีประสานหรือสงตอแจงผลตอบกลับ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานควบคุมไมได 

ข้ันตอนท่ี ๖  รายงานผลใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และหรือปลัดกระทรวงและ
รัฐมนตรีทราบ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๘ วัน 

(๒)  กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
การขอเอกสารเผยแพรมี ๒ กรณี 
๒.๑  กรณีจัดทําเปนหนังสือขอเอกสารเผยแพร โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติรวม

จํานวน ๑ ช่ัวโมง ๔ ขั้นตอน กลาวคือ 
ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือประชาชนย่ืนคํารองแลว เจาหนาท่ีก็จะลงรับคํารอง โดยมี

ระยะเวลาปฏิบัต ิ๓ นาที 
ขั้นตอนที ่๒  เสนอผูอํานวยการกอง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ ๑๒ นาที 
ขั้นตอนที ่๓  จัดสงเอกสารพรอมหนังสือนําสง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ ๓๐ นาที 
ขั้นตอนที ่๔  สรุปผลประจําเดือนใหอธิบดีทราบ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ ๑๕ นาที 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๒  กรณีขอรับเอกสารเผยแพรดวยตนเอง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติรวมจํานวน 
๑๕ นาที ๓ ขั้นตอน 

ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือประชาชนย่ืนคํารองแลว เจาหนาท่ีจะกรอกแบบฟอรมการขอ
เอกสาร โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ จํานวน ๓ นาที 

ขั้นตอนที ่๒  ผูอํานวยการอนุมัติ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ จํานวน ๒ นาที 
ขั้นตอนที ่๓  จัดสงเอกสาร โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ จํานวน ๑๐ นาที 
(๓)  สํานักงานคุมครองพยานมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๓.๑  กรณีการขอรับการคุมครองพยานตามมาตรการท่ัวไป ไดแก พยาน สามี 

ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติรวมจํานวน ๖ วัน ๕ ขั้นตอน 

ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือประชาชนย่ืนคํารองแลว เจาหนาท่ีจะตรวจสอบหลักฐานและ
บันทึกปากคํา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัต ิจํานวน ๑ วัน ท้ังน้ี กระบวนการพิจารณาการดําเนินงาน
ขั้นตอนที ่๑ นับตั้งแตวันที่ผูยื่นคํารองมีเอกสารหลักฐานครบถวน 

ข้ันตอนท่ี ๒  เจาหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงเสนออธิบดีหรือรองอธิบดี โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติโดยท่ัวไป จํานวน ๒ วัน ท้ังนี้ ในการตรวจสอบขอเท็จจริง ข้ันตอนท่ี ๒ 
ระยะเวลาการดําเนินงานขึ้นอยูกับพฤติการณแหงคดีประกอบการพิจารณา ซ่ึงบางกรณีตองรอผล
การตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกอน ถึงจะ
ดําเนินการในขั้นตอนไป 

ข้ันตอนท่ี ๓  อธิบดีหรือรองอธิบดีพิจารณาอนุมัติ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติ 
จํานวน ๑ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๔  ประสานเจาพนักงานตํารวจหรือเจาหนาท่ีอื่นเพื่อชวยใหการ
คุมครองแกพยาน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัต ิจํานวน ๑ วัน 

ขั้นตอนท่ี ๕  แจงผูย่ืนคําขอหรือพยานทราบ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติ จํานวน 
๑ วัน 

๓.๒  กรณีการขอรับการคุมครองพยาน ตามมาตรการพิเศษแกพยาน สามี 
ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติรวม จํานวน ๓๖ วัน ๖ ขั้นตอน 

ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือประชาชนย่ืนคํารองแลว เจาหนาท่ีจะตรวจสอบหลักฐานและ
บันทึกปากคํา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัต ิจํานวน ๑ วัน ท้ังน้ี กระบวนการดําเนินงาน ข้ันตอนท่ี ๑ 
นับตั้งแตวันที่ผูยื่นคํารองมีเอกสารหลักฐานครบถวน 

ข้ันตอนท่ี ๒  เจาหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติโดยท่ัวไป จํานวน ๒ วัน ท้ังนี้ ในการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ข้ันตอนท่ี ๒ ระยะเวลาการดําเนินงานข้ึนอยูกับพฤติการณแหงคดีประกอบการพิจารณา ซ่ึงบาง
กรณีตองรอผลการตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกอน 
ถึงจะดําเนินการในขั้นตอนตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้ันตอนท่ี ๓  อธิบดีหรือรองอธิบดีพิจารณาเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัต ิจํานวน ๑ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๔  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาส่ังการ โดยมีระยะการ
เวลาปฏิบัต ิจํานวน ๓๐ วัน 

ขั้นตอนที ่๕  ประสานหนวยงานท่ีจะใหความคุมครอง โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติ 
จํานวน ๑ วัน 

ขั้นตอนที ่๖  แจงผูยื่นคําขอทราบ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ จํานวน ๑ วัน 
๓.๓  กรณีการขอรับเงินคาตอบแทนความเสียหายแกพยาน สามี ภริยา ผู

บุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติรวม จํานวน ๕๒ วัน ๓ ขั้นตอน 

ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือประชาชนย่ืนคํารองแลว เจาหนาท่ีจะตรวจคําขอและแสวงหา
ขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทนฯ โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติ จํานวน ๑๐ วัน ท้ังนี้ กระบวนการดําเนินงาน ข้ันตอนท่ี ๑ นับต้ังแตวันท่ีผูย่ืนคํารองมี
เอกสารหลักฐานครบถวน 

ข้ันตอนท่ี ๒  คณะกรรมการพิจารณาและแจงคําวินิจฉัย โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิจํานวน ๓๐ วัน โดยประมาณไมสามารถควบคุมได 

ข้ันตอนท่ี ๓  จายเงินหลังจากผูมีสิทธิย่ืนคําขอรับเงินคาตอบแทน โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติ จํานวน ๑๒ วัน 

(๔)  สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญามีวิธีการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

๔.๑  กรณีการย่ืนคําขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย คาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติรวม จํานวน ๑๐๘ วัน ๔ ขั้นตอน 

ขั้นตอนที ่๑  เมื่อประชาชนผูยื่นคําขอ เจาหนาท่ีรับคําขอและตรวจสอบหลักฐาน 
สอบปากคํา บันทึกรายละเอียด โดยมีระยะเวลาการปฏิบัต ิจํานวน ๑ ช่ัวโมง’ 

ขั้นตอนที ่๒  เจาหนาท่ีแสวงหาขอเท็จจริงและทําความเห็นเสนอผูอํานวยการลง
นาม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัต ิจํานวน ๔๕ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๓  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน โดยมีระยะเวลา
การปฏิบัติ จํานวน ๕๐ วัน โดยประมาณไมสามารถควบคุมได 

ขั้นตอนที ่๔  แจงคําวินิจฉัย โดยมีระยะเวลาการปฏิบัต ิจํานวน ๑๓ วัน 
๔.๒  กรณีการยื่นคําขอรับหลังจากคําวินิจฉัยเพื่อขอรับคาตอบแทนผูเสียหาย คา

ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติรวม จํานวน ๑๒ วัน ๘ 
ขั้นตอน 

ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือประชาชนย่ืนคําขอ เจาหนาท่ีจะตรวจสอบหลักฐาน โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติ จํานวน ๓๐ นาที 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข้ันตอนท่ี ๒  เจาหนาท่ีจัดทําหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกจายเงิน โดยมี
ระยะเวลาการปฏิบัติ จํานวน ๒ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๓  เสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเบิกจายเงิน โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิจํานวน ๒ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๔  จัดทําฎีกาและเสนอผูเบิกลงนาม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติ 
จํานวน ๑ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๕  วางฎีกาเบิกจายเงินกับกรมบัญชีกลาง โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติ 
จํานวน ๑ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๖  กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจายเงิน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติ 
จํานวน ๓ วัน 

ขั้นตอนที ่๗  เขียนเช็คส่ังจายเสนอผูมีอํานาจลงนาม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติ 
จํานวน ๑ วัน 

ข้ันตอนท่ี ๘  ติดตอและจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงิน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติ 
จํานวน ๒ วัน 

 
สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอ 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สํานักงานเลขานุการกรม เลขท่ี ๙๙ หมูท่ี ๔ 

อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๑๕ ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๘๑๙๗ โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๘๑๙๕ 

๕.  กรมบังคับคดี 
๕.๑  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
การจัดโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของกรมบังคับคดีใน

ปจจุบัน เปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ดังน้ี 

(๑)  สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒)  กองคลัง 
(๓)  กองคํานวณและเฉล่ียทรัพย 
(๔)  กองจําหนายทรัพยสิน 
(๕)-(๙)  กองบังคับคดีลมละลาย ๑-๕ 
(๑๐)  กองยึดทรัพยสิน 
(๑๑)  กองอายัดทรัพยสิน 
(๑๒)-(๒๐)  สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคท่ี ๑-๙ 
(๒๑)  สํานักงานวางทรัพยกลาง 
(๒๒)  สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
๕.๒  อํานาจหนาท่ีของกรมบังคับคดีมี ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  ดําเนินการบังคับคดีแพงตามคําส่ังศาล 
๒.  ดําเนินการบังคับคดีลมละลายตามคําส่ังศาล 
๓.  ดําเนินการบังคับคดีฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามคําสั่งศาล 
๔.  ดําเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผูมีสวนไดเสีย เพื่อรับสวนแบงจาก

คดีตรวจสอบคาใชจาย และเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบังคับคด ี
๕.  ชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผูชําระบัญชีตามคําส่ัง

ศาล 
๖.  รับวางทรัพยจากลูกหน้ีหรือผูมีสิทธิวางทรัพย 
๗.  ดําเนินการประเมินราคาทรัพย 
๘.  ดําเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คําคูความ หนังสือ หรือประกาศของศาล 

หรือหนวยงานในสังกัดกรม 
๙.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือ

ตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคําสั่งศาล 
สวนราชการกรมบังคับคดีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไป

ของกรมและราชการอื่นท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจ
หนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
๓.  จัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม 
๔.  ประสานราชการและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนาและผลงานของ

กรม 
๕.  เสนอแนะและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับ

นโยบายและแผนแมบทของกระทรวง รวมท้ังติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัด 

๖.  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลสภาพของทรัพยท่ีถูกยึด การจัดทํา
แผนผัง ท่ีต้ังทรัพยในการบังคับคดี การเดินหมาย คําคูความ หนังสือ ประกาศ และการเก็บ
สํานวน 

๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒)  กองคลังมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 

สถานท่ี และยานพาหนะของกรม 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี เพื่อควบคุมเงินที่อยูในระหวางดําเนินการ

บังคับคดีและเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.  พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ คูมือปฏิบัติ นิเทศและให
คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุแกสวนราชการในสังกัดกรม 

๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓)  กองคํานวณและเฉล่ียทรัพยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  รวบรวม ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทางการเงินตาง ๆ ของลูกหนี้ในคดี

แพง และคดีลมละลายตามกฎหมาย วาดวยการลมละลาย 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแบงทรัพยสินในการบังคับคดีแพง การ

บังคับคดีลมละลาย และการชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 
๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๔)  กองจําหนายทรัพยสินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการจําหนายทรัพยท่ียึดมาโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอื่นใด

ตามคําสั่งศาลหรือตามคําขอของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๕)-(๙)  กองบังคับคดีลมละลาย ๑-๙ มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการบังคับคดีลมละลาย คดีท่ีมีความยุงยากและคดีสําคัญท่ีประชาชน

ใหความสนใจตามกฎหมาย วาดวยการลมละลาย คดีลมละลายนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาตาม
กฎหมาย วาดวยการลมละลาย 

๒.  ดําเนินการชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผูชําระบัญชี
ตามคําสั่งศาล 

๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๑๐)  กองยึดทรัพยสินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการยึดทรัพยสิน ขับไล รื้อถอนส่ิงปลูกสรางตามหมาย

บังคับคดีหรือตามคําส่ังศาลในคดีแพงในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการสงมอบการ
ครอบครองหรือสงมอบทรัพย โดยดําเนินการในฐานะเจาพนักงานบังคับคดีต้ังแตศาลออกหมาย
บังคับคดีจนเสร็จสิ้นการบังคับคดี 

๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๑๑)  กองอายัดทรัพยสินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการอายัดทรัพยตามหมายบังคับคดีหรือตามคําส่ังศาลใน

คดีแพง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการในฐานะเจาพนักงานบังคับคดีต้ังแตศาลออก
หมายบังคับคดีจนเสร็จสิ้นการบังคับคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 

(๑๒)-(๒๐)  สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคท่ี ๑-๙ มีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี ้

๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพงในเขตที่ตั้งหนวยงานหรือตามคําสั่งศาล 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีลมละลายตามกฎหมาย วาดวยการ

ลมละลาย ในเขตภูมิภาคของหนวยงาน 
๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางทรัพยในเขตภูมิภาคของหนวยงานหรือตามคําส่ัง

ศาล 
๔.  ดําเนินการชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคล ในฐานะผูชําระบัญชี

ตามคําส่ังศาลในเขตภูมิภาคของหนวยงาน 
๕.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๒๑)  สํานักงานวางทรัพยกลางมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการรักษา

ทรพัย 
๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๒๒)  สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมาย วาดวยการลมละลาย 
๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
วิธีดําเนินงานของสวนราชการในกรมบังคับคดี โดยสรุป มีดังตอไปน้ี 
(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  งานสารบรรณ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-สงหนังสือ เอกสารตางๆ 
-  รางโตตอบหนังสือ พิมพและจัดทําสําเนาเอกสาร การเก็บรักษาหนังสือ และ

งานธุรการทั่วๆ ไป 
๒.  กลุมงานการเจาหนาที ่
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสรรหา บรรจุ แตงต้ังและขอมูล 

งานอัตรากําลังและระบบงาน งานวินัยและพัฒนาบุคคลของขาราชการและลูกจางของกรม 
๓.  กลุมชวยอํานวยการและประชาสัมพันธ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรมบังคับคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสาร ภารกิจ กิจกรรมของหนวยงาน 
ตลอดจนเสริมสรางความรู ความเขาใจแกหนวยงานและประชาชน ประสานราชการกับสวน
ราชการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

๔.  กลุมงานนโยบายและแผน 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะ ประสาน วิเคราะห กล่ันกรองการจัดทํา

แผนงานและโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ จัดทํา
คําขอการต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําป ตลอดจนเรงรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 

๕.  ฝายเดินหมายและประกาศ 
-  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสงหมาย ประกาศ หนังสือ สํานวน

ความของศาลในกรุงเทพฯ และท่ีศาลตางจังหวัดสงมาใหดําเนินการและของเจาพนักงานพิทักษ
ทรพัย เพื่อจัดสงไปยังศาลทั่วราชอาณาจักร และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

๖.  ฝายคําคูความ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับบันทึกจัดเก็บขอมูลบุคคลลมละลายตามคําส่ังศาล 

ตรวจสอบขอมูลบคุคลลมละลายใหแกสวนราชการตางๆ บันทึกจัดเก็บหมายบังคับคดี การขอรับ
ชําระหนี้คําคูความตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง การบังคับคดีลมละลาย การจัดทําสํานวน
กลางและลงสารบบ 

๗.  ฝายเก็บสํานวน 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับวางระบบการจัดเก็บตาม คนหาสํานวนและเอกสารสิทธิใน

คดีลมละลาย ท้ังท่ีอยูในระหวางดําเนินการ และท่ีไดดําเนินการไปเสร็จเรียบรอยแลว จัดทําบัญชี
สารบบ สํานวนและเอกสาร การเก็บคนหาสํานวนตางๆ 

(๒)  กองคลังมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  งานธุรการ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณตางๆ ของกองงานบันทึกขอมูล ตลอดจน

งานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒.  ฝายการเงิน 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-จายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังเงินตางๆ ในคดี 
-  ควบคุม ดูแลการเก็บรักษาเงินสด เอกสารทางการเงิน การนําฝากธนาคาร 

ออกใบเสร็จรับเงินตางๆ ในคดี งานทะเบียนคุมยอดเงินท้ังเงินในงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 

๓.  ฝายบัญชีเงินในคดีแพง 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-จายเงินในคดีแพงและจัดทําบัญชีเพื่อควบคุม

การเงินท่ีอยูในระหวางดําเนินการบังคับคด ีและเงินท่ีเก่ียวของกับคดี 
๔.  ฝายบัญชีเงินในคดีลมละลาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี เพื่อควบคุมเงินท่ีอยูในระหวางดําเนินการ
บังคับคดีลมละลายและวางทรัพย และเงินท่ีเก่ียวของกับคดี 

๕.  กลุมงานบัญชีและงบประมาณ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายและจัดทําบัญชีเงินในงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ ประสาน สนับสนุนการขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป ควบคุมการใชจายเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณไปสวนภูมิภาค ตรวจสอบเงิน
คงเหลือตามงบประมาณรายจาย 

๖.  ฝายพัสดุ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจาง ควบคุมและตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ 

ควบคุม ดูแล รักษาการใชยานพาหนะ การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ดูแล รักษาอาคาร สถานท่ี 
จําหนายพัสดุท่ีเส่ือมสภาพและหมดความจําเปน 

 
(๓)  กองคํานวณและเฉลี่ยทรัพยมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการท่ัวไป งานธุรการคดี งานบันทึก

ขอมูล และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒.  ฝายคํานวณยึดและอายัดทรัพย 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จาย และบัญชีสวนเฉล่ีย 

เพื่อจายใหผู มีสวนไดเสียในคดี รวมท้ังกรณีการบังคับคดีแทน คิดหนี้ คิดคาใชจาย คิด
คาธรรมเนียม รวบรวมสรุปคาธรรมเนียมเปนรายไดแผนดิน นําสงคาอากรตอสรรพากรและ
รายงานศาลแพงเพื่อทราบ 

-  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จาย และบัญชีสวนเฉล่ีย 
เพื่อจายใหผู มีสวนไดเสียในคดี รวมท้ังกรณีการบังคับคดีแทน คิดหนี้ คิดคาใชจาย คิด
คาธรรมเนียม รวบรวมสรุปคาธรรมเนียมเปนรายไดแผนดิน และรายงานศาลแพงกรุงเทพใตเพื่อ
ทราบ 

๓.  ฝายคํานวณจําหนายทรัพย 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน และบัญชีสวน

เฉล่ีย เพื่อจายใหผูมีสวนไดเสียในคดี รวมท้ังกรณีการบังคับคดีแทน คิดหนี้ คิดคาใชจาย คิด
คาธรรมเนียม รวบรวม สรุปคาธรรมเนียมเปนรายไดแผนดินและรายงานศาลอื่นๆ นอกเหนือจาก
ศาลแพงและศาลแพงกรุงเทพใต 

๔.  ฝายคํานวณคดีลมละลาย ๑-๒ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแบงทรัพยสินคดีลมละลายจากเงินกอง

ทรัพยสินของลูกหน้ีผูลมละลายท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยรวบรวมเขากองทรัพยสินเพ่ือจายใหแก
บรรดาเจาหนี้ท่ีศาลมีคําส่ังใหไดรับชําระหนี้ จัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จายใหเจาหนี้มีประกัน 
ตามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ตามกฎหมาย วาดวยการลมละลายเพื่อจายใหเจาหนี้มีประกัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอนเจาหนี้สามัญ คํานวณหนี้ใหลูกหนี้วางชําระกรณีขอประนอมหนี้ จัดสรรกระแสเงินของลูกหนี้ 
เพื่อจายใหกับคูความในคดีความลมละลายซ่ึงคาบเกี่ยวกับคดีความแพง ตรวจสอบหลักฐานผู
ขอรับเงินตามบัญชีรายงานศาล สรุปรายรับ-รายจายของคดีใหศาลทราบ 

๕.  กลุมงานบัญชีทรัพยสิน 
-  ชวยเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ วิเคราะหงบ

การเงิน คิดคํานวณเงินในสํานวนตางๆ จัดทําบัญชีและงบการเงินของการชําระบัญชีกรณีศาลส่ัง
ต้ังเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูชําระบัญชี คิดคํานวณดอกเบี้ย ตรวจสอบยอดหนี้ในสํานวน
สาขาของคดีลมละลายจัดทํางบการเงิน ตรวจและชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 

 
(๔)  กองจําหนายทรัพยสินมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการท่ัวไป งานธุรการคดี งานบันทึก

ขอมูล และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒.  กลุมงานจําหนายทรัพยสิน 
-  ดําเนินการจําหนายทรัพยท่ียึดมา โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตาม

คําสั่งศาล 
(๕)-(๙)  กองบังคับคดีลมละลาย ๑-๕ มีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการท่ัวไป งานธุรการคดี งานบันทึก

ขอมูล และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
-  กลุมงานบังคับคดีลมละลาย ดําเนินการบังคับคดีลมละลาย นิติบุคคลและ

บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย วาดวยการลมละลาย โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายหลังศาลมี
คําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้โดยดําเนินการในสํานวนกลาง สํานวนคําขอรับชําระหนี้ สํานวนจัด
กิจการและทรัพยสิน และสํานวนสาขาตางๆ รวบรวมทรัพยสินของผูลมละลาย หรือซ่ึงไดตกแกผู
ลมละลายหรือผูลมละลายมีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น รวมท้ังการจัดการจําหนายทรัพยสินของผู
ลมละลาย หรือกระทําการท่ีจําเปน เพื่อใหกิจการของผูลมละลายท่ีดํารงอยูเสร็จส้ินไป และ
ดําเนินการชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัทหรือนิติบุคคลในฐานะผูชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 

(๑๐)  กองยึดทรัพยสินมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการท่ัวไป งานธุรการคดี งานบันทึก

ขอมูล และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒.  กลุมงานยึดทรัพยสิน 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการยึดทรัพยสิน ขับไล รื้อถอนส่ิงปลูกสรางตามหมาย

บังคับคดี หรือตามคําส่ังศาลในคดีแพงในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๑๑)  กองอายัดทรัพยสินมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการท่ัวไป งานธุรการคดี งานบันทึก

ขอมูล และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒.  กลุมงานอายัดทรัพยสิน 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการอายัดทรัพย ตามหมายบังคับคดีหรือตามคําส่ังศาลใน

คดีแพง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๑๒)-(๒๐)  สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคท่ี ๑-๙ มีวิธีการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  งานธุรการ 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการท่ัวไป งานบันทึก ขอมูล เก็บ

รวบรวมสถิต ิและใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการบังคับคดีของหนวยงานในเขตภูมิภาค ควบคุมการ
เบิกจาย และใชพัสดุ ครุภัณฑ 

๒.  ฝายการเงินและบัญช ี
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-จายเงิน เก็บรักษา นําสงเงิน กํากับ ดูแลและจัดทํา

บัญชีตางๆ ของหนวยงานและสวนราชการในสังกัด จัดทําแผนการใชเงินและงบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรร 

๓.  กลุมงานบังคับคดี 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานและ

บุคคลซ่ึงไดรับมอบหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด ใหคําปรึกษา 
แนะนํา สนบัสนนุ และชวยเหลือทางวิชาการ กฎหมายแกหนวยงานและประชาชน 

๔.  สํานักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขา 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การวางทรัพยและการ

ชําระบัญชี ในเขตท่ีต้ังหนวยงานหรือตามคําส่ังศาล มีการแบงงานออกเปน ๓ งาน ดังน้ี 
๔.๑  งานธุรการ 
-  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการท่ัวไป งานธุรการคดี งาน

บันทึกขอมูล และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  งานการเงินและบัญชี 
-  มีหนาที่ความรับผิดชอบการรับ-จายเงินงบประมาณ และเงินในคดี การจัดทํา

บัญชีแบงทรัพยสินในการบังคับคดี 
๔.๓  กลุมงานบังคับคดี 
-  ดําเนินการบังคับคดีแพงในฐานะเจาพนักงานบังคับคดี ดําเนินการบังคับคดี

ลมละลายในฐานะเจาพนักงานพิทักษทรัพย และการวางทรัพย 
(๒๑)  สํานักงานวางทรัพยกลางมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  งานธุรการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการคดี งานธุรการท่ัวไป งานบันทึก
ขอมูล และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

๒.  กลุมงานวางทรัพย 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการรับวางทรัพยของคูความในคดี และประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือปลดเปล้ืองความรับผิดชอบในมูลคาแหงหน้ี 
๓.  ฝายประเมินราคาทรัพย 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยสินในการบังคับคดีเพื่อเปนราคา

กลาง สําหรับการขายทอดตลาดหรือตามท่ีเจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือ
สวนราชการที่เกี่ยวของรองขอ 

๔.  ฝายรักษาทรัพย 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพยสินท่ีไดมาจากการบังคับคดีแพง และ

บังคับคดีลมละลาย การรับวางทรัพย เพื่อรอการขายทอดตลาด หรือสงมอบทรัพยสิน 
(๒๒)  สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้มีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการคดี งานธุรการท่ัวไป งานบันทึก

ขอมูล และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒.  สวนกฎหมาย 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ

พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และท่ีแกไขเพิ่มเติมและตามคําส่ังศาล หรือคําส่ัง
เจาพนักงานพิทักษทรัพย 

๓.  สวนจัดการทรัพยสินและกํากับดูแลการฟนฟู 
-  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ การสืบสวนติดตาม

ทรัพยสิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางทรัพยสิน และการกํากับ ดูแลตามแผนฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ี 

สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับกรมบังคับ
คดี 

กลุมชวยอํานวยการและประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคาร
กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพทตูสาขากลาง ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙, อัตโนมัติ ๒๐ สาย, หรอื www.led.go.th 

๖.  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
๖.๑  โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
การจัดโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของกรมพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนในปจจุบันเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ดังน้ี 

(๑)  สํานักงานเลขานุการกรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
(๓)  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(๔)  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
(๕)  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการ

พินิจเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด โดยใหการศึกษา การฝกอาชีพ การบําบัด แกไข ฟนฟู และการ
สงเคราะห เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถกลับเขาสูครอบครัวและเปนท่ียอมรับของสังคม โดย
อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้

(๑)  พิทักษและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด สงเสริมความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมและมาตรการอื่นๆ 

(๒)  ดําเนินการดานคดีอาญา คดีครอบครัว กํากับการปกครองและการบําบัด 
แกไข ฟนฟู ปองกัน พัฒนา และสงเคราะห ตลอดจนการติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน 

อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนดังกลาว ให
รวมถึงการประสานความรวมมือ สรางเครือขายกับชุมชนองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนท้ังภายในและ
ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม และปองกันการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน 
พัฒนาการบริหารจัดการ และบุคลากรดวยระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๖.๒  อํานาจหนาท่ี 
สวนราชการกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติราชการท่ัวไปของกรมและ

ราชการ ท่ีมิไดแยกเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาท่ีดังกลาว ให
รวมถึง 

๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกรมงานชวยอํานวยการประสาน
ราชการ และงานเลขานุการของกรม ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมของหนวยงานในสังกัดกรม 

๒.  งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุและ
ยานพาหนะของกรม 

๓.  ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
(๒)  สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนมีอํานาจหนาท่ีพัฒนาระบบ

รูปแบบมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติในดานการพัฒนาและระบบบริหารงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
งานคดี การจําแนก การบําบัด แกไข ฟนฟู ปองกัน พัฒนา สงเคราะหและบริหารทางการพยาบาล
และสาธารณสุข การสุขาภิบาล และอนามัยในสถานควบคุม รวมท้ังงานปองกันเด็กและเยาวชน
กระทําความผิด อํานาจหนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  การกํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมดานการพัฒนาระบบ
บริหารงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนงานคดี การจําแนกการบําบัด แกไข ฟนฟู ปองกัน พัฒนา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สงเคราะห และบริการทางการพยาบาล และสาธารณสุข การสุขาภิบาล และอนามัยในสถาน
ควบคุม และงานปองกันเด็ก และเยาวชนกระทําความผิด 

๒.  ประสานความรวมมือทางวิชาการดานการบําบัด แกไข ฟนฟู ปองกัน พัฒนา
และสงเคราะหเด็กและเยาวชนดําเนินการดานกิจกรรมชุมชนและประสานความรวมมือ เพื่อการ
พิทักษและคุมครองสิทธิเด็ก 

๓.  จัดทําประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผน
ของกระทรวงยุติธรรม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการของหนวยงาน 

๔.  การจัดระบบสํารวจ จัดเก็บขอมูลของหนวยงานและเปนศูนยขอมูลของกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

(๓)  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการสืบเสาะ ประมวลขอเท็จจริงในคดีอาญา คดีครอบครัว และกํากับ ดูแล รักษาทรัพยสิน
และสิทธิประโยชนของผูเยาวตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล อํานาจหนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  ดําเนินการดานการควบคุม ดูแล บําบัด แกไข ฟนฟู ปองกัน พัฒนาพฤติ
นิสัยและสงเคราะหเด็กและเยาวชนระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคด ี

๒.  ดําเนินการดานกิจกรรมชุมชนและประสานความรวมมือ เพื่อการพิทักษและ
คุมครองสิทธิเด็ก 

๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔)  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ
สืบเสาะประมวลขอเท็จจริงในคดีอาญา คดีครอบครัว และกํากับ ดูแลรักษาทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชนของผูเยาวตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล อํานาจหนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  ดําเนินการดานการควบคุมดูแล บําบัด แกไข ฟนฟู ปองกัน พัฒนาพฤติ
นิสัยและสงเคราะหเด็กและเยาวชนระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคด ี

๒.  ดําเนินการดานกิจกรรมชุมชนและประสานความรวมมือ เพื่อการพิทักษและ
คุมครองสิทธิเด็ก 

๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๕)  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน มีอํานาจหนาท่ีฝกอบรมเด็กและเยาวชน
ท่ีศาลมีคําส่ังพิพากษาหรือคําส่ังใหรับตัวไวฝกและอบรม ภายใตการควบคุมอภิบาลดูแล อํานาจ
หนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  ดูแลดวยการบําบัด แกไข ฟนฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
๒.  จัดการศึกษาวิชาสามัญและดานวิชา 
๓.  สรางจริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น 
๔.  ใหการสงเคราะห ติดตาม ตลอดจนดําเนินการดานกิจกรรมชุมชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.  ประสานความรวมมือกับองคกรภายนอก เพื่อการพิทักษคุมครองสิทธิเด็ก
และเยาวชน 

วิธีดําเนินงานของหนวยงานราชการในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมมีวิธีดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายสารบรรณมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

รับ-สง ราง โตตอบหนังสือราชการกับหนวยงานภายในและภายนอก การควบคุม ตรวจสอบ 
คนหา การยืม-สง หนังสือเอกสารหรือส่ิงพิมพ การจัดเก็บ รักษาและการทําลายเอกสาร 
ตลอดจนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ประมวลกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การ
จัดทําหนังสือเวียน งานธุรการของกรม และจัดแบบฟอรมหนังสือ งานพิมพ หนังสือราชการ และ
โรเนียวเอกสาร ปฏิบัติงานรวมหรือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

๒.  กลุมงานชวยอํานวยการและประสานงานมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การชวยอํานวยการนักบริหาร คือ รวบรวม เสนอขอมูลพิจารณา วิเคราะห กล่ันกรองเรื่องตางๆ 
ของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน รวมท้ังเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัย ส่ัง
การของผูบริหารการดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนักบริหารของกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนและการจัดตารางนัดหมาย ติดตอประสานงาน อํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดท้ัง
ตรวจสอบความถูกตองของเรื่องกอนเสนอผูบริหาร ติดตามขอมูลแผนงานและโครงการท่ี
ผูบริหารใหความสนใจ และส่ังการพรอมสรุปเรื่องและวิเคราะหเรื่อง เพื่อชวยในการส่ังการของ
ผูบริหาร งานรัฐพิธี และงานพิธีการของกรมการจัดขาราชการในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนไปรวมพิธีงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีตางๆ รวมทั้งงานพิเศษอื่นๆ 
ตามแตจะไดรบัมอบหมาย จัดทําคํารางคําขวัญ คํากลาวปราศรัย สุนทรพจน ปาฐกถา คําบรรยาย
และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของของผูบริหารระดับสูง การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ ขอ
พระราชทานเพลิงศพ และเครื่องประกอบเกียรติยศของขาราชการกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนการจัดเตรียมการประชุม ติดตอประสานงานกับสวนราชการในสังกัดและ
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๓.  กลุมงานประชาสัมพันธมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ศึกษา คนควา วิเคราะห 
วิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ ดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล
ตางๆ เพื่อใชประโยชนเปนแนวทางในการเผยแพรความรู ความเขาใจการดําเนินภารกิจของกรม 
จัดทําแผนเทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ เผยแพรงาน/โครงการ/กิจกรรมของกรมเพื่อสราง
ความรู ความเขาใจและสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร ผลิตส่ือส่ิงพิมพ การออกแบบ ศิลปกรรม 
การถายภาพนิ่ง ภาพสไลด การถายวีดีทัศน การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน จัดบอรดนิทรรศการในงานพิธีตางๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ รวมท้ัง
การประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงาน เพื่อการผลิตส่ือวิทยุโทรทัศน จัดแถลงขาว บันทึกและ
ถอดเทปคําสัมภาษณ การแถลงขาวของผูบริหาร 

๔.  กลุมงานคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔.๑  ฝายการเงินมีหนาท่ีความรับผิดเกี่ยวกับการควบคุม การรับ-จายเงินใน
สวนกลาง และดําเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินของหนวยงานในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน การเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน การจัดทํารายงานการเงินประเภทตางๆ 
รายละเอียดประกอบการรับ-จายเงิน ตรวจสอบใบสําคัญและจัดวางฎีกา รวมท้ังจัดทํางบเดือน 
การรับ-จายเงินงบประมาณดําเนินการดานการเงินและการควบคุมการเบิกจายเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท 

๔.๒  ฝายบัญชีและงบประมาณมีหนาที่ความรับผิดชอบการจัดทําบัญชีตามระบบ
บัญชีราชการของกระทรวงการคลัง ท้ังเงินงบประมาณรายจาย เงินงบประมาณตางๆ เงินตาม
โครงการเงินกู เงินทดรองราชการ เงินทดรองจาย รวมท้ังงานจัดทําฎีกา วิเคราะหและจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปในสวนของงบประมาณรายจายประจํา และจัดสรรงบประมาณให
หนวยงาน การขอเงินประจํางวด สํารวจเงินงบประมาณเหลือจายเพื่อขอโอน เปล่ียนแปลงรายการ
งบประมาณ ขออนุมัติใชเงินงบกลาง จัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวด ควบคุมการใชจายเงิน
งบประมาณของแผนงาน/งาน/โครงการตางๆ ใหอยูภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติประจํางวด 
ติดตามและรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตอผูบริหาร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เรงรัดการ
เบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ยืนยันยอดงบประมาณในหมวด
เงินเดือนและคาจางประจํา และการหาเงินประจําอัตราขาราชการและลูกจางประจํา ตามท่ีไดรับ
อนุมัติเพ่ิมใหม ติดตอประสานงานกับกรมบัญชีกลางในเรื่องการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป ขยายเวลา
เบิกจายเงิน รวมท้ังการโอนเงินงบประมาณใหกับหนวยงานในสังกัด จัดทําประมาณการรายจาย
ประจําปของเงินนอกงบประมาณ และงานโครงการเงินกู พรอมท้ังควบคุมการใชจายเงิน ติดตาม 
ตรวจสอบ และวิเคราะหการใชจายเงินนอกงบประมาณและพิจารณาการขอใชเงินดอกเบี้ยอันเกิด
จากเงินกลางของหนวยงานตางๆ 

๔.๓  ฝายพัสดุ อาคาร สถานท่ีและยานพาหนะมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุม ตรวจสอบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดหา จัดจาง การจางเหมา
บริการ พัสดุ ตรวจสอบสัญญา และการดําเนินงานตามสัญญาจาง รวมท้ังควบคุมการประกวด
ราคา ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานดานการจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภค อันเปนปจจัย
จําเปนพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม จัดทําทะเบียนการเบิกจายการจัดทําแผน
บริหารพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับการสงคืนท่ีราชพัสดุ ซอมแซม บํารุง รักษา ดูแลและจัดเวรยาม
รักษาการณอาคาร สถานท่ี จัดซ้ือ จําหนาย บํารุง รักษาและควบคุมการใชยานพาหนะของ
สวนกลาง การดูแล บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ี การจําหนาย ครุภัณฑ รวมท้ังการดูแลความสะอาด
เรียบรอยของอาคารสถานท่ี รวมท้ังยานพาหนะรถยนตของสวนกลางดําเนินการตอทะเบียน
รถยนตประจําปทั้งของสวนกลางและสวนภูมิภาค 

๕.  กลุมงานการเจาหนาที ่
๕.๑  ฝายอัตรากําลังและพัฒนาระบบมีหนาท่ีความรับผิดชอบศึกษา คนควา 

วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางและมาตรการท่ีเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง การขอ
กําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานดานการบริหารงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคล ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล วิเคราะหและเสนอแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานและโครงสรางของหนวยงาน การปรับปรุงสวนราชการ ปรับปรุงกําหนด
ตําแหนงและการจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนงและมาตรฐานงาน รวมท้ังการเกล่ียอัตรา
ขาราชการและลูกจาง ใหคําปรึกษา แนะนําดานการบริหารงานบุคคลแกหนวยงาน 

๕.๒  ฝายสรรหา บรรจุและแตงต้ังมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา
บุคคลเขารับราชการ บรรจุ แตงต้ัง โอนยายขาราชการ รวมท้ังการยายเปล่ียนสายงานของ
ขาราชการ การลาออกจากราชการและการกลับเขารับราชการของขาราชการ และการชวยราชการ 
การสอบเพื่อเลื่อนระดับขาราชการ การประเมินบุคคล เพ่ือเล่ือนข้ึนแตงต้ังในตําแหนงท่ีสูงข้ึนและ
การดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการและลูกจาง 

๕.๓  ฝายวินัยและเสริมสรางสมรรถภาพมีหนาท่ีความรับผิดชอบศึกษา 
วิเคราะห เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการดําเนินการทางวินัย หรือทักทวงการ
ดําเนินการทางวินัยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข การอุทธรณและคํารองขอความเปน
ธรรมของขาราชการและลูกจาง จัดทําคูมือการดําเนินการทางวินัย วางมาตรการ ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติเพื่อปลูกฝง สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการมีวินัยและมีทัศนคติท่ีดี ใหคําปรึกษา แนะนํา
ดานการรักษาวินัย การดําเนินการทางดานวินัย และกําหนดแนวทางและเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการและลูกจาง ดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน สํารวจ วิเคราะหหลักสูตรความจําเปนในการฝกอบรมขาราชการและลูกจางในสวนท่ีเปน
ศักยภาพ การปฏิบัติราชการเพื่อจัดทําแผนและพัฒนาบุคลากรรูปแบบตางๆ และดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพและติดตามประเมินผลดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสงขาราชการไปอบรม สัมมนา 
ศึกษา ดูงานและดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล 

๕.๔  ฝายขอมูลบุคคลและบําเหน็จความชอบมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดทํา เก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจาง ศึกษา คนควา จัดทําและพัฒนาระบบ
ขอมูล ขอสนเทศขาราชการ ประมวลและใหบริการดานขอมูลบุคคลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังระเบียบและตอบหารือเกี่ยวกับระเบียบ ควบคุมเกษียณอายุราชการ การแจงการ
เกษียณอายุราชการ และขอแกไขประวัติปเกิด การมอบโลและประกาศเกียรติคุณผูเกษียณอายุ
ราชการ การลาประเภทตางๆ ของขาราชการและลูกจางชั่วคราว การออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ี
ของรัฐ การออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และหนังสือ
รับรองตางๆ แบบประวัติบุคคล (รปภ.๑) จัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนและคาจางประจํา การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนและคาจางประจําป รวมท้ังการดําเนินการเกี่ยวกับ
ประกันสังคมของลูกจางช่ัวคราว ศึกษา วิเคราะห จัดทํา เสนอแนะทําความเห็นเกี่ยวกับการขอ
กําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีคุณสมบัติพิเศษของหนวยงานในสังกัด ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ขอเงินประจําตําแหนง บําเหน็จบํานาญของขาราชการและลูกจางประจํา บําเหน็จตกทอดแก
ทายาท ขาราชการถึงแกกรรม กองทุนบําเหน็จ (กบข.) และกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ
ลูกจางประจํา การขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกขาราชการและลูกจางประจํา และการขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การดําเนินการคัดเลือกขาราชการดีเดน และขาราชการผู
ประพฤติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตของ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

(๒)  สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนมีวิธีดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริหารงานท่ัวไป ไดแก งานสารบรรณ งานธุรการ การดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุ งานการประชุม 
งานประชาสัมพันธ การบริหารงานบุคคลเบื้องตน การจัดทําคําของบประมาณประจําป และ
รวบรวมสถิต ิขอมูล ขาวสาร รวมท้ังงานท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของฝายใดโดยเฉพาะ 

๒.  กลุมงานประสานกิจการเด็กและเยาวชนมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการ
และประสานความรวมมือในงานการพิทักษและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกสําหรับเด็กและเยาวชน การปองกัน บําบัด แกไข ฟนฟูและสงเคราะหเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปญหารุนแรง รวมกําหนดรูปแบบเกี่ยวของกับยาเสพติด หรือจําเปนตองไดรับการ
บําบัด แกไขเปนพิเศษ รวมท้ังปองกันการแพรระบาดของโรค ดําเนินงานและสนับสนุนงานดาน
กิจกรรมชุมชนและการประสานเครือขายความรวมมือ ดําเนินการดานคณะกรรมการสงเคราะห
หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

๓.  กลุมงานขอมูลและสารสนเทศมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนําเสนอ
นโยบายแผนงานเพื่อการกําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมใหสอดคลองกับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและปจจัยผลกระทบ พัฒนาแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนแมบท 
ดําเนินการในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกรม ระบบเครือขายขอมูลและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลและพัฒนาส่ือ
อิเล็กทรอนิค และส่ือในรูปแบบตางๆ ในการเชื่อมโยงขอมูล สถิติ ระบบฐานขอมูลตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงาน สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานใชประโยชนขอมูลเพื่อการวาง
แผนการบริหารงานรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห ประมวลผล สนับสนุนการใหบริการทาง
วิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การหาคาประมาณการสถิติ และคาพยากรณของกรม ให
คําปรึกษาในเทคนิคและวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.  กลุมพัฒนาระบบงานมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
รูปแบบ และกําหนดมาตรฐานงานคดีอาญา คดีครอบครัว การกํากับการปกครอง การดูแล บําบัด 
แกไข ฟนฟู ปองกันและพัฒนา การจัดการศึกษา การฝกอบรมการพยาบาลและสาธารณสุขและ
การสงเคราะหเด็กและเยาวชน ศึกษา คิดคน วิเคราะห วิจัยเพื่อวางระบบรูปแบบ การจําแนก
ประเภทเด็กและเยาวชนเสนอหรือปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ แนวทาง 
รูปแบบและวิธีการแกไข ฟนฟู รวมท้ังงานวิชาการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน กําหนด
รูปแบบเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ทางเลือก เพื่อหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม 
สงเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรม เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดและท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด และการปองกันการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แพรระบาดของโรค ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร
ความรูทางวิชาการ 

๕.  กลุมพัฒนาระบบงานคดีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา คนควา
และวิเคราะห เพื่อพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการประมวลรายงานขอเท็จจริง และการสืบเสาะใน
คดีอาญา คดีครอบครัวและการกํากับ การปกครอง รายงานขอเท็จจริง เสนอหรือปรับปรุง แกไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน นําเสนอนโยบายและแผนงาน 
ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน และวิธีการหันเหคดี
เด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม นิเทศ ใหคําปรึกษา เผยแพรความรูและสนับสนุน
งานวิชาการดานคดี รวมจัดทําแผนงาน โครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนางานคดี ปฏิบัติงาน
เชิงสหวิชาชีพในการใหคําปรึกษาและนําเสนอนโยบาย และวางแผนเกี่ยวกับการจําแนก การ
ปองกัน บําบัด แกไข ฟนฟูและสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนท่ีมีปญหารุนแรง หรือจําเปนตองไดรับ
การบําบัด แกไขเปนพิเศษ รวมกําหนดรูปแบบ แนวทางการดําเนินงานดานการบําบัด แกไข และ
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด รวมท้ังการปองกันและการแพรระบาดของโรค
เอดส 

๖.  กลุมพัฒนาระบบงานพฤตินิสัยมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 
คนควา และวิเคราะหเพื่อพัฒนาและกําหนดรูปแบบ ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางและมาตรฐาน
การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมในดานการอบรม ดูแลการดําเนินชีวิต การ
ปรับเปล่ียนนิสัยและพฤติกรรมการศึกษาและฝกวิชาชีพ นําเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน นิเทศ ใหคําปรึกษา สนับสนุนและนันทนาการสําหรับ
เด็กและเยาวชน รวมจัดทําแผนงาน โครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนางานปองกัน บําบัด 
แกไข ฟนฟู สงเคราะหเด็กและเยาวชน ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพในการใหคําปรึกษาและนําเสนอ
นโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการจําแนกประเภทการปองกัน บําบัด แกไข ฟนฟูและสงเคราะห
เด็กหรือเยาวชนที่มีปญหารุนแรงหรือจําเปนตองไดรับการบําบัด แกไขเปนพิเศษ จัดทําแผนรักษา
ความปลอดภัย และเฝาระวัง ศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนา ซักซอม
แผนการรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง รวมกําหนดรูปแบบ แนวทางการดําเนินงานดานการ
บําบัด รักษาและฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด รวมท้ังการปองกันและการแพร
ระบาดของโรคเอดส 

๗.  กลุมพัฒนาระบบงานพยาบาลและการสาธารณสุขมีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการศึกษา คนควา วิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานการพยาบาล งานสาธารณสุข งานอนามัยและส่ิงแวดลอมของหนวยพยาบาลในสถานควบคุม 
โดยใหครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพ 
กําหนดหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติดานโภชนาการ สุขาภิบาลอนามัย อาชีวอนามัย ในสถานควบคุม 
ศึกษา วิเคราะหหาสาเหตุของโรคระบาดในสถานควบคุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติในการควบคุมการเกิดโรคระบาดนิเทศและใหคําปรึกษาดานการพยาบาล งานสาธารณสุข
และอนามัยในสถานควบคุม รวมกําหนดแผนงานโครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปองกัน บําบัด แกไข ฟนฟูและสงเคราะหเด็กและเยาวชน ประสานงานทางวิชาการพยาบาลและ
สาธารณสุขกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพ ใหการใหคําปรึกษาและนําเสนอ
นโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการจําแนกการปองกัน บําบัด แกไข ฟนฟูและสงเคราะหเด็กหรือ
เยาวชนท่ีมีปญหารุนแรงหรือจําเปนตองไดรับการบําบัด แกไขเปนพิเศษ รวมกําหนดรูปแบบ 
แนวทางการดําเนินงานดานการบําบัด แกไขและฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
รวมท้ังการปองกันและการแพรระบาดของโรค 

๘.  กลุมพัฒนาระบบงานจิตวิทยามีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 
คนควา วิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ กําหนดมาตรฐานการจําแนกและแนวทางปฏิบัติงาน
ดานจิตวิทยา ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลดานจิตวิทยา การแกไขเด็กและเยาวชนกระทําผิด 
และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อกําหนดเกณฑมาตรฐานขอมูลทางดานจิตวิทยา เพื่อการหันเหคดี
ออกจากกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือทดสอบ
ทางจิตวิทยา รูปแบบ วิธีการปองกัน บําบัด แกไข ฟนฟูเด็กและเยาวชน นิเทศ ใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนงานวิชาการดานจิตวิทยา รวมกําหนดแผนงาน โครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนา
งานปองกันบําบัด แกไข ฟนฟูเด็กและเยาวชน ประสานงานทางวิชาการดานจิตวิทยากับหนวยงาน
องคกรท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพ ในการใหคําปรึกษาและนําเสนอนโยบายและวางแผน
เกี่ยวกับการปองกัน บําบัด แกไข ฟนฟูแลสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนท่ีมีปญหารุนแรงหรือ
จําเปนตองไดรับการบําบัด แกไขเปนพิเศษ รวมกําหนดรูปแบบ แนวทางการดําเนินงานดานการ
บําบัด แกไข และฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด รวมท้ังการปองกันและการแพร
ระบาดของโรค 

๙.  กลุมพัฒนาระบบงานจิตวิทยามีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 
คนควา วิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ กําหนดมาตรฐานการจําแนกและแนวทางปฏิบัติงาน
ในการบําบัด แกไข ฟนฟู ปองกัน พัฒนาและสงเคราะหเด็กและเยาวชนของนักสังคมสงเคราะห 
นิเทศ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนงานวิชาการดานสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห รวมกําหนด
แผนงาน โครงการฝกอบรมบุคลากร ประสานงานทางวิชาการดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
กับหนวยงานองคกรท่ีเกี่ยวของปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพในการใหคําปรึกษาและนําเสนอนโยบาย
และวางแผนเกี่ยวกับการจําแนก การปองกัน บําบัด แกไข ฟนฟูและสงเคราะหเด็กหรือเยาวชนท่ี
มีปญหารุนแรงหรือจําเปนตองไดรับการบําบัด แกไขเปนพิเศษ รวมกําหนดรูปแบบ แนวทางการ
ดําเนินงานดานการบําบัด แกไขและฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด รวมท้ังการ
ปองกันและการแพรระบาดของโรค 

๑๐.  กลุมแผนงานงบประมาณและติดตามประเมินผลมีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการเสนอแนะแนวการกําหนดนโยบาย รวมท้ังจัดทําแผน ประสานแผนการปฏิบัติงานของ
กรมใหเปนไปตามแผนแมบทและนโยบายของกระทรวง เสนอแนะนโยบาย จัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของกรม ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด จัดทํารายงานผลงานประจําป และ
รายงานอื่นที่เกี่ยวของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๑.  ฝายแผนงานและงบประมาณมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห เสนอความเห็นในการจัดทํานโยบายของกรม จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการจัดทํา
แผนแมบท แผนกลยุทธและปฏิบัติการของกรม กําหนดและพัฒนาวิธีการวางแผน เสนอแนะ
นโยบายในการขอต้ังและจัดทําคําของบประมาณประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตร เปาหมาย
การใหบริการ และแผนงานโครงการของกรม ศึกษา วิเคราะหสภาพและลักษณะปญหาท่ีเกี่ยวของ
กับภารกิจของกรม เพื่อจัดทําแผนและประสานการดําเนินการตามแผนงาน สงเสริม นิเทศ ให
คําปรึกษา แนะนํา การจัดทําแผนงานโครงการงบประมาณของสวนราชการในสังกัด 

๑๒.  ฝายติดตามและประเมินผลมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรงรัด 
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด ใหเปนไปตามนโยบายและแผนของ
กรม ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รายงานผลการ
ดําเนินงานของกรมตอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการ
ในการติดตามผล การประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการ
ตามภารกิจของหนวยงานในสังกัด นิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนําและเผยแพรวิทยาการเกี่ยวกับการ
รายงานผลการดําเนินงานแกหนวยงานในสังกัด รวบรวมและจัดทํารายงานประจําป 

(๓)  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีวิ ธีการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งาน
การเงิน-บัญชี งานพัสดุ อาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ งานบริหารบุคคลเบื้องตน การเสนอขอ
งบประมาณประจําป งานประชาสัมพันธ งานประชุม ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ การประสานงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็ก
และเยาวชน การตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูมาเย่ียมชม ดําเนินการเกี่ยวกับการรับตัว
เด็กและเยาวชนผูกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดจากพนักงานสอบสวน จัดสงเด็ก
และเยาวชนไปยังสถานแรกรับพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแก
บิดา มารดา ผูปกครองหรือเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมาติดตอ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาและใหบริการ
คนหาสํานวนคดี ตรวจสอบและลงทะเบียนคํารองขอผัดฟองและคืนตัวพรอมจัดทําทะเบียนคุม 
เก็บรักษาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ หรือทรัพยสินมีคาของผูเยาว ตลอดจนรวบรวมและจัดทําขอมูล
สถิติประเภทตางๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒.  กลุมงานประมวลขอเท็จจริงคดีอาญามีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการ
สืบเสาะและสอบขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและจากบุคคลท่ี
เก่ียวของ จัดทํารายงานขอเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแกไขเด็กและเยาวชนเสนอตอ
ศาล ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันตัวเด็กและเยาวชนในชั้นสถานพินิจฯ รวมท้ังดําเนินการ
สืบสวนและสอบสวน เพื่อพิจารณาอนุญาตในกรณีท่ีผูเสียหายขอฟองคดีอาญา และจําแนกเพื่อ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.  กลุมงานประมวลขอเท็จจริงคดีครอบครัวมีหนาที่ความรับผิดชอบดําเนินการ
สืบเสาะและสอบขอเท็จจริง ตามคําส่ังศาลในดคีครอบครัวท่ีย่ืนคําฟองหรือคํารองตอศาลเพื่อขอ
ดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูเยาวในคดีครอบครัวท่ีผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย 
รวบรวมหลักฐานและจัดทํารายงานขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนอตอศาลเพื่อประกอบการ
พิจารณาคดี รวมท้ังไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความในคดีครอบครัวและประมวลความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอตอศาล 

๔.  กลุมงานกํากับการปกครองมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง
ดูแลผูเยาว กํากับ ดูแลทรัพยสินของผูเยาวในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหกํากับผูใชอํานาจปกครอง
พิจารณาเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของผูเยาว ควบคุม ดูแลการทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
ของผูเยาว ทําการเก็บรักษาหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิหรือทรัพยสินมีคาของผูเยาว ตลอดจน
ติดตาม ตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและผลประโยชนในทรัพยสินของผูเยาวจนกวาจะมี
การยุติ กํากับการปกครอง พรอมทั้งรวบรวมและรายงานขอเท็จจริง และการปฏิบัติหนาท่ีของผู
กํากับการปกครองและผูปกครองตอศาล 

๕.  สวนประสานกิจกรรมชุมชนมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับทดสอบและ
ประเมินผลทางจิตวิทยา ใหคําแนะนํา ปรึกษา ติดตาม และสงเคราะห ชวยเหลือเด็กและเยาวชน
และครอบครัวท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมซ่ึงอยูระหวางการประกันตัวชั่วคราวและภายหลังจาก
ศาลพิพากษาและมีคําส่ัง บริการใหคําปรึกษาแกครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาและ
บุคคลท่ัวไป ดําเนินงานเกี่ยวกับการบําบัด ฟนฟู ปองกัน พัฒนา สงเคราะหเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวเพื่อดํารงไวซ่ึงครอบครัวท่ีสมบูรณ ดําเนินการดานกิจกรรมชุมชนและประสานความ
รวมมือเพื่อการพิทักษและคุมครองสิทธิเด็กดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

๖.  ศูนยแรกรับเด็กและเยาวชน (บานเมตตา) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรับตัวเด็กและเยาวชนชาย/หญิง ซ่ึงตองหาวากระทําความผิด ใหการดูแลในระหวางสอบสวน
และพิจารณาคดีดวยการใหการอภิบาล ดูแลเรื่องการกินอยูหลับนอนของเด็กและเยาวชน ศึกษา 
คนควา วิเคราะหสาเหตุแหงการกระทําผิดเพื่อพิจารณาจําแนกเด็กและเยาวชน และกําหนด
แนวทางแกไข ศึกษา วิเคราะหพฤติกรรมและความประพฤติของเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคล 
จัดทํารายงาน จําแนกเด็กและเยาวชน บําบัด แกไข ฟนฟูเบื้องตน ปลูกฝง เสริมสรางระเบียบ 
วินัย จริยธรรม ศีลธรรมและขนมธรรมเนียมอันดีงามเสริมสรางสุขภาพ พลานามัย ตลอดจน
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหการสงเคราะห ชวยเหลือแก
เด็กและเยาวชน ใหคําแนะนํา ปรึกษา และเอื้ออํานวยความสะดวกแกบิดา มารดา ผูปกครองหรือ
บุคคลอื่นๆ ที่มาติดตอเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้งในดานการดําเนินคด ีการควบคุม ดูแลและการ
จัดกิจกรรมตางๆ 

๖.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
งานสารบรรณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ อาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคล
เบื้องตน การเสนอของบประมาณประจําป งานประชาสัมพันธ ประชุม จัดทําและรวบรวมสถิติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอมูล ประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ตอนรับและอํานวยความ
สะดวกแกผูมาเย่ียมชม จัดทํารวบรวม ควบคุม ดูแลรักษาสมุดประจําตัวเด็กและเยาวชน ให
คําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมาติดตอ 
จัดทําทะเบียนคุม รักษา สงคืนเอกสารหรือทรัพยสินและเงินฝากของเด็กและเยาวชน รวมท้ัง
ดําเนินการสงตัวเด็กและเยาวชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๖.๒  กลุมงานพัฒนาพฤตินิสัยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุน สงเสริม 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสํานึก คานิยมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ใหการอบรมจริยธรรม
ศีลธรรม ปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณีแกเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพ และปรับเปล่ียนทัศนคติพฤติกรรมเด็กและเยาวชน จัดทําแผนการรักษาความ
ปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยและเฝาระวัง รักษา วิเคราะห พฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อ
พัฒนา ซักซอม การรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง การวางแผนและดําเนินการตรวจคนใน
สถานควบคุม 

๖.๓  งานอภิบาลและการพินิจมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการ
อภิบาล การจัดสวัสดิการดานการกินอยูหลับนอนและการใหการสงเคราะหแกเด็กและเยาวชนใน
สถานควบคุมจัดทําบันทึกรายละเอียดประวัติเบื้องตนของเด็กและเยาวชน เพื่อวางแผนจัดการ
ดูแลความเปนอยูใหเหมาะสมเปนรายบุคคล ปกครองดูแลเด็กและเยาวชนใหอยูในกฎ ระเบียบ 
วินัย และการปฏิบัติงานในสถานควบคุม การเย่ียมญาติ พิจารณาเสนอความดีความชอบ และ
ความเห็นเกี่ยวกับการเล่ือนช้ันลดช้ันของเด็กและเยาวชน ศึกษา วิเคราะหพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนเพื่อประกอบการพิจารณาจําแนกและบําบัด แกไข ฟนฟ ู

๖.๔  กลุมงานบําบัดแกไขฟนฟูมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะหปญหา สาเหตุหรือปจจัยของการกระทําความผิดในดานตางๆ ตรวจสุขภาพ
กายและจิตของเด็กและเยาวชนเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมบําบัด แกไขเบื้องตน และสรุป
รายงานผลการจําแนกเด็กและเยาวชน พรอมแนวทางแกไขเด็กและเยาวชน ตลอดจนใหการ
รักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพโภชนาการ การดูแลอนามัยและส่ิงแวดลอมในสถานควบคุม 
สงเสริมทักษะการปรับตัว สนับสนุนเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมท่ีจะดํารงชีวิตในสังคม 
ใหบริการและสงเคราะหชวยเหลือเด็กและเยาวชนอยางเหมาะสมและเตรียมเด็กและเยาวชน เพื่อ
การสงตอภายหลังมีคําพิพากษา 

(๔)  สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินงานเกี่ยวกับงานสาร

บรรณ การเงิน-บัญชี งานพัสดุ อาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตน 
การเสนอของบประมาณประจําปของสถานพินิจ งานประชาสัมพันธ งานประชุม ดําเนินการ
เกี่ยวกับคณะกรรมการตางๆ ท่ีเก่ียวของ การประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน การตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูมาเย่ียมชม 
ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับตัวเด็กและเยาวชนผูกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความผิดจากพนักงานสอบสวนพิมพลายนิ้วมือ จัดทําประวัติและจัดสงเด็กและเยาวชนไปยังสถาน
แรกรับพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกบิดา มารดา ผูปกครอง
หรือเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมาติดตอ ดูแล เก็บรักษาและใหบริการคนหาสํานวนคดี ตรวจสอบและ
ลงทะเบียนคํารองขอ ผัดฟองและคืนตัว พรอมจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ 
หรือทรัพยสินมีคาของผูเยาว ตลอดจนรวบรวมและจัดทําสถิติขอมูลประเภทตางๆ 

๒.  กลุมงานคดีมีหนาที่ความรับผิดชอบดําเนินการสืบเสาะและสอบขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ จัดทํารายงานขอเท็จจริง
และความเห็นเกี่ยวกับการแกไขเด็กและเยาวชนเสนอตอศาล ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอประกัน
ตัวเด็กและเยาวชนในชั้นสถานพินิจ รวมท้ังดําเนินการสืบสวนและสอบสวน เพื่อพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ผูเสียหายขอฟองคดีอาญา และจําแนกเพื่อกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การหันเหคดี
ออกจากกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ดําเนินการสืบเสาะและ
สอบขอเท็จจริงตามคําสั่งศาลในคดีครอบครัวที่ย่ืนคําฟองหรือคํารองตอศาลเพื่อขอดําเนินการใด 
ๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูเยาวในคดีครอบครัวท่ีผูเยาวมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย รวบรวม
หลักฐานและจัดทํารายงานขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนอตอศาล เพื่อประกอบการพิจารณาคดี 
รวมท้ังไกลเกล่ีย ประนีประนอมยอมความในคดีครอบครัวและประมวลความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเสนอตอศาล ดําเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแลผูเยาว กํากับ ดูแลทรัพยสินของ
ผูเยาวในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหกํากับผูใชอํานาจปกครอง พิจารณาเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ผูเยาว ควบคุม ดูแลการทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของผูเยาว ทําการเก็บรักษาหลักฐาน
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิหรือทรัพยสินมีคาของผูเยาวตลอดจนติดตาม ตรวจสอบความถูกตองของ
ทรัพยสินและผลประโยชนในทรัพยสินของผูเยาวจนกวาจะมีการยุติการกํากับการปกครอง พรอม
ทั้งรวบรวมและรายงานขอเท็จจริงและการปฏิบัติหนาท่ีของผูกํากับการปกครองและผูปกครองตอ
ศาล 

๓.  กลุมงานประสานกิจกรรมชุมชนมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
การทดสอบและประเมินทางจิตวิทยา ใหคําแนะนํา ปรึกษา ติดตามและสงเคราะห ชวยเหลือเด็ก
และเยาวชนและครอบครัวเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงอยูระหวางการประกันตัวช่ัวคราวและ
ภายหลังจากศาลพิพากษาหรือมีคําส่ัง บริการใหคําปรึกษาแกครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ปญหาและครอบครัว เพื่อดํารงไวซ่ึงครอบครัวท่ีสมบูรณ ดําเนินการดานกิจกรรมชุมชนและ
ประสานความรวมมือ เพื่อการพิทักษและคุมครองสิทธิเด็ก ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท 

๔.  สถานแรกรับเด็กและเยาวชนมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับรับ
ตัวเด็กและเยาวชนชาย/หญิง ซ่ึงตองหาวากระทําความผิด ใหการดูแลในระหวางสอบสวนและ
พิจารณาคดีดวยการใหการอภิบาล ดูแลเรื่องการกินอยูหลับนอนของเด็กและเยาวชน ศึกษา 
คนควา วิเคราะหสาเหตุแหงการกระทําผิดเพื่อพิจารณาจําแนกเด็กและเยาวชนและกําหนด
แนวทางการแกไข ศึกษา วิเคราะหพฤติกรรมและความประพฤติของเด็กและเยาวชนเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๖ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายบุคคล จัดทํารายงานจําแนกเด็กและเยาวชน บําบัด แกไข ฟนฟูเบื้องตน ปลูกฝง เสริมสราง
ระเบียบ วินัย จริยธรรม ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงาม เสริมสรางสุขภาพ พลานามัย 
ตลอดจนดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหการสงเคราะห 
ชวยเหลือแกเด็กและเยาวชน ใหคําแนะนําปรึกษาและเอื้ออํานวยความสะดวกแกบิดา มารดา 
ผูปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีมาติดตอเก่ียวกับตัวเด็กและเยาวชน ท้ังในดานการดําเนินคดี การ
ควบคุม และการจัดกิจกรรมตางๆ 

๔.๑  งานธุรการมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาร
บรรณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ อาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคลเบื้องตน 
ยกเวนกรณีเสนอความดีความชอบ การเสนอของบประมาณประจําป งานประชาสัมพันธ ประชุม 
จัดทําและรวบรวมสถิติขอมูลเด็กและเยาวชน ประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน ตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูมาเย่ียมชม จัดทํารวบรวม ควบคุม ดูแล รักษาสมุด
ประจําตัวเด็กและเยาวชน ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือ
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีมาติดตอ จัดทําทะเบียนตางๆ เก็บรักษา สงคืนเอกสารหรือทรัพยสินและเงิน
ฝากของเด็กและเยาวชน รวมทั้งดําเนินการสงตัวเด็กและเยาวชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๔.๒  กลุมงานพัฒนาพฤตินิสัยมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับให
การอภิบาลดูแลการกินอยูหลับนอนของเด็กและเยาวชน ศึกษา วิเคราะหพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนเปนรายบุคคล เพื่อประกอบการจําแนกและบําบัด แกไข ฟนฟู วางแผนและดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบําบัด แกไขและพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุน สงเสริม 
ปรับเปลี่ยนเจตคต ิสรางจิตสํานึกปลูกฝงคานิยมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ใหการอบรม
จริยธรรม เสริมสรางระเบียบ วินัยแกเด็กและเยาวชน จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัย และ
เฝาระวังรักษา วิเคราะหพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนา ซักซอมแผนการรักษาความ
ปลอดภัยอยางตอเนือ่ง 

๔.๓  กลุมงานบําบัด แกไข ฟนฟูมีหนาท่ีความรับผิดชอบศึกษาวิเคราะหปญหา 
สาเหตุหรือปจจัยของการกระทําความผิดในดานตางๆ การตรวจสุขภาพกายจิตของเด็กและ
เยาวชน เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมบําบัด แกไขเบื้องตน และสรุปรายงานผลการจําแนกเด็ก
และเยาวชน พรอมแนวทางแกไขเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคล ตลอดจนใหการรักษาพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพโภชนาการ การดูแลอนามัยและส่ิงแวดลอมในสถานควบคุม สงเสริมทักษะการ
ปรับตัว สนับสนุนเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมท่ีจะดํารงชีวิตในสังคม ใหบริการและ
สงเคราะหชวยเหลือเด็กและเยาวชนอยางเหมาะสม และเตรียมเด็กและเยาวชนเพื่อการสงตอ
ภายหลังมีคําพิพากษา 

(๕)  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนมีวิธีดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไปมีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไป 

ไดแก งานสารบรรณ งานธุรการ รับตัวและจัดทําสมุดประวัติและทะเบียนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
ตรวจสอบ อายัดและรายงานยอดเด็กและเยาวชน งานการเงิน บัญชีจัดซ้ือจัดจาง จัดทําคําขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๗
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

งบประมาณรายจายประจําป พัสดุ ครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ งานการประชุม งาน
ประชาสัมพันธ งานอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการและเย่ียมชมกิจการ การบริหารงาน
บุคคลเบื้องตน การรวบรวมและรายงานสถิติขอมูลตางๆ ประสานงานท่ัวไป และจัดเก็บ รักษา 
สงคืนเอกสารหรือทรัพยสินและเงินฝากของเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการปลอยตัว ดําเนินการ
เกี่ยวกับคณะกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

๒.  กลุมงานประสานกิจกรรมชุมชนมีหนาท่ีความรับผิดชอบรวมจัดทําโครงการ
และแผน ประสานแผนตามโครงการขอตกลงความรวมมือในงานการพิทักษและคุมครองสิทธิเด็ก 
ประสานชุมชน ขยายและแสวงหาเครือขายความรวมมือดานทรัพยากร และความรูทางวิชาการใน
การบําบัด แกไข ฟนฟูเด็กและเยาวชน สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนําดานเด็กและเยาวชน 
ครอบครัว รวมท้ังเผยแพรขอมูลแกประชาชนท่ัวไป หนวยงานความรวมมือและองคกรอื่นๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพ ดานกิจกรรมชุมชน และประสานเครือขายเพื่อการ
บําบัด แกไข ฟนฟูและสงเคราะหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดท่ีมีปญหารุนแรง และท่ีเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด ตลอดจนประเมินติดตามและรายงานผล ประสานความรวมมือกับชุมชนเพื่อสราง
ความพรอมในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับสูสังคม รวมสรางชุมชนเขมแข็งกับชุมชนเพื่อ
สงเสรมิ ปองกันและพัฒนาเด็กและเยาวชนมิใหกระทําผิด 

๓.  กลุมงานพัฒนาพฤตินิสัยมีหนาที่ความรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับอภิบาล
และใหคําปรึกษา แนะนําในการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน ศึกษา วิเคราะห
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อประกอบการจําแนกและติดตามประเมินผลการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมอยางตอเนื่อง พรอมท้ังจัดทํารายงานผลปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพในการกําหนด
แผนการบําบัด แกไข ฟนฟูเปนรายบุคคลและการดําเนินการตามแผน ควบคุม ดูแลและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน สงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
ระเบียบ วินัย ปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม รวมท้ังการรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เคารพ ยึดม่ันในสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบบประชาธิปไตย 
จัดการศึกษาดานวิชาสามัญและวิชาชีพ และจัดทําแผนการสอน พัฒนาการเรียน การสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา รวมท้ังการวัดและประเมินผล จัดทําโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และรวมจัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยและเฝาระวัง ศึกษา วิเคราะห
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง ติดตอ
ประสานงานเกี่ยวกับการศึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 

๔.  กลุมงานบําบัดแกไขฟนฟูมีหนาท่ีความรับผิดชอบปฏิบัติงานเชิงสหวิชาชีพ
ในการจําแนก การกําหนดแผนการบําบัด แกไข ฟนฟู ติดตามประเมินและสรุปรายงานผลเพื่อ
ปรับแผนใหเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแตละราย บําบัด แกไข ฟนฟูเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ครอบครัว เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ พฤติกรรม และพัฒนาทักษะชีวิต ใหการรักษาพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพ โภชนาการ การดูแลอนามัยและส่ิงแวดลอมในสถานควบคุม ดําเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการและใหการสงเคราะหแกเด็กและเยาวชน ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปลอยตัวเด็กและ
เยาวชน ไดแก ขอปลอยกอนกําหนด ขอปลอยข้ันตํ่า ขอปลอยปกติ กรณีพิเศษลดและขยาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๘ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระยะเวลาฝกอบรบการขออนุญาตออกนอกสถานที่ควบคุม การลาเย่ียมบาน ขอยายสถานควบคุม
และอื่นๆ ดําเนินการเตรียมความพรอมกอนกลับสูสังคม ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายใน
ภายนอกองคกรในการดําเนินการตามแผนบําบัด และการปองกันการกระทําความผิดซ้ํา 

นอกจากนี้ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีกลุมงานภายในอีก ๓ กลุม
งาน คือ 

๑.  ผูตรวจราชการกรมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการดานงานตรวจราชการใน
หนวยงานราชการ ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน อํานาจหนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึงตรวจ แนะนํา ชี้แจงนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตามความกาวหนา ความสําเร็จ ปญหา อุปสรรคและรับทราบขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานโครงการ ตลอดจนผลกระทบอันจะพึงมี รวมท้ังตรวจสอบ
คุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหนวยงานในกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ศึกษา 
ประมวล วิเคราะห ประเมินผลและเสนอแนะตออธิบดี เพื่อทราบและพิจารณาหรือวินิจฉัยส่ังการ 
ตรวจนิเทศงานตามภารกิจของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน รวมท้ังตรวจใหคําแนะนํา
ดานการบริหารงานและบริหารบุคคล 

๑.๑  ผูตรวจราชการกรมมีวิธีดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.๑.๑  ดําเนินการตรวจ ติดตามและใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของ

หนวยงานในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
๑.๑.๒  งานตามนโยบายรัฐบาล การปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชัน 

ปองกัน แกไขปญหายาเสพติดและประหยัดพลังงาน 
๑.๑.๓  งานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม งานยุติธรรมจังหวัด การบําบัด 

แกไข ฟนฟู สงเคราะหเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
๑.๑.๔  งานตามนโยบายกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน การนํา

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม จําแนกประเภท
เด็กและเยาวชน ประสานเครือขายและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบําบัด แกไข ฟนฟู อภิบาล
ดูแลและปองกันการหลบหนีของเด็กและเยาวชน 

๑.๑.๕  งานตามยุทธศาสตรกรม พัฒนากลไกการคุมครองสิทธิและประโยชน
ของผูเยาวในการสืบเสาะ พินิจ กํากับการปกครอง การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน ผูตองหาและ
ผูกระทําผิด ฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการฝกและอบรมในคดียาเสพติดท่ีศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง 

๑.๒  กลุมพัฒนาระบบบริหารมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ 
ติดตาม แกไขปญหาการดําเนินการหลักการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ อํานาจหนาท่ีดังกลาว 
ใหรวมถึง 

-  การนําระบบบริหารจัดการภาครัฐมาใชในหนวยงาน 
-  ประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๙ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

-  วางแผนใหคําปรึกษา แนะนํา เรงเรา ประสานและกําหนดการบริหารให
เปนไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๓/๑) 

๑.๒.๑  กลุมพัฒนาระบบบริหารมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
วางแผน ใหคําปรึกษา แนะนํา เรงเรา ประสานและกํากับดูแลการบริหารของ

หนวยงานในสังกัดของสวนราชการ ใหเปนไปตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (มาตรา ๓/๑) ติดตามและแกไขปญหาในการดําเนินการหลังการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
สนับสนุน ดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ เปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดประสานการดําเนินงานกับ ก.พ.ร. รวมท้ังการจัดทํารายงานประจําปท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
งานราชการของสวนราชการเสนอตอ ก.พ.ร. 

๑.๓  กลุมตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชี การบริหารงานพัสดุและทรัพยสินของกรม ให
เปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และเสนอแนะวิธีหรือมาตรการใน
การปรับปรุง แกไข เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรวจสอบการดําเนินงาน 

๑.๓.๑  กลุมตรวจสอบภายในมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การ

บริหารพัสดุ และทรัพยสินของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง ตามมติคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบความถูกตอง และความเชื่อถือไดของ
ขอมูลและตัวเลขตางๆ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและความสําคัญของ
เรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือ
มาตรการในการปรับปรุง แกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบระบบ
ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยงานในสังกัดใหมีความเหมาะสมกับประเภทของ
ทรัพยสินนั้นๆ วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร
ของหนวยงานในสังกัดกรม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จัดทําแผนการตรวจและระบบ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายในของกระทรวง 

สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอของกรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน 

สํานักงานเลขานุการกรม 
ฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

อาคารซอฟแวรปารค ชั้น ๑๖ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
รหัสไปรษณีย ๑๑๑๒๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๘๐๐๔-๕ โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๘๐๐๕ 

สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ อาคารซอฟแวรปารค ชั้น ๑๘ ถนนแจงวัฒนะ ตําบล

คลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๑๒๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๘๐๑๓, 
๐ ๒๕๐๒ ๘๐๒๒ โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๘๐๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๐ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๗.  กรมราชทัณฑ 
กรมราชทัณฑ มีการจัดโครงสรางและอํานาจหนาท่ี วิธีดําเนินงานและสถานท่ี

ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร ดังน้ี 
ราชการบริหารสวนกลาง 
๑.  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไปของ

กรมและราชการอื่นท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาท่ี
ดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  การปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๒.  กองการเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เวนแตการฝกอบรม 
๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
๓.  กองคลังมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ 

อาคาร สถานท่ี และยานพาหนะของกรม 
๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๔.  กองนิติการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการดานกฎหมายตามกฎหมาย วาดวยการราชทัณฑและกฎหมายอื่น

ท่ีเก่ียวของ 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง

แพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม 
๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับท่ีดินเพื่อประโยชนในกิจการของกรม รวมท้ังการจัดตั้ง 

ยุบเลิก หรือยายเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง 
๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๕.  กองบริการทางการแพทยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  กําหนดหลักเกณฑ พัฒนาแนวทางการปฏิบัติ ควบคุม กํากับ สนับสนุนและ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการแพทย สาธารณสุข สุขาภิบาล และอนามัยส่ิงแวดลอม
ในเรือนจํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๑ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.  ศึกษา วิเคราะห พัฒนาการสงเสริมสุขภาพ การบําบัด รักษา และการฟนฟู
สมรรถภาพผูตองขังปวย 

๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๖.  กองแผนงานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและ

แผนแมบทของกระทรวง 
๒.  วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปในสวนของแผนงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการของกรม และรวมกับกองคลังในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ใหกับหนวยงาน 

๓.  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณตามแผนงาน
โครงการของหนวยงาน 

๔.  กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบการสํารวจผูตองราชทัณฑ 
๕.  ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร และระบบ

ฐานขอมูล เพื่อการประสานเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๗.  ทัณฑสถานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ควบคุมผูตองขังท่ีแยกประเภทแลวตามกฎหมาย วาดวยการราชทัณฑ 
๒.  ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง 
๓.  จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพแก

ผูตองขัง 
๔.  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง 
๕.  จัดสวัสดิการใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง รวมทั้ง

ดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๘.  เรือนจํากลางมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ควบคุมนักโทษเด็ดขาดท่ีมีกําหนดโทษซ่ึงอยูในอํานาจการควบคุมตามท่ี

กําหนดผูตองขังอุกฉกรรจ และผูตองขังอ่ืนๆ ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังตามกฎหมาย 
๒.  ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง 
๓.  จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพแก

ผูตองขัง 
๔.  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๒ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕.  จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง 
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล 

๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๙.  เรือนจําพิเศษมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ควบคุมผูตองขังซ่ึงเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาลท่ี

เรือนจําตั้งอยูและนักโทษเด็ดขาดท่ีมีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามท่ีกําหนด 
๒.  ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง 
๓.  จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพแก

ผูตองขัง 
๔.  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง 
๕.  จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง 

รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๑๐.  สถานกักกันมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ควบคุมผูถูกกักกันตามกฎหมาย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
๒.  ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูถูกกักกัน 
๓.  จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรมและฝกวิชาชีพแกผูถูก

กักกัน 
๔.  จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะหและพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูถูกกักกัน 

รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
๕.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๑๑.  สถานกักขังมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ควบคุมผูตองกักขังตามกฎหมาย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
๒.  ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองกักขัง 
๓.  จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรมและฝกวิชาชีพแกผู

ตองกักขัง 
๔.  จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองกักขัง 

รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
๕.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๓
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๒.  สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรม และพัฒนาขาราชการและลูกจางประจํา 

ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
๒.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๑๓.  สํานักทัณฑปฏิบัติมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  กําหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดานทัณฑปฏิบัติ 

ท้ังการจัดทําทะเบียนประวัติผูตองขัง การยายผูตองขัง การลดวันตองโทษจําคุก การเล่ือน ลดชั้น 
การลา การขอพระราชทานอภัยโทษ และการพักการลงโทษ 

๒.  กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงาน รวมท้ังติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานดานทัณฑปฏิบัติของเรือนจํา ใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน 

๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๑๔.  สํานักทัณฑวิทยามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ และ

วิธีการดานการควบคุมผูตองขัง และระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจําหรือทัณฑสถาน 
๒.  เปนศูนยกลางการเผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการดานอาชญาวิทยา

และทัณฑวิทยา 
๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติตอผูตองขังชาวตางประเทศและ

ความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญาท่ีมีกฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม 
ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศดาน
ความชวยเหลือและความรวมมือในดานการราชทัณฑ รวมท้ังการประชุมและการเจรจาตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๑๕.  สํานักพัฒนาพฤตินิสัยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  กําหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ และวิธีการดานการพัฒนาพฤตินิสัย

ของผูตองขัง การจัดการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การเสริมสรางสมรรถนะ การฝกวิชาชีพและการ
สงเสริมผลิตภัณฑจากฝมือแรงงานผูตองขัง 

๒.  กําหนดหลักเกณฑ ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําการ
ดําเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารเงิน ผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง 

๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๑๖.  ผูตรวจราชการกรมราชทัณฑมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๔ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  ตรวจราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบกรมราชทัณฑ 
วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒.  เขารวมประชุมในหนวยงานหรือหนวยงานอื่น ตามที่อธิบดีมอบหมาย 
๓.  เรียกประชุมเจาหนาท่ีในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจง ซักซอมขอ

ราชการ 
๔.  เขาไปในสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทุกประเภทของ

หนวยงานในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชนแกการตรวจราชการ 
๕.  สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง หรือสอบสวนทางวินัยตามท่ีไดรับมอบหมาย 

และใหมีอํานาจเรียกบุคคล เอกสาร พยานหลักฐานจากหนวยงานมาตรวจสอบ สอบถาม
ขอเท็จจริง ความเห็นและอื่นๆ 

๖.  ส่ังการ ยับย้ัง เรงรัดหรือแกไขขอบกพรอง ปญหา อุปสรรคตางๆ ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการของหนวยงานท่ีปฏิบัติผิดไปจากนโยบาย แผน แผนงาน งานโครงการ 
กฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยใหส่ังเปนลายลักษณอักษรแลวรีบ
รายงานอธิบดีทราบ หรือพิจารณาสั่งการตอไป 

๗.  เสนอความเห็นตออธิบดี ในการพิจารณาความดีความชอบ หรือพิจารณา
โทษทางวินัย รวมตลอดถึงแตงต้ัง โยกยายเจาหนาที่อันเปนผลจากการตรวจราชการ 

๘.  เสนอความเห็นตออธิบดี เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพื่อใหมีความ
สอดคลอง มีผลในทางปฏิบัติและพัฒนาอยูเสมอ 

๑๗.  หนวยตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการชวยฝายบริหารตรวจสอบ ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพยสินของกรม
ราชทัณฑ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย 
ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล และประหยัด เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ใหเปนไปโดยถูกตองและประหยัด โดย
รับผิดชอบตรวจสอบเงินทุกประเภทของกรมราชทัณฑ ท้ังท่ีเปนเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 

๑๘.  สํานักสังคมสงเคราะหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  กําหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางสังคม

สงเคราะหของเรือนจํา/ทัณฑสถาน ในการจัดทําทะเบียนประวัติผูตองขัง การจําแนกลักษณะ
ผูตองขัง การแกไข ฟนฟูผูตองขัง การจัดสวัสดิการและการสงเคราะหผูตองขัง รวมท้ังเด็กใน
ความดูแลของผูตองขังท่ีติดเขามาในเรือนจําและทัณฑสถาน การนําชุมชนและสาธารณชนเขามามี
สวนรวมในการเตรียมความพรอมผูตองขัง การปลอยพนโทษ รวมท้ังการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ
ผูพนโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๕ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.  กํากับ ดูแล สนบัสนนุ รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานทางดานการ
สังคมสงเคราะหของเรือนจําและทัณฑสถาน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๓.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๑๙.  กองโยธาและส่ิงแวดลอมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  สํารวจ ออกแบบส่ิงกอสรางในการปรับปรุง ขยาย ตอเติม อาคาร สถานท่ี

ของเรือนจําและทัณฑสถาน ใหเปนไปตามหลักทัณฑวิทยาและสถาปตยกรรม 
๒.  ศึกษา ตรวจสอบ กําหนดแนวทางและดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม 

สุขาภิบาล ส่ิงแวดลอม และสถาปตยกรรมของเรือนจําและทัณฑสถาน 
๓.  ตรวจสอบและใหคําปรึกษา แนะนําการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีแกเรือนจํา/

ทัณฑสถาน และสิ่งกอสรางตาง ๆ ของกรม 
๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๒๐.  กลุมพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  พิจารณา เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน

เรื่องที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารภายในกรมราชทัณฑ ใหสอดคลองกับนโยบาย
แหงรัฐและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เชน การปรับบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรางของสวนราชการ การปรับระบบกลไกการบริหารราชการและวิธีการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ รวมท้ังประสานการบริหารและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการและลูกจางกรม
ราชทัณฑ 

๒.  พัฒนาระบบบริหารของหนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาโดยนําวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี การมอบอํานาจ การลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการพัฒนาการ
บริหารอยางเปนผล 

๓.  ดําเนินนโยบายและการบริหารการเปล่ียนแปลงใหสอดคลองและเทาทันตอ
สถานการณและสภาพแวดลอมแหงการเปล่ียนแปลง ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก
หนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ ในการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง และพัฒนาใหสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสริมสราง เรียนรูแกบุคลากรภายในกรมราชทัณฑ 

๔.  กําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล 
การพัฒนาระบบบริหารราชการในกรมราชทัณฑ และการประเมินเพื่อจัดสรรเงินรางวัลประจําป
ภายใตหลักการและวิธีการประเมินตนเอง โดยยึดหลักการแหงการมีสวนรวม ยุติธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได 

๕.  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการกรมราชทัณฑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๖ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒๑.  ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  เสนอแนะนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑและกลยุทธในการปองกัน 

ปราบปรามและแกไข บําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังที่ติดยาเสพติดในเรือนจํา 
๒.  ศึกษา เสนอแนะนโยบาย กําหนดหลักเกณฑ พัฒนารูปแบบ มาตรการและ

วิธีการดําเนินงานดานการบําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังท่ีติดยาเสพติดท้ังดานรางกาย
และจิตใจ 

๓.  จัดทําแผนงาน โครงการ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการปองกัน ปราบปรามและแกไข บําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังที่ติดยาเสพ
ติดในเรือนจํา 

๔.  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อดําเนินการจูโจม ตรวจคนหาสารเสพติดในเรือนจํา รวมทั้งปองกัน ปราบปรามและ
แกไข บําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังท่ีติดยาเสพติด ตลอดจนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงานดานยาเสพติดของกรมราชทัณฑ ท้ังจากหนวยงานภายในประเทศและ
หนวยงานตางประเทศ 

๕.  รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินการปองกัน ปราบปราม และแกไข บําบัด รักษา ฟนฟู
สมรรถภาพผูตองขังท่ีติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ 

๖.  จัดทําและรวบรวมสถิติ ขอมูลท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงานดานยาเสพ
ติดของกรมราชทัณฑ 

๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
๒๒.  สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  พัฒนาระบบ มาตรการและรูปแบบ หลักเกณฑและวิธีการในระบบงาน

ราชทัณฑ ประกอบดวย การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการทางทัณฑวิทยา 
ระบบการควบคุมผูตองขัง ระบบการแกไข ฟนฟูผูตองขัง ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ระบบดาน
ทัณฑปฏิบัติและในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานราชทัณฑ 

๒.  สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
๓.  จัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานดานระบบงานราชทัณฑและ

เผยแพรแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกรมราชทัณฑ 
๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๒๓.  กองประชาสัมพันธมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๗
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินการ กิจกรรมและการปฏิบัติงานอื่นๆ ของกรมราชทัณฑ เพื่อสราง
ความรูความเขาใจใหแกประชาชน ส่ือมวลชน หรือหนวยงานอื่นๆ 

๒.  บันทึกภาพกิจกรรม การปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานของกรมราชทัณฑ 
รวมท้ังผลิตส่ือตางๆ ตัดตอภาพ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสาร 

๓.  พิจารณาเสนอความเห็นในการอนุญาตใหส่ือมวลชนเขาไปจัดทําขาว 
ถายภาพกิจกรรมตางๆ ในเรือนจํา 

๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๒๔.  ศูนยประสานราชการใสสะอาดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  จัดทําแผนกลยุทธ “หนวยงานใสสะอาด” ของกรม และจัดทําดัชนีชี้วัด

ประสิทธิภาพและความโปรงใส 
๒.  ประสานการทํางานกับสํานักงาน ก.พ. หนวยงานอื่น ตลอดจนสวนราชการ

และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
๓.  กํากับ ติดตาม เพื่อใหแผนและมาตรการสรางราชการใสสะอาดของกรม

ราชทัณฑบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตร ี
๔.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
๑.  เรือนจําจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ควบคุมผูตองขังซ่ึงเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาลท่ี

เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดท่ีมีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามท่ีกําหนด 
๒.  ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง 
๓.  จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพแก

ผูตองขัง 
๔.  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง 
๕.  จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง 

รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
๒.  เรือนจําอําเภอมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ควบคุมผูตองขังซ่ึงเปนคนฝาก ผูตองขังระหวางคดีในเขตอํานาจศาลท่ี

เรือนจําตั้งอยู และนักโทษเด็ดขาดท่ีมีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจการควบคุมตามท่ีกําหนด 
๒.  ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแกผูตองขัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๘ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.  จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แกไขพฤติกรรม และฝกวิชาชีพแก
ผูตองขัง 

๔.  ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง 
๕.  จัดสวัสดิการ ใหการสงเคราะห และพัฒนาสุขภาพอนามัยแกผูตองขัง 

รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
สถานท่ีติดตอ 
สํานักงานเลขานุการกรม กรมราชทัณฑ ๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตําบลสวนใหญ 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ีโทรศัพท ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๐๐ - ๖ 
๘.  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๘.๑  โครงสรางและการจัดองคการในการดําเนินงาน 
การจัดโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ในปจจุบันเปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังน้ี 

(๑)  สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒)  สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 
(๓)  สํานักคดีการเงินการธนาคาร 
(๔)  สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและส่ิงแวดลอม 
(๕)  สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา 
(๖)  สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(๗)  สํานักคดีภาษีอากร 
(๘)  สํานักคดีอาญาพิเศษ 
(๙)  สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ 
(๑๐)  สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
๘.๒  อํานาจหนาท่ีและวิธีการดําเนินงาน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปราม และควบคุมคดี

พิเศษ ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงและความปลอดภัย โดยดําเนินการเฝาระวัง 
สืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง และดําเนินคดีเพื่อปกปองและรักษารายไดของรัฐ ปองกัน 
ปราบปรามขบวนการทุจริตและสรางผลกระทบใหกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยใหมีอํานาจ
หนาที่และวิธีการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้

(๑)  รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการตามกฎหมาย วาดวยการ
สอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑๙ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ปองกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายและตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการตามกฎหมาย วาดวยการสอบสวนคดีพิเศษประกาศกําหนด หรือตาม
มติของคณะกรรมการตามกฎหมาย วาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 

(๓)  ศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย วาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 

(๔)  จัดใหมีการศึกษา อบรม พัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวน พัฒนา
ความรูและการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาท่ีคดี
พิเศษ และขาราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(๕)  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมาย
อื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เปนคดีพิเศษ 

(๖)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือ
ตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการตามกฎหมาย วาดวยการสอบสวนคดี
พิเศษและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

อํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงานของสวนราชการในกรมสอบสวนคดี
พิเศษ มีดังตอไปน้ี 

(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไป
ของกรมและราชการอื่นท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจ
หนาท่ีดังกลาวใหรวมถึง 

๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและเลขานุการกรม 
๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 

สถานท่ีและยานพาหนะของกรม 
๔.  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
๕.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมาย วาดวย

การสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๖.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานนโยบายและแผนของกรม 
๗.  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู 

ความกาวหนา และผลงานของกรม 
๘.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๒)  สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๐ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  ติดตอและประสานงานกับองคกรและหนวยงานตางประเทศดานความ
ชวยเหลือและรวมมือในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศ การสงผูรายขาม
แดน การโอนตัวนักโทษและการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับชาวตางประเทศ 

๒.  ติดตอและประสานงานกับองคกรและหนวยงานตางประเทศดานความ
ชวยเหลือและรวมมือในดานการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ 

๓.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม และสืบสวนผูกระทําความผิดดาน
อาชญากรรมระหวางประเทศ 

๔.  ปฏิบัติงานดานการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดาน
อาชญากรรมระหวางประเทศ 

๕.  ปฏิบัติงานวิเคราะหและพิสูจนความผิดทางคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 
๖.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนผูกระทํา

ความผิดในคดีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
๗.  ดําเนินการวิเคราะห วางแผนงาน บริหารจัดการ และประสานงานเพื่อการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ 
๘.  ดําเนินการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคด ี
๙.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๓)  สํานักคดีการเงินการธนาคารมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม และสืบสวนผูกระทําความผิดทางคดี

การเงินการธนาคาร 
๒.  ปฏิบัติงานดานการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทางคดี

การเงินการธนาคาร 
๓.  ปฏิบัติงานวิเคราะหและพิสูจนความผิดทางคดีการเงินการธนาคาร 
๔.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนผูกระทํา

ความผิดในคดีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
๕.  ดําเนินการวิเคราะห วางแผนงาน บริหารจัดการ และประสานงาน เพื่อการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางคดีการเงินการธนาคาร 
๖.  ดําเนินการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคด ี
๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๔)  สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและส่ิงแวดลอมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม และสืบสวนผูกระทําความผิดทางคดี

คุมครองผูบริโภคและส่ิงแวดลอม 
๒.  ปฏิบัติงานดานการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทางคดี

คุมครองผูบริโภคและส่ิงแวดลอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๑ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.  ปฏิบัติงานวิเคราะหและพิสูจนความผิดทางคดีคุมครองผูบริโภคและ
ส่ิงแวดลอม 

๔.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนผูกระทํา
ความผิดในคดีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

๕.  ดําเนินการวิเคราะห วางแผนงาน บริหารจัดการ และประสานงาน เพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

๖.  ดําเนินการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคด ี
๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๕)  สํานักคดีทรัพยสินทางปญญามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม และสืบสวนผูกระทําความผิดทางคดี

ทรัพยสินทางปญญา 
๒.  ปฏิบัติงานดานการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทางคดี

ทรัพยสินทางปญญา 
๓.  ปฏิบัติงานวิเคราะหและพิสูจนความผิดทางคดีทรัพยสินทางปญญา 
๔.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนผูกระทํา

ความผิดในคดีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
๕.  ดําเนินการวิเคราะห วางแผนงาน บริหารจัดการ และประสานงาน เพื่อการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางคดีทรัพยสินทางปญญา 
๖.  ดําเนินการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคด ี
๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๖)  สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม และสืบสวนผูกระทําความผิดทางคดี

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๒.  ปฏิบัติงานดานการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทางคดี

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๓.  ปฏิบัติงานวิเคราะหและพิสูจนความผิดทางคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๔.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนผูกระทํา

ความผิดในคดีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
๕.  ดําเนินการวิเคราะห วางแผนงาน บริหารจัดการ และประสานงาน เพื่อการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๖.  ดําเนินการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคด ี
๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๒
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  สํานักคดีภาษีอากรมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม และสืบสวนผูกระทําความผิดทางคดี

ภาษีอากร 
๒.  ปฏิบัติงานดานการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดทางคดีภาษี

อากร 
๓.  ปฏิบัติงานวิเคราะหและพิสูจนความผิดทางคดีภาษีอากร 
๔.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนผูกระทํา

ความผิดในคดีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
๕.  ดําเนินการวิเคราะห วางแผนงาน บริหารจัดการ และประสานงาน เพื่อการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางคดีภาษีอากร 
๖.  ดําเนินการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคด ี
๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๘)  สํานักคดีอาญาพิเศษมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม และสืบสวนผูกระทําความผิดคดี

ความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางสําคัญตอความสงบ เรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือ
การคลังของประเทศ หรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรมตามกฎหมาย หรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๒.  ปฏิบัติงานดานการสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด คดีความผิด
ทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางสําคัญตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการ
คลังของประเทศหรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรมตามกฎหมาย หรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๓.  ปฏิบัติงานวิเคราะหและพิสูจนความผิดทางคดีอาญาพิเศษ 
๔.  ปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนผูกระทํา

ความผิดในคดีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
๕.  ดําเนินการวิเคราะห วางแผนงาน บริหารจัดการ และประสานงาน เพื่อการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางคดีอาญาพิเศษ 
๖.  ดําเนินการเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคด ี
๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๙)  สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กํากับ ดูแล สนับสนุน สงเสริม 

วางแผน และติดตามประเมินผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนาระบบงานของกรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๓
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรของกรม 

๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ เครื่องมือ และมาตรฐานการ
สํารวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการใชประโยชนขอมูลหรืออุปกรณของกรม 

๔.  ดําเนินการติดตามขอมูลทางดานอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และส่ือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.  ดําเนินการตรวจพิสูจนทางอิเล็กทรอนิกสและทางวิทยาศาสตร การถายรูป
และตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๑๐)  สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  ดําเนินการศึกษา วิเคราะหเพื่อจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม

บุคลากรของกรม 
๒.  ดําเนินการฝกอบรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาท่ีคดีพิเศษและ

ขาราชการของกรม 
๓.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
๔.  ปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกรม 
๕.  ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และพัฒนานโยบาย ระบบ รูปแบบและวิธีการ

ดานการสอบสวนคดีพิเศษ 
๖.  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานส่ือสารของกรม 
๗.  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสรรพาวุธและคลังอาวุธของกรม 
๘.  ปฏิบัติงานทางดานยุทธวิธีรวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานอื่นตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
๙.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม อาคารสุข

ประพฤติ เลขท่ี ๔๙๙ ถนนประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๘๘๘ โทรสาร ๐ ๒๙๑๓ ๙๗๗๗ 

๙.  สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดนําโครงสรางและการจัดองคกรลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง วันที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แลว 

 
๑๐.  สถาบันนิติวิทยาศาสตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๔ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๐.๑  บทบาทและภารกิจ 
ภารกิจเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย 

ประกอบการดําเนินคดี โดยการกําหนดและกํากับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน รวมถึง
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานเพื่อใหสถานปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานดําเนินการภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนสรางความเชื่อม่ัน ความโปรงใสและเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยใหมี
อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้

๑.  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตร
และคณะกรรมการบริหารกิจการดานนิติวิทยาศาสตร รวมท้ังศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการทั้งสองคณะ 

๒.  แตงต้ังและเพิกถอนการแตงต้ัง รวมท้ังกํากับ ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูชวยผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ 

๓.  รับเรื่องราวรองทุกขจากบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิด
หลักเกณฑ มาตรฐาน หรือจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ี 

๔.  ดําเนินการขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรท่ีไดรับการแตงต้ัง รวมท้ังเพื่อเปนเงินสนับสนุน
สถานพยาบาลหรือสถานท่ีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรกําหนดใหเปน
สถานที่ปฏิบัติการ 

๕.  ปฏิบัติงานและใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร โดยดําเนินการเองหรือรวมมือ
กับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนดานสถานท่ี เครื่องมือหรือบุคลากร
ดานนิติวิทยาศาสตร 

๖.  ชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรของ
สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

๗.  เผยแพรความรู ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานนิติวิทยาศาสตร 
๘.  ศึกษา วิจัย สนบัสนนุ หรือทําการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตรรวมกับ

สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น 
๙.  ประสานงานและกํากับ ดูแลใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ี

ดําเนินงานดานนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร 

๑๐.  ปฏิบัติงานดานการพิสูจนบุคคลสูญหาย 
๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตร

และคณะกรรมการบริหารกิจการดานนิติวิทยาศาสตรมอบหมาย 
๑๒.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสถาบัน 

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ใหแบงสวนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๕ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒)  สํานักนิติวิทยาศาสตรบริการ 
(๓)  สํานักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร 
๑๐.๒  สวนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตรมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไป

ของสถาบัน และราชการอื่นท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะอํานาจ
หนาท่ีดังกลาว ใหรวมถึง 

๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบัน 
๒.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสถาบัน 
๓.  ดําเนินการเบื้องตนเกี่ยวกับแผนงาน การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การ

พัสดุ อาคาร สถานท่ี และยานพาหนะของสถาบัน 
๔.  ดําเนินการเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 
๕.  ประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมความรู 

ความกาวหนาและผลงานของสถาบัน 
๖.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๒)  สํานักนิติวิทยาศาสตรบริการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑.  การชันสูตรพลิกศพในกรณีถูกวิสามัญฆาตกรรมและศพไมทราบชื่อศพท่ี

ญาติรองขอและศพที่ตายผิดธรรมชาติ 
๒.  ตรวจรางกายผูเสียหายในกรณีถูกทํารายรางกาย ถูกขมขืนกระทําชําเรา และ

ทํารายงานเสนอความเห็นตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล 
๓.  ตรวจรางกายและวัตถุพยานของผูตองสงสัยในกรณีกระทําความผิดอาญา 

และทํารายงานเสนอความเห็นตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมถึงกรณีท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และประสานงานนําผูปวยทางจิตเขารับการดูแลใน
สถานที่ที่กําหนด 

๔.  ตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรครบทุกสาขาในกรณีตางๆ 
๕.  ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุในคดีตางๆ 
๖.  ตรวจพิสูจนยาเสพติดใหโทษทุกชนิด รวมท้ังการตรวจยาพิษ 
๗.  ตรวจขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ 
๘.  รับแจงเรื่องราวรองทุกขกรณีการสูญหายของบุคคล 
๙.  ประสานงานกับหนวยงานอื่นเรื่องบุคคลสูญหาย 
๑๐.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๓)  สํานักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตรมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๖ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑.  ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตร และคณะกรรมการบริหารกิจการดานนิติวิทยาศาสตร รวมทั้ง
ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการทั้งสองคณะ 

๒.  แตงต้ังและเพิกถอนการแตงต้ัง รวมท้ังกํากับ ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูชวยผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

๓.  รับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับการประพฤติผิดหลักเกณฑมาตรฐานหรือ
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

๔.  ดําเนินการขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรท่ีไดรับการแตงต้ัง รวมท้ังเพื่อเปนเงินสนับสนุน
สถานพยาบาล หรือสถานท่ีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรกําหนดใหเปน
สถานปฏิบัติการ 

๕.  ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
นิติวิทยาศาสตรและการตรวจพิสูจนหลักฐาน รวมท้ังข้ึนทะเบียนการบริการทางนิติวิทยาศาสตร
ของหนวยงานตางๆ และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานนี ้

๖.  ชวยเหลือและใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานดานนิ ติ
วิทยาศาสตรของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอื่นๆ 

๗ .   เผยแพรความรู  ฝกอบรม พัฒนาบุคลากร  และระบบงานทางนิ ติ
วิทยาศาสตรดานตางๆ 

๘.  ศึกษา วิจัย สนบัสนนุ หรือทําการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตรรวมกับ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น 

๙.  ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อประโยชน
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรในกระบวนการยุติธรรม 

๑๐.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตร
และคณะกรรมการบริหารกิจการดานนิติวิทยาศาสตรกําหนดและมอบหมาย 

๑๑.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔)  กลุมพัฒนาระบบบริหารเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับของ
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร มีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๔.๑  บทบาท 
-  เปนผูวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
-  เปนใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร 
-  เปนผูประสานและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
-  เปนผูกํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ 
๔.๒  หนาที่และความรับผิดชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒๗
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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-  จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําส่ีปและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 

-  จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดใหสอดคลองตามแผนยุทธ
ศาสตร 

-  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดใหเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไว 
-  เสนอแนะ ใหคําปรึกษา ประสานงานการบริหารและดําเนินการใหเปนไปตาม

หลักการของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
-  เปนแกนกลางประสานงาน สํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ

พัฒนาระบบราชการ ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  สื่อสารสรางความเขาใจกับขาราชการใหเกิดทัศนคติที่ดีตอระบบราชการ 
(๕)  หนวยตรวจสอบภายในมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการชวยฝายบริหาร

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุและ
ทรพัยสินของกรมราชทัณฑ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และประหยัด เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข 
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพยสินใหเปนไปโดยถูกตอง
และประหยัด โดยรับผิดชอบตรวจสอบเงินทุกประเภทของสถาบันนิติวิทยาศาสตร ท้ังท่ีเปนเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

สถานท่ีติดตอ 
สํานักงานเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุร ีโทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๘๒๙๒, ๐ ๒๕๐๒ ๘๒๙๔ 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
จารุพงศ เรืองสุวรรณ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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