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คำานำา

	 กระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการอำานวยความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค เพื่อเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชน ตามวิสัยทัศน์ 
“สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม” ภายใต้การนำาของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว จึงให้ 
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เร่งช่วยเหลือแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ท้ังในมิติของการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน สิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย 
ท่ีพึงได้รับ การป้องกันและแก้ ไขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ไดอ้ย่างเท่าเทียม เพ่ือสรา้งความเป็นธรรมและความสงบสขุใหเ้กิดข้ึนแก่ประชาชนในทุกระดับพ้ืนท่ี ตลอดจนสร้างความยุตธิรรม 
และลดความเหลือ่มล้ำาในสงัคม เน้นการทำางานเชงิรกุผ่าน “ศนูย์ยุตธิรรมสรา้งสขุ” ท่ีกระจายอยูท่ั่วประเทศ	โดยบูรณาการงาน 
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 
มากย่ิงข้ึน เดินหน้าแก้ ไขปัญหาและมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพ่ืออำานวยความยุติธรรมตามนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข  
ยุติธรรมเชิงรุก สรา้งสุขให้ประชาชน”	 ซ่ึงท่ีผ่านมาไดมี้การนำาเทคโนโลยีตา่ง	ๆ	มาชว่ยงานใหทั้นกับยุคสมัยท่ีเปลีย่นแปลงไป 
ท้ังการให้บริการงานด้านยุติธรรมแก่ประชาชน สามารถร้องเรียนและขอคำาปรึกษาในด้านต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน	 
ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	รวมถึงสายด่วนยุติธรรม	โทร.	1111	กด	77

 หนังสือ	“คู่มืองานยุติธรรมเพ่ือประชาชน”	ฉบับน้ี	กระทรวงยุติธรรมได้จัดทำาข้ึน 	เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องและประชาชนท่ัวไป 
ใช้เป็นคู่มือในการติดต่อขอรับบริการงานด้านยุติธรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	รวมถึงเพื่อเป็นการสร้าง 
การรับรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ 
และใหบ้รกิารดา้นงานยุตธิรรมแก่ประชาชนในพืน้ท่ีตา่ง 	ๆ 	ใหส้ามารถเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรมได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ 
ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนผู้ขอรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด สอดรับกับการดำาเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำาของสังคม	และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
บริการของรัฐได้อย่างรวดเร็ว	เป็นธรรม	และนำาไปสู่เป้าหมายประเทศที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป

กระทรวงยุติธรรม
เมษายน 2564
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สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน

ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข(สำานักงานยุติธรรมจังหวัด)เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม 
ส่วนภูมิภาคและเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นท่ี 
โดยแผนการปฏิบัติราชการจะสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงยุติธรรมแผนพัฒนา
จังหวัดและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรม 
รวมท้ังมีงานบริการประชาชน ประกอบด้วย งานบริการกองทุนยุติธรรม รับคำาขอ 
เงินเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา ไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท ให้คำาปรึกษา 
กฎหมาย และข้อมูลงานบริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแสการกระทำาความผิด ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นและประสาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเป็นแบบแผนและเป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน ท้ังน้ี มีการดำาเนินงานช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกโดยลงพ้ืนท่ีแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย 
หรือเหย่ืออาชญากรรมแบบบูรณาการ ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยมีการบูรณาการหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหาย และ 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทุกด้านให้คำาปรึกษาแนะนำาให้คำาปรึกษากฎหมายดูแลเยียวยา 
ด้านจิตใจ ประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยบูรณาการหน่วยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ 
ให้การช่วยเหลือตามงานบริการของกระทรวงยุติธรรม

กองทุนยุติธรรม มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้เดือดร้อน 
ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยได้รับการบริการจากรัฐ 
อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ซ่ึงการอำานวยความยุติธรรมของ 
กองทุนยุติธรรม เพ่ือทำาให้ประชาชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เพื่อลดความเหล่ือมล้ำาในสังคมด้วยระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีทันสมัย โดยกระจายอำานาจการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนไปยังส่วนภูมิภาค 
ผ่านสำานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ มีภารกิจหลัก ดังนี้

1. ช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดี
2. ขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย
3. ช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ ได้รับผลกระทบจากการ 

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. สนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ท้ังนี้ กระบวนการพิจารณาคำาขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม มีระยะเวลา 

ไม่ เกิน 21 วัน ต้ังแต่วันท่ีรับคำาขอ จนถึงวันท่ีแจ้งผลการพิจารณา ประชาชน 
สามารถตรวจสอบสถานะของคำาขอรับความช่วยเหลือได้ทางเว็บไซต์ เพ่ือตรวจสอบ
สถานะการดำาเนินงานพิจารณาคำาขอ

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการประชาชน

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการประชาชน

Mobile Application
“Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ” 

ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดย
สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม	ตลอด	24	ชั่วโมง

Mobile Application
“Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ” 
ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดย
สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม	ตลอด	24	ชั่วโมง

ยื่นคำาขอกองทุนยุติธรรมออนไลน์
พร้อมหลักฐานเอกสารต่าง	ๆ

ผ่านเว็บไซต์
www.jfo.moj.go.th

สำานักงานกองทุนยุติธรรม

ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข
(สำานักงานยุติธรรมจังหวัด)

การดำาเนินงานช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกโดยการลงพ้ืนท่ีแจ้งสิทธิให้กับผู้เสียหายหรือ 
ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน สามารถลงไปช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง นับต้ังแต่ 
ได้รับแจ้งเหตุ จำานวน 3,704 คดี (สถิติต้ังแต่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2564) 
ดังนี้ 
1.	ให้คำาปรึกษากฎหมาย	จำานวน	3,704	เรื่อง
2.	ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา	จำานวน	3,054	เรื่อง
3.	กองทุนยุติธรรม จำานวน	290	เรื่อง
4.	ให้คำาแนะนำาด้านอื่น	ๆ	จำานวน	3,704	เรื่อง
5.	คุ้มครองพยานในคดีอาญา จำานวน	55	เรื่อง
และจากความร่วมมือร่วมใจของสำานักงานยุติธรรมจังหวัด หรือ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 

ท่ัวประเทศ ในการทำางานเชิงรุกช่วยเหลือประชาชน ทำาให้ไดร้ับรางวัลบริการภาครัฐ	
ประจำาปี	พ.ศ.	2563	ประเภทพัฒนาระบบการบริการ	“ระดับดี”

มีประชาชนยื่นคำาขอรับความช่วยเหลือ  5,808 ราย 
โดยช่วยเหลือประชาชน 127.7766 ล้านบาท แบ่งเป็นตามภารกิจ
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดี	23.2868	ล้านบาท
การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย	101.2097	ล้านบาท
การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	0.0445	ล้านบาท
สนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	3.2355	ล้านบาท

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (สำานักงานยุติธรรมจังหวัด) :

สายด่วนยุติธรรม	1111	กด	77

ช่องทางติดต่อสำานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ	
เว็บไซต์	:	https://excited-design-7635.glideapp.io/

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
สำานักงานกองทุนยุติธรรม :
อาคารกระทรวงยุติธรรม	ช้ัน	1	(ศูนย์บริการร่วมฯ)
เลขที่	404	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร	10210

Facebook	:	กองทุนยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม

สายด่วนยุติธรรม	1111	กด	77

เว็บไซต์	:	www.jfo.moj.go.th
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กรมคุมประพฤติ

2

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
กรมคุมประพฤติ ดำาเนินการเก่ียวกับการควบคุมดูแลและแก้ไข

ฟื้นฟูผู้กระทำาผิดในชุมชน และติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กลับคืน 
เป็นพลเมืองดีของสังคม รวมท้ังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการดูแล และแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 
โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำาเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและ
สงเคราะห์ผู้กระทำาผิด ในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และ 
ภายหลังที่ศาลมีคำาพิพากษา ตามที่กฎหมายกำาหนด

2. ดำาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการดำาเนินการแก้ไข ฟื้นฟู และ
สงเคราะห์ผู้กระทำาผิดในชุมชน

4. พัฒนาระบบ รูปแบบ และดำาเนินการเพื่อสร้างความยุติรรม 
เชิงสมานฉันท์เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น 
จากการกระทำาความผิด

5. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดในชุมชน
6. จัดทำาและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย 

และแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

7. เสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้ชุมชน เครือข่าย  
และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนหรือรูปแบบอ่ืนในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม และ 
การปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดและผู้ท่ีอยู่ในกระบวนการคุมประพฤติของกรม

กรมคุมประพฤติ ได้นำ า“อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic 
Monitoring : EM)” มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำาคุก เพื่อรองรับ 
นโยบายในการลดความแออัดในเรือนจำาโดยดำาเนินการควบคุมผ่าน “ศูนย์ควบคุม 
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center : EMCC) 
ตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในความปลอดภัยให้กับสังคม และสนับสนุนให้ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ปฏิบัติตามคำาส่ังศาลหรือคำาส่ังของผู้มีอำานาจส่ังใช้ 
ควบคู่กับมาตรการคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด

นายสมศัก ด์ิ เทพสุ ทิน รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง ยุ ติธรรม ได้มีน โยบาย 
ในการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม ท่ีมีความรุนแรงและสร้างความปลอดภัย 
ให้แก่ประชาชน โดยได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือ 
ศูนย์ JSOC ขึ้น ภายในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ มีอำานาจหน้าที่ในการ 
บริหารจัดการกลุ่มผู้พ้นโทษท่ีมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงเป็นผู้ต้องขังท่ีเคยกระทำาผิด 
ในคดีท่ีมีความรุนแรงต่อเพศ ร่างกายและชีวิต ท่ีมีพฤติการณ์คดีท่ีมีลักษณะรุนแรง 
หรือสะเทือนขวัญแก่ประชาชนใน 7 ฐานความผิด ได้แก่ 1) ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก 
2) ฆ่าข่มขืน 3) ฆาตกรต่อเน่ือง 4) ฆาตกรโรคจิต 5) สังหารหมู่ 6) ชิงทรัพย์หรือ 
ปล้นทรัพย์โดยการฆ่า และ 7) นักค้ายาเสพติดรายสำาคัญ โดยเม่ือผู้ต้องขังกลุ่มน้ีพ้นโทษจาก 
เรือนจำาและกลับสู่ชุมชน จะมีระบบการเฝ้าระวังการกระทำาผิดซ้ำาท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมของผู้กระทำาผิดท่ีมีลักษณะพิเศษดังกล่าวภายหลังจาก 
พ้นโทษจากเรือนจำา มิให้ผู้กระทำาผิดหวนกลับไปกระทำาผิดซ้ำา ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ประเทศ 
มีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ผู้พ้นโทษที่เคยก่อคดี
สะเทือนขวัญ 7ฐานความผิด 

(Watchlist 1)
เป็นกรณีผู้พ้นโทษ ที่กระทำาผิด 
ใน 7 ฐานความผิด กลุ่มเป้าหมายน้ี 
JSOC ดำาเนินการติดตาม โดยผ่าน 
กลไกทาง สังคมอย่างต่อเ น่ือง 
เ ข ต ก รุง เ ท พ ม ห า น ค ร โ ด ย 
กองบัญชาการตำารวจนครบาล 
ซึ่ ง มี สำ า นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ  
ในเขตท้องท่ีกรุง เทพมหานคร 
เป็นผู้ประสานงาน  เขตต่างจังหวัด 
โดยคณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมจังหวัดหรือ กพยจ. /
ร่วมกับสำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
ตำารวจ ฝ่ายปกครอง และกำานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

2. ผู้ ได้รับการพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจำาคุก 
ในคดีสำาคัญที่เป็นภัยต่อ
สังคมที่มีความเสี่ยงก่อเหตุ
รุนแรงลักษณะสะเทือนขวัญ 

(Watch	list	2)
โ ด ย ก ลุ่ ม ผู้ ก ร ะ ทำ า ผิ ด ก ลุ่ ม น้ี  
นักโทษเด็ดขาดใน 7 ฐานความผิด 
จะพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวไป 
โดยใช้กลไกทางเทคโนโลยีได้แก่ 
การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ติดตามตัว EM ร่วมกับกลไกทางสังคม 
ได้แก่ อาสาสมัครและผู้นำาชุมชน 
ตลอดจนมีมาตรการคุมประพฤติ
เข้มงวดในการติดตามดูแล แก้ไข 

3.	ผู้กระทำาผิดที่ก่อ
อาชญากรรมสะเทือนขวัญ
ซึ่งอยู่ในการเฝ้าฟังและ
ติดตามความคืบหน้าการ
ดำาเนินคดี	(Watch	List	3)

เป็นการดำาเนินการเพื่อบริหาร
จัดการการติดตามผู้กระทำาผิด
ต้ังแต่ต้นทางของกระบวนการ
ยุติธรรม เม่ือเกิดกรณีท่ีเป็นข่าว
สะเทือนขวัญ กรมคุมประพฤติ
จะได้ดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูล
ของผู้กระทำาผิดคดีสะเทือนขวัญ
และเป็นท่ีสนใจของสังคม โดยมี
การประสานงานกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง ติดตามผลการดำาเนินคดี 
เพื่อเฝ้าฟังและเตรียมความพร้อม
วางแผนในการเฝ้าระวัง ติดตาม 
เพื่ อสร้างความปลอดภัยและ
ความมั่นใจให้กับสังคมต่อไป

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

การนำาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(Electronic	Monitoring	:	EM)

มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำาคุก

ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน
JUSTICE SAFETY OBSERVATION AD HOC CENTER (JSOC)

Mobile	Application	
จำานวน		2	ระบบ	ท่ีจะเปิด
ให้บริการภายใต้ชื่อ 
Smart DOP
และ
คุมประพฤติ

กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในการเฝ้าระวังของศูนย์ JSOC

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
กรมคุมประพฤติ :
ช้ัน	2-6	เลขท่ี	120	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	
(อาคาร	A)	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

โทรศัพท์	:	0	2141	4749

โทรสาร	:	0	2143	8835

สายด่วน	1111	กด	78

เว็บไซต์	:	www.probation.go.th

อีเมล	:	prprobation@gmail.com

Facebook	:	กรมคุมประพฤติ	Department	of	Probation				
																									และสำานักงานคุมประพฤติจังหวัดท่ัวประเทศ

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการประชาชน
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PANTONE
DS 196-1 C

PANTONE
DS 20-3 C

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

พ.ศ.2561 กำาหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจเก่ียวกับ 
สิทธิและเสรีภาพท่ีประชาชนพึงได้รับตามกฎหมายโดยการจัดวาง
ระบบและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับกรมคุ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพ ตลอดจนการดำาเนินการให้พยาน ผู้เสียหาย และจำาเลย 
ในคดีอาญา ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยาในเบ้ืองต้น เพื่อให้ 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) จัดระบบการบริหารจัดการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(3) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม
(4) ประสานงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐ และ

เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
(5) พัฒนาระบบ มาตรการ และดำาเนินการช่วยเหลือประชาชน 

ท่ีตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม รวมท้ังจำาเลยท่ีถูกดำาเนินคดีอาญา 
โดยมิได้เป็นผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา

(6) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

(7) ดำาเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ี 
ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2564 
ได้ ใ ห้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญามาแล้วกว่า 
169,000ราย เป็นเงินกว่า 5,700 ล้านบาท อาทิ คดีกราดยิงโคราช ชิงทองลพบุร ี
พนักงานสาวถูกยิงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สำาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) มีผู้มา 
ย่ืนคำาขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นจำานวน 5,344 ราย โดยเบิกจ่ายให้ผู้เสียหาย 
และจำาเลยเป็นจำานวน 3,507ราย รวมเป็นเงินจำานวนท้ังส้ิน 181,006,976.57 บาท 
โดยคดีเป็นท่ีประชาชนให้ความสนใจ อาทิ คดีลูกชายคล่ังฆ่าชำาแหละศพแม่ คดีไอ้แหบ 
ลวง 9 ขวบ ฆ่า - ขืนใจ ท้ิงศพกลางป่า และคดีสาววัย 23 ปี ซ้อนท้ายแฟน 
ค้ายาบ้า ต้องตกเป็นแพะติดคุก 21 เดือน เป็นต้น พร้อมทั้งมีการเสนอปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายช่วยเหลือเยียวยาให้ครอบคลุมท้ังผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำาเลย 
ในคดีอาญาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมกีรอบแนวคิด (Concept)

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับมาแล้ว 1 ปี 4 เดือน ผลการ 
ดำาเนินงานท่ีผ่านมานับแต่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ได้จัดอบรมผู้ ไกล่เกลี่ย 
ตามกฎหมาย จำานวน 26 รุ่น  ผู้ผ่านการอบรม จำานวน 1,357 ราย และให้หน่วยงาน 
ของรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีดำาเนินการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติน้ี 
จำานวน 82 แห่ง คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 แห่ง และสำานักงานยุติธรรม
จังหวัด สำานักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา จำานวน 81 แห่ง และจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน จำานวน 358 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 96 แห่ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 50 เขต และในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 262 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 
ดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ประชาชน ทั้งหมด 1,780 เรื่อง ลดค่าใช้จ่าย 
ของพ่ีน้องประชาชนได้มากถึง 209 ล้านบาท ลดต้นทุนภาครัฐได้มากถึง 12 ล้านบาท 
ลดคดีขึ้นสู่ศาล 1,780 คดี

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :
เลขที่	404		อาคารกระทรวงยุติธรรม	ถนนแจ้งวัฒนะ	
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

เว็บไซต์	:	www.rlpd.go.th

LINE	:	rlpdconsultation

Facebook	:	RLPD.PR.FANPAGE

สายด่วน	:	1111	กด	77

การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา

การไกล่เกล่ียข้อพิพาท

“ 2 ขยาย 2 เพิ่ม 1 ลด ”
สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

2 ขยาย ได้แก่ 1. ขยายการช่วยเหลือจำาเลยในชั้นสอบสวนท่ีกฎหมายฉบับเดิม
ช่วยเหลือเฉพาะในชั้นพิจารณาคดีจึงเกิดเป็นช่องว่าง 2. ขยายระยะเวลาการยื่น
คำาขอจาก 1 ปีเป็น 2 ปี เนื่องจากประชาชนไม่ทราบและไม่รู้สิทธิเท่าที่ควร
2 เพิ่ม ได้แก่ 1. เพิ่มการช่วยเหลือผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนที่มิได้กระทำาความผิด 
ซึ่งยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกจับกุมดำาเนินคดี ควรได้รับการเยียวยาเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคย 
ปรากฏในกฎหมายฉบับเดิม 2. เพ่ิมการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างทั่วถึงและกระจายการช่วยเหลือลงสู่จังหวัด 
1 ลด ได้แก่ ลดขั้นตอนการช่วยเหลือให้ส้ันลง ไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชน 
ให้การช่วยเหลือรวดเร็วยิ่งขึ้น
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วีดิทัศน์	เรื่อง	การยื่นคำาร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://youtu.be/I5IRozvl_VE

วีดิทัศน์	เร่ือง	การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี
https://youtu.be/K1Wiwi8XxUE

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
กรมบังคับคดี มีภารกิจเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย  

และคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีตามคำาส่ังศาลการชำาระบัญชีตามคำาส่ังศาล 
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ช้ันบังคับคดี ดำาเนินการยึด อายัด และจำาหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สิน 
ของลูกหน้ีในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำากับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
เพื่อให้เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการชำาระหน้ีจากลูกหน้ี
อย่างเป็นธรรม โดยมีหน้าที่และอำานาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ดำาเนินการบังคับคดีแพ่งตามคำาสั่งศาล
2. ดำาเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคำาสั่งศาล
3. ดำาเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำาสั่งศาล
4. ดำาเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การบังคับคดี 

5. ชำาระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำาระบัญชี
ตามคำาสั่งศาล

6. รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์
7. ดำาเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน
8. ดำาเนินการเก่ียวกับการเดินหมาย คำาคู่ความ หนังสือ หรือประกาศ 

ของศาล หรือหน่วยงานภายในกรม
9. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งดำาเนินการเก่ียวกับ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
10. บริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน 

การบังคับคดี และด้านอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของกรม
11.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นหน้าที่และอำานาจ

ของกรมตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำาส่ังศาล

กรมบังคับคดีมีภารกิจในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง มุ่งอำานวยความยุติธรรม 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ำา เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ช้ันบังคับคดี ภายใต้กลยุทธ์ “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม” โดยร่วมกับสถาบันการเงิน 
หรือหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าหน้ีตามคำาพิพากษา เพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ี ได้แก่ หน้ีรายย่อย 
หน้ีครัวเรือน หน้ีบัตรเครดิต หน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เปิดโอกาส 
ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

นอกจากน้ี กรมบังคับคดีได้ยกระดับบริการประชาชน โดยเปิดให้ย่ืนคำาร้อง 
ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดีและไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชั่น  
Session Call เพ่ือความสะดวก ประหยัด ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรม 
ได้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

4

กรมบังคับคดี

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
กรมบังคับคดี :
189/1	ถนนบางขุนนนท์	แขวงบางขุนนนท ์
เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	10700

โทรศัพท์	:	0	2881	4999

โทรสาร	:	0	2433	0801

สายด่วน	:	1111	กด	79

เว็บไซต์	:	www.led.go.th	

อีเมล	:	ledmail@led.mail.go.th	

Facebook	:	กรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม

1. LED Property Application
2. LED Debt Info Mobile Application
3. LED ABC Application Bankruptcy Checking 
4. LED Queue Application
5. LED Streaming Application

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการประชาชน

ผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไกล่เกล่ียสำาเร็จ 
จำานวน 22,009 เรื่อง ทุนทรัพย์ 9,434,638,981.66 บาท คิดเป็นผลสำาเร็จ 
ร้อยละ 92.57 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และปีงบประมาณ     พ.ศ. 2564 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ จำานวน 7,036 เรื่อง 
ทุนทรัพย์ 3,601,866,317.67 บาท คิดเป็นผลสำาเร็จร้อยละ 91.83 ของเรื่องที่
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย



คู่มืองานยุติธรรมเพื่อประชาชน5

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจเก่ียวกับการพินิจเด็ก

และเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการคุ้มครอง 
ผู้เยาว์ในคดีครอบครัว โดยการแก้ไข บำาบัด ฟ้ืนฟู การสงเคราะห์เด็กและ 
เยาวชน การกำากับการปกครองเพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถ
กลับเข้าสู่ครอบครัว ดำาเนินชีวิตโดยปกติในสังคมและผู้เยาว์ ได้รับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมท้ังการป้องกันเด็กและเยาวชนในการ 
กระทำาความผิด โดยให้มีหน้าที่และอำานาจ ดังต่อไปนี้

1. พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีกระทำาความผิด 
รวมท้ังส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

2. ดำาเนินการด้านคดีอาญา แก้ไข บำาบัด ฟ้ืนฟู ให้การศึกษา 
การฝึกวิชาชีพ ป้องกัน พัฒนา สงเคราะห์ ติดตามประเมินผลเด็ก 
และเยาวชน การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และมาตรการอ่ืน ๆ 

3. ดำาเนินการด้านคดีครอบครัวและการกำากับการปกครอง 
4. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ 

และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วม 
และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน

5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากฎหมาย การพิทักษ์คุ้มครองสิทธ ิ
เด็กและเยาวชน รวมทั้งระบบ รูปแบบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคดี  
และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นหน้าท่ีและอำานาจ 
ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แจ้งเหตุการณ์การกระทำาผิดกฎหมาย
http://bit.ly/2i99Vko

การกระทำาผิดร้านจำาหน่ายสุราและสถานบันเทิง
http://bit.ly/2ibUMDi

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ดำาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน โดยให้ความสำาคัญกับการศึกษา  
การสังคมสงเคราะห์ และการคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ียังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
และได้กำาหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ตลอดจนมาตรการบำาบัดฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐาน 
ของหลกัฐานเชงิประจกัษ์ (evidence-based policy) และใช้การประเมินความเส่ียง 
เพ่ือกำาหนดมาตรการดูแลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังพัฒนาและแก้ไขข้อขัดข้องในการใช้ 
มาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายคือ 
“ลดการกระทำาผิดซ้ำา” และ “เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสำาหรับ
เด็กและเยาวชน”	

นอกจากน้ี ยังได้พัฒนาระบบการทำางานกระบวนการยุติธรรมโดยการสร้าง 
การรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และพัฒนาองค์กรสู่การเป็น“องค์กรที่ทันสมัย”	 
ด้วยการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินงาน และสนับสนุนบุคลากรกลุ่ม New Gen 
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน 
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเข้ามาร่วมพัฒนา 
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและการคืนคนดีสู่สังคมพร้อมท้ังนำาจุดแข็ง คือการท่ีจำานวนสถิติ 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการประชาชน

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน :
เลขที่	404		อาคารกระทรวงยุติธรรม	ถนนแจ้งวัฒนะ	
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

เว็บไซต์	:	www.djop.go.th

โทรศัพท์	:	0	2141	6473-4

เด็กและเยาวชนที่เข้ามาสู่กระบวนยุติธรรมลดลง ให้สามารถทำางานเชิงคุณภาพ 
ได้มากขึ้น และพัฒนาคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมาย 
ในการลดการกระทำาผิดซ้ำา โดยการใช้นโยบายดูแลเด็กแบบ “4 ฝึก” ได้แก่ ฝึกกาย 
คือ การดูแลสุขภาพ เสริมสร้างระเบียบวินัยและพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย 
ฝึกจิต คือ การฝึกสมาธิ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ฝึกความคดิ คอื  การศกึษาเพือ่เพิม่พนูความรู้ในชัน้เรยีน 
และการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ นอกเหนือจากช้ันเรียน ตลอดจนพัฒนา EQ ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญ 
ในการดำารงชีวิต และ ฝึกอาชีพ คือ ทักษะทางชีพเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้เด็กและเยาวชน 
มีชีวิตที่ดีภายหลังปล่อย

การส่งเสริมด้านการศึกษา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดระบบ 
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังสายสามัญและ 
สายอาชีพ โดยหากเด็กและเยาวชนรายใด ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับจะจัดให ้
ได้รับการศึกษาตามที่กฎหมายกำาหนด ตามความสามารถ ศักยภาพ และพื้นฐาน 
ความรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดให้จะมีทั้งการศึกษาในระบบ 
และการศกึษานอกระบบ ให้กบัเยาวชนทุกคน (รอ้ยละ 100) โดยแบง่ระดบัการศกึษา 
ออกเป็น 1) ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3) ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โดยหลักสูตรการศึกษาหลักได้จัดให้เด็กและเยาวชน ได้แก่ หลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (สพฐ.) โดยความร่วมมือกับสถานศึกษา 
ท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัด 
การศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (กศน.) 
โดยความร่วมมือกับสำานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ท่ัวประเทศ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยความร่วมมือกับ
สถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ี เด็กและเยาวชน 
จะได้รับการส่งเสริมให้รับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพของตนเอง
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กรมราชทัณฑ์

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ให้กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับ 
การควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุม 
หรือดูแลตามหน้าท่ีและอำานาจของกรม โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแก้ไขหรือฟ้ืนฟู ผู้ต้องขังและบุคคลท่ีอยู่ใน 
ความควบคุมหรือดูแล ตามหน้าที่ และอำานาจของกรม ให้กลับตนเป็น 
พลเมืองดีมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำาผิดซ้ำา ได้รับ 
การพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต และสามารถ 
ดำารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ สังคมให้การยอมรับ  
โดยให้มีหน้าที่และอำานาจดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดให้เป็นไปตามคำาพิพากษาหรือคำาส่ัง 
ตามกฎหมาย โดยดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุม 
หรือดูแล ตามหน้าที่และอำานาจของกรม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา 
และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำ าหนดมาตรฐานขั้ น ต่ำ า 
สำาหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะ ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องของ
องค์การสหประชาชาติ

3. ดำาเนินการเก่ียวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ 
ผู้ต้องขัง และบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าท่ีและ
อำานาจของกรม

4. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ 
ปฏิบัติ และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในระหว่างท่ี 
ถูกควบคุมตัว เพ่ือรอการตรวจพิสูจน์ในสถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน์ 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นหน้าท่ีและอำานาจ 
ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจของศูนย์บริการผ่านโทรศัพท์ มีหน้าท่ีให้บริการในการตอบคำาถาม แก้ปัญหา 
ให้กับผู้มาติดต่อราชการในเบ้ืองต้น ท้ังการเดินทางมาติดต่อราชการโดยตรง 
หรือจากการโทรศัพท์

โครงการเย่ียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference : Televisit) 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเย่ียมญาติ สำาหรับญาติ ท่ีไม่สะดวกเดินทางไปเย่ียมญาติ 
ณ เรือนจำ า เพราะอาจอยู่ไกลและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปเย่ียม 
จำานวนมาก โดยญาติท่ีอาศัยอยู่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเดินทางมายัง 
กรมราชทัณฑ์เพ่ือรับบริการเย่ียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference : 
Televisit) ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการเย่ียม
ที่ได้เห็นหน้ากันอีกด้วย

ประชาชนสามารถร้อง ทุกข์ ได้ โดยสะดวก รวดเร็ ว ผ่ านทาง เว็บ ไซ ต์  
ท่ีจัดทำาขึ้นเพื่อการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะ 
นอกจากจะทำาให้ถึงมือผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์อย่างรวดเร็วแล้ว 
ข้อมูลการร้องเรียนยังถูกเป็นความลับอีกด้วย

การเพ่ิมช่องทางการร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์เพื่อให้ประชาชน 
สามารถร้องทุกข์ เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และนอกจากนี้ 
เรื่องท่ีส่งไปสามารถติดตามผลได้จากทางเว็บไซต์กรม สร้างความสะดวกและ
สบายใจให้กับผู้ร้องอีกด้วย

จัดทำา Line Official Account และดำาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย 
ข้อมูลแผนท่ีเรือนจำา ท่ัวประเทศ สมุดโทรศัพท์ ลิงค์สำาหรับดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของทางราชการ และข้อมูลการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ 
การเย่ียมญาติ ตลอดจนการตอบข้อซักถามให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปท่ีได้เข้า 
เป็นสมาชิก Line Official Account ประสานงานระหว่างประชาชนกับเรือนจำา/ 
ทัณฑสถานทั่วประเทศ

1. Call Center ศูนย์บริการร่วมกรมราชทัณฑ์

2. การเย่ียมญาติทางไกล ณ ศูนย์บริการร่วมกรมราชทัณฑ์  
    (Call Center)

3. ร้องทุกข์กับผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ผ่านเว็บไซต์

4. ระบบรับเรื่องร้องเรียนกรมราชทัณฑ์

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการประชาชน

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

งานบริการประชาชน

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
กรมราชทัณฑ์ :
222	ถนนนนทบุรี	1	ตำาบลสวนใหญ่	อำาเภอเมืองฯ	
จังหวัดนนทบุรี	11000

โทรศัพท์	:	0	2967	2222

โทรสาร	:	0	2967	3302

สายด่วน	:	1111	กด	77

เว็บไซต์	:	http://www.correct.go.th

อีเมล	:	moj0700@saraban.mail.go.th
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ :
128	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร	10210

โทรศัพท์	:	0	2831	9888

โทรสาร	:	0	2975	9888

สายด่วน	:	1202

เว็บไซต์	:	https://www.dsi.go.th/

อีเมล	:	www.dsi.go.th

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวน

คดีความผิดทางอาญาท่ีต้องดำาเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้
วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

1. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย 
การสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายทีเกี่ยวข้อง

2. ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
คดีพิเศษ ประกาศกำาหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ  
ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ

3. ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน 
คดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

4. จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่

5. ดำาเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ี 
ของกรมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของกรม 
หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ตามนโยบายเร่งด่วนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีข้อสั่งการให ้
ขยายผลเพ่ือจับกุมนายทุน และผู้อยู่เบ้ืองหลังการค้ายาเสพติด รวมถึงจัดต้ังกลไก 
การบูรณาการปราบปรามยาเสพติด เพ่ือการสืบสวนสอบสวนขยายผลและ 
ยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม ท่ีได้รับมอบหมายภารกิจในการสืบสวนสอบสวนธุรกรรมทางการเงิน 
ของกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ มีการปิดล้อม ตรวจค้น เป้าหมายเครือข่าย 
ยาเสพติด เพ่ือตัดวงจรทางการเงินด้วยการยึดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่ 
ในการปฏิบัติการสืบสวน สอบสวนกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดอย่างเข้มข้น ด้วยการยึด/ 
อายัดทรัพย์เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นตัวการสำาคัญได้ 
ทั้งยังสามารถขยายผล ติดตามผู้ค้ายาเสพติดกลุ่มอื่นๆ ออกไปเป็นวงกว้าง และ 
จากการตรวจสอบข้อมูลทางธนาคาร ข้อมูลการชำาระภาษีของกรมสรรพากร 
พบว่า กลุ่มคนเหล่าน้ีมีเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็น 100 - 1,000 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการชำาระภาษี และเม่ือติดตามเส้นทางของบุคคลเหล่าน้ีพบว่า 
ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับยาเสพติด เม่ือรวบรวมพยานหลักฐานจนเป็นท่ีแน่ชัดครบถ้วน 
จึงเกิดปฏิบัติการยึดอายัดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดดังกล่าว

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

30 ตุลาคม 2562 มีผู้เสียหายย่ืนหนังสือร้องต่อ นายสมศักด์ิ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ให้ดำาเนินคดีกับ 
นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก กรณีหลอกลวงให้ประชาชนลงทุน  โดยเสนอผลตอบแทนสูง 
พร้อมขอให้ตรวจสอบว่า forex3d เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่และฉ้อโกงประชาชนหรือไม่

8 พฤศจิกายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติเป็นคดีพิเศษ เพื่อดำาเนินคด ี
และออกหมายจับนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก ในภายหลัง จากการสอบสวนผู้เสียหาย 
ท่ีเข้าให้การ จำานวน 9,804 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,908,113,422 บาท 
คณะพนักงานสอบสวนฯ เร่งดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดและยึดทรัพย์สิน 
ในการกระทำาความผิดกลับมาเป็นจำานวนมาก พร้อมท้ังเร่งติดตามตัวนายอภิรักษ์ฯ 
มาดำาเนินคดี

อันเป็นผลไปสู่การจับตัวนายอภิรักษ์ฯ ได้ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่คอนโด
ย่านทองหล่อและรถยนต์ลัมโบร์กีนีอีก 1 คัน ราคา 24 ล้านบาท

“พาลีปราบยา” หรือ ศูนย์อำานวยการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด แต่งต้ังคณะกรรมการ 16 คณะทำางาน 
โดยใช้สัญลักษณ์รูปพญาพาลีสีเขียว เหยียบเหนือ 
ตราสิงโตคู่สีแดง ซ่ึงเป็นตัวแทนของฝ่ายปราบปราม 

ท่ีอ ยู่ เหนือขบวนการค้ายาเสพติด และจะมีการผนึกกำา ลัง กับธนาคาร 
และสถาบันการเงินต่าง ๆ ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมทำาความเข้าใจกับธนาคารและ
สถาบันการเงินในการรักษาความลับของลูกค้า คณะกรรมการจะต้องขอข้อมูล 
เท่าที่จำาเป็นเท่านั้น

ตลอดระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับสำานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน ได้ดำา เ นินการติดตามทรัพย์สินท่ี ได้จาก 
ก า ร กระทำาความผิด เพ่ือยึดและอายัดทรัพย์สินไปกว่า 1,000 ล้านบาท 
ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิ เศษอยู่ระหว่างเร่งติดตามยึดทรัพย์ท่ี ได้จากการ 
กระทำาความผิด และดำาเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการประชาชน

คดีพิเศษ 153/2562 กรณี FOREX-3D

พาลีปราบยา

แอปพลิเคชันรู้ทัน
(Rootan)

จากความสำาเร็จท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรมของกระทรวงยุติธรรม รัฐบาลได้ให้ 
ความสำาคัญ จึงได้มีคำาส่ังให้แต่งต้ังศูนย์อำานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
โดยให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
และมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตำารวจ สำานักงาน ป.ป.ส. สำานักงาน ปปง. และดีเอสไอ 
ร่วมเป็นกรรมการภายใต้ปฏิบัติการ “พาลีปราบยา”
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สำานักงานกิจการยุติธรรม

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
สำานักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) คือ หน่วยงานหน่ึงในกระทรวงยุติธรรม 

ซ่ึงมีภารกิจในการพัฒนานโยบาย และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
โดยการศึกษา วิจัย ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และนำาผลให้ 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการ 
พิจารณากำาหนดแนวทางการดำาเนินการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการ 
ดำาเนินการท่ีสามารถอำานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน

1. รับผิดชอบในงานธุรการของกองงานคณะกรรมการพัฒนา 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และดำาเนินงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

2. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหาร 
กระบวนการยุ ติธรรม เ พ่ือสนองต่อคณะกรรมการพัฒนา 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 

3. สนับสนุนและดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระบวนการ
ยุติธรรม 

4. ประสานและดำาเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม 
และทางด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการบังคับใช ้
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
6. ดำาเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ 

ยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของ

สำานักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อมูลสถิติการขอรับบริการของกระทรวงยุติธรรม ท่ีเก็บรวบรวมโดยสำานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด พบว่า ในปี 2563 ประชาชนติดต่อมาขอรับคำาปรึกษาความรู้และ 
คำาแนะทางกฎหมายมากท่ีสุด ได้แก่ 1) เร่ืองกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอ่ืน ๆ 
(ขอ้พพิาททางแพง่ทีส่ามารถตกลงกันได)้ 2) ครอบครวั/มรดก 3)  ความผิดต่อชีวติ 
4) ที่ดิน 5) นิติกรรม 6) หนี้สิน 7) จำานอง 8) ละเมิด  9) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และ 
10) เช่าทรัพย์/เช่าซื้อ

ความรู้กฎหมายเสิร์ฟให้ถึงบ้าน เพราะเราใส่ใจ...อยากให้ทุกคนรู้กฎหมาย สำานักงาน 
กิจการยุติธรรม จึงได้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี ท้ังทางออนไลน์และออฟไลน์ มีประชาชนเข้าถึงส่ือความรู้ ผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ รวมกว่า 6,096,039 ครั้ง ทั้ง Facebook YouTube Twitter เป็นต้น 

กระทรวงยุติธรรม ได้ดำาเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 โดยได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำาหรับ 
เด็กและเยาวชนในโรงเรียนไม่ให้ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม และไม่เป็นผู้กระทำาความผิด 
โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือปลูกฝัง 
จิตสำานึกรักความยุติธรรม มีวินัย ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่ง ภายใต้กรอบเน้ือหา 
การดำาเนินโครงการฯ 4 กรอบเนื้อหา ได้แก่ 1) การป้องกันตนเองจากภัยสังคม   
2) การสร้างจิตสำานึกและวินัยในตนเอง 3) การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด 
และ 4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
10 หน่วยงาน ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
ทั่วประเทศ  

ท้ังน้ี สำานักงานกิจการยุติธรรมในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานงาน 
และติดตามประเมินผลการดำาเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ได้มีการพัฒนา 
แนวทางการขับเคล่ือนการดำาเนินโครงการฯ กับหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี 
(สำานักงานยุติธรรมจังหวัด/หน่วยงานเครือข่าย) การพัฒนาชุดความรู้โครงการฯ 
การประเมินผลการดำาเนินโครงการฯ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการฯ ดังน้ี  1)การจัดทำา 
ชุดความรู้ 2) การจัดทำาเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงาน 
3) การผลิตสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคม และ 4) การพัฒนาวิทยากรผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

การเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างวัฒนธรรม
การยอมรับกฎหมายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

(ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	17	มกราคม	2560)

โดยช่องทางท่ีประชาชนติดตามมากที่ สุดคือ เฟซบุ๊กแฟนเพจสำานักงาน 
กิจการยุติธรรม:www.facebook.com/weareoja มีผู้ติดตาม 116,896 คน 
มียอดการเข้าถึง 4,213,910 ครั้ง 

และยังได้พัฒนาคลังความรู้กฎหมาย เพ่ือเป็นช่องทางท่ีรวบรวมข้อมูลกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมที่ควรรู้ เก่ียวกับชีวิตประจำาวัน กฎหมายใกล้ตัว 
ท่ีหลายคนอาจไม่เคยสนใจ ผ่านเว็บไซต์ www.justicechannel.org กับสโลแกน 
ให้ “กฎหมาย” เป็นเร่ืองใกล้ตัวของทุกคน โดยมีเป้าหมายท่ีสำาคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ 
กฎหมายของประชาชน ตามแนวทาง “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
สำานักงานกิจการยุติธรรม :
อาคารรัฐประศาสนภักดี		ชั้น	9	ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

โทรศัพท์	:	0	2141	3666

โทรสาร	:	0	2141	8933

เว็บไซต์	:	www.oja.go.th

อีเมล	:	webmaster@oja.go.th

Facebook	:	สำานักงานกิจการยุติธรรม

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
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สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CIFS- eService) ในรูปแบบ Web Application,  Mobile Service  on  Android 
and IOS เป็นการปรับปรุงกระบวนงานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือผู้รับบริการ 
(ประชาชน, เอกชน, หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) สามารถขอรับบริการฯ 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่าย

การให้บริการภาคประชาชน 4 ขอบข่าย คือ 1. การตรวจสารพันธุกรรม 
เพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็น พ่อ-ลูก หรือเครือญาติ 2. การตรวจหาสารเสพติด 
หรือยาในเส้นผม 3. การตรวจพยานเอกสาร 4. การให้บริการติดตามคนหาย 
ในต่างแดน สามารถติดตามสถานะของการตรวจพิสูจน์ได้จากระบบดังกล่าว  
รวมท้ังในอนาคตอันใกล้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำาเนินขั้นตอนการจัดส่ง 
รายงานผลการตรวจพิสูจน์ผ่านทางบัญชีสมาชิกอีกช่องทางหน่ึง โดยเป็น 
ความลับและรวดเร็วอย่างมีมาตรฐาน

การให้บริการหน่วยงานภาครัฐ สามารถบันทึกข้อมูลการนำาส่งพร้อมภาพถ่าย 
วัตถุพยานเพื่อยืนยันความถูกต้องเม่ือส่งวัตถุพยานถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์   
ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะ และรับสำาเนารายงานผลการตรวจพิสูจน์
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน “CIFS- eService”
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สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ :
120	หมู่	3	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	ชั้น	8
อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร	10210

โทรศัพท์	:	0	2142	3620

โทรสาร	:	0	2143	9068

เว็บไซต์	:	www.cifs.go.th

อีเมล	:	moj1000@saraban.mail.go.th

Facebook	:	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	กระทรวงยุติธรรม

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน

นวัตกรรมการให้บริการ
การตรวจพิสูจน์
ทางนิติวิทยาศาสตร์
กับหน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีภารกิจเก่ียวกับการตรวจพิสูจน์ 
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ประกอบการดำาเนินคด ี
หรือตามท่ี ได้รับการร้องขอ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมท้ังการกำาหนดและกำากับการปฏิบัติงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบัน ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และมาตรฐานสากล

แอปพลิเคชัน “อยู่ไหน” (U-NAI) เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งคนหาย  
ประกาศคนหาย แชร์ภาพ และข้อมูลคนหายลงบนส่ือสังคมออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
ค้นหาข้อมูลคนหายจากข้อมูลคนนิรนามและศพนิรนาม โดยมีระบบแจ้งเตือนในพ้ืนท่ี 
รัศมีการค้นหา 50 กิโลเมตร รวมทั้งสามารถแจ้งเบาะแสและติดตามสถานะคนหาย 
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง 
ข้อมูลคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามของประเทศ ทำาให้ทุกหน่วยงานสามารถ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามได้้

ท้ังน้ี สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน  “อยู่ไหน” (U-NAI) ได้ทาง App Store, Google Play 
และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานเลขานุการของ ค.พ.ศ. ได้ที่ Facebook Line 
และโทรศัพท์ 089 200 9434 ได้

ลดความเหลื่อมล้ำาและอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ เข้าถึงสิทธ ิ
สวัสดิการของคนไทย เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิการรักษา 
ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิการศึกษาฯ หรือมาตรการเยียวยาผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
ความร่วมมือกับหลายภาคส่วน อาทิ กรมการปกครอง หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม มูลนิธิต่าง ๆ ตรวจสารพันธุกรรมบุคคลรวม 8,936 ราย 
เป็นผู้ประสบปัญหา 5,201 ราย บุคคลอ้างอิงตามกฎหมาย 3,735 ราย 
โดยให้บริการจัดเก็บสารพันธุกรรม ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ พื้นที่ห่างไกล 
ธุรกันดาร ซึ่งมีผู้ประสบปัญหาจำานวนมากกว่า 80% ของผู้รับการตรวจ 
สารพันธุกรรม ได้รับสิทธิความเป็นคนไทยแล้ว

การให้บริการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ด้วยระบบ CIFS-eService

การให้บริการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ด้วยระบบ U-NAI (อยู่ไหน)

การตรวจสารพันธุกรรมแก้ปัญหาทะเบียนราษฎร
(ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน)

CIFS-eService U-NAI (อยู่ไหน)
ช่วยแจ้งคนหาย คนนิรนาม
ศพนิรนาม

แอปพลิเคชันสำาหรับการให้บริการประชาชน
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สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ
สำานักงาน ป.ป.ส. :
เลขที่	5	ถนนดินแดง	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์	:	0	2247	0901-19

โทรสาร	:	0	2245	9350

สายด่วน	ป.ป.ส.	:	1386

เว็บไซต์	:	www.oncb.go.th

อีเมล	:	oncbg@oncb.go.th

Facebook	:	ONCB.TH

บทบาทภารกิจของหน่วยงาน ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ภายใต้นโยบายของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสำานักงาน ป.ป.ส. มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ดำาเนินการเป็นเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  
เป็นฝ่ายอำานวยการของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ ่งคณะรัฐมนตรี หรือ
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง รวมท้ังงานเลขานุการและหน่วยปฏิบัติของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่งต้ัง หรือคณะอนุกรรมการท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งต้ัง หรือคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมินสถานการณ์การดำาเนินงาน และ จัดระบบเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด

3. ให้ข้อเสนอแนะ ประสาน และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผน และงบประมาณในการดำาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเอกภาพ 
และแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

4. อำานวยการ เร่งรัด กำากับ ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

5. ให้ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านยาเสพติด

6. เป็นศูนย์วิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนา 
และสนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล 
ข้อมูลสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

8. ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด

9. เป็นศูนย์กลางการข่าวยาเสพติดของประเทศ
10. ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่

กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจ
หน้าท่ีของสำานักงานหรือตามท่ี
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

     ระบบการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านเว็บไซต์ สำานักงาน ป.ป.ส. 
http://1386.oncb.go.th/ เป็นนวัตกรรมที่ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย 
รวดเร็ว ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล ผู้แจ้งเบาะแส
มีความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างต่อเน่ือง และ
ติดตามผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้
      ผลการดำาเนินงานแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านเว็บไซต์ สำานักงาน ป.ป.ส. 
(http://1386.oncb.go.th/) รวม 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
โดยมีสถิติการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสามารถตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติแบบ One Stop Service ได้  

สำานักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง  
โ ด ย เ ปิ ด ใ ห้ มี ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น 
แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านระบบ 
ส่ื อ ส า ร อ อ น ไ ล น์ เ พื่ อ ค ว า ม 
สะดวกและปลอดภัย สำาหรับ 
ผู้ท่ีจะแจ้งเบาะแสยาเสพติด และ
สามารถติดตามตรวจสอบการ
ดำาเนินการของฝ่ายรัฐ ได้อีก 
ทางหนึ่งด้วย



“ ยุติธรรมสร้างสุข
ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ”

แอปพลิเคชัน 
Justice Care


