
สรุปผลงานและแผนการดําเนินงานตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม 

(กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.ดานการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า 

 ๑.๑ การชวยเหลือของกองทุนยุติธรรม  

                ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘) 

                กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดรับความรวมมือกับหนวยงานระดับนโยบาย
ครั้งสําคัญ อาทิ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรเีปนประธานพิธีลงนามความรวมมือ โดยความรวมมือการทํางานของท้ัง ๕ 
หนวยงานนี้ มุงหวังใหประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรม อันจะลดความเหลื่อมล้ําในสังคม นอกจากนั้น ยังไดลง
นามความรวมมือกับหนวยงานศาลยุติธรรม เชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลอาญา
ธนบุรี ในการขอประกันปลอยตัวชั่วคราวดวยเงินกองทุนยุติธรรม   สงผลใหปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีประชาชนผู
เดือดรอนมายื่นขอรับการชวยเหลือจํานวน ๓,๒๓๐ราย พิจารณาแลว ๒,๓๗๐ ราย ไดแก คาประกันปลอยตัวชั่วคราว 
๓๓.๕๔ % คาทนายความ ๓๑.๑๗% คาธรรมเนียมศาล ๒๐.๗๒ % คาพาหนะ ๙.๕๔% และคาตรวจพิสูจน ๕.๐๓ % 
และสนับสนุนเงินชวยเหลือจํานวนกวา ๑๔๕ ลานบาท   

      กองทุนยุติธรรมได “พลิกโฉมใหมใหกองทุนยุติธรรมเห็นผลท่ีเปนรูปธรรม” ดวยการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน เพ่ือใหบริการประชาชนในภูมิภาคตางๆไดรับความสะดวกรวดเร็วข้ึน  ไดกระจายอํานาจอนุมัติ
เงินกองทุนยุติธรรมใหคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดท้ัง ๗๖ จังหวัด โดยท่ีมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
อนุกรรมการ สามารถพิจารณาอนุมัติ และจายเงินใหแกประชาชนท่ีขอรับการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเบ็ดเสร็จ
ภายในจังหวัด วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอรายทุกกรณี และในกรณีท่ีไมซับซอน ยุติธรรมจังหวัดสามารถพิจารณา
อนุมัติไดเลยภายในวงเงินเดียวกัน  ซ่ึงเริ่มดําเนินการไปแลวตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ท่ีผานมา และจะไดสราง
ความรวมมือกับประชาสัมพันธจังหวัด สื่อวิทยุชุมชน สื่อมวลชนทุกแขนง ท้ังสวนกลางและภูมิภาคกวา ๒๐๐ องคกร 
เพ่ือชวยประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชน ไดรับรูและเขาถึงการบริการของกองทุนยุติธรรมอยางสะดวก รวดเร็วข้ึน 

     แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙ 
     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะสงมอบภารกิจกองทุนยุติธรรม ใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปน

หนวยบริหารจัดการ สวนกรมฯจะสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพดานเทคนิควิชาการแกคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด   
     แผนงานสําคัญในระยะหลัง เม.ย. ๒๕๕๙ เปนตนไป  

               มุงเนนพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมให
เปนไปตามมาตรฐานสากล 

๑.๒ การชวยเหลือเยียวยาเหย่ืออาชญากรรม 
                ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘) 

       การคุมครองสิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงตลอดระยะเวลาสิบกวาปท่ีกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับ  
มีประชาชนกลุมเปาหมายท่ีถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมาขอใชสิทธิเพ่ือขอรับคาตอบแทนความเสียหาย เพียงรอยละ 
๑๘  ของคดีอาญาท่ีไดมีการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  ดังนั้น  เพ่ือเปนการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
และคุมครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมใหเขาถึงสิทธิและความยุติธรรมไดท่ัวถึงและเปนธรรม ขณะนี้กระทรวง
ยุติธรรมไดรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยมอบหมายใหพนักงานสอบสวนเปนผูดําเนินการแจงสิทธิและรับคํา 



 
-๒- 

ขอคาตอบแทนผูเสียหาย  ณ สถานีตํารวจไดเลย  ทําใหการชวยเหลือเพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ๖๕ โดยตั้งแตเดือนตุลาคม 
๒๕๕๗ -มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผูยื่นคําขอรับการชวยเหลือ จํานวน ๑๐,๙๗๒ ราย ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๕,๗๗๒ 
ราย อยูระหวางดาํเนินการ จํานวน  ๕,๒๐๐ ราย จายเงินเยียวยาไปแลวกวา ๓๗๔ลานบาทและขณะนี้กรมฯ  ไดขอรับ
การสนับสนุนงบกลาง จํานวน ๑๙๐ ลานบาท เพ่ือจะไดนํามาเยียวยาผูเสียหายและจําเลยใหไดรับการชวยเหลือตาม
กฎหมายตอไป 

แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙ 
                กรมฯ จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯประจําภูมิภาค เพ่ิมเติมอีก ๕ ภูมิภาคไดแก 

เพชรบุรี ภูเก็ต นครสวรรค อุบลราชธานี และอุดรธานี รวมเปน ๑๕ ภูมิภาค เพ่ือสามารถพิจารณาคําขอคาตอบแทนฯ 

ไดอยางรวดเร็ว และลดความลาชาในการใหบริการประชาชน 

แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙เปนตนไป 
                จัดต้ังเพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ ประจําภูมิภาค เพ่ิมเติมอีก ๔ ภูมิภาค รวมเปน 

๑๙ ภูมิภาค และมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการสามารถพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนฯและจายเงินไดเบ็ดเสร็จ   ท่ี

ภูมิภาคไดเลย  

         ๑.๓ การคุมครองพยานในคดีอาญา 

              ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘) 

            การใหความคุมครองความปลอดภัยแกพยานและผูใกลชิด  ซึ่งถูกขมขูคุกคามจากเหตุที่พยานจะ
ไปหรือไดใหการเปนพยานในคดีอาญา รวมทั้งการจายคาตอบแทนความเสียหายแกพยานและผูใกลชิดจาก
สาเหตุท่ีพยานจะไปหรือไดใหการเปนพยาน   กรมฯไดประสานความรวมมือเพื่อขอสนับสนุนกําลังเจาหนาท่ี
ชุดคุมครองความปลอดภัย กับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปฏิบัติ
และประสานงานการคุมครองพยานในคดีอาญา  อาทิเชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงกลาโหม กรม
สอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และสํานักงาน 
ป.ป.ส. เปนตน โดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีพยานยื่นคํารองขอรับการคุมครอง ๒๒๕ ราย เขาโปรแกรม
คุมครอง ๑๕๘ ราย (คิดเปนรอยละ ๗๐.๒) ยกคํารอง ๖๗ ราย ปจจุบันมีพยานอยูระหวางการคุมครองอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน รวมท้ังสิ้น ๒๕๓ราย โดยพยานท่ีเขารวมโครงการ ไดรับความปลอดภัยทุกราย 

แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙ 
      กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ มุงเผยแพรภารกิจการคุมครองพยาน ใหประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต อการ คุ มครองคว ามปลอดภ ัย เ มื ่อมา เป นพยานในคด ีอ าญา  อ ันจะ ทํา ให ก ระบวนการย ุต ิธ ร รม มี
พยานหลักฐานท่ีนาเชื่อถือสามารถพิจารณาตัดสินไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙เปนตนไป 
     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะพัฒนาสํานักงานคุมครองพยาน ใหเปนศูนยอํานวยการและ

การเรียนรูดานการคุมครองพยาน ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการคุมครองพยานของประเทศ
เพ่ือใหหนวยงานตางๆท่ีมีภารกิจคุมครองพยาน ไดพัฒนาศักยภาพและใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน 
 
 



-๓- 
๑.๔ การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในชุมชน 

        ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘) 
          การไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยคนในชุมชน เปนการใหอํานาจประชาชนในการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ลด
ปญหาขอขัดแยง   ในสังคม เพ่ิมทางเลือกในการเขาถึงความยุติธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็ไดประโยชนเพราะสามารถลดจํานวนคดีข้ึนสูศาล และลดคาใชจายในกระบวนการยุติธรรม   ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ กรมฯ ไดมุงเนนสรางกลไกขับเคลื่อนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน  โดยการพัฒนาหลักสูตรการไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท ระดับตน เพ่ือพัฒนาใหเปนหลักสูตรกลางสําหรับผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท  และได
ฝกอบรม ๔ ภูมิภาค มีผูผานการอบรมท้ังสิ้น ๕๑๑ คน   

แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙ 
               พัฒนาหลักสูตรการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ระดับตน กลาง สูง และพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานภายในประเทศ  รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
ภายในประเทศ 

แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙เปนตนไป 
               พัฒนาระบบฐานขอมูลการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนและหลักสูตรการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
ระดับตน กลาง สูง อยางมีมาตรฐานและไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆในการนําไปใชพัฒนาศักยภาพผูทํา
หนาท่ีไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 

๑.๕ การขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘) 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประกาศใชแผนฯ และไดสั่งการใหท้ัง ๒๐ กระทรวง นําแผนสิทธิมนุษยชน

แหงชาติไปแปลงสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ในการจัดทํา โครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนสิทธิ

มนุษยชน ครอบคลุม ๑๑ ดาน  เชน ดานกระบวนการยุติธรรม สาธารณสุข การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ และ

กลุมเปาหมาย ๑๕ กลุม  อาทิ กลุมเหยื่อ เด็ก สตรี คนพิการ คนจน เกษตรกร ผูใชแรงงาน กลุมผูดอยโอกาสทาง

สังคม เปนตน โดยใชงบประมาณของหนวยงานมาดําเนินการ  ซ่ึงหากมีการดําเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชน

แหงชาติฉบับนี้แลว จะสามารถพัฒนาระบบงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวม ใหมีความกาวหนา

และทัดเทียมกับนานาประเทศ 

แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙ 
     ดําเนินการรวบรวมแผนปฏิบัติการ ป ๒๕๕๘ -๒๕๕๙ ของหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของและวิเคราะห

สรุปผลวาเปนไปตามกรอบของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือไม เพ่ือรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีตอไป 

แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙เปนตนไป 
      ดําเนินการรวบรวมขอมูลและติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของหนวยงาน

ตางๆ  ตามกรอบเวลาการดําเนินงานแตละป เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาตอไป 
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๒.ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

๒.๑ ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายท่ีลาสมัย 

  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)   

        กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเสนอปรับปรุงกฎหมายจํานวน ๒ ฉบับ ไดแก 

   ๑) รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ....  โดยเพ่ิมรายการความผิดฐานการคามนุษยตามมาตรา ๖  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ.๒๕๕๑  และแกไขคําจํากัดความของผูเสียหาย พรอมท้ังเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการ 

โดยจะนําเขาวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

     ๒) รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับท่ี..)พ.ศ...

เพ่ิมเติมการแจงสิทธิของพนักงานสอบสวนใหแกผูเสียหายรับทราบเม่ือมารองทุกข  โดย วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  

คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม มีมติใหนําไปแกไขเพ่ิมเติมในราง พ.รบ. คาตอบแทนฯ    

   แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙ 

        ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานท่ีเก่ียวของตามข้ันตอน 

   แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙ เปนตนไป 

         หากกฎหมายไดประกาศใชแลว ตองดําเนินการผลักดันใหมีการออกประกาศหรือระเบียบ เพ่ือรองรับ

กฎหมายดังกลาว 

๒.๒ พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณ 

  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)   

       กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเสนอกฎหมายใหม จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก 

๑.รางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ .ศ....  .   วัตถุประสงคยกระดับกฎหมายจากระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมเปนพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม เพ่ิมเติมแหลงท่ีมาของรายไดนอกจากงบประมาณของรัฐเพียงอยางเดียว 

อีกท้ังยังสามารถไลเบี้ยเอากับผูกระทําผิดได  โดยความคืบหนาลาสุด สภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับหลักการในวารท่ี 

๑ เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยขณะนี้ อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....  

 ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ... 

                   เปนการอนุวัติกฎหมาย ตามอนุสัญญาระหวางประเทศ ๒ ฉบับ คือ อนุสัญญาการตอตานการทรมาน 

และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (CAT)และอนุสัญญาระหวางประเทศวา

ดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (CED)  โดยมีสาระสําคัญ เชน  การกําหนดความผิด

และบทกําหนดโทษของเจาหนาท่ีรัฐท่ีกระทําทรมานและบังคับบุคคลใหสูญหาย  ความผิดและบทกําหนดโทษของ    

ผูท่ีไมไดเปนเจาหนาท่ีของรัฐ แตไดรับการสนับสนุนและยุยงจากเจาหนาท่ีของรัฐใหกระทํา เปนตน  
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โดย ความคืบหนาลาสุด อยูระหวางกําหนดการประชุมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือหารือรวมกัน      

๓ ฝาย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม  

  ๓. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... มีวัตถุประสงคในการใหอํานาจ

รับรองผลการไกลเกลี่ยใหมีสภาพบังคับใชโดยผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยตองผานการอบรมและข้ึนทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย 

สามารถไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง ความผิดทางอาญาท่ียอมความกันได และความผิดลหุโทษได ซ่ึงสามารถลด

ปริมาณคดีเขาสูศาลไดเปนจํานวนมาก   โดยความคืบหนาลาสุด วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีการ ไดมีความเห็นใหหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานศาล

ยุติธรรม ทบทวนกฎหมายเก่ียวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยกําหนดเปนกฎหมายกลาง ใหมีกฎเกณฑ

และสามารถนําไปใชทุกหนวยงาน เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  

   แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙ 

   ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานท่ีเก่ียวของตามข้ันตอน 

   แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙ เปนตนไป 

   หากกฎหมายไดประกาศใชแลว ตองดําเนินการผลักดันใหมีการออกประกาศหรือระเบียบ เพ่ือรองรับ

กฎหมายดังกลาว 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

 


