
 โดย

พันตํารวจเอก ดร. ณร ัชต ์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

22 ก.ค. 2558
22 กรกฎาคม 2558
ณ สโมสรทหารบก
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1. การอํานวยความยตุิธรรมเพ�ือลดความเหลื�อมลํ�าในส ังคม

2. การพัฒนาพฤตินิสัย แก ้ไขฟื�นฟผูู้กระทําผิด(สร ้างความปลอดภัยในสังคม)

3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4. การป้องกันและปราบปรามทุจร ิตในภาคร ัฐ

6. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ภารกิจ กคส. ตาม Road Map กระทรวงยตุิธรรม

5. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ



-ยื�นคําขอ 16,124     ราย
-พิจารณาแล้วเสร็จ               15,222     ราย
-อยู่ระหว่างพิจารณา 902      ราย

ผลงาน (ปีพ .ศ.2549-2558)

อนุม ัต ิ
41.68%

ไมอ่นุม ัต ิ
   33.50%

ยุต ิ
19.23%

อยู่ระหว่าง
ดําเน ินการ

5.59%

I. ภารกิจด ้านการอาํนวยความยุติธรรมเพ�ือลดความเหลื�อมลํ�าในส ังคม

1.กองทุนยุติธรรม



จ่ายเง ินช่วยเหลือ407.7 ล้านบาท

ประก ันต ัว
87.60%

ทนายความ
6.58%

ธรรมเนียมศาล
3.53%

ตรวจพิสูจน์
0.65%

พาหนะ
0.07%

คุ้มครองพยาน
0.11%

อาญากลุ่ม
0.06%อื�นๆ

1.40%

(แยกตามว ัตถุประสงค)์



-ยื�นคาํขอ 3,230          ราย
-พิจารณาแล้วเสร็จ 2,370          ราย
-อยู่ระหว่างพิจารณา    860          ราย

อนุม ัต ิ
35.50%

ไม่อนุม ัต ิ
30.53%

ยุติ
7.34%

ระหว่าง
พิจารณา
26.63%

 ผลงาน(1ต.ค.57- 30ม.ิย.58)



จ่ายเง ินช่วยเหลือ145.3 ล้านบาท

ประก ันต ัว
91.02%

ทนายความ
5.10%

ธรรมเนียมศาล
2.80%

ตรวจพิสูจน์
0.58%

พาหนะ
0.07%

(แยกตามว ัตถุประสงค)์
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Ø ขณะนี�ใชร้ะเบียบฯว่าด้วยกองทนุยตุิธรรม พ.ศ. 2553 ซึ�ง
มีข้อจําก ัด

Ø จึงได้มีการร่าง พ.ร.บ.กองทนุยตุิธรรม พ.ศ. .... ขึ�น
     (ขณะนี�อยู่ในช ั�นกรรมาธิการ สนช.) 
Ø มีการกระจายอํานาจ โดยตั�งอนุ กก. ระด ับจ ังหว ัด โดยม ี

ผวจ. เป็นประธาน  / ยจ.เป็นเลขานุการ  สามารถ
พิจารณาอนุม ัตใินช ั�นจ ังหว ัดได้เลย  รายละไม่เกิน 
500,000 บาท โดยไม่ต ้องส่งมาส่วนกลาง ทําให้รวดเร็ว 
และสะดวกขึ�น
Ø ประชุมVideo Conference ร่วมก ับ มท. เพื�อเตร ียม
ความพร ้อมคณะอนุกรรมการประจําจ ังหว ัด 76 แห่ง 
Ø(ก่อนกระจายอํานาจ)ปี 57 ยื�น2,379ราย/จ่าย 46.3ลบ.
Ø(หลังกระจายอํานาจ)ปี 58ยื�น3,230ราย/จ่าย145.3ลบ.  
    (เพิ�มขึ�น 35%)
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ต.ค.58- เม.ย.59

1.   สง่มอบภารกิจกองทุน
ยุติธรรมให ้สป.ยธ.

2.      สนับสนุนและพ ัฒนา
ศ ักยภาพด้านเทคนิค
วิชาการแก่
คณะอนุกรรมการ
ประจําจ ังหว ัด

    - พัฒนาระบบคุณภาพ
และมาตรฐานการ
ช่วยเหลือผู้ได ้ร ับ
ผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรมให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

เม.ย.59 เป็นต ้นไป  

1.กองทุนยุติธรรม
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2.การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย/จําเลย

ตามพ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544

ช่วยเหลือ
1. ผู้เสียหาย คดีชีวิต ร่างกายและเพศ(เหยื�ออาชญากรรม) 
2. จําเลย  (แพะ)   

๑.   ต้องเป็นผู้ซึ �งได ้ร ับความเสียหายถึงแกช่ีวิต ร่างกายหรือ จิตใจ
๒.   ต้องเป็นความเสียหายที�เกิดจากการกระทาํความผิดทางอาญาของ

บุคคลอื�น
๓.   ผู้ที�ได ้ร ับความเสียหายต ้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทาํความผิดน�ัน
๔.   ความผิดน�ันต้องเป็นความผิดตามรายการท�ีระบุไวท้ ้าย

พระราชบัญญัตินี�เทา่นั�น (ม. ๑๗)

ผู้เสียหาย
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๑.   ต้องเป็นจาํเลยที�ถูกดาํเนินคดีโดยพนักงานอ ัยการ
๒.   ถูกคมุข ังในระหวา่งการพิจารณาคด ี  
๓. ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจาํเลยมิได ้เป็นผู้กระทาํความผิดและมกีารถอน

ฟ้องในระหว่างดําเนินคดี  หรือปรากฏตามคําพิพากษาอ ันถึงท�ีสุดใน
คดีน�ันวา่ข้อเทจ็จริงฟังเป็นยุติว่าจาํเลยมิได ้เป็นผู้กระทาํความผิดหรือ
การกระทาํของจาํเลยไม่เป็นความผิด

จําเลย 

ผลงานที�ผา่นมา
- ปชช.ร ับทราบสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายนี� น้อยมาก
(18%)

- ประสานให ้สตช. ออกใบแจ้งสิทธใิห ้ผู้เสียหายทราบ 
   ณ สถานีตํารวจ
-โครงการเชิงรุก จ่ายทันท ี
-จ ัดจนท.ประจํา สภ.เมือง 76 แห่ง
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1. ร ับคําขอ  10,972  ราย
Øพิจารณาท�ังหมด  14,203 ราย 
  (รายเดิม  8,431 ราย / รายใหม่ปี 58 จํานวน 5,772 ราย )              
Ø จ่ายเงินแล้ว  374 ล้านบาท + ค้างจ่าย 103 ล้านบาท  

/ (*ของบกลางเพิ�มเติม 190 ล้านบาท)
        

 ผลงาน (1ต.ค.57- 30ม.ิย.58)

 2. ก.ยธ. ออกคําส�ัง/ประกาศกระทรวงยุติธรรมมอบอํานาจให ้สตช. 
ร ับคําร ้องขอร ับเงินเยียวยา ที� สภ. /สน. จํานวน 1,467  แห่งท�ัว
ประเทศ ( One Stop Service : OSS )

 3. ตร. มีคําส�ัง 11 ม.ีค.58  ให ้พงส. สภ./ สน. ท�ัวประเทศแจ้งสิทธิ
และร ับคําขอเงินเยียวยาผู้เสียหายฯ  และรวบรวมสง่ ภ.จว. /บช.น. 
ภายใน 7 ว ัน

      4. กรมฯจ ัด จนท. ร ับเร�ืองจาก ภ.จว. / บช.น. เพื�อดําเนินการต่อ
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ต.ค.58- เม.ย.59

1.       จ ัดต�ัง
คณะอนุกรรมการ
ประจําภูมิภาค 
เพิ�มเติม 5 ภูมิภาค

        (  เพชรบุร ีภูเก็ต นครสวรรค ์
อุดรธานีและอุบลราชธานี)

           +(เดิม 10 ภูมิภาค) 
           รวม 15 ภูมิภาค

  1.    มอบอํานาจ ให้
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุม ัติจา่ยเงิน 
ที�ภูมิภาคได ้เลย

  2.    ระยะยาว จ ัดต�ัง
คณะอนุกรรมการ
ประจําจ ังหว ัด

เม.ย.59 เป็นต ้นไป  

2.การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย/จําเลย
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 -คุ้มครองความปลอดภัยแกพ่ยานและผู้ใกล้ชิด (ถูกข่มขู่ คุกคาม)
       
   ผลงานที�ผา่นมา

1.ประสานหน่วยงานอื�น (สตช. , มท. ,ทหาร ,DSI )ใน   
  การคุ้มครองพยาน  ต�ังแต่ปี’47เป็นต้นมา  1,500 ราย      

(เฉลี�ย 130 รายต่อปี)
2. ดําเนินการเอง 34 ราย  
3.  พยานที�คุ้มครองปลอดภัย 100% (งบปีละ  10 ล้านบาท)

  ตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546

3.การคุ้มครองพยานในคดีอาญา
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-ร ับคําขอคุ้มครอง  225  ราย
Øเข้าโปรแกรมคุ้มครอง 158 ราย ( 70.2%)                 

** พยานอยู่ระหว่างคุ้มครอง (ต่อเนื�อง+ปัจจบุ ัน) 253 ราย
       
***พยานทกุราย ปลอดภัย 100%        

 1. ประสานหน่วยงานอื�น (สตช., มท.,ทหาร,DSI )
   ในการคุ้มครองพยาน 157 ราย

2. สาํนักงานคุ้มครองพยาน ดําเนินการเอง 1 ราย  
     

 ผลงาน(1ต.ค.57- 30ม.ิย.58)
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ต.ค.58- เม.ย.59

    เผยแพร่ภารกิจ
ด้านการ
คุ้มครองพยาน 
แก่เคร ือข่าย
ยตุิธรรมชุมชน

1.  ปร ับปรุงแก้ไข 
กฎหมายการ
คุ้มครองพยาน

2.  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
ด้านการคุ้มครอง
พยาน

3.  พัฒนาศูนย ์การ
เร ียนรู้ด ้านการ
คุ้มครองพยาน
ของประเทศ

เม.ย.59 เป็นต ้นไป  

3.การคุ้มครองพยานในคดีอาญา



17

4.การไกลเ่กลี�ยระงับข้อพิพาท

1.  พัฒนาหล ักสูตรกลางด ้านการไกลเ่กล�ียระงับข้อพิพาท  
         -อบรมผู้ทาํหนา้ที�ไกล่เกลี�ย 511 ราย (4ภาค) 

ต.ค.58- เม.ย.59

 1.   อบรมอาสาสม ัครฯ
หลักสูตรไกล่เกล�ียระด ับ
(ต้น กลาง สูง)

2.     ติดตามผลตามMOUก ับ
ภาคีเคร ือข่าย/
หน่วยงานต่างๆ

1.  พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การไกล่เกลี�ยข้อพิพาท 
/ฐานข้อมูลเคร ือข่าย

2.  พัฒนาระบบมาตรฐาน
การระงับข้อพิพาทใน
ชุมชน

เม.ย.59 เป็นต ้นไป  

 2. ร่าง พ.ร.บ. สง่เสริมการไกลเ่กลี�ยระงับข้อพิพาทในชุมชน         

 ผลงาน (1ต.ค.57- 30ม.ิย.58)
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5.การขับเคล�ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิฉบับท�ี 3
   (พ.ศ.2557-2561)   

q ครม. เห็นชอบ และประกาศใช้แผนฯ ให ้20 กระทรวง  
นําไปปฏิบ ัติให ้เป็นผล      

แผนปฏิบ ัติการ (11 ด้าน)
สาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ ทร ัพยากรธรรมชาติและ

ส�ิงแวดล้อม ท�ีอยู่อาศ ัย  ว ัฒนธรรมและศาสนา  

ข้อมูลขา่วสาร  ขนสง่ การเมืองการปกครอง  

กระบวนการยตุิธรรม  ส ังคม

15 กลุ่มเป้าหมาย  
. ผู้ต ้องหา/ผู้ต ้องข ัง  ผู้พ้นโทษ  ผู้ต ้องหาคดยีาเสพติด  เหย�ีอ/ผู้เสียหาย 

ผู้ติดเชื�อ HIV ผู้ใช ้แรงงาน คนจน  เกษตรกร  ผู้สูงอายุ  เด็กและเยาวชน  สตร ี 
คนพิการ ผู้ไร ้ร ัฐ  ผู้ได ้ร ับผลกระทบความรุนแรง  กลุ่มหลากหลายทางเพศ

 ผลงาน(1ต.ค.57- 30 ม.ิย.58)
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ต.ค.58- เม.ย.59

 1.     รวบรวม
แผนปฏิบ ัติการ
ด ้านสิทธิ
มนุษยชนของ
หน่วยงานต่างๆ

2.     รายงานผล ต่อ 
คณะร ัฐมนตรี

1.  ติดตามประเมิน ผล
การดําเนินงาน
ตามแผนสิทธิ
มนุษยชน  (ทุกปี) 

2.       รายงานผลต่อ
คณะร ัฐมนตรี

เม.ย.59 เป็นต ้นไป  

5.การขับเคล�ือนแผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
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 1.1 ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.... 

II. ภารกิจด ้านการพ ัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม

1.เสนอทบทวน/แก้ไขกฎหมาย 2 ฉบับ ได ้แก่

   สาระสําค ัญ
        1. เพิ�มรายการ ความผิดฐานค้ามนุษย ์
        2. แก้ไขคําจําก ัดความของผู้เสียหาย

        3. เพิ�มองค ์ประกอบของคณะกรรมการ 
   (มต ิครม.เหน็ชอบในหลักการ เมื�อว ันท�ี 14 กรกฎาคม 2558)

 1.2 ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ�ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับท�ี..) พ.ศ... 

   สาระสําค ัญ
        - เพิ�มเติมการแจ ้งสิทธิของพนักงานสอบสวนให้แก่ผู้เสียหายเม�ือมาแจ้ง

ความร ้องทุกข ์

   (คก.ร่างกฎหมายกระทรวง มีความเหน็ให้เพ�ิมเติมใน พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ)
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 2.1 ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.... 

2. เสนอกฎหมายใหม่ 3 ฉบับ ได ้แก ่    

   สาระสาํค ัญ
        1. ยกระด ับระเบียบกระทรวง เป็น  พ.ร.บ. 
        2. เพิ�มเติมแหลง่ท�ีมาของรายได้นอกงบประมาณ
        3. สามารถไลเ่บี�ยเอาก ับผู้กระทําผิดได ้
     (อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสาม ัญฯ)

 2.2 ร่าง พ.ร.บ. ป้องก ันและปราบปรามการทรมานและ
การหายสาบสูญโดยถูกบังค ับ พ.ศ....  
   สาระสาํค ัญ
        1. อนุว ัต ิตามอนุส ัญญา CAT และ CED 
        2. กําหนดบทลงโทษ จนท.ร ัฐ /ผู้ยุงยง สนับสนุน

     (อยู่ระหว่างกําหนดประชุมพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา)



22

 2.3 ร่างพ.ร.บ.ไกลเ่กลี�ยระงับข้อพิพาทในชุมชนพ.ศ.... 

   สาระสาํค ัญ
        1. อํานาจร ับรองผลการไกลเ่กล�ียให้มีสภาพบังค ับใช้
        2. ไกลเ่กลี�ยได้ท�ังทางแพง่ อาญาอ ันยอมความได้
            (คก.กฤษฎีกา ให้ทบทวนร่วมก ับ มท. และสาํนักงานศาล

ยุติธรรม  เพื�อกําหนดกฎหมายกลางด้านการไกลเ่กล�ีย
    ข้อพิพาท)

ต.ค.58- เม.ย.59

        ปร ับปรุงและแก้ไข
ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาและ
กรรมาธิการฯต่างๆ

  

   หากกฎหมาย    
ประกาศใช ้ต้องออก
ระเบียบหรือประกาศ 
กฎเกณฑ ์เพื�อ
รองร ับการปฏิบ ัติ
ตามกฎหมาย 

เม.ย.59 เป็นต ้นไป  




