สรุปผลงานและแผนการดําเนินงานตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม
(กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
๑.๑ การชวยเหลือของกองทุนยุติธรรม
ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)
กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดรับความรวมมือกับหนวยงานระดับนโยบาย
ครั้งสําคัญ อาทิ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานพิธีลงนามความรวมมือ โดยความรวมมือการทํางานของทั้ง 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
กองทุ น ยุ ติ ธ รรมได “พลิ ก โฉมใหม ใ ห ก องทุ น ยุ ติ ธ รรมเห็ น ผลที่ เ ป น รู ป ธรรม” ด ว ยการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน เพื่อใหบริการประชาชนในภูมิภาคตางๆไดรับความสะดวกรวดเร็วขึ้น ไดกระจายอํานาจอนุมัติ
เงิ น กองทุ น ยุ ติ ธ รรมให ค ณะอนุ ก รรมการระดั บ จั งหวัด ทั้ ง ๗๖ จั งหวั ด โดยที่ มีผู วา ราชการจั งหวั ดเปน ประธาน
อนุกรรมการ สามารถพิจารณาอนุมัติ และจายเงินใหแกประชาชนที่ขอรับการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเบ็ดเสร็จ
ภายในจังหวัด วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอรายทุกกรณี และในกรณีที่ไมซับซอน ยุติธรรมจังหวัดสามารถพิจารณา
อนุมัติไดเลยภายในวงเงินเดียวกัน ซึ่งเริ่มดําเนินการไปแลวตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผานมา และจะไดสราง
ความรวมมือกับประชาสัมพันธจังหวัด สื่อวิทยุชุมชน สื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสวนกลางและภูมิภาคกวา ๒๐๐ องคกร
เพื่อชวยประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชน ไดรับรูและเขาถึงการบริการของกองทุนยุติธรรมอยางสะดวก รวดเร็วขึ้น
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จะสงมอบภารกิจกองทุนยุติธรรม ใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปน
หนวยบริหารจัดการ สวนกรมฯจะสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพดานเทคนิควิชาการแกคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
แผนงานสําคัญในระยะหลัง เม.ย. ๒๕๕๙ เปนตนไป
มุงเนนพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการชวยเหลือผูไดรั บผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมให
เปนไปตามมาตรฐานสากล
๑.๒ การชวยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม
ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)
การคุมครองสิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งตลอดระยะเวลาสิบกวาปที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับ
มีประชาชนกลุมเปาหมายที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมาขอใชสิทธิเพื่อขอรับคาตอบแทนความเสียหาย เพียงรอยละ
๑๘ ของคดีอาญาที่ไดมีการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
และคุมครองสิ ทธิของเหยื่ออาชญากรรมใหเขาถึงสิทธิและความยุติธรรมไดทั่วถึงและเปนธรรม ขณะนี้กระทรวง
ยุติธรรมไดรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยมอบหมายใหพนักงานสอบสวนเปนผูดําเนินการแจงสิทธิและรับคํา

-๒ขอคาตอบแทนผูเสียหาย ณ สถานีตํารวจไดเลย ทําใหการชวยเหลือเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ๖๕ โดยตั้งแตเดือนตุลาคม
๒๕๕๗ -มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผูยื่นคําขอรับการชวยเหลือ จํานวน ๑๐,๙๗๒ ราย ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๕,๗๗๒
ราย อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๕,๒๐๐ ราย จายเงินเยียวยาไปแลวกวา ๓๗๔ลานบาทและขณะนี้กรมฯ ไดขอรับ
การสนับสนุนงบกลาง จํานวน ๑๙๐ ลานบาท เพื่อจะไดนํามาเยียวยาผูเสียหายและจําเลยใหไดรับการชวยเหลือตาม
กฎหมายตอไป
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙
กรมฯ จะจั ดตั้งคณะอนุ กรรมการพิ จารณาคาตอบแทนฯประจํ าภูมิภาค เพิ่ มเติมอี ก ๕ ภูมิภาคได แก
เพชรบุรี ภูเก็ต นครสวรรค อุบลราชธานี และอุดรธานี รวมเปน ๑๕ ภูมิภาค เพื่อสามารถพิจารณาคําขอคาตอบแทนฯ
ไดอยางรวดเร็ว และลดความลาชาในการใหบริการประชาชน
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙เปนตนไป
จัดตั้งเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ ประจําภูมิภาค เพิ่มเติมอีก ๔ ภูมิภาค รวมเปน
๑๙ ภูมิภาค และมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการสามารถพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนฯและจายเงินไดเบ็ดเสร็จ ที่
ภูมิภาคไดเลย
๑.๓ การคุมครองพยานในคดีอาญา
ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)
การให ค วามคุ ม ครองความปลอดภัย แกพ ยานและผูใ กลชิด ซึ่ง ถูก ขม ขูคุก คามจากเหตุที่พ ยานจะ
ไปหรื อ ได ใ ห ก ารเป น พยานในคดี อ าญา รวมทั้ง การจา ยคา ตอบแทนความเสีย หายแกพ ยานและผูใ กลชิด จาก
สาเหตุ ที่พยานจะไปหรื อได ให การเป น พยาน กรมฯไดป ระสานความรว มมือ เพื่อ ขอสนับ สนุน กํา ลัง เจา หนา ที่
ชุ ด คุ ม ครองความปลอดภั ย กั บ หน ว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง รวมทั้ง จัด ทํา บัน ทึก ขอ ตกลงความรว มมือ ในการปฏิบัติ
และประสานงานการคุ มครองพยานในคดี อ าญา อาทิ เ ช น สํา นั ก งานตํา รวจแห ง ชาติ กระทรวงกลาโหม กรม
สอบสวนคดีพิ เ ศษ กรมการปกครอง กรมราชทั ณ ฑ กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน และสํา นั ก งาน
ป.ป.ส. เป น ต น โดยป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพยานยื่นคํารองขอรับการคุมครอง ๒๒๕ ราย เขาโปรแกรม
คุมครอง ๑๕๘ ราย (คิดเปนรอยละ ๗๐.๒) ยกคํารอง ๖๗ ราย ปจจุบันมีพยานอยูระหวางการคุมครองอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๒๕๓ราย โดยพยานที่เขารว มโครงการ ไดรับ ความปลอดภัย ทุกราย
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙
กรมคุ มครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพ มุงเผยแพรภ ารกิจ การคุม ครองพยาน ใหป ระชาชนมีค วามเชื่อ มั่น
ต อ การคุ  ม ครองคว ามปล อดภั ย เมื ่ อ มาเปน พยานในคดีอ าญา อัน จะทํ า ใหก ระบว นการยุต ิธ รรมมี
พยานหลั กฐานที่ น า เชื่ อถื อสามารถพิ จ ารณาตัดสิน ได อยา งถู กต องและเปน ธรรม
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙เปนตนไป
กรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ จะพัฒ นาสํา นั ก งานคุ ม ครองพยาน ให เ ป น ศูน ย อํา นวยการและ
การเรี ย นรู ด า นการคุ ม ครองพยาน ตลอดจนพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล กลางด า นการคุ ม ครองพยานของประเทศ
เพื่ อให ห น ว ยงานต า งๆที่ มีภ ารกิ จ คุ มครองพยาน ไดพัฒ นาศักยภาพและใชป ระโยชนจ ากขอ มูล รว มกัน

-๓-

๑.๔ การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน
ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)
การไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยคนในชุมชน เปนการใหอํานาจประชาชนในการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ลด
ปญหาขอขัดแยง ในสังคม เพิ่มทางเลือกในการเขาถึงความยุติธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็ไดประโยชนเพราะสามารถลดจํานวนคดีขึ้นสูศาล และลดคาใชจายในกระบวนการยุติธรรม ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ กรมฯ ไดมุงเนนสรางกลไกขับเคลื่อนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน โดยการพัฒนาหลักสูตรการไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท ระดับตน เพื่อพัฒนาใหเปนหลักสูตรกลางสําหรับผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท และได
ฝกอบรม ๔ ภูมิภาค มีผูผานการอบรมทั้งสิ้น ๕๑๑ คน
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙
พัฒนาหลักสูตรการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ระดับตน กลาง สูง และพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับ
หน ว ยงานภายในประเทศ รวมทั้ ง ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามข อ ตกลงความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานต า งๆ
ภายในประเทศ
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙เปนตนไป
พัฒนาระบบฐานขอมูลการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนและหลักสูตรการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ระดับตน กลาง สูง อยางมีมาตรฐานและไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆในการนําไปใชพัฒนาศักยภาพผูทํา
หนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
๑.๕ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประกาศใชแผนฯ และไดสั่งการใหทั้ง ๒๐ กระทรวง นําแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติไปแปลงสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ในการจัดทํา โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนสิทธิ
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 เป น ตน โดยใช งบประมาณของหน ว ยงานมาดําเนิน การ ซึ่งหากมีการดําเนินการตามแผนสิทธิ มนุษยชน
แหงชาติฉบับนี้แลว จะสามารถพัฒนาระบบงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวม ใหมีความกาวหนา
และทัดเทียมกับนานาประเทศ
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙
ดําเนินการรวบรวมแผนปฏิบัติการ ป ๒๕๕๘ -๒๕๕๙ ของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของและวิเคราะห
สรุปผลวาเปนไปตามกรอบของแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือไม เพื่อรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีตอไป
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙เปนตนไป
ดําเนินการรวบรวมขอมูลและติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนของหนวยงาน
ตางๆ ตามกรอบเวลาการดําเนินงานแตละป เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาตอไป

-๔๒.ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
๒.๑ ปรับปรุง แกไข ทบทวนกฎหมายที่ลาสมัย
ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเสนอปรับปรุงกฎหมายจํานวน ๒ ฉบับ ไดแก
๑) รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
พ.ศ. .... โดยเพิ่มรายการความผิดฐานการคามนุษยตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ.๒๕๕๑ และแกไขคําจํากัดความของผูเสียหาย พรอมทั้งเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการ
โดยจะนําเขาวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่..)พ.ศ...
เพิ่มเติมการแจงสิทธิของพนักงานสอบสวนใหแกผูเสียหายรับทราบเมื่อมารองทุกข โดย วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม มีมติใหนําไปแกไขเพิ่มเติมในราง พ.รบ. คาตอบแทนฯ
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙
ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานที่เกี่ยวของตามขั้นตอน
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙ เปนตนไป
หากกฎหมายไดประกาศใชแลว ตองดําเนินการผลักดันใหมีการออกประกาศหรือระเบียบ เพื่อรองรับ
กฎหมายดังกลาว
๒.๒ พัฒนาและเสนอกฎหมายใหมที่สอดคลองกับสถานการณ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ต.ค. ๕๗- มิ.ย.๕๘)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดเสนอกฎหมายใหม จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก
๑.รางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.... .ศ. วัตถุประสงคยกระดับกฎหมายจากระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมเปนพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม เพิ่มเติมแหลงที่มาของรายไดนอกจากงบประมาณของรัฐเพียงอยางเดียว
อีกทั้งยังสามารถไลเบี้ยเอากับผูกระทําผิดได โดยความคืบหนาลาสุด สภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับหลักการในวารที่
๑ เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยขณะนี้ อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....
๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. ...
เปนการอนุวัติกฎหมาย ตามอนุสัญญาระหวางประเทศ ๒ ฉบับ คือ อนุสัญญาการตอตานการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (CAT)และอนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (CED) โดยมีสาระสําคัญ เชน การกําหนดความผิด
และบทกําหนดโทษของเจาหนาที่รัฐที่กระทําทรมานและบังคับบุคคลใหสูญหาย ความผิดและบทกําหนดโทษของ
ผูที่ไมไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ แตไดรับการสนับสนุนและยุยงจากเจาหนาที่ของรัฐใหกระทํา เปนตน

-๕โดย ความคืบหนาลาสุด อยูระหวางกําหนดการประชุมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือรวมกัน
๓ ฝาย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม
๓. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... มีวัตถุประสงคในการใหอํานาจ
รับรองผลการไกลเกลี่ยใหมีสภาพบังคับใชโดยผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยตองผานการอบรมและขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย
สามารถไกลเกลี่ ยขอพิพาททางแพง ความผิดทางอาญาที่ยอมความกันได และความผิดลหุโทษได ซึ่งสามารถลด
ปริ มาณคดี เข า สู ศาลไดเ ป นจํ า นวนมาก
โดยความคืบหนา ลา สุด วั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการ ไดมีความเห็นใหหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานศาล
ยุติธรรม ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยกําหนดเปนกฎหมายกลาง ใหมีกฎเกณฑ
และสามารถนําไปใชทุกหนวยงาน เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลา ต.ค. ๕๘-เม.ย.๕๙
ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานที่เกี่ยวของตามขั้นตอน
แผนงานสําคัญชวงระยะเวลาหลัง เม.ย.๕๙ เปนตนไป
หากกฎหมายไดประกาศใชแลว ตองดําเนินการผลักดันใหมีการออกประกาศหรือระเบียบ เพื่อรองรับ
กฎหมายดังกลาว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

