
ศูนยป์ฏิบติัการกลุ่มจงัหวดั 10 (เชียงใหม)่

(สยจ.เชียงใหม่ สยจ.ล าพนู สยจ.ล าปางและ สยจ.แม่ฮ่องสอน)

คู่มือ : การปฏิบติังานตามมาตรฐานคลินิก

จดัท ำโดย : กลุ่มอ ำนวยควำมยุติธรรมและนิติกำร 

ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2564



คณะผูจ้ดัท ำ ส ำนกังำนยุตธิรรมจงัหวดัเชียงใหม่

 ที่ปรึกษำ : 1.นายเจริญ น้อยพินิจ ผูอ้ านวยการส านักงานยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม่

2.นายชานนท ์ หนัสวาสด์ิ หวัหนา้กลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ

 กลุม่อ  ำนวยควำมยุตธิรรมและนิตกิำร

จดัท ำโดย : นางนุชจณี นนทผล นักวชิาการยุติธรรมช านาญการ

คณะท ำงำน :

1.นางสาวปานิศรา แกว้ศรีคราม นิติกร (พนักงานราชการ)

2.นางสาวสิระกาญจน์ มลูแกว้ พนักงานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ (พนักงานราชการ)

3.นายธชัพงศ ์วามะลุน นักวชิาการยุติธรรม (พนักงานกองทุนยุติธรรม)

4.นางสาวสิริขวญั ปานแสง นิติกร

5.นางสาวเกศกนก หลวงค าแดง นิติกร

6.นางสาวกนกพร ยาประเสริฐ นิติกร



บทน า : ความเป็นมา/ความส าคญั ในการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน

นายเจริญ นอ้ยพินิจ ผูอ้  านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายใหก้ลุ่มอ านวยความ
ยุติธรรมและนิติการ ศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมานับแต่มีการกระจายอ านาจและเริ่มเป็นหน่วยงานส่วน
ภมูิภาค(กระจายอ านาจสู่ภมูิภาค เมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2562) รวมถึงการจดัตัง้ส่วนราชการระดบัภมูิภาค 
กลุ่มจังหวดั  1 - 18 โดยส านักงานยุติธรรมจังหวดั เป็นกลุ่มจังหวดั 10 (ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง 
การจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของจงัหวดัที่เป็นศนูยป์ฏิบตัิการของกลุ่มจงัหวดั พ.ศ. 
2563) มีศูนยป์ฏิบัติการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการ ของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ส  านักงานยุติธรรมจังหวัดล าพูน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดล าปาง และส านักงานยุติธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ดังนั้นเพ่ือพัฒนางานบริการของกระทรวงยุติธรรม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานบริการ ณ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัด 10 ใชเ้ป็นเครื่องมือแนวทางการใหบ้ริการตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดจากการท างาน บุคลากรสามารถท างานแทนกันได ้จึงจัดท าคู่มือนีข้ึน้
และเผยแพรแ่ก่ผูป้ฏิบตัิงานประจ าส านกังานยตุิธรรมของกลุม่จงัหวดั 10 ไวใ้ชป้ระโยชนใ์นการปฏิบตัิงานตอ่ไป

นางนชุจณี นนทผล 
นกัวิชาการยตุิธรรมช านาญการ
ผูจ้ดัท า (กมุภาพนัธ ์2564)



วตัถปุระสงคค์ูมื่อการปฏิบตัิงาน

เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั ผูป้ฏิบตัิงานทราบวา่
ควรปฏิบตัิงานอยา่งไร เม่ือใด กบัใคร 
ผูป้ฏิบตัิงานทราบและเขา้ใจวา่ควรท าอะไรก่อนและหลงั 
เป็นเครื่องมือในการจดัฝึกอบรม 
 ใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในการปฏิบตัิงาน 
 บคุลากรสามารถท างานแทนกนัได ้
ลดขอ้ผิดพลาดจากการท างานที่ไมเ่ป็นระบบ



ประโยชน์ของคูมื่อการปฏิบติังาน

ไดง้านท่ีมีคุณภาพตามท่ีก าหนด 

ผูป้ฏิบติังานไมเ่กิดความสบัสน

บุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีสามารถท างานแทนกนัได้

สามารถเริ่มปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วเมื่อมีการโยกยา้ยต าแหน่งงาน

ลดขั้นตอนการท างานท่ีซบัซอ้น

ลดขอ้ผิดพลาดจากการท างานท่ีไมเ่ป็นระบบ

ช่วยเสริมสรา้งความมัน่ใจในการท างาน ช่วยใหเ้กิดความสม า่เสมอในการปฏิบติังาน

ช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึ้ นในการท างาน ช่วยลดการตอบค าถาม 

ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ช่วยใหก้ารท างานเป็นมืออาชีพ 

ช่วยในการออกแบบระบบงานใหมแ่ละปรบัปรุงงาน



ใชเ้ป็นมาตรฐาน

ในการปฏิบติังานท่ีสรา้ง

ความเขา้ใจตรงกนั 

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกนั

คุณภาพ ท าใหก้ารท างาน

เป็นระบบ 

ใชเ้ป็นแนวทางส าหรบั

ผูท่ี้ศึกษาดว้ยตนเอง

ใชใ้นการบริหารจดัการ/

การวิเคราะหร์ะบบงาน 

ความส าคญัของคู่มือการปฏิบติังาน



ขอบเขตการศึกษาเพื่อจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน

วเิคราะหง์าน

ท่ีปฏิบติั ปัจจยัท่ีใช ้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอน หลกัเกณฑ์

วธีิการ เง่ือนไข

วเิคราะห ์ปัญหา

สาเหตุในการ

ปฏิบติังาน 

(คน/กฎหมาย/

หลกัเกณฑ ์แนวทาง)

วเิคราะหแ์นวทางการ

แกไ้ขปัญหาจากสาเหตุ

ในการปฏิบติังาน



สำรบญั

บทท่ี1 : บทบาทภารกิจ 
โครงสรา้ง งานบริการของ

กระทรวงยุติธรรมและ

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

(หน้า 9 - 19 )

• บทบาทภารกิจ โครงสรา้ง

• งานบริการของกระทรวงยุติธรรม หน้าท่ีความรบัผิดชอบ

บทท่ี 2 : ขัน้ตอน 
ผงักระบวนงาน (Work Flow)

และมาตรฐานระยะเวลา

ใหบ้ริการ (หน้า 20-47)

• ปรกึษากฎหมาย

• รอ้งทกุข/์รอ้งเรยีน

• รอ้งขอรบัการคุม้ครองพยานในคดอีาญา

• การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท

• สง่เสรมิสทิธิผูต้อ้งหา วิ.อาญา ม.134/1 (เงินรางวลัและคา่ใชจ้่าย)

• สง่เสรมิสทิธิผูต้อ้งหา มาตรา 75 (คา่ป่วยการ)

• กองทนุยตุิธรรม

• ขอรบัคา่ตอบแทนผูเ้สยีหายในคดอีาญา

• ขอรบัคา่ทดแทนแก่จ าเลยในคดีอาญา

บทท่ี 3 : ปัญหาอุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ ความพึงพอใจ

และการประเมินผล 

(หน้า 48 - 69)

• ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ แนวทางการแกไ้ขปัญหา (ถอดบทเรียน)

• เทคนิคการสอบสวน (กรณีผูเ้สียหายในคดีอาญา)

• ประเมินความพึงพอใจ และรายงานผล ติดตามประเมินผลการปฏบิติังาน (KPI)

ภำคผนวก (หน้า 70 - 115) • ผลการด าเนินงาน มาตรฐานคลินิก แบบรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 



 บทบาทภารกิจส านักงานยุติธรรมจงัหวดั

 โครงสรา้ง บทบาทหน้าท่ีกลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ 

 งานบริการของกระทรวงยุติธรรมและหนา้ท่ีรบัผิดชอบของ

เจา้หน้าท่ียุติธรรม 

บทท่ี 1 : บทบาทภารกิจ โครงสรา้ง งานบริการของกระทรวงยุติธรรมและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ



บทบาทภารกิจส านักงานยุติธรรมจงัหวดั



1. พฒันาระบบการใหบ้ริการ

ประชาชนเพื่อใหเ้ขา้ถึงความยุติธรรม

อยา่งเท่าเทียม

2. พฒันาระบบงานยุติธรรมและ

การบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ป็นไป

ตามหลกัสากล

3. พฒันาประสิทธิภาพการบริหาร

ความยุติธรรมและการบงัคบัใช้

กฎหมายใหม้ีธรรมาภิบาล

4. พฒันาระบบป้องกนัอาชญากรรม

เพื่อสรา้งความปลอดภยัในสงัคม

วสิยัทศัน์ส านักงานปลดั กระทรวงยุติธรรม

“หลกัประกนัความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

พนัธกิจ 4 ดำ้น



วิสยัทศัน ์ : กลุ่มจงัหวดั 10

"ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นศูนยก์ลางประสาน

การอ านวยความยุติธรรมในกลุ่มจงัหวดั 10"

(ครอบคลุม 4 จงัหวดั คือ จ.เชียงใหม ่จ.ล าพนู จ.ล าปาง และจ.แมฮ่่องสอน)

วิสยัทศัน ์: ส  ำนกังำนยุตธิรรมจงัหวดัเชียงใหม่

"ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นองคก์รท่ีเป็นเลิศ

ในการอ านวยความยุติธรรม"



ภำรกิจของส ำนักงำนยุติธรรมจงัหวดั

1. เป็นผูแ้ทนกระทรวงยุตธิรรมในสว่นภมิูภำครวมทั้งสนับสนุนการปฏบิติังาน

ของส่วนราชการสงักดักระทรวงยุติธรรมท่ีไม่มีหน่วยงานในจงัหวดั

2. จดัท ำแผนปฏิบตัริำชกำรกระทรวงยุติธรรมระดบัจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบั

แผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

3. บูรณำกำรดา้นบริหารจดัการกระบวนการยุติธรรมและเสริมสรา้งความยุติธรรม

ทางสงัคมในพื้ นท่ีจงัหวดั

4. ด ำเนินงำนกองทุนยุตธิรรมระดบัจงัหวดั



5. พฒันำและสง่เสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในภารกิจของกระทรวง

ยุติธรรม ศูนยยุ์ติธรรมชุมชน และอาสาสมคัรยุติธรรมชุมชนรวมทั้ง

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

6. ใหค้ ำปรึกษำทำงกฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิรรม รวมทั้งใหข้อ้มูลงาน

บริการของส่วนราชการสงักดักระทรวงยุติธรรม

7. รบัเรื่องรอ้งเรียน-รอ้งทุกข ์และรบัแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย การ

ตรวจสอบขอ้มลูเบ้ืองตน้ การส่งเร่ืองและประสานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงการ

ติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินงาน

8. ปฏิบติังานรว่มกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย



กลไกการขบัเคล่ือนงาน ของส านักงานยุติธรรมจงัหวดั 

ภายใตก้รอบแนวทางการด าเนินงาน 6 ด้าน(กพยจ.) 

สภาพแวดลอ้ม
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

การป้องกนั

การกระท าผิดซ ้า

เฝ้าระวงักลุ่มเส่ียงท่ีมี

โอกาสกระท าผิด

ลดโอกาส

การตกเป็นเหยือ่

การพฒันาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

บุคลากร



กลุ่มอ ำนวยควำมยุติธรรมและนิติกำร

ด้ำนอ ำนวยควำมยุติธรรม

งานธุรการคดีและมาตรฐานคลนิิก

งานพัฒนาระบบ มาตรฐาน
กลไกการให้ความช่วยเหลือ

ด้ำนนิติกำร

งานกฎหมายและบริการต่างๆ
ของกระทรวงยุติธรรม

งานนิติกรรม สัญญาและท าค าวินิจฉัย

งานประชุมคณะอนุกรรมการฯ

โครงสรา้ง



โครงสรา้ง บทบาทหน้าท่ีกลุ่มอ านวยความยุติธรรม

กลุ่มอ ำนวยควำมยุตธิรรมและนิติกำร ส ำนกังำนยุตธิรรมจงัหวดัเชียงใหม่

- งานประสานและใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน

- งานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (กองทุนยุติธรรม งานช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา งานรอ้งเรียน รอ้งทุกขข์องประชาชน เป็นตน้)

- งานไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท

- งานเสริมสรา้งความเป็นธรรมและอ านวยความยุติธรรมตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากส่วน

ราชการสงักดักระทรวงยุติธรรมท่ีไม่มีหน่วยงานในจงัหวดั

- งานนิติการท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม่

- งานนโยบายตามรฐับาล และกระทรวงยุติธรรม เช่น การแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ ท่ีดิน

ท ากิน ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้

- งานอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย



 หนา้ท่ีรบัผิดชอบของเจา้หน้าท่ียุติธรรม

สายงาน เจ้าหน้าทียุ่ตธิรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนีค้ลมุถึงต าแหน่งตา่ง ๆ  ท่ีปฏิบตัิงานทางกฎหมาย  ซึ่งมีลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ
เก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย แนวทาง หลักเกณฑ ์กฎ ระเบียบและ
ขอ้บังคับท่ีเก่ียวข้อง จัดท าความเห็นเสนอผูมี้อ  านาจพิจารณา รวมถึงการด าเนินการ 
รวบรวมขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเพ่ือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานงานบริการทาง
กฎหมายตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งต  าแหน่ง
ต่าง ๆ เหลา่นีมี้ลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ้งใชผู้มี้ความรู ้ความช านาญในวิชาการทางกฎหมาย



 งานบริการของกระทรวงยุติธรรม

1.ปรึกษากฎหมาย

4.รอ้งขอรบั
การคุม้ครองพยาน

ในคดีอาญา

7.ส่งเสริมสิทธิผูต้อ้งหา
(ค่าป่วยการ/เงินรางวลั

และค่าใชจ้า่ย)

8.การช่วยเหลือ
ผูเ้สียหาย/เหยือ่

อาชญาการรม (JC)

5.การไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาท

2.รอ้งทุกข/์รอ้งเรียน 3.กองทุนยุติธรรม

6.ขอรบัค่าตอบแทน
ผูเ้สียหาย/จ าเลย

ในคดีอาญา

9.การแนะน า/ส่งต่อ 
หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง



บทท่ี 2 : ขั้นตอน ผงักระบวนงาน (Work Flow) และมาตรฐานระยะเวลาใหบ้ริการ

1.ปรกึษากฎหมาย

2.รอ้งทกุข/์รอ้งเรยีน

3.รอ้งขอรบัการคุม้ครองพยานในคดีอาญา

4.การไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท

5.สง่เสรมิสิทธิผูต้อ้งหา วิ.อาญา ม.134/1 (เงินรางวลัและคา่ใชจ้่าย)

6.สง่เสรมิสิทธิผูต้อ้งหา ม.75 (คา่ป่วยการ)

7.กองทนุยตุิธรรม

8.ขอรบัคา่ตอบแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา

9.ขอรบัคา่ทดแทนแก่จ าเลยในคดีอาญา



จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนงาน

กิจกรรมและการปฏิบติังาน

การตดัสินใจ เชน่ ตรวจสอบ หรือ อนุมติั

แสดงถึงทิศทาง หรือการเคล่ือนไหวของงาน

 สญัลกัษณท่ี์ใชต้ามผงักระบวนการ



งานบริการ : 1.การใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย



ขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Work Flow) : ปรึกษากฎหมาย (ภายใน 3 ชั่วโมง 5 นาที)

ยืน่ค าขอ

หวัหน้างานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

ความเห็น/แกไ้ข

เจา้หน้าท่ีลงทะเบียน

ในระบบ MSC และส่งต่อ โต๊ะท่ี 2

(ภายใน 3 นาที)

โต๊ะท่ี 2 ที่ปรึกษากฎหมายให้
ค าปรึกษา บันทึกข้อเท็จจริงผ่านระบบ 

MSC (ภายใน 3 ชัว่โมง)

เจา้หน้าท่ีรบัเร่ือง ตรวจสอบ 

กลัน่กรอง ณ จุดบริการท่ี 1

เพ่ือส่งต่องานบริการโต๊ะท่ี 2

(ภายใน 2 นาที)

หวัหน้ากลุ่ม

ตรวจความเห็น

(ภายใน 30 นาที)
เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หนา้ท่ีเวรประจ าวนัรวบรวม

ขอ้มลูการใหบ้ริการประจ าวนั

สรุปรายงานเสนอ ผอ.สยจ. 

ผอ.สยจ.

พิจารณาผล

ใหค้ าปรึกษา 

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

หวัหนา้กลุ่มตรวจความถูกตอ้ง

และรบัรองรายงานก่อนเสนอ 

ผอ.สยจ.พิจารณา

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

การใหบ้ริการ

ตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบังาน

บริการน้ันๆ

หากไมผ่่านใหส้่ง

เร่ืองกลบัแกไ้ข

เจา้หนา้ท่ี

สรุปสถิติประจ าวนั

ผ่านระบบ MSC



งานบริการ : 2.ร้องทุกข์/ร้องเรียน 



ขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Work Flow) : ร้องทุกข/์ร้องเรียน (ภายใน 35 วัน)

ยืน่ค ารอ้ง

หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

ความเห็น/แกไ้ข

เจา้หน้าท่ีรบัเร่ือง ตรวจสอบ 

กลัน่กรอง ความน่าเช่ือถือ 

ณ จุดบริการท่ี 1

เพ่ือส่งต่องานบริการโต๊ะท่ี 3

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน

ในระบบ MSC และส่งต่อ 

โต๊ะท่ี 3 ท าความเห็น

(ภายใน 1 วนั)

หวัหนา้กลุ่ม

ตรวจความเห็น

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หนา้ท่ีเวรประจ าวนัรวบรวม

ขอ้มลูการใหบ้ริการประจ าวนั

สรุปรายงานเสนอ ผอ.สยจ. 

ผอ.สยจ.พิจารณา 

มอบหมายนิติกร

ด าเนินการ

(ภายใน 1 วนั )

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ
หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

การใหบ้ริการตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานบริการน้ันๆ

หากไมผ่่านใหส้่ง

เร่ืองกลบัแกไ้ข

แจง้ผลผูร้อ้ง

(ภายใน 7 วนั)

นิติกรตรวจสอบค ารอ้งทุกข์

เบ้ืองตน้ แสวงหาขอ้เท็จจริง/

ลงพ้ืนท่ี (ภายใน 10 วนั)

ช่วยเหลือ ติดตามผล

(ภายใน 16 วนั)

*ปฏิบติัตามระเบียบส านัก

นายกรฐัมนตรี วา่ดว้ยการ

จดัการเร่ืองราวรอ้งทุกข์

พ.ศ. 2552



งำนบริกำร : 3.ร้องขอรับกำรคุม้ครองพยำนในคดีอำญำ



ขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Work Flow) : ร้องขอรับการคุ้มครองพยำน (ภายใน 2 วัน)

ยืน่ค ารอ้ง

หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

ความเห็น/แกไ้ข

เจา้หนา้ท่ีรบัเร่ือง ตรวจสอบ 

กลัน่กรอง ความน่าเช่ือถือ

ณ จุดบริการท่ี 1

และโต๊ะท่ี 3 ลงระบบ MSC 

รบัค ารอ้งตามแบบ สคพ.1

ตรวจสอบเอกสารประกอบ

ค ารอ้ง บนัทึกปากค า

(ภายใน 1 วนั)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หนา้ท่ีเวรประจ าวนัรวบรวม

ขอ้มลูการใหบ้ริการประจ าวนั

สรุปรายงานเสนอ ผอ.สยจ. 

ผอ.สยจ.พิจารณา 

มอบหมายนิติกร

ด าเนินการ

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

หวัหนา้กลุ่ม

ตรวจความเห็น

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

การใหบ้ริการตาม

มาตรการคุม้ครอง

พยาน

ผอ.สยจ. ลงนาม

ส่งต่อ สนง.

คุม้ครองพยานฯ

กคส. ด าเนินการ

(ภายใน 1 วนั)

นิติกรตรวจสอบค ารอ้งทุกข์

เบ้ืองตน้ แสวงหาขอ้เท็จจริง/

ลงพื้ นท่ี เสนอ ผอ.สยจ.

*ปฏิบติัตามคู่มือการ

ปฏิบติังานของ 

สคพ.กคส.



งำนบริกำร : 4. กำรไกล่เกลี่ยขอ้พพิำท



ขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Work Flow) : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ภายใน 45 วัน)

หวัหนา้กลุ่ม

ตรวจความเห็น

ยืน่ค ารอ้ง

หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

ความเห็น/แกไ้ข

เจา้หน้าท่ีรบัเร่ือง ตรวจสอบ 

กลัน่กรอง ความน่าเช่ือถือ 

ณ จุดบริการท่ี 1

เพ่ือส่งต่องานบริการโต๊ะท่ี 3

ระบบ MSC และส่งต่อ 

โต๊ะท่ี 3 ท าความเห็น

(ภายใน 1 วนั)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

ด าเนินการศึกษาขอ้มลู วางแผน

สรุปความเห็นและขอ้กฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ภายใน13 วนั)

ผอ.สยจ.พิจารณา

มอบหมายนิติกร

ไมเ่ห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ
หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

การใหบ้ริการตาม

กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบังาน

บริการน้ันๆ

หากไม่ผ่านใหส้่ง

เร่ืองกลบัแกไ้ข

จดักระบวนการ

ไกล่เกล่ียท าบนัทึก

ขอ้ตกลง

(ภายใน 1 วนั)

นิติกรตรวจประสานการ

ไกล่เกล่ียเพื่อจดั

กระบวนการไกล่เกล่ีย

(ภายใน 30 วนั)

เห็นชอบ

*ปฏิบติัตามคู่มือการ

ปฏิบติังานของ กสร.กคส.



งำนบริกำร : 5. ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหำ ป.วิ.อำญำ ม.134/1 (เงินรำงวัลและค่ำใช้จ่ำย) 



ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ❯ มาตรา 134/1

 มาตรา 134/1 ในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ีผูต้อ้งหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันท่ี

พนักงานสอบสวนแจง้ขอ้หา ก่อนเร่ิมถามค าใหก้ารใหพ้นักงานสอบสวนถามผูต้อ้งหาว่ามีทนายความ

หรือไม่ ถา้ไม่มีใหร้ัฐจดัหาทนายความให ้ในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเร่ิมถามค าให้การใหพ้นักงาน

สอบสวนถามผู ้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู ้ต้องหาต้องการทนายความ ใหร้ัฐ จัดหา

ทนายความให ้การจัดหาทนายความตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหพ้นักงานสอบสวนปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และใหท้นำยควำมที่รฐัจดัหำใหไ้ดร้บัเงินรำงวลั

และค่ำใชจ้่ำยตำมระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก ำหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

เมื่อไดจ้ดัหาทนายความใหแ้ก่ผูต้อ้งหาตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสามแลว้ ในกรณีจ าเ ป็นเร่งด่วน 

หากทนายความไมอ่าจมาพบผูต้อ้งหาได ้โดยไมแ่จง้เหตุขดัขอ้งใหพ้นักงานสอบสวนทราบหรือแจ้งแต่ไม่มา

พบผูต้อ้งหาภายในเวลาอันสมควร ใหพ้นักงานสอบสวนท าการสอบสวนผูต้อ้งหาไปไดโ้ดยไม่ตอ้งร อ

ทนายความแต่พนักงานสอบสวนตอ้งบนัทึกเหตุน้ันไวใ้นส านวนการสอบสวนดว้ย



ขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Work Flow) : ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหา (เงินรางวัล) (ภายใน 30 วัน)

ยืน่ค ารอ้ง

หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

ความเห็น/แกไ้ข

เจา้หน้าท่ีรบัเร่ือง ตรวจสอบ

กลัน่กรองค าขอ ณ จุดบริการท่ี ๑ 

เพ่ือส่งต่องานบริการโต๊ะท่ี ๓

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน

ระบบ MSCส่งต่อ โต๊ะท่ี ๓ 

ตรวจสอบเอกสารท าความเห็น

(ภายใน 1 วนั)

หวัหนา้กลุ่ม

ตรวจความเห็น

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

นิติกรตรวจสอบเอกสารประกอบ

ท าความเห็นเสนอ 

ผอ.สยจ เพ่ือพิจารณา

(ภายใน11 วนั)

ผอ.สยจ.พิจารณา

มอบหมายนิติกร

ไมเ่ห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบหวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

การใหบ้ริการ

ตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบังาน

บริการน้ันๆ

หากไม่ผ่านใหส้่ง

เร่ืองกลบัแกไ้ข

เบิกจ่ายเงินรางวลั

และแจง้ผล 

(ภายใน 17 วนั)

เห็นชอบ

ผอ.สยจ.

พิจารณา 

อนุมติั/ไมอ่นุมติั

(ภายใน 1 วนั)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

*ปฏิบติัตามคู่มือการ

ปฏิบติังานของ กพส.กคส.



งำนบริกำร : 6. ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหำ ม.75 (ค่ำป่วยกำร) 



มาตรา 75 ในการสอบสวน ใหก้ระท าในสถานที่ท่ีเหมาะสมโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิและ ไมป่ะปนกบัผูต้อ้งหาอื่นหรอื
มีบคุคลอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวขอ้งอยู่ในสถานที่นัน้อนัมีลกัษณะเป็นการประจาน เด็กหรอืเยาวชน ทัง้นี ้โดยค านึงถึงอาย ุ
เพศ สภาวะของเด็กหรอืเยาวชนเป็นส าคญั และตอ้งใชภ้าษา และถอ้ยค าที่ท  าใหเ้ด็กหรอืเยาวชนสามารถเขา้ใจ
ไดง้่าย โดยค านึงถึงศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย ์ถา้เด็ก หรอืเยาวชนไมส่ามารถสื่อสารหรอืไมเ่ขา้ใจภาษาไทยให้
จดัหาลา่มใหต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาหรอืจดัหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกหรอื
ความช่วยเหลืออ่ืนใดใหต้ามกฎหมาย ว่าดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการในการแจง้ขอ้กลา่วหา
และสอบปากค าเด็กหรอืเยาวชนซึ่งตอ้งหาว่ากระท าความผิดจะตอ้งมี ท่ีปรกึษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนรว่ม
อยู่ดว้ยทกุครัง้ พรอ้มทัง้แจง้ดว้ยว่าเด็กหรอืเยาวชนมีสทิธิ ท่ีจะไมใ่หก้ารหรอืใหก้ารก็ได ้และถอ้ยค าของเด็กหรอื
เยาวชนอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาคดีได ้ทัง้นี ้เมื่อค านึงถึงอาย ุเพศ และสภาพจิตของเด็กหรอื
เยาวชนซึ่งตอ้งหาว่ากระท าความผิดแต่ละราย  

ในการแจง้ขอ้หาและการสอบปากค าเด็กหรอืเยาวชนตามวรรคสอง บดิา มารดา ผูป้กครอง บคุคลหรอืผูแ้ทน
องคก์ารซึ่งเด็กหรอืเยาวชนอาศยัอยูด่ว้ยจะเขา้รว่มรบัฟังการสอบสวนดงักลา่วดว้ยก็ได ้

ให้ทีป่รึกษากฎหมายได้รับค่าป่วยการตามระเบียบท่ีกระทรวงยตุธิรรมก าหนดโดยความเห็นชอบ 
จากกระทรวงการคลงั

พระรำชบญัญตัิศำลเยำวชนและครอบครวัและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553



ขั้นตอน การปฏิบัติงาน (Work Flow) : ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหา (ค่าป่วยการ) (ภายใน 30 วัน)

ยืน่ค ารอ้ง

หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของ

ความเห็น/แกไ้ข

เจา้หน้าท่ีรบัเร่ือง ตรวจสอบ 

กลัน่กรองค าขอ ณ จุดบริการท่ี ๑ 

เพ่ือส่งต่องานบริการโต๊ะท่ี ๓

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน

ระบบ MSCส่งต่อ โต๊ะท่ี ๓

ตรวจสอบเอกสารท าความเห็น

(ภายใน 1 วนั)

หวัหนา้กลุ่ม

ตรวจความเห็น

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

นิติกรตรวจสอบเอกสารประกอบ

ท าความเห็นเสนอ 

ผอ.สยจ เพ่ือพิจารณา

(ภายใน11 วนั)

ผอ.สยจ.พิจารณา

มอบหมายนิติกร

ไมเ่ห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

หวัหนา้งานตรวจ

ความถูกตอ้งของการ

ใหบ้ริการตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานบริการน้ันๆ

หากไม่ผ่านใหส้่งเร่ือง

กลบัแกไ้ข

เบิกจ่ายเงินรางวลั

และแจง้ผล 

(ภายใน 17 วนั)

เห็นชอบ

ผอ.สยจ.

พิจารณา 

อนุมติั/ไมอ่นุมติั

(ภายใน 1 วนั)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

*ปฏิบติัตามคู่มือการ

ปฏิบติังานของ กพส.กคส.



งานบริการ : 7.กองทุนยุติธรรม 





 การปฏิบติังานผ่านระบบ IT ระบบงานกองทุนยุติธรรม

รับเรื่อง (MSC)
และลงระบบรับเรื่อง

เพื่อจัดท าส านวน

งานกองทุนยุติธรรม 
Justic Fund System

รบัเร่ืองต่อจาก MSC แลว้กดรบัเร่ืองผ่านระบบ 

Justic Fund System

1.ขอประกนัตวั 

2.ขอค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดี

(ปฏิบติัตามคู่มือการปฏิบติังานของ สนง.กองทุนยุติธรรม)

ปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านระบบ MSC



กระบวนงานหลัก : 
ขัน้ตอนท่ี 1 : รบัค าขอและตรวจสอบเบือ้งตน้ (ภายใน 1 วนั) (ขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งตรวจสอบ
เอกสาร ประกอบการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี หากยงัไม่ครบถว้น จะแสวงหาขอ้เท็จจรงิ
และเรยีกเอกสารเพ่ิมเติม เม่ือเอกสารมีความถกูตอ้ง ครบถว้นจะถกูสง่ตอ่ไปยงัขัน้ตอนตอ่ไป)
ขัน้ตอนท่ี 2 : ท ารายงานความเห็นและเสนอผูมี้อ  านาจพิจารณา (ภายใน 4 วนั) เจา้ของส านวน
พิจารณาเอกสารหลกัฐานประกอบขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสรุปความเห็นตามกระบวนงาน 
(กรณีขอประกนัตวั หรอื กรณีขอรบัความช่วยเหลือค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี)
ขัน้ตอนท่ี 3 : เสนอประธานหรอืผูท่ี้คณะอนกุรรมการฯ ท าความเห็นเสนอผูมี้อ  านาจพิจารณา
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ (ภายใน 1 วนั) 
ขัน้ตอนท่ี 4 : แจง้ผลการพิจารณา (ภายใน 1 วนั)

การด าเนินการการสนับสนุนงานบริการของส านักงานกองทุนยุติธรรมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคลินิก 

โดยมมีาตรฐานระยะเวลาใหบ้ริการ 4 ขั้นตอน (ภายใน 7 วนั)



ขั้นตอน จัดท าส านวน กองทุนยุติธรรม (Work Flow) ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด (ภายใน 7 วัน)

* ระยะเวลามาตรฐาน  
7 วัน เร่ิมนับ 

เมื่อเอกสาร หลักฐาน
ของผู้ยื่นค าขอมีความ

ครบถ้วนถูกต้อง

หวัหนา้งาน

ตรวจส านวน/

แกไ้ข

ลงทะเบียนผ่านระบบ MSC และ

กดรับเรื่องผ่านเมนูกองทุนยุติธรรม 
(Justic Fund System)

เจ้าหน้าที่ยุติธรรมสรุปส านวนท า
ความเห็นเสนอหัวหน้างาน

(ภายใน 3 วนั)

เจา้หน้าท่ีรบัเรื่อง ตรวจสอบ ความ

ถูกตอ้ง ครบถว้นของเอกสารท่ียืน่/

กรณีไม่ครบใหอ้อกหนังสือติดตาม

เอกสาร ณ จุดบริการรบัเร่ือง 

(ภายใน 30 นาที/1 วนั)

ผอ.พิจารณา 

ลงความเห็น

(ภายใน 30 นาที)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หนา้ท่ีจดัท าวาระน าส านวน

เขา้ท่ีประชุม/ด าเนินการตามมติ

คณะอนุฯ เช่น แสวงหา

ขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม

(ภายใน 1 วนั)

คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาและมีมติ

(ภายใน 1 วนั)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หน้าท่ีลงผล

มติคณะอนุกรรมการฯ

และผอ.ลงนามหนังสือ

แจง้ผล

(ภายใน 30 นาที/1 วนั)

ผูย้ื่นขอรบั

ความช่วยเหลือ

เจา้หนา้ท่ีแจง้ผลการ

ใหค้วามชว่ยเหลือ

ผูอ้ านวยการตรวจส านวน 

กรณีตรวจผ่านใหส้่งเร่ือง

ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัวาระประชุม หาก

ไมผ่่านใหตี้กลบันิติกรเพ่ือแกไ้ข

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

หวัหนา้งาน/หวัหนา้

กลุ่มตรวจผ่าน

ใหเ้สนอส านวน 

ต่อ ผอ.พิจารณา

ลงนาม หากไม่ผ่าน

ใหส้่งเร่ืองกลบัแกไ้ข

ผูย้ื่นขอรบั

ความช่วยเหลือ

*ปฏบิติัตามคู่มือการปฏบิติังาน

ของ สนง.กองทุนยุติธรรม



 การปฏิบติังานผ่านระบบ IT งาน สชง.

รับเรื่อง (MSC) และลงระบบ
รับเรื่องเพื่อจัดท าส านวน

งาน สชง
(OCIPA)

รบัเร่ืองต่อจาก MSC แลว้ลงระบบ OCIPA

1.ค่าตอบแทนกรณีผูเ้สียหาย 

2.ค่าทดแทนกรณีจ าเลยในคดีอาญา 

(ปฏิบติัตาม “คู่มือการปฏิบติังาน OCIPA”ของสชง.)

งานบริการ 8. คา่ตอบแทนผูเ้สียหายในคดีอาญา

งานบริการ 9. คา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแกจ่ าเลยในคดีอาญา

ปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านระบบ MSC



 กระบวนกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผูเ้สียหำยและจ  ำเลยในคดีอำญำ ขั้นตอน ดงัน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 การยืน่ค าขอ

ขั้นตอนท่ี 2 การแสวงหาขอ้เท็จจริงและการท าความเห็น

ขั้นตอนท่ี 3 การเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ 

ขั้นตอนท่ี 4 การแจง้ค าวินิจฉยัและแจง้ผล

ขั้นตอนท่ี 5 การอุทธรณ์

ขั้นตอนท่ี 6 การจา่ยเงิน

ขั้นตอนท่ี 7 การจดัเก็บส านวน

ขั้นตอนท่ี 8 การเรียกเงินคืนและด าเนินคดี

*ปฏิบติัตาม “คู่มือการปฏิบติังาน ของสชง.



ขั้นตอนที ่ 2
การแสวงหาขอ้เทจ็จริงและการท าความเห็น

ขั้นตอนที ่ 3 : การเสนอความเห็นต่อ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ

ขั้นตอนที ่ 4 (การจดัท าค าวนิิจฉยัและแจง้ผล)  
- จดัท าค าวนิิจฉยัและแจง้ผล กรณีผูเ้สียหาย
- จดัท าค าวนิิจฉยัและแจง้ผล กรณีจ าเลย

ขั้นตอนที ่ 5
การอุทธรณ์

ขั้นตอนที ่ 6
การจ่ายเงิน

ขั้นตอนที ่ 8
การเรียกเงินคืนและการด าเนินคดี

ขั้นตอนที ่ 1
การยืน่ค  าขอ

ขั้นตอนที ่ 7
การจดัเก็บส านวน

กระบวนงาน (Work Flow) สชง. ณ ส านักงานยุติธรรมจงัหวดั (6 วนั)

*ขัน้ตอนที ่5 : เมื่อสยจ.รบัเรื่องใหส้ง่ตอ่ สชง. (สว่นกลาง) ด าเนินการ
*ขัน้ตอนที ่6 และ 8 เป็นภารกิจอยู่ในความรบัผิดชอบของส านกังานช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
*ขัน้ตอนที ่7 : ปฏิบตัิตามแนวทางการจดัสง่ส านวนของ สชง. (สว่นกลาง)

*ขั้นตอนที่ 1 - 4

เจา้หนา้ท่ียุติธรรมและเจา้ของส านวนด าเนินการจดัท าส านวน

และเสนอผ่านหวัหนา้งาน/หวัหนา้กลุ่มงานฯ ก่อนเสนอ

ผูอ้ านวยการส านักงานยุติธรรมจงัหวดัพิจารณาลงนามและส่ง

เขา้จดัเตรียมวาระน าเขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ้่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา เพ่ือพิจารณาต่อไป



 การจดัท าส านวนค าขอ กรณีผูเ้สียหายในคดีอาญา



ขั้นตอน จัดท าส านวน กรณีผู้เสียหาย (Work Flow) ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด (ภายใน 6 วัน)

* ระยะเวลามาตรฐาน  
6 วัน เร่ิมนับ 

เมื่อเอกสาร หลักฐาน
ของผู้ยื่นค าขอมีความ

ครบถ้วนถูกต้อง

ยืน่ค าขอ

หวัหนา้งาน

ตรวจส านวน/

แกไ้ข

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน MSC และ

ส่งต่อลงระบบ OCIPA

เจ้าหน้าที่ยุติธรรมกดรับส านวน
จากระบบ OCIPA สรุปส านวน
ท าความเห็นเสนอหัวหน้างาน

(ภายใน 2 วนั)

เจา้หน้าท่ีรบัเร่ือง ตรวจสอบ ความ

ถูกตอ้ง ครบถว้นของเอกสารท่ียื่น/

กรณีไม่ครบใหอ้อกหนังสือติดตาม

เอกสาร ณ จุดบริการรบัเร่ือง 

(ภายใน 30 นาที/1วนั)

ผอ.พิจารณา 

ลงความเห็น

(ภายใน 30

นาที)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หน้าท่ีจดัท าวาระน าส านวนเขา้ท่ี

ประชุม/ด าเนินการตามมติคณะอนุฯ 

เช่น แสวงหาขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม

(ภายใน 1 วนั)

คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาและมีมติ

(ภายใน 1 วนั)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หนา้ท่ีจดัท าค าวินิจฉยั

และผอ.ลงนามค าวินิจฉยั

(ภายใน 30 นาที/1 วนั)

ผูม้ีสิทธิ

เจา้หนา้ท่ีจดัส่ง

ค าวินิจฉยั

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

หวัหนา้งาน/หวัหนา้

กลุ่มตรวจผ่าน

ใหเ้สนอส านวน 

ต่อ ผอ.พิจารณา

ลงนาม หากไม่ผ่าน

ใหส้่งเร่ืองกลบัแกไ้ข

*ปฏิบติัตามคู่มือการ

ปฏิบติังานของ สชง.กคส.



 การจดัท าส านวนค าขอ กรณีจ าเลยในคดีอาญา



ขั้นตอน จัดท าส านวน (Work Flow) กรณีจ าเลย ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด (ภายใน 6 วัน)

* ระยะเวลามาตรฐาน  
6 วัน เริ่มนับ 

เมื่อเอกสาร หลักฐาน
ของผู้ยื่นค าขอมคีวาม

ครบถ้วนถกูตอ้ง

ยืน่ค าขอ

หวัหนา้งาน

ตรวจส านวน/

แกไ้ข

เจา้หน้าท่ีลงทะเบียนในระบบ MSC 

และส่งต่อลงระบบ OCIPA

เจ้าหน้าที่ยุติธรรมกดรับส านวน
จากระบบ OCIPA สรุปส านวน
ท าความเห็นเสนอหัวหน้างาน 

(ภายใน 3 วนั)

เจา้หน้าท่ีรบัเร่ือง ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของเอกสารท่ียืน่/

กรณีไม่ครบใหอ้อกหนังสือติดตามเอกสาร 

ณ จุดบริการรบัเร่ือง 

(ภายใน 30 นาที/1วนั)

ผอ.พิจารณา 

ลงความเห็น

(ภายใน 30

นาที)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หนา้ท่ีจดัท าวาระน าส านวน

เขา้ท่ีประชุม/ด าเนินการตามมติ

คณะอนุฯ เช่น แสวงหา

ขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม

(ภายใน 1 วนั)

คณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาและมีมติ

(ภายใน 1 วนั)

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ

เจา้หน้าท่ีจดัท าค าวนิิจฉยั

และผอ.ลงนามค าวนิิจฉยั

(ภายใน 3 วนั)

ผูม้ีสิทธิ

เห็นชอบ
ไมเ่ห็นชอบ

หวัหน้างาน/หวัหน้า

กลุ่มตรวจผ่าน

ใหเ้สนอส านวน 

ต่อ ผอ.พิจารณา

ลงนาม หากไมผ่่านให้

ส่งเรื่องกลบัแกไ้ข

คณะกรรมการฯ 

พิจารณาและมีมติ

(ภายใน 11 วนั)

ไมเ่ห็นชอบ

*ปฏิบติัตามคู่มือการ

ปฏิบติังานของ สชง.กคส.

สขง.ส่วนกลาง ด าเนินการ



 ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ แนวทางการแกไ้ขปัญหา (ถอดบทเรียน)

เทคนิคการสอบสวน (กรณีผูเ้สียหายในคดีอาญา)

 ประเมินความพึงพอใจ และรายงานผล

 ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน (KPI)

บทท่ี 3 : ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ความพึงพอใจและการประเมินผล



1. ขอ้ควรระวงั กรณีผูเ้สียหาย : คดักรองเอกสารประกอบการพิจารณาใหค้รบถว้นก่อนบนัทึกเรื่องในระบบ 

IT เน่ืองจากพบปัญหาเก่ียวกบัการประสานงานคดีซ่ึงพนักงานเจา้หน้าท่ีจ าเป็นตอ้งประสานขอคดัส าเนา

พยานหลกัฐานทางคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานสอบสวนเจา้ของส านวน โดยอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้ของการรอ

คอยเอกสารหลกัฐานทางคดีได ้ เน่ืองจากคดีดงักล่าวท่ีผูเ้สียหายมายืน่ค าขออาจอยูร่ะหว่างการด าเนินการ

ของพนักงานสอบสวนเจา้ของส านวนอาจตอ้งมกีารประสานงานทางโทรศพัทค์วบคู่กบัหนังสือประสานติดตาม  

และหากพนักงานสอบสวนเจา้ของส านวนโอนยา้ยสงักดัก็อาจก่อใหเ้กิดปัญหากบัการติดตามทวงถามไดเ้พราะ

ยงัไมมี่การตั้งผูร้บัผิดชอบแทนพนักงานสอบสวนคนเดิม  ส่งผลกระทบกบัการจดัท าส านวนตอ้งล่าชา้ออกไป

2. ขอ้ควรระวงั กรณีจ าเลย : ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่เป็นจ าเลยท่ีถูกคุมขงัในระหวา่งการพิจารณาคดีและมี

ค าพิพากษาวา่คดีถึงท่ีสุดแลว้ โดยน าหลกัฐาน “หนังสือรบัรองค าพิพากษาถึงท่ีสุด” มายืน่ หากพบวา่คดียงั

ไมถึ่งท่ีสุด จะตอ้งไมร่บัค าขอ โดยมีหนังสือแจง้ต่อผูย้ืน่ค าขอดงักล่าววา่ หากคดีถึงท่ีสุดใหส้ามารถน ามายืน่ค า

ขอไดภ้ายในระยะเวลากฎหมายก าหนด

 ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ แนวทางการแกไ้ขปัญหา (ถอดบทเรียน) งาน สชง.



3.กรณีรบัค าขอผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา : ใหต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานและ

สอบปากค าผูย้ืน่ค าขอเรียบรอ้ยแลว้ใหเ้จา้หน้าท่ีด าเนินการดงัต่อไปน้ี

(1)  เอกสารถูกตอ้งครบถว้น บนัทึกค าขอ และออกใบรบัค าขอดว้ยคอมพิวเตอร์

(2)  เอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น  ตอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้บนัทึกค าขอ

และออกใบรบัค าขอดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์

(3)  กรณีผูเ้สียหายหรือทายาทผูไ้ดร้บัความเสียหายของผูเ้สียหายยื่นเอกสารไมค่รบถว้น

ใหพ้นักงานเจา้หนา้ท่ีแจง้ใหผู้เ้สียหาย  หรือทายาทผูไ้ดร้บัความเสียหายของผูเ้สียหายส่ง

เอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลา 15 วนั และใหแ้จง้ต่อไปวา่หากผูเ้สียหาย  หรือทายาท

ผูเ้สียหาย  ไมส่่งเอกสารภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ใหถื้อวา่ไมป่ระสงคจ์ะส่งเอกสาร  

พนักงานเจา้หนา้ท่ีจึงจ าเป็นจะตอ้งขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการฯ 

เพื่อพิจารณาตามหลกัฐานเท่าท่ีปรากฏ



เทคนิคการสอบสวน (กรณีผูเ้สียหายในคดีอาญา)

 หลกัในกำรสอบสวนผูเ้สียหำย    

 พนักงานเจา้หนา้ท่ีตอ้งด าเนินการสืบสวนสอบสวน  โดยการสอบปากค าบุคคลท่ีมายื่น

ค าขอรบัค่าตอบแทน  เพื่อใหไ้ดข้อ้ความอนัเป็นจริงพรอ้มรวบรวมหลกัฐาน  ดังน้ี

 1. ความเสียหายท่ีไดร้บัตอ้งเป็นความเสียหายเฉพาะท่ีเกิดแกชี่วติหรือร่างกายหรือจิตใจ 

เท่าน้ันไมเ่ก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือความเสียหายอ่ืนใด

 2. ความเสียหายท่ีเกิดน้ันตอ้งเกิดจากการกระท าความผิดอาญาของผูอ่ื้นโดยตนมิไดม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดน้ัน  และ

 3. ความผิดอาญาน้ันจะตอ้งเป็นความผิดทางอาญาท่ีระบุไวต้ามรายการทา้ย

พระราชบญัญติัน้ีเท่าน้ัน



1. ผูเ้สียหายไดเ้ขา้รบัการรกัษาพยาบาลหรือไม ่หากเขา้รบัการรกัษาพยาบาลได้

เสียค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลทั้งหมดเป็นจ านวนเงินเท่าไร  

2. ผูเ้สียหายไดเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจดว้ยหรือไมแ่ละ

เสียค่าใชจ้า่ยเป็นจ านวนเงินเท่าไร  

3. ก่อนท่ีผูเ้สียหายจะไดร้บัความเสียหายน้ันประกอบอาชีพอะไรมีรายไดเ้ท่าไร

และตอ้งขาดประโยชน์ท ามาหาไดใ้นระหวา่งท่ีไม่สามารถประกอบการงานไดต้ามปกติเป็น

จ านวนกี่วนั 

4. ผูเ้สียหายมีโอกาสไดร้บัค่าชดเชยจากช่องทางใดบา้ง (เช่น  จากการ

ประกนัภยั, จากประชาสงเคราะห ์ เป็นตน้) และไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด

มาแลว้เป็นจ านวนเท่าไร

5. ใหจ้ดัท ารายงานไวใ้นบนัทึกการใหถ้อ้ยค าพรอ้มลงเวลาท่ีใชใ้นการ

สอบปากค าในแต่ละเร่ืองไวด้ว้ย

 พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตอ้งสืบสวนสอบสวนใหไ้ดค้วำมจริงว่ำ



หลกัในกำรสอบสวนทำยำทผูไ้ดร้บัควำมเสียหำยของผูเ้สียหำย       

พนักงานเจา้หน้าท่ีตอ้งด าเนินการสืบสวนสอบสวน โดยการสอบปากค าผูม้ายืน่ค าขอเพื่อใหไ้ดข้อ้ความ

อนัเป็นจริงวา่  บุคคลท่ีกล่าวอา้งเป็นทายาทซ่ึงไดร้บัความเสียหายของผูเ้สียหายจริง และผูเ้สียหายท่ีถึงแก่ความ

ตายน้ันเป็นผูม้ีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนตามพระราชบญัญติัน้ี

นอกจำกหลกัดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้พนักงำนเจำ้หนำ้ที่ตอ้งสืบสวนสอบสวนใหไ้ดค้วำมจริง  ต่อไปว่ำ

1.ก่อนท่ีผูเ้สียหายจะถึงแก่ความตายน้ันไดเ้ขา้รบัการรกัษาพยาบาลหรือไม ่หากผูเ้สียหายตอ้งเขา้รบัการ

รกัษาพยาบาลมีค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลทั้งหมดเป็นจ านวนเงินเท่าไร รวมถึงตอ้ง เขา้รบัการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจดว้ยหรือไม ่และเป็นจ านวนเงินเท่าไร 

2.ผูเ้สียหายประกอบอาชีพอะไร มีรายไดเ้ท่าไร ตอ้งขาดประโยชน์ท ามาหาไดใ้นระหวา่งท่ีไมส่ามารถ

ประกอบการงานไดต้ามปกติเป็นจ านวนเงินเท่าไร และในขณะท่ียงัมีชีวติอยูผู่เ้สียหายมีภาระตอ้งอุปการะเล้ียงดู

บุคคลใด อยา่งไรบา้ง

3.ทายาทตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการจดัการศพผูเ้สียหายเป็นจ านวนเท่าไรและค่าเสียหายอ่ืนเป็นจ านวนเท่าไร 

 พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตอ้งสืบสวนสอบสวนใหไ้ดค้วำมจรงิว่ำ



ประเด็นความเสีย่ง

กจิกรรม/กระบวนงาน

หลกัที่เกี่ยวขอ้งกบัภาระ

กจิการบรหิารจดัการที่

เลอืก

อธิบายปจัจยัเสี่ยงที่ท าใหเ้กดิเหตกุารณ์เสีย่งตามทะเบยีนที่เลอืก

POLICY

ภายใน/ภายนอก

PEOPLE

ภายใน/ภายนอก

PROCESS

ภายใน/ภายนอก

TECHNOLOGY

ภายใน/ภายนอก

1. ความชดัเจน
ของมาตรฐาน
การด าเนินงาน
ของกองทนุ
ยตุิธรรมยงัไม่
เพียงพอ

การประชมุ

คณะอนุกรรมการ

พจิารณาใหค้วาม

ช่วยเหลอืประจ าจงัหวดั

เชยีงใหมภ่ายใตร้ะเบยีบ 

หลกัเกณฑ ์แนวทางการ

ด าเนินงานของกองทนุ

ยุตธิรรม

ระเบยีบ หลกัเกณฑ์

แนวทางการ

ด าเนินงานของกองทนุ

ยุตธิรรม คณะอนุ

กรรมการฯ ยงัมกีาร

ตคีวามทีแ่ตกต่างกนั 

ขาดความชดัเจน 

การพจิารณา

รายบคุคลมผีลต่อ

ประสทิธิภาพของการ

ใหบ้รกิารงานกองทนุ

ยุตธิรรม/ความ

น่าเชื่อถอืของ

ประชาชน

ขาดกระบวนการ

ทบทวน และวาง

บรรทดัฐานทีเ่ป็น

expert judgement 

ใหเ้ป็นแนวปฏิบตัิที่
ดี

ขาดระบบในการเก็บ

ขอ้มลูทีส่ามารถ

เทยีบเคยีงกรณีที่

พจิารณา เป็นแนวทาง

ของการพจิารณาเพือ่

ปรบัเป็นบรรทดัฐาน

วเิคราะหค์วามเส่ียงงานกองทุนยุติธรรม



ประเด็นความเสีย่ง

กจิกรรม/กระบวนงาน

หลกัที่เกี่ยวขอ้งกบัภาระ

กจิการบรหิารจดัการที่

เลอืก

อธิบายปจัจยัเสี่ยงที่ท าใหเ้กดิเหตกุารณ์เสีย่งตามทะเบยีนที่เลอืก

POLICY

ภายใน/ภายนอก

PEOPLE

ภายใน/ภายนอก

PROCESS

ภายใน/ภายนอก

TECHNOLOGY

ภายใน/ภายนอก

2.การใชด้ลุย
พินิจของ
คณะกรรมการ
พิจารณาให้
ความช่วยเหลือที่
สรา้งขอ้สงสยัใน
ความเป็นธรรม

การประชมุ

คณะอนุกรรมการ

พจิารณาใหค้วาม

ช่วยเหลอืประจ าจงัหวดั

เชยีงใหมย่งัตอ้งอาศยั

การตคีวามเพิม่เตมิวา่

เป็นไปตามระเบยีบ 

หลกัเกณฑ ์แนวทางการ

ด าเนินงานของกองทนุ

ยุตธิรรมหรอืไม่

เปิดใหม้กีารใช ้

ดุลพนิิจของ คณะอนุ

กรรมการฯ ในแต่ละ

ครัง้อาจไมเ่ป็น

มาตรฐานเดีย่วกนั 

การพจิารณา

รายบคุคลมผีลต่อ

ประสทิธิภาพของการ

ใหบ้รกิารงานกองทนุ

ยุตธิรรม/ความ

น่าเชื่อถอืของ

ประชาชน

ขาดกระบวนการใน

การพฒันาการตคีวาม

เป็นแนวปฏบิตั/ิคู่มอื

ทีแ่น่นอน

X

วเิคราะหค์วามเส่ียงงานกองทุนยุติธรรม (ต่อ)



ประเด็นความเสีย่ง

กจิกรรม/กระบวนงาน

หลกัที่เกี่ยวขอ้งกบัภาระ

กจิการบรหิารจดัการที่

เลอืก

อธิบายปจัจยัเสี่ยงที่ท าใหเ้กดิเหตกุารณ์เสีย่งตามทะเบยีนที่เลอืก

POLICY

ภายใน/ภายนอก

PEOPLE

ภายใน/ภายนอก

PROCESS

ภายใน/ภายนอก

TECHNOLOGY

ภายใน/ภายนอก

3. การเตรยีม
ความพรอ้ม
รบัมือ
สถานการณโ์ค
วิดที่กระทบต่อ
การด าเนินงาน

การด าเนินการตาม

มาตรฐานระยะเวลา

ใหบ้รกิาร (มาตรฐาน 7
วนั) : ขัน้ตอนการ
แสวงหาขอ้เท็จจรงิเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการของ
เจา้หนา้ท่ี

การด าเนินการให ้

ความช่วยเหลอืจะตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐาน

ระยะเวลาใหบ้รกิาร 

(มาตรฐาน 7 วนั) 

การตดิต่อน าส่ง

เอกสารตน้ฉบบั 

ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บั

ผูร้บับรกิารอาจไม่

สามารถด าเนินการ

ไดแ้ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลา

ความคาดหวงัวา่

ด าเนินการจะตอ้งแลว้เสร็จ

ภายในเวลาเสมอ ไมเ่กนิ 

7 วนั ยดึโยงกบั
กระบวนการปกตใิน

สถานการณท์ีเ่กดิวกิฤต

สือ่สารเวลาในสถานการณ์

วกิฤต 7+++ 

ยงัไมม่ช่ีองทาง/

ระบบ IT รองรบั
การด าเนินการ
จดัสง่เอกสารท่ี
จ าเป็นต่อการ
พิจารณา

วเิคราะหค์วามเส่ียงงานกองทุนยุติธรรม (ต่อ)



กิจกรรมที ่1
การประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืประจ าจงัหวดัเชยีงใหม่ภายใตร้ะเบยีบ หลกัเกณฑ ์แนวทางการ

ด าเนินงานของกองทนุยุตธิรรม

การใชด้ลุยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือที่สรา้งขอ้สงสยัในความเป็นธรรม ค่าความเสี่ยง 5X4 =23

แนวทาง แผนพฒันา Expert Judgement หลักเกณฑ ์เงือ่นไขทีเ่ป็นบรรทัดฐาน
-ท าการถอดบทเรยีนวา่ประเดน็การใชดุ้ลยพนิิจใดทีส่รา้งขอ้สงสยั เคลอืบแคลงทีส่  าคญั Top 3/5 

-ประสบการณก์ารพิจารณาของคณะกรรมการ ใชห้ลกัการใดบา้ง ในการพิจารณา Top3/5 

เพ่ือท าเป็น checklist รายการส าหรบัการใหค้วามเห็น ว่าผ่านกรณีใด 
ไมผ่่านในกรณีใด เพ่ือใหก้รรมการพิจารณาบน checklist แทน

-ประกาศหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการในการพจิารณา Top3/5 

ระเบยีบ ประเดน็การใชดุ้ลยพนิิจ

- ระเบียบคณะกรรมการกองทนุยตุิธรรม
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขอปล่อยชั่วคราวผูต้อ้งหาหรอื
จ าเลย พ.ศ. 2559 (ขอ้ 10 ขอ้ 11 และ
ขอ้ 12)

ประเด็นท่ีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบตามข้อ 10“ต้องค านึงถึง (ขอ้ 10)” 
ประเด็นพจิารณา คือ  ตอ้งครบทกุขอ้หรอืไม่ หรอืขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้ 

1. พฤติกรรมและขอ้เท็จจรงิ ของผูท่ี้จะไดร้บัความช่วยเหลือจากกองทนุ
2. ฐานะของผูท่ี้จะไดร้บัความช่วยเหลือจากกองทนุ
3.โอกาสท่ีผูจ้ะไดร้บัความช่วยเหลือจากกองทนุไดร้บัความช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหาย

ตามกฎหมายอ่ืน

สรุปผลการวิเคราะห ์Risk-Control Matrix



กจิกรรมที่ 2
การประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืประจ าจงัหวดัเชยีงใหม่ยงัตอ้งอาศยัการตคีวามเพิม่เตมิวา่เป็นไปตามระเบยีบ 

หลกัเกณฑ ์แนวทางการด าเนินงานของกองทนุยุตธิรรมหรอืไม่

ความชดัเจนของมาตรฐานการด าเนินงานของกองทนุยตุิธรรมยงัไม่เพียงพอค่าความเส่ียง 4x5 =24

แนวทาง  แผนท าแนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิ/คู่มือส าหรบัคณะอนุกรรมการเพือ่ลดการตคีวามในบางประเด็นของระเบยีบ

- ท าการถอดบทเรยีนว่าประเดน็การการตคีวามขอ้ใดของระเบยีบทีส่ามารถหาขอ้สรุปเป็นแนวทางปฏบิตัิ/คู่มอือนุกรรมการ 

- พจิารณายกร่างแนวปฏบิตัิ/คู่มอืการพจิารณาของอนุกรรมการรายประเดน็ในระเบยีบ เวยีนหารอือนุกรรมการในจงัหวดัอืน่  

- ประกาศใชแ้นวปฏบิตั/ิคู่มอืส  าหรบัคณะกรรมการในการพจิารณา

ขอ้ความในระเบยีบ แนวทางพจิารณาและปฏบิตัขิองอนุกรรมการ

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่ อนไขในการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. 
2559 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 12

คณะอนกุรรมการหรือประธานพิจารณาใหค้วามชว่ยเหลือตามหลกัเกณฑใ์หค้วามชว่ยเหลือ ประกอบความเห็น ดงันี ้
1. หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้วามชว่ยเหลือตอ้งค านงึถึง (ขอ้ 10) 

1.1 พฤตกิรรมและขอ้เท็จจรงิ ของผูท่ี้จะไดร้บัความชว่ยเหลือจากกองทนุ
1.2 ฐานะของผูท่ี้จะไดร้บัความชว่ยเหลือจากกองทนุ
1.3 โอกาสท่ีผูจ้ะไดร้บัความชว่ยเหลือจากกองทนุไดร้บัความชว่ยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอ่ืน

2. การพิจารณาพฤตกิรรมและขอ้เท็จจรงิประกอบการฟ้องคดี บงัคบัคดีควรค านงึถึง (ขอ้ 11) 
2.1 เป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ หรือมีกฎหมายบญัญัติรบัรองสิทธิ และตอ้งมีขอ้โตแ้ยง้เกิดขึน้เก่ียวกบัสิทธิหรือ

หนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือจะตอ้งใชส้ิทธิทางศาล
2.2 เป็นการปกปอ้งรกัษาผลประโยชนส์ว่นรวมของประชาชน
2.3 เป็นการกระท าละเมิดท่ีกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนต่อกระบวน การยุติธรรม
2.4เป็นเรื่องท่ีกระทบตอ่ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศ หรือความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ
2.5 พฤติกรรมขอ้เท็จจริงและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามสถานการณ ์สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดขึน้ เช่น การช่วยเหลือใหพ้น้จากการ

กระท าของผูมี้อิทธิพล หรือการปฏิบตัหินา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรฐั เป็นตน้



กจิกรรมที่ 2
การประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืประจ าจงัหวดัเชยีงใหม่ยงัตอ้งอาศยัการตีความเพิม่เตมิว่าเป็นไปตามระเบยีบ หลกัเกณฑ ์

แนวทางการด าเนินงานของกองทนุยุตธิรรมหรอืไม่

ความชดัเจนของมาตรฐานการด าเนินงานของกองทนุยตุิธรรมยงัไม่เพียงพอค่าความเส่ียง 4x5 =24

แนวทาง  แผนท าแนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิ/คู่มือส าหรบัคณะอนุกรรมการเพือ่ลดการตคีวามในบางประเด็นของระเบยีบ

- ท าการถอดบทเรยีนว่าประเดน็การการตคีวามขอ้ใดของระเบยีบทีส่ามารถหาขอ้สรุปเป็นแนวทางปฏบิตัิ/คู่มอือนุกรรมการ 

- พจิารณายกร่างแนวปฏบิตัิ/คู่มอืการพจิารณาของอนุกรรมการรายประเดน็ในระเบยีบ เวยีนหารอือนุกรรมการในจงัหวดัอืน่  

- ประกาศใชแ้นวปฏบิตั/ิคู่มอืส  าหรบัคณะกรรมการในการพจิารณา

ขอ้ความในระเบยีบ แนวทางพจิารณาและปฏบิตัขิองอนุกรรมการ (ต่อ)

- ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุ ติ ธรรมว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่ อนไขในการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
พ.ศ. 2559 ขอ้ 10 ขอ้ 11 
และขอ้ 12

3. หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา กรณีผูย่ื้นค าขอประสงคต์อ่สูค้ดี (ขอ้ 11 วรรคสาม)
3.1ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เวน้แต่มีหลกัฐานอนัน่าเช่ือว่าน่าจะไม่ได้

เป็นผูก้ระท าความผิด
3.2ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเว้นแต่มีหลักฐานอันน่าเช่ือว่าน่าจะไม่ไดเ้ป็น

ผูก้ระท าความผิด
3.3 ตอ้งไมมี่ผลกระทบตอ่ความเสียหายของประชาชนสว่นรวม เวน้แตมี่หลกัฐานอนันา่เช่ือวา่นา่จะไมไ่ดเ้ป็นผูก้ระท าความผิด
3.4 ตอ้งมีหลกัฐานพอสมควรวา่มิไดเ้ป็นผูผ้ิดสญัญาหรือละเมิดสิทธิผูอ่ื้นและตอ้งใชส้ิทธิโดยสจุรติ

4. การพิจารณาฐานะของผูท่ี้จะไดร้บัความชว่ยเหลือ อาจค านงึถึง (ขอ้ 12) 
4.1 รายไดห้รือความสามารถทางเศรษฐกิจของผูข้อรบัความชว่ยเหลือ
4.2 ภาระคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพตามปกตอินัควรแก่ฐานานรูุป
4.3 ภาระหนีส้ินของผูข้อรบัความชว่ยเหลือท่ีไมส่ามารถเขา้ถึงความยตุธิรรมเป็นส าคญั

5. เลขานกุารคณะอนกุรรมการพิจารณารายงานความเห็นพอ้งกบัความเห็นของเจา้หนา้ท่ี เสนอประธานเพ่ือพิจารณาความเห็น
6. กรณีมีความจ าเป็นเรง่ดว่น ใหป้ระธานเป็นผูมี้อ านาจพิจารณาค าขอ



กจิกรรมที่ 3 การด าเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาใหบ้รกิาร (มาตรฐาน 7 วนั) : ขัน้ตอนการแสวงหาขอ้เท็จจรงิเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี

การเตรียมความพรอ้มรบัมือสถานการณโ์ควิดท่ีกระทบตอ่การด าเนินงาน แนวทาง เนื่องจากขั้นตอนที่ 1 : รบัค าขอและตรวจสอบเบือ้งตน้ (ภายใน 1 วัน) 
ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ หากยังไม่ครบถ้วน จะแสวงหาข้อเท็จจริงและเรียกเอกสารเพ่ิมเติม
เมื่อเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปได้ จึงต้องหาแนวทาง วิธีการรองรับกับสถานการณ์ โควิดที่กระทบต่อการด าเนินงานหาก
ผู้รับบริการไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอ/ส่งเอกสารด้วยตัวเอง/ รวมถึงการให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(เดิม) การรับค าขอ/แสวงหาข้อเท็จจริง 
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

(แนวทางรองรับ) การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิดที่กระทบต่อการด าเนินงาน

1.ใหเ้จา้หนา้ท่ีสอบปากค า ลงพืน้ท่ี ตรวจสอบความ
ประพฤติตามความเหมาะสมและจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชนใ์นการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลือตาม
วตัถปุระสงคข์องกองทนุ ทัง้นีอ้าจมีหนงัสือ
สอบถาม หรอืเชิญบคุคลใดมาใหถ้อ้ยค าส่ง
เอกสารหลกัฐาน ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งหรอืสิ่งอ่ืนใดท่ี
จ าเป็นต่อการพจิาณาค าขอก็ได(้ขอ้ 14 วรรคหนึ่ง)
2. ใหเ้จา้หนา้ท่ีแสวงหาขอ้เท็จจริงและท า
รายงานความเห็นของเจา้หนา้ท่ีเพ่ือเสนอต่อ
คณะอนกุรรมการหรอืประธานโดยเรว็ (ขอ้ 14 
วรรคสอง) กรณีการใหค้วามช่วยเหลือ (ขอ้ 9 และ
ประกาศคณะกรรมการกองทนุยตุิธรรมเรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และอตัราการใหค้วาม
ช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทนุยตุิธรรม)



กจิกรรมที่ 3 การด าเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาใหบ้รกิาร (มาตรฐาน 7 วนั) : ขัน้ตอนการแสวงหาขอ้เท็จจรงิเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี

การเตรียมความพรอ้มรบัมือสถานการณโ์ควิดท่ีกระทบตอ่การด าเนินงาน แนวทาง เนื่องจากขั้นตอนที่ 1 : รบัค าขอและตรวจสอบเบือ้งตน้ (ภายใน 1 วัน) 
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ หากยังไม่ครบถ้วน จะแสวงหาข้อเท็จจริงและเรียกเอกสารเพ่ิมเติม
เมื่อเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปได้ จึงต้องหาแนวทาง วิธีการรองรับกับสถานการณ์ โควิดที่กระทบต่อการด าเนินงานหาก
ผู้รับบริการไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอ/ส่งเอกสารด้วยตัวเอง/ รวมถึงการให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(เดิม) การรับค าขอ/แสวงหาข้อเท็จจริง 
ตามระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง

(แนวทางรองรับ) การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิดที่กระทบต่อการด าเนินงาน

1. ค่าจา้งทนายความ
2. ค่าท่ีปรกึษา/ผูช้่วยเหลือทางกฎหมายในการ

ด าเนินคดี/ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
3. ค่าฤชาธรรมเนียม
4. ค่าใชจ้่ายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินคดี เช่น 

ค่าตรวจพสิจูน ์ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัค่าวสัด ุอปุกรณ ์
เครื่องมือท่ีใชใ้นการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ และ
หลกัฐาน ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมเอกสาร 
ค่าใชจ้่ายในการสอบแนวเขตรงัวดัท่ีดิน ค่าใชจ้่าย
เก่ียวกบัแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศหรอืทาง
ดาวเทียมการอ่าน แปล ตีความ หรอืวิเคราะห์
ภาพถ่าย



 การประเมินผลความพึงพอใจผ่านระบบ MSC และเรียกรายงานผล

 ประเมินผลผูเ้ดินทางมารบับริการดว้ยตวัเอง  ประเมินผลผูร้บับริการงานบริการ 
Justice Care 24 เฉพาะยุติธรรมจงัหวดั (JC)

http://msc.moj.go.th/uploads/provice.pdf


ตวัอยา่งการประเมินความพึงพอใจดว้ยวธีิแสกน QR

ผูร้บับริการแสกน

QR เพื่อให้

คะแนนความพึง

พอใจบริการ



วิธีเรียกรายงานผลความพึงพอใจจากระบบ MSC





 ติดตามและประเมินผล ดว้ยระบบตวัชี้ วดั (KPI)









ภำคผนวก



 เอกสำรอำ้งอิง

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553

 พระรำชบญัญตัคิ่ำตอบแทนผูเ้สยีหำย และค่ำทดแทนและค่ำใชจ้ำ่ยแก่จ  ำเลยในคดีอำญำ 

พ.ศ. 2544 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (พ.ศ.2559)

 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

 พระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท พ.ศ. 2562

 พระราชบญัญติักองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

 ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี วา่ดว้ยการจดัการเร่ืองราวรอ้งทุกข ์พ.ศ. 2552

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบติังานในการใหค้วามชว่ยเหลือประชาชน ส านักงานกองทุนยุติธรรม

 คู่มือปฏิบติังานไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรฐั ตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562

 คู่มือปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ยแก่จ าเลย

ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (พ.ศ.2559)

 คู่มือการใชง้านระบบ MSC

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/witnessprotection/law/protect2546.pdf
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-11-19-05-37-02/10587-2562-2
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-11-19-05-37-02/12001-2020-04-13-04-16-48
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-11-19-05-37-02/12001-2020-04-13-04-16-48


สถิตกิำรด ำเนินงำน กลุม่จงัหวดั 10

ปีงบประมาณ 2563 และ 2564 (ณ ไตรมาสท่ี 1)

 สถิติจ  ำแนกรำยจงัหวดั

 ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัเชียงใหม่

 ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัล าพนู

 ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัล าปาง

 ส านักงานยุติธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน



 สถิติการด าเนินงาน (ผ่านระบบ MSC) ปีงบประมาณ 2563 (สยจ.เชียงใหม)่





 สถิติการด าเนินงาน (สชง.) ปีงบประมาณ 2563 (สยจ.เชียงใหม)่

ผูเ้สียหาย

๓๕๓ ราย

จ าเลย

๒๙ ราย

รวม 

๓๘๒ ราย
ผูย้ืน่ค าขอ

ผลการพิจารณา กรณีผูเ้สียหาย

อนุมติัจา่ย : ผูเ้สียหาย ๒๓๕ ราย

เป็นเงิน : ๑๙,๐๐๒,๐๔๗.๗๕ บาท 

ไมอ่นุมติั : ๑๑๘ ราย 

ผลการพิจารณา กรณีจ าเลย

อนุมติัจา่ย : จ าเลย ๑๑ ราย

เป็นเงิน : ๒,๑๐๓,๘๗๔.๐๐ บาท

ไมอ่นุมติั : ไมจ่า่ย ๑๘ ราย

รวมอนุมติัจา่ย เป็นเงินทั้งส้ิน ๑๙,๐๐๒,๐๔๗.๗๕ บาท 



 สถิติการด าเนินงาน (กองทุนยุติธรรม) ปีงบประมาณ 2563 (สยจ.เชียงใหม)่

ประกนัตวั 

57ราย

ค่าทนายความ

และค่าใชจ้่าย 

119ราย

รวม 

176 ราย
ผูย้ืน่ค าขอ

รวมอนุมติัชว่ยเหลือ 103 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 1,430,000.00 บาท 

ผลการพิจารณา กรณีประกนัตวั 

อนุมติัจา่ย : 12 ราย

เป็นเงิน 250,000.00 บาท

ไมอ่นุมติ : 45 ราย 

ผลการพิจารณา กรณีค่าทนายความและค่าใชจ้่าย 

อนุมติัจา่ย : 91 ราย

เป็นเงิน 1,180,000.00 บาท

ไมอ่นุมติ : 28 ราย 



 สถิติการด าเนินงาน (ส่งเสริมสิทธิผูต้อ้งหา) ปีงบประมาณ 2563 (สยจ.เชียงใหม)่

เงินรางวลั 

79 ราย

ค่าป่วยการ 

182 ราย

รวม 

261ราย

ทนายความ

ท่ียืน่ขอรบัเงิน

ค่าตอบแทน

รวมอนุมติัชว่ยเหลือ 261ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 265,000.00 บาท 

ผลการพิจารณา เงินรางวลั

อนุมติัจา่ย : 79 ราย

เป็นเงิน 83,000.00 บาท

ผลการพิจารณา ค่าป่วยการ

อนุมติัจา่ย : 182 ราย

เป็นเงิน  182,000.00 บาท



ผลการด าเนินงาน 9 งานบริการของส านักงานยุตธิรรมจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ 20 กันยายน 2563)

ผลการด าเนินงานตามภารกิจ
รวมทั้งสิ้น (ไตรมาส 1 - 4) ไตรมาส 1 - 2 (6 เดือนแรก) ไตรมาส 3 - 4 (6 เดือนหลัง)

รวมรับเข้า (ราย) พิจารณา/อนุมัติ เงิน (บาท) เรื่องรับเข้า
พิจารณา/
อนุมัติ

เงิน (บาท) เรื่องรับเข้า
พิจารณา/
อนุมัติ

เงิน (บาท)

(1) ปรึกษากฎหมาย 535 535 - 281 281 - 254 254 -

(2) การด าเนินการให้ชว่ยเหลือกองทุนยตุิธรรม 176 103 1,430,000.00 175 91 795,000.00 24 12 635,000.00 

ขอค่าทนายด าเนินคดี (อนุมัติ) 119 91 250,000.00 104 88 175,000.00 15 3 75,000.00 

ขอเงินประกันตัว (อนุมัติ) 57 12 1,180,000.00 48 3 620,000.00 9 9 560,000.00 

(3) การด าเนินการให้ชว่ยเหลือเยยีวยาผู้เสียหายและจ าเลยในดอีาญา 382 246 19,002,047.75 276 173 14,064,177.50 106 73 4,937,870.25 

ผู้เสียหาย (อนุมัติ) 353 235 16,898,173.75 257 164 12,683,353.50 96 71 4,214,820.25 

จ าเลย (อนุมัติ) 29 11 2,103,874.00 19 9 1,380,824.00 10 2 723,050.00 

(4) การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหา (เด็ก/ผู้ใหญ่) 261 261 265,000.00 91 91 93,000.00 170 170 172,000.00 

(4.1) ขอรับค่าป่วยการของที่ปรึกษากฎหมายคดีเด็กและเยาวชน 182 182 182,000.00 52 52 52,000.00 130 130 130,000.00 

(4.2) ขอรับค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความในช้ันสอบสวน
(134/1)

79 79 83,000.00 39 39 41,000.00 40 40 42,000.00 

(5) การร้องทุกข/์ร้องเรียน 21 21 - 10 10 - 11 11 -

(6) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 11 11 - 11 11 - 0 0 -

(7) การร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยพยานในคดีอาญา 1 1 - 0 0 - 1 1 -

(8) การช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมตามแนวคิด
“ยุติธรรมใส่ใจ” (Justice Care)

37 37 - 23 23 - 14 14 -

(9) การแนะน า/ประสานส่งต่อ 210 210 - 86 86 - 124 124 -

รวม 2,453 2,035 20,697,047.75 1,472 1,121 14,952,177.50 1,004 914 5,744,870.25 

คิดเป็น % (ไม่อนุมัติ) 11.99 

คิดเป็น % (อนุมัติ) 82.96 78



 สถิติการด าเนินงาน (ผ่านระบบ MSC) ปีงบประมาณ 2563 (สยจ.ล าพนู)



 สถิติการใหบ้ริการ



 สถิติงานบริการกระทรวงยุติธรรม



 สถิติการใหบ้ริการปรึกษากฎหมาย



 สถิติการด าเนินงาน (ผ่านระบบ MSC) ปีงบประมาณ 2563 (สยจ.ล าปาง)



 สถิติการใหบ้ริการ



 สถิติงานบริการกระทรวงยุติธรรม



 สถิติการใหบ้ริการปรึกษากฎหมาย



 สถิติการด าเนินงาน (ผ่านระบบ MSC) ปีงบประมาณ 2563 (สยจ.แมฮ่่องสอน)



 สถิติการใหบ้ริการ



 สถิติงานบริการกระทรวงยุติธรรม



 สถิติการใหค้ าปรึกษากฎหมาย



การด าเนินการเบิกจา่ยตามเป้าหมาย สชง.





ภำพรวมกลุ่มจงัหวดัท ำได้

• 5,103,399.25 บาท

คิดเป็น 85.84%

ยงัขำดอยู่

• 842,100.75

คิดเป็น 14.16%

เป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 1 

5,945,500.00 บำท

ผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ  4 จงัหวดั

181 75 99

5,103,399.25 

 -
 2,000,000
 4,000,000
 6,000,000

แผนภมิู : แสดงผลกำรพิจำรณำ กลุ่มจงัหวดั

ภำคเหนือ (ตอนบน 1)

ผลประชมุกลุม่จงัหวดั : คณะอนกุรรมการประจ าจงัหวดั (ยอดสะสม)

รวมพิจารณา (ราย) ไม่อนมุติั (ราย) อนมุติั (ราย) วงเงินอนมุติั (บาท)

                       181 75 99              5,103,399.25 

คณะอนปุระจ าจงัหวดั รวมพิจารณา (ราย) ไมอ่นมุตั ิ(ราย) อนมุตัิ (ราย)
รวมวงเงินอนมุตั ิ   

(บาท)

รวมทัง้สิน้                                181 75 99 7         5,103,399.25 

     (   )

จ.เชียงใหม่                                111 37 67 7         4,014,304.25 

จ. ล าปาง                                  35 23 12 0            570,325.00 

จ.ล าพนู                                  25 10 15 0            453,770.00 

จ.แมฮ่อ่งสอน                                  10 5 5 0              65,000.00 

สถิติสชง. ปีงบประมำณ 2564 (ไตรมำส1)



สยจ.เชียงใหม่

3,765,341.75

สยจ.ล าพนู

60,000.00

สยจ.ล าปาง

649,225.00

สยจ.แม่ฮ่องสอน

65,000.00

ผลส่งเบิกของกลุ่มจงัหวดั : จ าแนกกรณีผูเ้สียหาย และกรณีจ าเลย (น าส่ง 15-16)

คณะอนปุระจ าจงัหวดั ผูเ้สียหาย  : ราย จ านวนเงิน (บาท) จ าเลย : ราย จ านวนเงิน (บาท) รวมทัง้สิน้ (บาท)

จ.เชียงใหม่ 46 3,228,041.75 1 537,300.00 3,765,341.75

จ.ล าพนู 3 60,000.00 0 0 60,000.00

จ. ล าปาง 14 649,225.00 0 0 649,225.00

จ.แม่ฮ่องสอน 10 65,000.00 0 0 65,000.00

รวมทัง้สิน้ 73 4,002,266.75 1 537,300.00 4,539,566.75

ไตรมำสที่ 1 รวม 73 ราย เป็นเงิน 4,539,566.75  บาท

ผลสง่เบิกของกลุม่จงัหวดั (ณ 22 ม.ค.2564) 



อนัดบั 1

ความผิดต่อร่างกาย 

61 ราย

*สูงสุด คือ 

คดจีราจร 35 ราย

*รองลงมา คือ 

คดอีาญาทัว่ไป 

26 ราย

อนัดบั 2

ความผิดต่อ

ชีวิต 40 ราย

*สูงสุด คือ 

คดจีราจร 21 ราย  

*รองลงมา คือ 

คดอีาญาทัว่ไป 

19 ราย 

อนัดบั 3

ความผิด

เก่ียวกบัเพศ

7 ราย

-ขม่ขืน 4 

-อนาจาร 2

ตวัอยำ่งกำรวิเครำะห ์: ผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรประจ  ำจงัหวดัจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปีงบประมำณ 2564 (ไตรมำสที่ 1) พิจำรณำ รวม 111 รำย

ผูเ้สียหาย 108 ราย
จ าเลยในคดีอาญา 3 ราย

(ความผิดฐานยาเสพติดใหโ้ทษ)

จดัอนัดบั พ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตแุละขอรบับรกิำร

จำกมำกไปหำนอ้ย (5 อนัดบัแรก) 

1.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (23 ราย)

2.อ าเภอสนัทราย (15 ราย) 

3.อ าเภอเชียงดาว (10 ราย)

4.อ าเภอแม่อาย (8 ราย)

5.อ าเภอฝาง อ าเภอแม่ริม (7 ราย)



ผลการด าเนินการภารกิจกองทุนยุติธรรม 

ปีงบประมาณ 2564



สถิติผลกำรใหค้วำมช่วยเหลือ กองทุนยตุิธรรม ปีงบประมำณ 2564(ไตรมำสที่ 1) รวม 126 รำย



สถิติผลกำรใหค้วำมช่วยเหลือ กองทุนยตุิธรรม ปีงบประมำณ 2564(ไตรมำสที่ 1) รวม 126 รำย



ผลการพิจารณา 

รวมพิจารณา (ราย) อนมุตัิ ประกนัตวั  (ราย)  อนมุตั ิด าเนินคดี (ราย) ไมอ่นมุตั ิประกนัตวั  (ราย) ไมอ่นมุตัิ ด าเนินคด ี(ราย)  ยตุิเรือ่ง ประกนัตวั (ราย) ยตุิเรือ่ง ด าเนินคดี (ราย)
126 60 4 2 2 553

               

           

ไตรมาส อนมุตั ิ: (ราย วงเงิน อนมุตัิ : (ราย)
ไตรมาสที่ 1                                   70                 6,012,500.00 
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

                           70              6,012,500.00 

 วิเครำะหจ์ำกผลกำรพิจำรณำ อนุมตั/ิไม่อนุมตัิ จำก 126 รำย 

พบว่ำ งำนบริกำรกองทุนยุตธิรรมมีจ  ำนวนผูไ้ดร้บัอนุมตั ิจ  ำนวน 70 รำย

กรณี “เงินประกนัตวั” เป็นกรณีบุกรุกเขตป่าสงวน รวม 62 ราย สูงท่ีสุด 

รวม 56 ราย อ่ืนๆ 6 ราย

(อ่ืนๆ 8 ราย ไดแ้ก่ โกงเจา้หน้ี, รว่มกันลอ่และน าสตัวป่์าออกไปฯ)

กรณี “ขอค่าทนายความด าเนินคดีและคา่ใชจ้า่ย” รวม 8 ราย เป็นละเมิด

เรียกค่าสินไหมทดแทน สูงท่ีสุด 2 ราย อ่ืนๆ 6 ราย

(อ่ืนๆ  6 ราย ไดแ้ก่ เรยีกทรพัยคื์น/ชดใชร้าคาแทนทรพัย,์ ผดิสญัญาเชา่

ซ้ือ ค า้ประกัน เรยีกค่าเสียหาย(ผูร้อ้งเป็นจ  าเลย), โจทก/์ฟ้องคด ีสหกรณ์

การเกษตรสนัป่าตอง เพิกถอนนิติกรรมฉอ้ฉล, โจทก/์ฟ้องไลเ่บ้ีย, โจทก/์

ฟ้องบงัคบัสญัญาหยา่แบ่งสินสมรส, โจทก/์ฟ้องปลอมแปลงลายมือชื่ อสญัญา

ค า้และสญัญาเงนิกู)้

วิเครำะหจ์ำกผลกำรพจิำรณำของคณะอนุกรรมกำรฯ



มาตรฐานคลินิกยุติธรรม ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม



มาตรฐาน
คะแนน

มี 

๑ คะแนน
ไม่มี

๐ คะแนน

ด้านที่ ๑ ด้านกายภาพ

๑. มีสถานที่ให้บริการพร้อมอุปกรณ์ส านักงาน

๒. มีป้ายชื่อแสดงข้อความ “คลินิกยุติธรรม” พร้อมสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม

๓. มีการให้บริการ ๓ จุดบริการ

๔. มีป้ายชื่อผู้ให้บริการ พร้อมรูปถ่ายประจ าโต๊ะหรือจุดให้บริการ

๕. สมุดคุมส านวนคดี :จัดท าทะเบียนคุมการให้บริการประชาชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัด

๖. มีบอร์ดติดประกาศแสดงผังขั้นตอนการให้บริการ สถิติผลการด าเนินงาน ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

๗. มีบัตรคิว หรือมีจัดล าดับก่อน–หลังการให้บริการประชาชน

๘. มีเก้าอ้ีพักรอรับบริการ

๙. มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น เครื่องเขียน หนังสือพิมพ์ น้ าดื่ม/กาแฟ โทรทัศน์ แผ่นพับ ใบปลิว

๑๐. มีห้องหรือพ้ืนที่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับให้ค าปรึกษาชั้นความลับ/การไกล่เกลี่ย/ความผิดเกี่ยวกับเพศ

๑๑. มีกล่องรับฟังความคิดเห็น

มาตรฐานคลินิกยุติธรรม ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม

และเพิ่มเติม ส านักงานยุติธรรมจงัหวดั



มาตรฐาน
คะแนน

มี 

๑ คะแนน

ไม่มี

๐ คะแนน

ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากร

๑๒. มีเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดบริการอย่างน้อย ๒ คน ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐานการ

ให้บริการ

๑๓. มีท่ีปรึกษากฎหมายอย่างน้อย ๑ คน ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและได้รับการแต่งตัง้ตามท่ีระเบียบกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด ปฏิบัติหน้าท่ีให้

ค าปรึกษาทางกฎหมายตามวันและเวลาให้บริการคลินิกยุติธรรม

๑๔. เจ้าหน้าท่ีและท่ีปรึกษากฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการตามท่ี

กระทรวงยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑๕. เจ้าหน้าท่ีและท่ีปรึกษากฎหมายแต่งกายขณะปฏิบัติหน้าท่ีในคลินิกยุติธรรมด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 

สะอาด ถูกกาลเทศะ สวมรองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีหรือสวมใส่ป้ายชื่อคล้องคอ

๑๖. เจ้าหน้าท่ีและท่ีปรึกษากฎหมายมีจิตบริการ

๑๗.  มีการเข้าใช้ระบบ DXC

๑๘. เจ้าหน้าท่ียุติธรรม โต๊ะ ๓ ไม่แบ่งในการท าส านวน (เช่น กองทุนยุติธรรม สชง)



มาตรฐาน
คะแนน

มี 

๑ คะแนน

ไม่มี

๐ คะแนน

ดำ้นที่ ๓ มำตรฐำนดำ้นกำรบรหิำรจดักำร

๑๙. มีแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปีของคลินิกยุติธรรม

๒๐. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการคลินิกยุติธรรม

๒๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการให้บริการคลินิกยุติธรรม

๒๒. มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการ

๒๓. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน

๒๔. มีการประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการให้บริการคลินิก

ยุติธรรมไตรมาสละหนึ่งครั้ง

๒๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานคลินิกยุติธรรมต่อกระทรวงยุติธรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

แบบรายงานผลตามที่หน่วยงานเจ้าของงานบริการก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวง

ยุติธรรม
รวมคะแนนที่ได ้



ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด       เกณฑ์ตัวชี้วัด                        คะแนนท่ีได้
ระดับ ๑ =  นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๗๕ =  ต ่ากว่า ๑๘ คะแนน (๑๘ คะแนน เท่ากบั รอ้ยละ ๗๒) 
ระดับ ๒ =  ร้อยละ ๗๕ =  ๑๙ คะแนน (รอ้ยละ ๗๖)
ระดับ ๓ =  ร้อยละ ๘๐ =  ๒๐ คะแนน (รอ้ยละ ๘๐)
ระดับ ๔ =  ร้อยละ ๘๕ =  ๒๒ คะแนน (ร้อยละ ๘๘)
ระดับ ๕ =  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป = ๒๓ คะแนน ขึ้นไป (๒๓ คะแนน เท่ากับ ร้อยละ ๙๒) 



แบบรายงานท่ีเกี่ยวขอ้ง



ล าดับ
กิจกรรม/การด าเนินการ

ภารกิจด้าน : การอ านวยความยตุธิรรมและนิตกิาร

(A) ด าเนินการภายในก าหนด (B) ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนด

ระบุ


ว/ด/ป
ท่ีรายงาน

หลกัฐาน
แนบทา้ย

ระบุ


เน่ืองจาก 
(ระบ)ุ

แนว
ทางแกไ้ข

1 การเวียนส านวน ส ง./ก งทนุ/ไก ่เก ี ่/  ้งทกุข/์คุม้ค  งพ  น/ว.ิ  ญ  ม.134/1

2 งานกองทนุยตุิธรรม (มาตรฐานระยะเวลาใหบ้รกิาร ภายใน 7 วนั)
3 งานชว่ยเหลือเยียวยาผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา (มาตรฐานระยะเวลาใหบ้รกิาร ภายใน 6 วนั)

4 จ านวนค าขอรบัเงินในชัน้สอบสวนคดีเยาวชนและครอบครวัด  าเนินการแลว้เสรจ็ตามมาตรฐานระยะเวลา
(มาตรฐานระยะเวลาใหบ้รกิาร ภายใน 30 วนั)

5 จ านวนค าขอรบัเงินรางวลัและคา่ใชจ้า่ยแกท่นายความที่รฐัจดัใหผู้ต้อ้งหาในคดีอาญาสามารถด าเนินการแลว้
เสรจ็ตามมาตรฐานระยะเวลา (มาตรฐานระยะเวลาใหบ้รกิาร ภายใน 30 วนั)

6 บนัทกึผลความพงึพอใจ - ของประชาชนที่มารบับรกิารงานยตุิธรรม ผ่านระบบออนไลน ์ภายในเวลาที่ก  าหนด 
(ผ่ น MSC ภ  ในเที ่งวนั)

7 บนัทกึผลความพงึพอใจ - การชว่ยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรอืผูไ้มไ่ดร้บัความเป็นธรรม (ยตุิธรรมสรา้งสขุเชิงรุก
ฯ) *ผ่ น  บบ บัเ ื ่ง JC มกี     ง นเพื ่ “ ตุเิ ื ่ง” ผ่ น  บบไดแ้ ว้เส จ็

8 กิจกรรมที ่1 : ลงพืน้ที่และออกบธูนิทรรศการใหบ้รกิารประชาชนรว่มกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุิธรรมใน
จงัหวดัเชียงใหม ่ศนูยย์ตุิธรรมชมุชน บรูณาการการท างานรว่มกบั 4 หน่วยงาน และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งในพืน้ที่
จงัหวดัเชียงใหม ่(ไม่น ้ กว่  1 ค ัง้/เด ืน)

9 กิจกรรมที ่2 : ลงพืน้ที่และออกบธูนิทรรศการใหบ้รกิารประชาชน รว่มกบัหน่วยงานในพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม ่
(ไม่น ้ กว่  1 ค ัง้/เด ืน)

ลงชื่อ ผู้รายงาน
( )

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงาน
( )

(ว/ด/ป ที่รายงาน) .

แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2564)
กลุ่มจังหวัดที ่10 (ศนูยป์ฏิบตักิาร จ.เชียงใหม)่ หน่วยงำนที่รำยงำน  จ.ล าปาง จ.ล าพูน จ.แม่ฮ่องสอน

ประจ ำเดือน พ.ศ. 2564



(ตัวอย่าง)

เ        ล ค ่ป่     

1 เจ้าหน้าท่ียุติธรรม 0
2 เจ้าหน้าท่ียุติธรรม 0
3 เจ้าหน้าท่ียุติธรรม 0
4 เจ้าหน้าท่ียุติธรรม 0

0 0 0 0 0 0 0

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับรองรายงาน

ล ำดับ ช่ือ-สกุล (เจ้ำหน้ำท่ี) ต ำแหน่ง  อ้ เ  ี / อ้ 

 ุ ข์

 อ  ุ 

 ุ  ธ   
 ช .

  ลเ่ ลี ่

ขอ้พ พ  
คุ ้ค อ พ   

ผู้รายงาน

   (                                        )    (                                       )
ต าแหน่ง ต าแหน่ง

แบบรำยงำนกำรมอบหมำยส ำนวน ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประจ ำเดือน                             (ระหว่ำงวันท่ี                                               พ.ศ. 2564)

จ ำนวนส ำนวนท่ีรับผิดชอบ (รำย)
ป.   อ ญ   .134/1  ละ  .75 

(พ บ.  ด    ศ ลฯ)    



กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน 1) ปีงบประมาณ 64

ทะเบยีนคุม : สถติิจ านวนค าขอรับบริการ งาน สชง. จังหวัด  เชียงใหม่   ล าพูน  ล าปาง  แม่ฮ่องสอน

แบบรายงาน : ความกา้วหนา้งานชว่ยเหลือเยยีวยาผูเ้สียหายและจ าเลยในคดีอาญา  (ณ เม.ย.63)

1.สถติิการยืน่ค าขอ 3.สถติิการติดตาม สชง 15,16

ผูเ้สียหาย จ าเลย รวมทัง้สิน้ ค ดเป็  % ห   เห ุ น าส่งการเงินแลว้ เป็นเงิน (บาท)อยู่ระหว่างติดตาม (คา้ง)เป็นเงิน (บาท)

เชียงใหม่ 0 #DIV/0! เชียงใหม่

ล ำพูน 0 #DIV/0! ล าพูน

ล ำปำง 0 #DIV/0! ล าปาง

แม่ฮ่องสอน 0 #DIV/0! แมฮ่อ่งสอน

รวม 0 0 0 #DIV/0! รวม 0 -          -          -            

ค ดเป็  % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ป ะเภ ค  ขอ ีเ่ห เุ  ดใ พ    ี ่(   )  ถ  ะ     ด    (   /บ  )กลุ่มจังหวัด

 (จ าแนก)
กลุ่มจังหวัด (จ าแนก)

2.สถติิการประชุม

คณะอนุ

ประจ าจงัหวัด

รวมพิจารณา 

(ราย)

ไมอ่นมุตัิ 

(ราย)
อนมุตัิ (ราย) ชะลอ (ราย) รวมวงเงินอนมุตัิ  (บาท)

จ.เชียงใหม่ #DIV/0!

จ.ล าพูน

จ. ล าปาง

จ.แมฮ่อ่งสอน

รวมทัง้สิน้ -             0 0 0 #DIV/0!



แผนและผล : การประชุมช่วยเหลือผูเ้ยียหายและจ าเลยในคดีอาญา (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

1. การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจ าจังหวัด  ล าพูน  ล าปาง  แม่ฮ่องสอน รวมประชมุ ครัง้

จ านวน
(3) 

ชะลอ

จัดประชุม รวม (ราย) ผูเ้สียหาย จ าเลย รวม (ราย) เงนิ (บาท) ผูเ้สียหาย เงิน (บาท) จ าเลย เงิน (บาท) ราย ประชมุ (ครัง้ที)่ จ าเลย เงิน (บาท)

-      0 0 0 -          -             0 -            0 -             0 -           

-      -              

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

หมายเหตุ
(1) มติอนุฯ ไม่อนุมัติ (ราย) (2) อนุมัติ (จ านวนราย /วงเงนิอนิมัติ) (4) มติคณะใหญ่ อนุมัติจ่าย (กรณีจ าเลย)

รวม (คณะอนฯุ มีมติอนมุตัิ /ไมอ่นมุตัิ)

การประชุม 

(ครั้งที)่
เดือน (ว/ดป) 



คณะอนปุระจ าจงัหวดั ผูเ้สียหาย  : ราย จ านวนเงิน (บาท) จ าเลย : ราย จ านวนเงิน (บาท)

        ่ (   ) 0

 อดเ    (บ  ) -                           ขอ้ ลู ณ ......................

  ปุ อด     ่  15 16 ( บ 64) ขอ    .



1.ผลประชมุ คณะอนกุรรมการฯ จ.เชียงใหม ่: คณะอนกุรรมการฯ (ยอดสะสม) 2.ผลประชมุกลุ่มจงัหวดั : คณะอนกุรรมการประจ าจงัหวดั (ยอดสะสม)

รวมพิจารณา (ราย) ไมอ่นมุตัิ (ราย) อนมุตัิ (ราย) วงเงินอนมุตัิ (บาท) รวมพิจารณา (ราย) ไมอ่นมุตัิ (ราย) อนมุตัิ (ราย) วงเงินอนมุตัิ (บาท)

คณะอนปุระจ า

จงัหวัด
รวมพิจารณา (ราย) ไมอ่นมุตัิ (ราย) อนมุตัิ (ราย) ชะลอ (ราย)

รวมวงเงินอนมุตัิ  

  (บาท)
หมายเหตุ

จ.เชียงใหม่ -                   

จ.ล าพูน

จ. ล าปาง

จ.แมฮ่อ่งสอน

รวมทัง้สิน้ -                 0 0 0 -                   

3.กลุ่มจงัหวดั : จ าแนกกรณีผูเ้สียหาย และกรณีจ าเลย (น าส่ง 15-16)
คณะอนปุระจ า

จงัหวัด
ผูเ้สียหาย  : ราย จ านวนเงิน (บาท) จ าเลย : ราย จ านวนเงิน (บาท) รวมทัง้สิน้ (บาท) หมายเหตุ

จ.เชียงใหม่ -                   
จ.ล าพูน -                   
จ. ล าปาง -                   

จ.แมฮ่อ่งสอน -                   

รวมทัง้สิน้ 0 -                     0 -                    -                   

สถิติ : ผลการด าเนินการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ปีงบประมาณ 2564)

 -
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   ภ ู        ด  ล   พ    ณ      เช ี ให ่

5,945,500.00 8,013,500.00 5,945,500.00 5,945,500.00 

25,850,000.00 

-
- - -

-

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

1 2 3 4 5

    เป ี บเ ี บ ล    ่ เบ   ลุ่    ห  ด  บเป้ ห               

  เป้    บ        ด ้  ่         ล ้  

 -

 1

 1

 2

   พ    ณ         ่อ ุ          อ ุ            เ   อ ุ      บ   

   ภ ู      ด  ล   พ    ณ   ลุ่    ห  ดภ คเห  อ 
  อ บ    



ผลการพิจารณา 

รวมพิจารณา (ราย) อนมุตัิ ประกนัตวั  (ราย)  อนมุตัิ ด  าเนินคดี (ราย)ไมอ่นมุตัิ ประกนัตวั  (ราย)ไมอ่นมุตัิ ด  าเนินคดี (ราย) ยตุิเรือ่ง ประกนัตวั (ราย)ยตุิเรือ่ง ด  าเนินคดี (ราย)

               

ไตรมาส อนมุตัิ : (ราย วงเงิน อนมุตัิ : (ราย) หมายเหตุ  

ไตรมาสที ่1
ไตรมาสที ่2
ไตรมาสที ่3
ไตรมาสที ่4

           -                     -                     

สถิต ิ: ผลการใหค้วามชว่ยเหลอืของคณะอนกุรรมการฯ ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่
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จ าแนกรายไตรมาส/เดือน

พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) ราย บาท

การด าเนินการใหช้ว่ยเหลือกองทนุยตุิธรรม -              -                             

การด าเนินการใหช้ว่ยเหลือเยยีวยาผูเ้สียหายและจ าเลยในดีอาญา -              -                             

พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) ราย บาท

การด าเนินการใหช้ว่ยเหลือกองทนุยตุิธรรม -              -                             

การด าเนินการใหช้ว่ยเหลือเยยีวยาผูเ้สียหายและจ าเลยในดีอาญา -              -                             

พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) ราย บาท

การด าเนินการใหช้ว่ยเหลือกองทนุยตุิธรรม 0 0 -              0                  -   0.00 0 0 0.00 -              -                             

การด าเนินการใหช้ว่ยเหลือเยยีวยาผูเ้สียหายและจ าเลยในดีอาญา 0 0 -              0                  -   0.00 0 0 0.00 -              -                             

พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) พิจารณา อนมุตัิ (ราย) เงิน (บาท) ราย บาท

การด าเนินการใหช้ว่ยเหลือกองทนุยตุิธรรม 0 0 -              0                  -   0.00 0 0 0.00 -              -                             

การด าเนินการใหช้ว่ยเหลือเยยีวยาผูเ้สียหายและจ าเลยในดีอาญา 0 0 -              0                  -   0.00 0 0 0.00 -              -                             

สรุปการชว่ยเหลือ ไตรมาสที ่1

สรุปการชว่ยเหลือ ไตรมาสที ่2

สรุปการชว่ยเหลือ ไตรมาสที ่3

สรุปการชว่ยเหลือ ไตรมาสที ่4

ผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือจังหวัด ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภารกิจ

ภารกิจ

ภารกิจ

ภารกิจ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาส 3

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2



ทะเบยีนคุม: การพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ/การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประจ าจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

1. การประชุมคณะอนุกรรมการ ประจ าจังหวัด ประชมุแลว้ 0 ครัง้

รวมเป็นเงิน

ด าเนินคดี ประกนัตวั ด  าเนินคดี ประกนัตวั (บาท) ด าเนินคดี ประกนัตวั ด  าเนินคดี เงิน (บาท) ประกนัตวั เงิน (บาท) ด าเนินคดี ประกนัตวั

0 -              -           

0 0 0 0 0 0 0 -         0 -           0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

หมายเหตุ
(3) ขอยุติเร่ือง

0

รวม (ราย/เงิน ทีค่ณะอนฯุ มีมติอนมุตัิ /ไมอ่นมุตัิ)

การประชุม 

(ครั้งที)่
เดือน (ว/ดป) 

รวมเร่ือง 

(ราย)

รวมทัง้สิน้ 0 0 0 -                                   

(1) เร่ืองเร่งด่วน (2) ผลการน าเข้าประชุม พิจารณาคณะอนุกรรมการฯ

 ไม่อนุมัติ (ราย) อนุมัติจ่าย (ราย) ไม่อนุมัตจิ่าย (ราย)  อนุมัติจ่าย (ราย)



ทะเบียนคุม : สถติิจ านวนค าขอรับบริการ ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาชั้นสอบสวน (ป.ว.ิอาญา ม.134/1,มาตรา 75)               

จังหวัด o เชียงใหม่  o ล าพูน o ล าปาง o แม่ฮ่องสอน                    

1.สถติกิารยืน่ค าขอ 2.สถติกิารเบิกจ่าย

กลุ่มจังหวดั 
(จ าแนก)

ประเภทค าขอท่ีเหตุเกิดในพิ้ นท่ี (ราย)

กลุ่มจังหวดั 
(จ าแนก)

สถานะการเบิกจ่าย (ราย/บาท)

คา่ป่วยการ เงนิรางวัล รวมทัง้สิน้ คดิเป็น % หมายเหตุ
เบิกจ่ายแลว้ 

(ราย)
เป็นเงิน (บาท) รอเบิก (คา้ง) เป็นเงิน (บาท) หมายเหตุ

เชียงใหม่ #DIV/0! เชียงใหม่

ล าพนู #DIV/0! ล าพนู

ล าปาง #DIV/0! ล าปาง

แม่ฮ่องสอน #DIV/0! แม่ฮ่องสอน

รวม 0 0 0 #DIV/0! รวม 0 - - -

คิดเป็น % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



QR คู่มือ กลุ่ม 10 และแบบรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง


