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บทสรุปผู้บริหาร 

กองทุนยุติธรรมมุ่งมั่นด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ือเป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือ
ประชาชนให้เข้าถึงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล  าในสังคม
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยก าหนดเป้าหมายให้ประชาชนที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและผู้ด้อยโอกาส
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมภายในปี ๒๕๗๐ ในการนี  ส านักงานกองทุน
ยุติธรรม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขึ น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานในการตอบสนองนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั งใช้เป็นกรอบใน
การติดตาม และประเมินผลของหน่วยงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถลดช่องว่างและความเหลื่อมล  าที่เกิดขึ นในสังคมไทยด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยก าหนด
มิติการพัฒนา จ านวน ๒ มิติ ได้แก่ ๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการประชาชน และ ๒) การขยาย
ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในแต่ละมิติมีแนวทางการในด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุภารกิจของ
กองทุนยุติธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ของแต่ละมิติ ดังต่อไปนี  

มิติที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการประชาชน  
เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั งพัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีคุณภาพ มีนวัตกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี  

๑.๑ การพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 
๑.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูล 
๑.๓ การพัฒนาทักษะบุคลากรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ ๒ การขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
เป้าประสงค์ เพ่ือให้กองทุนยุติธรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการกองทุนยุติธรรมโดยง่ายผ่านการบูรณาการกับหน่วยงานทั งภายในและภายนอกสังกัด 
รวมทั งแสวงหาภารกิจและขยายสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมรับทราบภารกิจกองทุนยุติธรรมและเข้าถึง
การบริการกองทุนยุติธรรมได้มากยิ่งขึ น โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี  

๒.๑ การแสวงหาภารกิจและขยายสิทธิในการช่วยเหลือประชาชน 
๒.๒ การเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือ

ประชาชน 
๒.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 
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ส านักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม แผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ
กฎหมายนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ มิติของแผน ตัวชี วัด กลยุทธ์ ตลอดจนวงเงิน
งบประมาณของกองทุนยุติธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนากองทุนยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถ
ผลักดันให้ประชาชนได้รับการบริการและการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง  

การจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้สืบเนื่องมาจากการน าผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กรและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ นในช่วงระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า โดยตระหนักถึง 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้แผนดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนงานและ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน อีกทั งเพ่ือเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องทั งในมิติของเป้าหมาย โครงการ งบประมาณ และบุคลากร 
น ามาซึ่งประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั งไว้ 

 

 

กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
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สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร                   ก 
 
ค าน า                    ข 
 
สารบัญ                    ค 
 
ส่วนที่ ๑ บทน า                   ๑ 
  
ส่วนที่ ๒ การทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก              ๖ 
 
ส่วนที่ ๓ ความเชื่อมโยงของแผนระดับชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง                                                ๓๕ 
 
ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐                                                   ๔๗ 
  
ส่วนที่ ๕ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล                                                              ๖๔ 
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ส่วนที่ ๑  

บทน า 
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๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักในการพัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม ให้การพัฒนา

ประเทศมีมิติด้านการยุติธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล  า เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค ซึ่งการอ านวยความยุติธรรมของ
กองทุนยุติธรรมส่งผลให้ประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั นพื นฐาน
ตามกฎหมาย โดยกองทุนยุติธรรมจัดตั งขึ นตาม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า กองทุนยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการ
สนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายของกระทรวงยุติธรรม และตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ นั น 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนยุติธรรม พบว่า กองทุนยุติธรรมมีสถิติการขอรับความ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕ จ านวน ๕๘,๓๖๙ ราย (ข้อมูล ณ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ซึ่งจากข้อมูลสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า มีประชาชนมาขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรมเป็นจ านวนมาก ดังนั น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร และ
ระบบการช่วยเหลือประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงควรพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณา
การ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการประชาชน การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การพัฒนานวัตกรรม
และยกระดับองค์กร และการเสริมสร้างประชาสัมพันธ์และบูรณาการเครือข่ายภายนอก เพ่ือให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะดวก และรวดเร็ว 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมให้พร้อม
รับกับสถานการณ์ในห้าปีข้างหน้า และเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพใน  
การให้บริการประชาชน ลดความเหลื่อมล  าในสังคมไทยในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงแ ละ 
เท่าเทียม 
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๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน  

๓) เพ่ือผลักดันการประชาสัมพันธ์ การบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมให้กองทุน
ยุติธรรมเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงของประชาชน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างมี
ศักยภาพและเท่าเทียม 

๓. ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานกองทุนยุติธรรม 

๓.๑  ประวัติความเป็นมา 
ในอดีตที่ผ่านมา การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนเป็นเรื่องยาก เพราะการไม่มีความรู้  

ไม่เข้าใจบทบัญญัติของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม ท าให้ประชาชนถูกเอารัดเอา
เปรียบและถูกล่วงละเมิดจากบุคคลที่อยู่ในภาวะที่เหนือกว่าความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความ
ยุติธรรม เพราะกระบวนการด าเนินคดีมีค่าใช้จ่ายสูงเพ่ือลดช่องว่างและลดความเหลื่อมล  าที่เกิดขึ นใน
สังคมไทย ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนยากจน ให้เข้าถึงความยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดตั ง "กองทุน
ยุติธรรม" ขึ น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การด าเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ น 

ข้อจ ากัดของระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหลายประการ เช่น        
การไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จะท านิติกรรมสัญญาที่สมบูรณ์ รายได้มาจากงบประมาณของรัฐเพียงอย่างเดียว 
วัตถุประสงค์ค่อนข้างจ ากัด ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงได้พัฒนายกระดับระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
เป็น พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งพระราชบัญญัตินี ครอบคลุมการช่วยเหลือมากขึ น และ
เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๕   ให้จัดตั งกองทุนขึ นกองทุนหนึ่งในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุน

ยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่าย
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เกี่ยวกับ การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

มาตรา ๑๑ ให้จัดตั งส านักงานกองทุนยุติธรรมขึ นในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั งตามพระราชบัญญัตินี  รวมทั งให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี   
(๑)  รับค าขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี   
(๒)  เสนอความเห็นประกอบค าขอตาม (๑) เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการที่

เกี่ยวข้องพิจารณา  
(๓) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน  

ในการด าเนินงานของกองทุน  
(๔) รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
(๕) พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการให้บริการของกองทุน เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของกองทุน  
(๖) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินงานของ

กองทุน  
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนหรือกระท ากิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ 

๓.๒  ภารกจิ 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม มีภารกิจหลักในการรับค าขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

เพ่ือพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ดังนี   
(๑) การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

      (๒) การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
                (๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (๔) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
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  ๓.๓ โครงสร้างการบริหารกองทุนยุติธรรม
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ส่วนที่ ๒ 

การทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 
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ผลการด าเนินงานส าคัญ 

๑. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุน
ยุติธรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ล าดับ หน่วยงาน/ภูมิภาค 
จ านวนค าขอ แล้วเสร็จ ร้อยละ 

ทั้งสิ้น 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ภายใน ๒๑ 
วัน 

รวมเกิน 
๒๑ วัน 

ระยะเวลา 
๒๑ วัน 

เกนิ
ระยะเวลา 

๑ ส่วนกลาง ๗๖๘ ๕๗๘ ๕๕๓ ๒๕ ๙๕.๖๗ ๔.๓๓ 
๒ ภูมิภาค ๕,๐๔๐ ๔,๖๐๖ ๓,๕๐๐ ๑,๑๐๖ ๗๕.๙๙ ๒๔.๐๑ 

๒.๑ ภาคเหนือ ๑,๒๒๗ ๑,๑๙๒ ๑,๑๐๑ ๙๑ ๙๒.๓๗ ๗.๖๓ 
๒.๒ ภาคกลาง ๑,๐๙๒ ๑,๐๑๗ ๗๖๘ ๒๔๙ ๗๕.๕๒ ๒๔.๔๘ 
๒.๓ ภาคตะวันออก ๔๖๕ ๓๙๖ ๓๒๗ ๖๙ ๘๒.๕๘ ๑๗.๔๒ 
๒.๔ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ๑,๕๖๔ ๑,๓๕๔ ๘๖๕ ๔๘๙ ๖๓.๘๘ ๓๖.๑๒ 
๒.๕ ภาคใต ้ ๕๘๘ ๕๕๒ ๔๑๑ ๑๔๑ ๗๔.๔๖ ๒๕.๕๔ 
๒.๖ ชายแดนใต ้ ๑๐๔ ๙๕ ๒๘ ๖๗ ๒๙.๔๗ ๗๐.๕๓ 

รวมท้ังสิ้น 
(ส่วนกลาง + ภูมภิาค) 

๕,๘๐๘ ๕,๑๘๔ ๔,๐๕๓ ๑,๑๓๑ ๗๘.๑๘ ๒๑.๘๒ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ล าดับ หน่วยงาน/ภูมิภาค 
จ านวนค าขอ แล้วเสร็จ ร้อยละ 

ทั้งสิ้น 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ภายใน ๒๑ 
วัน 

รวมเกิน 
๒๑ วัน 

ระยะเวลา 
๒๑ วัน 

เกิน
ระยะเวลา 

๑ ส่วนกลาง ๔๖๕ ๔๑๕ ๔๐๐ ๑๕ ๙๖.๓๙ ๓.๖๑ 
๒ ภูมิภาค ๓,๗๕๘ ๓,๖๑๙ ๓,๒๔๐ ๓๗๙ ๘๙.๕๓ ๑๐.๔๗ 

๒.๑ ภาคเหนือ ๗๗๔ ๗๕๔ ๗๓๖ ๑๘ ๙๗.๖๑ ๒.๓๙ 
๒.๒ ภาคกลาง ๙๐๐ ๘๕๒ ๗๓๖ ๑๑๖ ๘๖.๓๘ ๑๓.๖๒ 
๒.๓ ภาคตะวันออก ๓๓๕ ๓๑๔ ๒๙๖ ๑๘ ๙๔.๒๗ ๕.๗๓ 
๒.๔ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ๑,๒๒๔ ๑,๑๙๙ ๑,๐๔๓ ๑๕๖ ๘๖.๙๙ ๑๓.๐๑ 
๒.๕ ภาคใต ้ ๔๒๗ ๔๑๑ ๓๕๙ ๕๒ ๘๗.๓๕ ๑๒.๖๕ 
๒.๖ ชายแดนใต ้ ๙๘ ๘๙ ๗๐ ๑๙ ๗๘.๖๕ ๒๑.๓๕ 

รวมท้ังสิ้น 
(ส่วนกลาง + ภูมภิาค) 

๔,๒๒๓ ๔,๐๓๔ ๓,๖๔๐ ๓๙๔ ๙๐.๒๓ ๙.๗๗ 
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ล าดับ หน่วยงาน/ภูมิภาค 
จ านวนค าขอ แล้วเสร็จ ร้อยละ 

ทั้งสิ้น 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ภายใน ๒๑ 
วัน 

รวมเกิน 
๒๑ วัน 

ระยะเวลา 
๒๑ วัน 

เกิน
ระยะเวลา 

๑ ส่วนกลาง ๔๖๑ ๓๙๙ ๓๙๑ ๘ ๙๗.๙๙ ๒.๐๑ 
๒ ภูมิภาค ๒,๕๖๐ ๒,๗๐๔ ๒,๕๖๐ ๑๔๔ ๙๔.๖๗ ๕.๓๓ 

๒.๑ ภาคเหนือ ๕๗๙ ๕๖๗ ๕๖๖ ๑ ๙๙.๘๒ ๐.๑๘ 
๒.๒ ภาคกลาง ๖๗๒ ๕๙๙ ๕๔๐ ๕๙ ๙๐.๑๕ ๙.๘๕ 
๒.๓ ภาคตะวันออก ๒๘๔ ๒๕๒ ๒๓๔ ๑๘ ๙๒.๘๖ ๗.๑๔ 
๒.๔ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ๑,๐๑๘ ๙๙๙ ๙๔๘ ๕๑ ๙๔.๘๙ ๕.๑๑ 
๒.๕ ภาคใต ้ ๒๘๗ ๒๓๒ ๒๑๗ ๑๕ ๙๓.๕๓ ๖.๔๗ 
๒.๖ ชายแดนใต ้ ๕๕ ๕๕ ๕๕ - ๑๐๐.๐๐ - 

รวมท้ังสิ้น 
(ส่วนกลาง + ภูมภิาค) 

๓,๓๕๖ ๓,๑๐๓ ๒,๙๕๑ ๑๕๒ ๙๕.๑๐ ๔.๙๐ 

 

๒. สถิติการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม 

    *ปี ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
หมายเหตุ : *ภารกิจการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการออกหนังสือ
รับรองการช าระเงินของกองทุนยุติธรรม จ านวน ๘๔,๗๕๒,๓๒๙.๑๔ บาท และอยู่ระหว่างการออกหนังสือ
รับรองฯ จ านวน ๖,๔๖๒,๒๑๙.๑๓ บาท รวมเป็นผลการด าเนินงานทั งสิ น จ านวน  ๒๔๐,๗๒๘,๔๗๙.๑๓ บาท 

ภารกิจ 
ค าขอที่อนุมัติ (ราย) อนุมัติวงเงินช่วยเหลือ (บาท) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. การช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ด าเนินคด ี

๑,๖๐๘ ๑,๕๘๕ ๑,๓๓๑ ๒๓,๒๘๖,๘๖๓.๐๗ ๒๒,๔๒๓,๖๗๐.๐๐ ๒๗,๗๔๐,๐๙๒.๐๐ 

๒. การขอปล่อย
ช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย* 

๔๖๘ ๕๖๙ ๔๔๑ ๑๐๑,๒๐๙,๗๐๐.๐๐ ๑๗๙,๑๓๑,๖๕๖.๐๐ ๑๔๙,๕๑๓,๙๓๐.๘๖ 

๓. การช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

๔ ๓ ๒ ๔๔,๕๑๐.๐๐ ๒๗๑,๔๗๙.๐๐ ๓๐๙,๔๖๙.๐๐ 

๔. การให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 

๔๗ ๕๖ ๘๑ ๓,๒๓๕,๕๓๓.๐๐ ๕,๐๑๐,๓๙๕.๐๐ ๙,๔๒๗,๔๐๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๒,๑๒๗ ๒,๒๑๓ ๑,๘๕๕ ๑๒๗,๗๗๖,๖๐๖.๐๗ ๒๐๖,๘๓๗,๒๐๐.๐๐ ๑๘๖,๙๙๐,๘๙๑.๘๖ 
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 *ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕* 

เป้าหมาย
ตาม

แผนการ 
ใช้จ่าย 

งบประมาณ (บาท) ค าขอ อนุมัติ จ านวน (บาท) 

เป้าหมาย
ตาม

แผนการ 
ใช้จ่าย 

งบประมาณ (บาท) ค าขอ อนุมัติ จ านวน (บาท) 

เป้าหมาย
ตาม

แผนการใช้
จ่าย 

งบประมาณ (บาท) ค าขอ อนุมัติ จ านวน (บาท) 

วงเงินช่วยเหลือ
ประชาชน 

๔,๐๐๐ ๒๖๙,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๐๘ ๒,๑๒๗ ๑๒๗,๗๗๖,๖๐๖.๐๗ ๔,๘๗๕ ๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๒๓ ๒,๒๑๓ ๒๐๖,๘๓๗,๒๐๐.๐๐  ๔,๙๒๗  ๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๓๕๖ ๑,๘๕๕ ๑๘๖,๙๙๐,๘๙๑.๘๖ 

๑. การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ด าเนินคด ี ๒,๘๐๐ ๓๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๖๖ ๑,๖๐๘ ๒๓,๒๘๖,๘๖๓.๐๗ ๓,๘๒๕ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๗๘ ๑,๕๘๕ ๒๒,๔๒๓,๖๗๐.๐๐   ๓,๘๗๗ 

        
๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒,๓๙๐ ๑,๓๓๑ ๒๗,๗๔๐,๐๙๒.๐๐ 

๒. การขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย ๑,๑๕๐ ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  
๒,๔๔๐  ๔๖๘ ๑๐๑,๒๐๙,๗๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๒ ๕๖๙ ๑๗๙,๑๓๑,๖๕๖.๐๐   ๑,๐๐๐ 

      
๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๘๑๗ ๔๔๑ ๑๔๙,๕๑๓,๙๓๐.๘๖ 

๓. การชว่ยเหลือ
ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนฯ ๕๐      ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๕๒ ๔ ๔๔,๕๑๐.๐๐  ๕๐      ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓๒ ๓ ๒๗๑,๔๗๙.๐๐        ๕๐  

          
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๔๐ ๒ ๓๐๙,๔๖๙.๐๐ 

๔. การให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่
ประชาชน ๒๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐ ๔๗ ๓,๒๓๕,๕๓๓.๐๐ ๑๒๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๑ ๕๖ ๕,๐๑๐,๓๙๕.๐๐     ๑๒๐ 

        
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๙ ๘๑ ๙,๔๒๗,๔๐๐.๐๐ 

สถิติการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม 
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๓. ตารางผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลของกองทุนยุตธิรรม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕* 

๑. การเงิน ๓.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๓.๙๘๖๗ 

๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔.๗๔๖๐ ๕.๐๐๐๐ ๓.๖๖๖๗ 

๓. การปฏิบัติการ ๓.๕๓๓๐ ๔.๘๙๘๓ ๓.๑๔๒๙ 

๔. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ๔.๖๖๖๗ ๔.๙๑๖๗ ๒.๕๓๓๓ 

๕. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ๔.๕๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๓.๐๕๐๐ 

๖. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ๓.๙๙๑๓ ๔.๘๕๕๙ ๔.๕๘๐๐ 

คะแนนรวม ๓.๔๖๐๙ ๔.๕๒๒๖ ๓.๓๙๑๐ 
 

*ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมลู ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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๔. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ปี เป้าหมายรายปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สถานะ 
๒๕๖๓ กองทุนยุติธรรมเป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน - จ านวนค าขอรับความ

ช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม
เพ่ิมขึ น  

- ความส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

- จ านวนค าขอรับความช่วยเหลือกองทุน
ยุติธรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง  

- จากการประเมินการรับรู้ของประชาชน
แบบสุ่มค าตอบ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่
ไม่รู้จักกองทุนยุติธรรม 

ไม่บรรลุ
เป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัด 

๒๕๖๔ การบริหารมีความทันสมัย รวดเร็ว 
กฎหมายก้าวทันต่อสภาวะ ใน
อนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อม
ช่วยเหลือประชาชน 

- ความส าเร็จในการพัฒนา
กฎหมายและพัฒนาระบบ
บริการของกองทุน
ยุติธรรม 

 

- ได้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

๒๕๖๕ ประชาชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่า
เทียม สะดวก และรวดเร็ว 

- ความส าเร็จของการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรที่ด ี 

- ความส าเร็จของการ
ช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผน  



ห น้ า  | ๑๒ 

 

๕. ผลผลิตของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ด้าน ผลผลิต ประโยชน์ต่อประชาชน 
การยกระดับ

ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการงานกองทุน

ยุติธรรม 

๑. เพ่ิมช่องทางการติดต่อขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
jfo.moj.go.th Facebook กองทุนยุติธรรม และ Mobile Application ได้แก่ 
Justice Care และ Application ทางรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถยื่นค าขอรับความ
ช่วยเหลือและติดตามผลการพิจารณาค าขอผ่านระบบออนไลน์ พร้อมมีการสร้าง 
Chat Bot เพ่ือเป็นตัวแทนในการติดต่อสอบถามหรือให้บริการแทนเจ้าหน้าที่ 

๒. ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ในการลงพื นที่เพ่ือแจ้งสิทธิและรับค าขอรับความช่วยเหลือภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

๓. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุน
ยุติธรรม ๒๑ วัน ดีขึ นอย่างต่อเนื่อง (๒๕๖๓ ท าได้ ๗๘.๑๘% / ๒๕๖๔ ท าได้ 
๙๐.๒๓ / ๒๕๖๕ ปัจจุบันท าได้ ๙๕.๑๐) 

๔. การใช้หนังสือรับรองการช าระเงินฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบริการ
ออนไลน์ของศาลยุติธรรม (CIOS) 
 

๑. ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ประชาชน 

๒. ประชาชนสามารถยื่นค าขอและสามารถ
ติดตามสถานะได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓. ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
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๖. การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่ส าคัญ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ล าดับ กฎหมาย ประเภท รายละเอียด วันที่ประกาศ 
๑ ระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ด าเนินคดี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจ 

ปรับปรุงแบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินของกองทุนยุติธรรม กรณีการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี (แบบ กทย.๑) เพ่ือก าหนดให้มีรายการ
เกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพ ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้
ขอรับความช่วยเหลือ และข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งเป็นข้อมูล
ส าคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารงาน
ของกองทุนยุติธรรม  

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 

๒ ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ าเลย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจ 

ปรับปรุงแบบค าขอรับความช่วยเหลือเงินของกองทุนยุติธรรม กรณีการขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย (แบบ กทย.๒) เพ่ือก าหนดให้มีรายการ
เกี่ยวกับข้อมูลผู้รับมอบอ านาจ ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ข้อมูลบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลของผู้เสียหาย และความเห็นในการประกันตัวของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารงานของกองทุนยุติธรรม 

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
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ล าดับ กฎหมาย ประเภท รายละเอียด วันที่ประกาศ 
๓ ระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนยุติธรรมว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การจัดการองค์กร เพ่ือให้มีระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ในการบริหารงานบุคคลของ
กองทุนยุติธรรม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั งองค์กร 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

๔ ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
อัตราการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้
ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจ 

เพ่ือเพ่ิมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเพ่ิม 
ค่าทนายความในชั นสอบสวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินห้าพันบาท 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๕ ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม เรื่อง 
แบบสัญญาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกองทุน
ยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจ 

ปรับปรุงแบบสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ล าดับ กฎหมาย ประเภท รายละเอียด วันที่ประกาศ 
๑ ระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการช่วยเหลือ
ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 

การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจ 

เพ่ือเพ่ิมผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือเสรีภาพจากการท า
ละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

๒ ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม เรื่อง 
แบบรายงานผลการ
สนับสนุนโครงการให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจ 

เพ่ือให้ผู้ได้รับการสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนรายงาน
ผลการสนับสนุนโครงการ ยื่นแบบรายงานผลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันที่โครงการสิ นสุด โดยยื่นแบบรายงานด้วยตนเอง หรือส่งทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด          

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ล าดับ กฎหมาย ประเภท รายละเอียด วันที่ประกาศ 
๑ ประกาศคณะกรรมการ

กองทุนยุติธรรม เรื่อง 
แบบหนังสือรับรองการ
ช าระเงินของกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจ 

เพ่ือให้มีแบบหนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุนยุติธรรม ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

๕ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๒ ค าสั่งคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม เรื่อง 
แต่งตั งคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ า
จังหวัด 

การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

ตามภารกิจ 

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบจาก “ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัด
คัดเลือก จ านวน ๑ คน” เป็น “ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม หรือผู้แทนเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก จ านวน ๑ คน” 

๒๗ เมษายน 
๒๕๖๕ 

๓ ประมวลจริยธรรมของ
กองทุนยุติธรรม 

การจัดการองค์กร เพ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรค
สาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั น ๆ 
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
รัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานกองทุนยุติธรรมต้องยึดถือในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 
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การประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอื่น 

๑. ภาครัฐ 
 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ และปี 
๒๕๖๔ จัดท าโดย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ปี การประเมินสถานการณ์ ข้อเสนอแนะ 

๒๕๖๓ การให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนยุติธรรมมีจ านวนเงินสูง
มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กว่า ๒ เท่าจาก ๒๐๒.๔ ล้านบาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็น ๔๙๑.๕ ล้านบาทในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ เนื่องจากกองทุนฯ มีรายรับเพ่ิมขึ นจึงให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้มากขึ น นอกจากนี  ศาลฎีกายังปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยระหว่างการ
พิจารณาคดี รวมทั งปรับบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางส าหรับการ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้เหมาะสมกับบริบทสังคม
ปัจจุบันมากยิ่งขึ น โดยส่งผลให้การก าหนดวงเงินประกันและ
การเรียกหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลดความส าคัญลงและ
เป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเข้าถึงสิทธิในการ
ได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ น นับเป็นความก้าวหน้าที่ส าคัญ
และเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามข้อ 
๙ ของกติกา ICCPR มากยิ่งขึ น 

รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมควร
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
ปัญหา อุปสรรค ของประชาชน
ในการ เข้ าถึ งสิทธิต่ า ง  ๆ  ใน
กระบวนการยุติธรรมจากค าร้อง
ขอความช่วยเหลือที่ ได้รับผ่าน
กองทุนยุติธรรม เพ่ือน ามาก าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาและ
ลดอุปสรรคการเข้าถึงสิทธิ ใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง
ประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยให้
ความส าคัญกับการเข้าถึงสิทธิ
ดังกล่าวของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ 

๒๕๖๔ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เข้าถึงความยุติธรรมจาก
การถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ๒) พบว่ายังคงมี
ข้อจ ากัดในการรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจ านวนค า
ร้องที่ยื่นเข้ามาและจ านวนค าร้องที่ได้รับการอนุมัติน้อยลง
จากปี ๒๕๖๓ รวมถึงการพิจารณาช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้
ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือเสรีภาพจาก

รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม ควร
ด าเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ที่
อาจมีข้อจ ากัดในการเป็นผู้มีสิทธิ
หรือเงื่ อนไขในการได้ รั บการ
ช่วยเหลือ รวมทั งพิจารณาเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงให้แก่ประชาชน 
ในการยื่นเรื่อง และประสิทธิภาพ
ในการขอรับความช่วยเหลือตาม 
พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
อาท ิการปรับปรุงองค์ประกอบของ
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ปี การประเมินสถานการณ์ ข้อเสนอแนะ 

การท าละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแม้ว่าจะ
มีการประกาศระเบียบใหม่และมีผู้ที่เข้ามายื่นค าร้องขอรับ
ความช่วยเหลือ แต่ก็ยังไม่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติ 
หน่วยงานรัฐจึงควรมีกลไกเสริมและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ น 

ค ณ ะอนุ ก ร ร มก า ร ให้ ค ว าม
ช่วยเหลือประจ าจังหวัดให้มีความ
สมดุลระหว่างตัวแทนภาครัฐและ
ภาคเอกชนมากขึ น 

๒. ภาควิชาการ 
 โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินงานและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม จัดท าโดย สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 
 ส านักงานกองทุนยุติธรรมได้ด าเนินจ้างที่ปรึกษาด าเนินงานและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม โดย
มูลนิธิสถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรมทั งด้านกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานตัวชี วัดของกองทุนยุติธรรม 
ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานกองทุนยุติธรรมที่ได้จากการด าเนินโครงการ โดยได้มี
การจัดเป็น ๕ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม ๔ ด้าน และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ๑ ด้าน ดังนี  

ที ่ ประเด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
๑ ภารกิจการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน
ในการด าเนินคดี 

๑.๑ การพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือควรใช้
อ้างอิงฐานข้อมูลเชิงประจักษ์หรือฐานข้อมูลอ่ืน โดยไม่ควรน าทรัพย์สิน
ที่ใช้ประกอบอาชีพ ขั นพื นฐานมาค านวณ และควรมีการหักค่าใช้จ่าย
การด าเนินชีวิตพื นฐานจากรายได้ 

๑.๒ จัดท าแนวทางการพิจารณาข้อเท็จจริงเบื องต้นตามประเภทคดี อาทิ คดี
เกี่ยวกับสัญญา คดีละเมิด/คดีแพ่ง เกี่ยวเนื่องอาญา คดีครอบครัว/
มรดก คดีปกครอง คดีผู้บริโภค คดีแรงงาน คดีครอบครองปรปักษ์ 
คดีอาญา คดีมโนสาเร่ เป็นต้น 

๑.๓ ควรมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยค านึงถึงสิทธิในการเลือกขอรับ
ความช่วยเหลือของประชาชน และ ประสิทธิภาพของการให้ความ
ช่วยเหลือที่ประชาชนจะได้รับจากหน่วยงานอ่ืนเมื่อเทียบกับการให้
ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

๑.๔ ควรพิจารณาขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมข้อ
พิพาทตั งแต่ชั นก่อนฟ้องคด ี
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
๒ ภารกิจการขอปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย 

๒.๑ พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงของการหลบหนีที่มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน โดยสามารถน าหลักเกณฑ์ของศาลหรืองานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
บริบทประเทศไทยมาพิจารณาประกอบ 

๒.๒ รวบรวมแนวการตีความที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูล เพ่ือสร้างบรรทัดฐานใน
การพิจารณาพฤติการณ์และข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๓ พัฒนาหลักเกณฑ์การด าเนินงานให้มีพิจารณาความช่วยเหลือแบบ
เร่งด่วนมากขึ น 

๓ ภารกิจช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือได้รับผลกระทบ
จากการ ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

๓.๑ ทบทวนการก าหนดกรณีที่มีสิทธิขอรับความความ ช่วยเหลือและแนว
ทางการ พิจารณากรณี เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนตามมติ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ในคราวการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ก าหนดว่าต้องเป็นการกระท าโดยจงใจกลั่น
แกล้งหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยไม่มีอ านาจ (Abuse of power) 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ หรือ
เปลี่ยนชื่อภารกิจเป็น “ภารกิจด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม” หรือชื่ออ่ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของ
ภารกจิมีความชัดเจนและไม่สร้างความสับสนในการตีความ 

๓.๒ การปรับกลไกการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการมาเป็นเจ้าหน้าที่
ส านักงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าทดแทนเมื่อผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการเยียวยา เนื่องการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการจ่ายค่าทดแทนนั นเป็นปัญหาในทางข้อเท็จจริง ซึ่งใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นหลัก 

๓.๓ เพ่ิมช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ทราบถึง
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับค่าทดแทนตามแต่ละเงื่อนไข อาทิ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

๔ ภารกิจการให้การ
สนับสนนุการให้
ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน 

๔.๑ พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการจากการมีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มาเป็นการพิจารณา
ความสามารถของผู้ยื่นค าขอในการจัดท าโครงการเป็นหลัก 

๔.๒ พัฒนาแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีความหลากหลายทั งทาง
รูปแบบและเนื อหามากขึ น 



ห น้ า  | ๒๐ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
๔.๓ พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้ความรู้ทาง

กฎหมายให้เหมาะสมกับรูปแบบของโครงการ 
๔.๔ พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประเมินความต้องการทางกฎหมายเพ่ือใช้ในการ

ก าหนดนโยบายในการอนุมัติ โครงการความรู้ทางกฎหมายที่ตรงจุด 
โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานในท้องที่หรือภาคประชาสังคม รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลโครงการที่ผ่านมาเพ่ือให้ผู้ยื่นโครงการทราบนโยบายที่
กองทุนยุติธรรมต้องการส่งเสริม 

๕ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดการ 

๕.๑ ควรขยายการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และก าหนด
ค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เพ่ิมเติม และเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายใน
ภารกิจการให้ความรู้ทางกฎหมายมากขึ น 

๕.๒ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการและบริหารงาน 
โดยเฉพาะการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามยอดหนี 
ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

๓. ข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) 

 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอการปรับปรุง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ทั ง ๑๐ ข้อ 
เป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ข้อเสนอด้านการด าเนินการปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของส านักงาน
กองทุนยุติธรรม ๒) ข้อเสนอที่สามารถด าเนินการทางการบริหารงานได้ ๓) ข้อเสนอด้านการให้ความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายอื่น ดังนี  

๑) ข้อเสนอด้านการด าเนินการปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของส านักงาน
กองทุนยุติธรรม 

กลุ่มที่ ๑ ข้อเสนอด้านการด าเนินการ
ปรับปรุง ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ประกาศของส านักงานกองทุนยุติธรรม 

การด าเนินการ 

ข้ อ  ๑ ปรั บปรุ งองค์ ประกอบคณะ 
อนุ กรรมการจั งหวั ดคว รมี ตั ว แทน
เครือข่ายที่มีประสบการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน อย่างน้อย ๓ คน 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ที่ ๒/๒๕๖๒ 
ลงวั นที่  ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เ รื่ อ ง  แต่ งตั ง คณะ 
อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดตามมติของ
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม โดยแก้ไข
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กลุ่มที่ ๑ ข้อเสนอด้านการด าเนินการ
ปรับปรุง ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ประกาศของส านักงานกองทุนยุติธรรม 

การด าเนินการ 

องค์ประกอบอนุกรรมการมาจากผู้แทนเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก จ านวน ๑ คน เป็นภาค
ประชาชนที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมคัดเลือก จ านวน 
๓ คนโดยไม่เจาะจงว่าต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนเพียงด้านเดียวเท่านั น ทั งนี ได้แนบร่างค าสั่งแก้ไข
เพ่ิมเติมค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด 

๒. ร่างประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสรรหาอนุกรรมการในส่วน
ผู้แทนภาคประชาชนเพ่ือแต่งตั งเป็นคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

ข้ อ  ๘  เ มื่ อคณะกรรมการจั ง ห วั ด 
ไม่อนุมัติเงินกองทุน ให้ผู้ร้องสามารถยื่น
อุทธรณ์ตรงกับคณะกรรมการกองทุน
ระดับชาติได้โดยคณะกรรมการกองทุน
ระดับชาติชี ขาด 

การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยการอุทธรณ์ซึ่งมีกระบวนการเสนอเรื่อง 
ดังนี  
๑. ส านักงานกองทุนยุติธรรมน าข้อเสนอกลุ่ม P-move รับฟัง

ความคิดเห็นโดยใช้วิธีรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์กลางของ
กระทรวงยุติธรรม และประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย 

๒. น าผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างกฎหมาย 

๓. เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม 
๔. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม 
๕. เสนอคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
๖. เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เพ่ือ

พิจารณาร่างกฎหมาย 
๗. ส่งร่างกฎหมายไปยังส านักเลขาธิการ ครม. (ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี) เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
๘. คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการ ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา ส่งคณะ 
กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
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กลุ่มที่ ๑ ข้อเสนอด้านการด าเนินการ
ปรับปรุง ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ประกาศของส านักงานกองทุนยุติธรรม 

การด าเนินการ 

๙. รัฐสภาพิจารณา (ผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามล าดับ) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าขึ นทูลเกล้าฯ
ถวาย เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

๒) ข้อเสนอที่สามารถด าเนินการทางการบริหารงานได้ 

กลุ่มที่ ๒ 
สามารถด าเนนิการทางการบรหิารงานได ้

การด าเนินการ 

๑.  การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ข้อ ๒ ทนายที่ขึ นทะเบียนกับส านักงาน

กองทุนยุติธรรมสามารถปฏิบัติการ
ทั่วราชอาณาจักรเพราะเป็นความ
ช านาญเฉพาะทาง 

ข้อ ๗ กองทุนยุติธรรมสนับสนุนการ  
รวบรวมหลักฐานที่ปรึกษาทาง
คดี เป็นระบบเหมาจ่าย พร้อม
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กิ ด ขึ น ต า ม
กระบวนการศาล และในกรณีที่
คดีจบก่อนโดยวิธีการยอมความ 
การ ไกล่ เ กลี่ ย  ให้ จ่ ายตามที่
ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ นของคดี 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมได้จัดท าร่างประกาศการรับสมัคร
ทนายความเพ่ือขึ นบัญชีทนายความกองทุนยุติธรรม ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี  
๑. คุณสมบัติทั่วไป 
๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
๓. การประพฤติตนของทนายความต่อส านักงานกองทุนยุติธรรม

และผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
๔. ระยะเวลาการขึ นทะเบียนเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม มี

อายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อทนายความกองทุน
ยุติธรรม 

๕. ค่าตอบแทนที่ทนายความจะได้รับ 
๖. การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความกองทุนยุติธรรม 
๗. การรับสมัคร 
๘. การประกาศขึ นบัญชีทนายความกองทุนยุติธรรม โดยแยก

ประเภทความเชี่ยวชาญ เป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง 
คดีช านัญพิเศษ และการสืบทรัพย์และบังคับคดี โดยขึ น
ทะเบียนแยกประเภท ตามความเชี่ยวชาญ 

๒. แนวทางการพิจารณา 
ข้อ ๓ กองทุนยุ ติธรรม สนับสนุนใน

กระบวนการยุติธรรมทั งคดีแพ่ง
และอาญาตามท่ีจ าเลยร้องขอ 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนในหน่วยงาน
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
ทั งนี  เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กลุ่มที่ ๒ 
สามารถด าเนนิการทางการบรหิารงานได ้

การด าเนินการ 

ข้อ ๔ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมไม่
มีหน้าที่วินิจฉัยและไม่แยกว่า
โจทก์เป็นใคร 

ข้อ ๕ การเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของคน
จน คือคนที่ไม่มีเงินสดเพียงพอ
ให้เข้าถึง 

ข้อ ๖ การต่อสู้ เรื่องสิทธิชุมชน สิทธิ
มนุษยชน ให้ส านักงานกองทุน
ยุติธรรมอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
ทันทีโดยผู้อ านวยการ และน าเข้า
คณะกรรมการฯ จนกว่าจะมีมติ
จากคณะกรรมการฯ เป็นอย่างอ่ืน  

๓) ข้อเสนอด้านการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายอื่น  
กลุ่มที่ ๓ ข้อเสนอด้านการให้ความ

ช่วยเหลือตามกฎหมายอ่ืน 
การด าเนินการ 

ข้อ ๙ กองทุนยุติธรรมจัดให้มีกองทุน
ศึกษา วิจัยรวบรวมปัญหาที่ส่งผล
กระทบกับความไม่เป็นธรรมใน
กระบวนการยุติธรรม 

  
  

กรณีเป็นงานด้านวิชาการ ส านักงานกองทุนยุติธรรม สามารถ
ด าเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) ส านักงานกิจการยุติธรรม 
หรือหน่วยงานที่มีข้อมูลในเรื่องการวิจัยเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรม 

ข้อ ๑๐ กรณีจ าเลยพ้นจากข้อสงสัยยก
ฟ้องและเมื่อพบข้อเท็จจริงใหม่
ว่ า เป็นผู้ ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรมต้องได้รับ
การชดเชยเยียวยา 

การปรับปรุงกฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
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๔. ข้อเสนอของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ 

ก า ร ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง ค ณ ะ 
อนุกรรมการกองทุนยุติธรรม
ประจ าจังหวัด 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๑) 

ยกเลิกข้อ ๑๑ (๑) 

การตีความ  “ฐานะของผู้
ขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม” 

พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ๒๕๕๘ 
มาตรา ๒๘ (๒) 

ก าหนดค านิยาม ฐานะของผู้ที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนให้ชัดเจน อย่างเช่นว่า ฐานะ
ของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือควรที่จะมีฐานะ
อย่างไร โดยในปัจจุบันกฎหมายที่มีลักษณะคล้าย
กับการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมได้มี
การก าหนดค านิยามไว้อย่างชัดเจน คือ ระเบียบ
ส านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้ก าหนดค านิยามของบุคคลที่จะให้ความ
ช่วยเหลือไว้ว่า ผู้ยากจน หมายถึง ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สิน
หรือรายได้หรือมีทรัพย์สินหรือรายได้ไม่ เ พียง
พอที่จะว่าจ้างทนายความ หรืออยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถจะว่าจ้างทนายความโดยล าพังตนเองได้ 

โครงสร้างคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่ วย เหลือประจ า
จังหวัด 

ค าสั่งคณะกรรมการกองทุน
ยุติ ธรรมที่  ๒/๒๕๖๒ เรื่ อง 
แต่งตั งคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

โครงสร้างของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัดต้องมีการปรับปรุง และส่งเสริมให้มี
ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 

การทบทวนไม่ เท่ ากับการ
อุทธรณ์ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิ ธีการ และเงื่ อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๙ 

เปลี่ยนจากการทบทวน เป็นการใช้ระบบอุทธรณ์
สองชั น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็น
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ พิ จารณาอุทธรณ์ ในชั นต้น  และ
เจ้าหน้าที่ชั นเหนือขึ นไปซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา  
ผู้ก ากับดูแลหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติ งานเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ในชั นที่สอง เพ่ือให้ผู้มี
อ านาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแก้ไขหรือ
ทบทวนค าสั่งทางปกครองให้ถูกต้อง และเปิด
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ปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ 
โอกาสให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมก่อนที่จะ
น าคดีหรือข้อพิพาทขึ นสู่ศาลปกครอง อันจะเป็น
ขั นตอนที่ใช้ระยะเวลานานกว่าจะมีค าพิพากษา  
ซึ่งท าให้สิทธิของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การขอปล่อยชั่วคราว หากผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี ก็
จะถูกลดทอนลงไปอย่างมาก และจะช่วยกลั่นกรอง
ข้อพิพาทและลดจ านวนคดีพิพาทที่จะขึ นสู่ศาล 
ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันต่อกระบวนการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
ว่า เป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการทาง
กฎหมาย เป็นธรรม และได้สัดส่ วน เ พ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

สิทธิที่จะเลือกทนายความของ
ผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิ ธีการ และเงื่ อนไขในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๓ 
ข้อ ๒๗ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๔ 

๑. การใช้บริการทนายความที่ขึ นบัญชีไว้กับกองทุน
ยุติธรรมควรใช้ในกรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ไม่มีทนายความหรือไม่สามารถหาทนายความ
ได้เอง 

๒. หากผู้ขอรับความช่วยเหลือมีทนายความอยู่แล้ว 
ก็ให้สามารถใช้บริการทนายความที่ต้องมี โดย
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้อีกด้วย 

ที่มา : https://naksit.net/2020/06/justice-fund-table/ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

๑. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านโครงสร้าง 
S๑  ส านักงานกองทุนยุติธรรมเป็นหน่วยงานใน

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงท า
ให้การประสานและขับเคลื่อนการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผ่านส านักงานยุติธรรม
จังหวัดเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  

W๑ งานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานมีภารกิจจ านวน
มาก เช่น สัญญาจ้างทนายความ นายประกัน
ปล่อยชั่วคราว การติดตามความคืบหน้าคดี การ
ติดตามผู้หลบหนี คดีแพ่ง คดีปกครอง การบังคับ
คดีแพ่ง บุคลากรยังไม่สอดรับกับภาระงาน 

W๒ เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชาของกองทุนยุติธรรม ท าให้การ
ปฏิบัติงานและประเมินติดตามมีข้อจ ากัด 

W๓ ผู้จัดการกองทุนยุติธรรมได้รับการมอบอ านาจ
และก ากับดูแลกองภายใต้ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ 
อาจจะไม่ ได้ท าหน้ าที่ การบริหารกองทุน
ยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ 

ด้านระบบงาน 
S๒ ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

S๓ ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีระบบการติดตาม
ปฏิบัติงาน เช่น ปฏิทินการด าเนินงาน การแจ้ง
เตือนล่วงหน้า 

S๔ ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการพัฒนาคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

S๕ ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีช่องทางให้บริการ
ของกองทุนยุติธรรมที่หลากหลาย 

W๔ ส านักงานกองทุนยุติธรรมยังขาดแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การพัฒนากฎหมาย  

W๕ ส านักงานกองทุนยุติธรรมยังขาดการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรมตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
ในการช่วยเหลือประชาชน 

W๖ การประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมยังไม่ทั่วถึง
แก่ประชาชน 

W๗ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ จ าเป็นที่
จะต้องได้รับการทบทวนตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ก าหนด 

W๘ ขาดการพัฒนารูปแบบการท างานร่วมกัน
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S๖ ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

S๗ ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีระบบสารสนเทศ
กองทุนยุติธรรมเพ่ือการบริหารจัดการภายใน
องค์กร (JF portal) สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรและสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ 

S๘  เว็บไซต์กองทุนยุติธรรมมีข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 

S๙  ส านักงานกองทุนยุติ ธรรมมีการแจกแจง
รายละเอียดตัวชี วัดรายบุคคลที่ชัดเจน 

ด้านบุคลากร 
S๑๐ ผู้บริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรม 

S๑๑ ผู้บริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
มีความสามารถและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

S๑๒ บุคลากรของกองทุนยุติธรรมมีความรับผิดชอบ
ต่องานภายใต้ระยะเวลาและแรงกดดัน มีจิต
บริการ เอาใจใส่ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี  

S๑๓ บุคลากรของกองทุนยุติธรรมมีทักษะต่อการ
ปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี
เยี่ยม 

 

W๙  บุคลากรของกองทุนยุติธรรมมี อัตราการ
ลาออกท่ีสูง  

W๑๐ บุคลากรไม่มีแรงจูงใจและสวัสดิการที่เอื อต่อ
การท างานที่ส านักงานกองทุนยุติธรรม 

W๑๑ การสรรหาบุคลากรมาแทนที่อัตราว่างนั นใช้
ระยะเวลานาน 

W๑๒  ผู้บริหารกองทุนยุติธรรมและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีมีหน้าที่
รับผิดชอบหลายอย่าง ซึ่งอาจจะไม่ได้ท า
หน้าที่กองทุนยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ 

W๑๓ บุคลากรของกองทุนยุติธรรมบางส่วนยังต้องมี
การพัฒนาทักษะจ าเป็น เช่น ทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการเป็นวิทยากร 
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๒. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
ด้านการเมือง 
O๑  รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบาย

รั ฐ บ า ล ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม 

O๒  ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ให้ความส าคัญ
ต่อการช่วยเหลือในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งกองทุนยุติธรรมเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างดี 

T๑  การใช้ก าไล EM การไกล่เกลี่ย รวมถึงแนวทาง
การปล่อยชั่วคราวของศาลฎีกาอาจส่งผลให้ค า
ขอกองทุนยุติธรรมลดลง 

T๒  หากเกิดปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและ
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ น อาจน าเรื่องดังกล่าวมา
เป็นประเด็นปัญหาทางการเมือง 

ด้านสังคม 
O๓ ประชาชนยังมีความคาดหวังในการได้รับ

ช่วยเหลือทางกระบวนการยุติ ธรรมจาก
ภาครัฐบาล 

O๔ ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักทางด้าน
กระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

T๓ ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม 

T๔ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นปัญหา
ที่ต้องได้รับการแก้ไขและดูแล 

ด้านเทคโนโลยี  
O๕ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถพัฒนานวัตกรรม

ในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาองค์กร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

O๖ ประชาชนมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมากยิ่งขึ น 

T๕  ปัญหาความม่ันคงไซเบอร์ การท าลายโครงสร้าง
พื นฐานส าคัญด้านสารสนเทศ และการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่สูงขึ น 

T๖ ปัญหาการแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake 
News)  
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๓. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร TOWS Matrix 

กลวิธีเชิงรุก 
(SO Strategy) 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
(ST Strategy) 

กลวิธีเชิงแก้ไข 
(WO Strategy) 

กลวิธีเชิงรับ  
(WT Strategy) 

S๑O๑ มีการประสานสอดคล้องกันระหว่างกองทุน
ยุติ ธ รรม ส านั กงานปลัดกระทรวงยุ ติ ธ ร รม ใน
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพ 
S๑O๒ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีบริการกองทุน
ยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทั่ว
ประเทศได ้
S๑O๕ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเดียวกันภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ท าให้สามารถประสานงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 
S๒O๒ ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S๒O๓ ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐที่สะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

S๑T๔  ส่งเสริมการประสานงาน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
S๒T๔ บูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
S๗T๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
กองทุนยุติธรรมเพ่ือป้องกันปัญหา
ทางดิจิทัล 
S๘T๖ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ 
S๑๐T๑  ผลักดันภารกิจ อ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด้านกระบวนการยุติธรรม 
S๑๑T๕ ส่งเสริมให้มีแนวทางแก่

W๑O๓  ปรับโครงสร้ าง อัตราก าลั ง
เพ่ือให้มีจ านวนบุคลากรในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
W๔O๑ จัดท าแผนการด าเนินงานที่
ส าคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
W๕O๒ ทบทวนและริเริ่มแนวทางตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลรูปธรรม
เชิงประจักษ์ในการช่วยเหลือประชาชน 
W๖O๓ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่
กลุ่มเป้าหมายในการขอรับความ
ช่วยเหลือ 
W๖O๔ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ และ
กรณีตัวอย่าง 
W๖O๖ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน

W๖T๓ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม
ไปพร้อมกับการให้ความรู้ใน
ภารกิจ กฎเกณฑ์ของกองทุน
ยุติธรรม 
W๖T๔ ผลักดันภารกิจกองทุน
ยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมปริมาณการให้
ความช่วยเหลือประชาชน เช่น 
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
W๗T๑ ปรับปรุงทบทวน
กฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ นโยบายและ
แนวทางในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
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กลวิธีเชิงรุก 
(SO Strategy) 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
(ST Strategy) 

กลวิธีเชิงแก้ไข 
(WO Strategy) 

กลวิธีเชิงรับ  
(WT Strategy) 

S๒O๕ สนับสนุนการประสานงานเชื่อมต่อระบบการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S๒O๖ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกจาก
การใช้งานแพลตฟอร์มจากหน่วยงานภาครัฐ 
S๓O๕ พัฒนาเทคโนโลยีในการติดตามการปฏิบัติงาน 
S๕O๖ ประชาชนมีช่องทางในการขอรับบริการจาก
กองทุนยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่หลากหลาย 
S๗O๖ พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back 
Office) ให้มีเสถียรภาพ 
S๘O๔ พัฒนาเว็บไซต์กองทุนยุติธรรมให้มีข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ  หลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือ และกรณีตัวอย่าง 
S๘O๖ น าข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมาเผยแพร่บน
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
S๑๒O๓ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม มีจิต
บริการเอาใจใส่ประชาชนผู้ขอรับบริการ และส่งเสริม
การลงพื นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเชิงรุก 

ผู้บริหารหรือโฆษกในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว  
S๑๓T๕ อบรมทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรกองทุนยุติธรรม
ให้มีความตระหนักถึงปัญหาไซเบอร์ 

ยุติธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 
W๗O๑  ประเมินผลสัมฤทธิ์ พ .ร .บ .
กองทุนยุติ ธ รรม พ .ศ .๒๕๕๘ ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายก าหนดไว้ 
W๘O๕  พัฒนารู ปแบบการท า งาน
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
W๑๒O๕  ส่ ง เสริมการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินของกองทุนยุติธรรม 
W๑๓O๔ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารที่ดี เพ่ือชี แจงและให้ความรู้
เกี่ ยวกับภารกิจกองทุนยุติ ธรรมแก่
ประชาชน 
W๑๓O๕ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ความสามารถทางดิจิทัลให้แก่บุคลากร
กองทุนยุติธรรม 
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๔. การวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส าคัญของกองทุน
ยุติธรรม  

ทางตรง ทางอ้อม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

๑ .  คณะกรรมการกอ งทุ น
ยุติธรรม 

๒. ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้

ภารกิจของกองทุนยุติธรรม 

๑. ผู้ขอรับบริการ 
๒. กระทรวงยุติธรรม 
๓. กรมบัญชีกลาง 
ถ. ส านักงบประมาณ 
๕. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ/

คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่
แต่งตั ง 

๖. ต ารวจ 
๗. ทนายความกองทุนยุติธรรม 
๘. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่าย 
๙. ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
๑๐. หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่ วมมือกับกองทุนยุติ ธ รรม 
(MOU) 

๑๑. ญาติของผู้ขอรับบริการ 
 

๑ .  ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ /
ภาคเอกชนอื่น ๆ 

๒. ศาล 
๓. สื่อมวลชน 
๔. ชุมชนใกล้เคียงผู้ขอรับ

บริการ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม อ านาจ 
ความสนใจเป็น

พิเศษ 
(Power) (Interest) 

คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ๕ ๕ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม ๕ ๕ 
ผู้ขอรับบริการ ๕ ๕ 
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ๔ ๕ 
กรมบัญชีกลาง ๔ ๕ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ๔ ๕ 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานที่แต่งตั้ง ๔ ๔ 
กระทรวงยุติธรรม ๓ ๓ 
ส านักงบประมาณ ๓ ๓ 
ศาล ๓ ๓ 
ทนายความกองทุนยุติธรรม ๒ ๓ 
ญาติของผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้ได้รับความช่วยเหลือ ๒ ๒ 
สื่อมวลชน ๑ ๓ 
หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนยุติธรรม 
(MOU) ๑ ๓ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่าย ๑ ๒ 
ต ารวจ ๑ ๑ 
ชุมชนใกล้เคียงผู้ขอรับบริการ ๑ ๑ 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อื่น ๆ ๑ ๑ 
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ล าดับความส าคัญ ค าอธิบาย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Manage Closely 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอ านาจสูง 

และความสนใจสูง 
๑. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของ

กองทุนยุติธรรม 
๓. ผู้ขอรับบริการ 
๔. ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
๕. กรมบัญชีกลาง 
๖. ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
๗. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ/

คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่แต่งตั ง 
Keep Satisfied 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอ านาจสูง 

และความสนใจน้อย 
๑. กระทรวงยุติธรรม 
๒. ส านักงบประมาณ 
๓. ศาล 

Keep Informed 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอ านาจน้อย
และความสนใจในสูง  

๑. ทนายความกองทุนยุติธรรม 

Monitor 
(Minimum Effort) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอ านาจน้อย
และมีความสนใจน้อย 

๑. ญาติของผู้ขอรับความช่วยเหลือและผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

๒. สื่อมวลชน 
๓. หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือกับกองทุนยุติธรรม (MOU) 
๔. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่าย 
๕. ต ารวจ 
๖. ชุมชนใกล้เคียงผู้ขอรับบริการ 
๗. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อ่ืน ๆ 
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ส่วนที่ ๓  

ความเชื่อมโยงของแผนระดับชาติ 

และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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ความเชื่อมโยงของแผนระดับชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

กองทุนยุติธรรมจัดตั งขึ นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน
ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมมาก
ยิ่งขึ น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิขั นพื นฐานแก่ประชาชน โดยมีความสอดคล้องกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศหลายฉบับที่มีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม รวมถึงกฎหมายไทยที่เก่ียวข้อง ดังนี  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ภารกิจของกองทุนยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีดังต่อไปนี  

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา ๖๘ บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร รัฐพึงมีมาตรการ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดย
เคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้” 

มาตรา ๗๖  บัญญัติว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินการจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนรวม
ตลอดทั งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้
ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

มาตรา ๗๘  บัญญัติว่า “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใด บรรดา
ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 
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หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา ๒๕๘  บัญญัติว่า ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี   

“ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุก
ขั นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม
โดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั งการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตาม
กฎหมาย อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล  าและความไม่เป็นธรรมในสังคม...” 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน

โดยเสมอภาค 
๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั งการ
ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

ความสอดคล้องกับแผนระดับ ๒  

๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั น ทั งนี  กองทุน
ยุติธรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี  

ประเด็นที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีแนวทางการพัฒนาให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง 

เป้าหมายแผนแม่บท : การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
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แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย : การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็น

ธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด : ๑. อัตราส่วนที่เพ่ิมขึ นของจ านวนขั นตอนในการอ านวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส ความสะดวก รวดเร็ว ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนขั นตอนที่ส าคัญ  

๒. ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ นเพ่ือความเสมอภาคในกระบวนการ
ยุติธรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

องค์ประกอบ ปัจจัย 

V02 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 

F0202 การให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกฝ่าย 
ในการด าเนินคดี 

แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอ านวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครอง
ผู้ด้อยโอกาส 

๒. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
แผนการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ประกอบด้วย ๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ ๒) สังคมมี
ความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล  า และ ๓) ประชาชนมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม คือ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป้าหมายที่ ๒ การบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล  า และ
พัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม  

๓. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เป้าหมายหลักของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล  าทั งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และ
โอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อน
ชั นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 



ห น้ า  | ๓๘ 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมาย : การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการ
บริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐจากการควบคุม
มาเป็นการก ากับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั งปรับ
กระบวนการท างานภาครัฐโดยลดขั นตอนที่ไม่จ าเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้
เกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยัง
ต้องด าเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ 
ก าลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน  

ความสอดคล้องกับแผนระดับ ๓   

๑. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) 
วิสัยทัศน์ : สร้างความร่วมมือในการบริหารงานเพ่ืออ านวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

โดยยึดหลักนิติธรรม 
มิติที่ ๒ : การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย : เป้าหมายที่ ๑ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
แนวทางการด าเนินงาน : ผลักดันให้มีกลไกหรือช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่

หลากหลายเพ่ือเป็นหลักประกันความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

ตัวช้ีวัด : ระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๒. (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เป้าหมายของ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) คือ เพ่ือให้การ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงทุกด้านและทุกกลุ่ม  โดย (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม มีดังนี  

(๒) แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคทั่วถึง และปกป้อง 

คุ้มครองสิทธิประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะ : รัฐควรส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ ด้านกระบวนการ

ยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิในแต่ละขั นตอนตั งแต่ชั นการสอบสวน การฟ้องร้อง การด าเนินคดี การ
ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันตัว สิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหาย สิทธิของจ าเลย
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บริสุทธิ์ สิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิของผู้พ้นโทษ สิทธิในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม เป็นต้น ผ่านการจัดท าสื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เข้าถึงสื่อได้อย่างแท้จริง ในรูปแบบต่าง ๆ และควรมีการประสานงาน
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานฝ่ายปกครองให้ครอบคลุมทุกพื นที่ เน้นการประสานงานกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ก านันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ
อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

ตัวชี้วัด : มีช่องทางเพ่ิมขึ นในการให้ความรู้แก่ประชาชนในขั นตอนต่าง ๆ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 

(๑๐) แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ  
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือคุ้มครองสิทธิ ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และพัฒนามาตรการส่งเสริมอาชีพ

อย่างยั่งยืนแก่ผู้พ้นโทษ 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรวมถึงฐานข้อมูล

ส าหรับการอ านวยความยุติธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถปรึกษาทนายความ/ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าชับให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื นที่รายงานและติดตามความคืบหน้า
ของคดีให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นระยะ โดยเฉพาะในส่วนทีุ่พนักงานสอบสวนได้ท าการอายัดตัวผู้ต้องหา
หรือผู้ต้องขังในเรือนจ า ต้องก าชับให้เร่งรัดการสอบสวนในคดีอ่ืนที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จโดยเร็วและเป็น
ธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขัง และก าชับให้ปฏิบัติตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที ่๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด รวมทั งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังระหว่างฯ ได้สามารถ
ปรึกษาทนายความ/ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างไม่ถูกจ ากัด 

ตัวชี้วัด : ๓.๒ มีมาตรการที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังระหว่างฯ สามารถ
ปรึกษาทนายความ/ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างไม่ถูกจ ากัด 

ความสอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย แนวคิด 

๑. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
มิติ อ านวยความยุติธรมและลดความเหลื่อมล  า 
เปาหมาย : ๑. ประชาชนไดรับการอ านวยความยุติธรรมอยางรวดเร็ว เปนธรรม และท่ัวถึง 

๒. พัฒนาการบริการงานยุติธรรมเพ่ือประชาชนเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเสมอภาค 
เกิดความเชื่อม่ันและเปนธรรม 

ตัวช้ีวัด : ๑. ระดับความส าเร็จของการอ านวยความยุติธรรมตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๒. ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
๓. รอยละของการลดระยะเวลาและขั นตอนการใหบริการประชาชนทั งในสวนกลาง

และสวนภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการตอหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม 
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๒. นโยบายรัฐบาล 
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรมในเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม 

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลัก
สากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบง าใด ๆ พร้อมทั งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ด าเนินงานสอดประสานกัน
อย่างเป็นองคาพยพ เพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
ท างานเชิงรุก รวมทั งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้
และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  า เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั งผลักดัน
ให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม รวมทั งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

๓. นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
การด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมมีภารกิจหลัก ๔ ภารกิจ ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการ

ด าเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
การให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย จะต้องด าเนินการสอดรับกับโครงการยุติธรรมสร้างสุข 
“ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
เพ่ือสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม และที่ส าคัญกองทุนยุติธรรมจะต้องสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง พร้อมทั งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายอัน
น าไปสู่ความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

นอกจากนี  ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม แถลงผลงานการด าเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจ าปี ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๕ กองทุน
ยุติธรรม "มุ่งม่ัน สร้างสุข เพื่อคนไทย" โดยมีข้อความส าคัญดังนี  
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"กองทุนยุติธรรมเปรียบเสมือนร้านสะดวกซื อ ด้านกระบวนการยุติธรรมส าหรับประชาชนที่ไม่
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ มีช่องทางมากมายในการเข้าถึงการบริการ เล็งเห็นปัญหาและให้
ความส าคัญ จะขับเคลื่อนและมุ่งมั่นเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค และเป็นธรรม เพ่ือลดช่องว่างและลดความ
เหลื่อมล  าที่เกิดขึ นในสังคมไทย ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนยากจนให้เข้าถึงความยุติธรรม” 

๔. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
ส ารวจสถานการณ์พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๖ กุญแจส าคัญสู่ทุกเป้าหมาย เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลก ระหว่างปี ๒๐๑๖ - ๒๐๓๐ มี ๑๗ เป้าหมาย
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม ได้แก่ 

เป้าหมายที่ ๑๖ ที่ ก าหนดว่า “ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้
ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ” 

เป้าหมายย่อย ๑๖.๓ ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั งในระดับชาติและระหว่างประเทศและสร้าง
หลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 
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การประเมินสถานการณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๑. สถานการณ์ด้านกระบวนการยุติธรรม 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  

(UN Crime Congress) ครั งที่ ๑๔ จัดขึ นที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ บ่งชี 
ถึงสถานการณ์และแนวโน้มของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของโลก สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็นหลัก 

๑.๑ การป้องกันอาชญากรรมโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based 
crime prevention) ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ผ่านตัวชี วัด สถิติ และการประเมินผลมาตรการ
ป้องกันอาชญากรรมทางอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  

๑.๒ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงบูรณาการ (Integrated Criminal 
Justice System) ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั งประเทศไทยยังมีอัตราการกระท าความผิดซ  าของผู้ที่ถูก
ลงโทษด้วยการจ าคุกไปแล้วอยู่ในระดับสูง หากเป้าหมายของการลงโทษผู้กระท าความผิด คือ เพ่ือสร้างความ
สงบสุขให้เกิดขึ นในสังคม โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการจ ากัดเสรีภาพไปด้วย แต่วิธีการลงโทษที่ใช้อยู่
กลับท าให้มีผู้กระท าความผิดซ  าอยู่ในอัตราที่สูง ดังนั นให้พิจารณาถึงมาตรการทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การจ าคุก 
เ พ่ือสร้างกระบวนการที่มุ่ ง เน้นผลลัพธ์  คือ “คืนคนสู่สั งคม” เช่น งานคุมประพฤติ  การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ หรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic monitoring) 

๑.๓ การส่งเสริมหลักนิติธรรม (Rule of Law) ผ่านวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา 
(Culture of Lawfulness) สังคมจะสงบสุขได้ จ าเป็นต้องมีหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยพื นฐาน และสังคมนิติธรรม
จะเกิดขึ นได้ ต้องมีการบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา (Culture of Lawfulness) แต่จะท าให้
ประชาชนเชื่อถือและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม หรือท าให้ประชาชนพึงพอใจกับกติกาที่รัฐใช้อยู่ได้ รัฐ
จะต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าการใช้กติกาอยู่ในหลักนิติธรรม ดังนั น การจะท าให้สังคมมีหลักนิติธรรมที่
เข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการเพ่ิมอ านาจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเท่านั น แต่ต้องขยายโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ นควบคู่กันไปด้วย และการให้ความรู้เรื่องหลักนิติธรรมกับเยาวชน 
เป็นหนึ่งในแนวทางจะช่วยสร้างสังคมในอนาคตที่มีความเข้มแข็ง 

๑.๔ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่าง ๆ 
(Transnational Organized Crime) ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้รูปแบบอาชญากรรมมี
ลักษณะข้ามพรมแดน ซับซ้อน และมีความรุนแรงมากขึ น สวนทางกับต้นทุนในการก่ออาชญากรรมที่ลดลง 
เพราะมีช่องทางออนไลน์ในการก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ น ท าให้การต่อต้านอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็ น
อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ ไร้พรมแดน ผู้ก่อเหตุและเหยื่ออาจอยู่ห่างกันหลายร้อยกิโลเมตร อยู่คนละ
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ประเทศซึ่งมีข้อจ ากัดทางกฎหมายแตกต่างกัน ดังนั น การต่อสู้กับอาชญากรรมรูปแบบใหม่นี  จึงต้องรวมไปถึง
ความร่วมมือในหลายภาคส่วน (Cross-Sectoral Collaboration) ทั งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และนักวิชาการ 

๒. สถานการณ์ความเหลื่อมล้ า 

จากรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล  าของประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ 
ที่จัดท าโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า 

ความเหลื่อมล  าด้านรายจ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น เป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้รายจ่าย
เพ่ือการอุปโภคบริโภคในกลุ่มประชากร decile ๓ – ๑๐ เพ่ิมสูงขึ น เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันสูงขึ น ขณะที่กลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ า (decile ๑ - ๒) มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคลดลงจากการสูญเสียรายได้และความเปราะบางทางการเงิน 

การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม ได้แก่ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี ยยังชีพผู้พิการ มีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ นโดยกลุ่มที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจต่ าได้รับประโยชน์มากกว่ากลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
แม้ว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากขึ น อาทิ 
โครงการปล่อยฟรีไม่มีประกัน กองทุนยุติธรรม แต่ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมที่สูงและความล่าช้าในการ
พิจารณาคดีประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม อาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อความเหลื่อมล  าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ 

๓. การพัฒนาเทคโนโลยี 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้คาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนี  

ปัจจุบันโลกอยู่ ในยุคของการปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั งที่  ๔ เป็นยุคแห่งการประยุกต์ใช้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในการพัฒนานวัตกรรม เน้นการต่อยอดและผสมผสาน
เทคโนโลยีต่างสาขาเข้าด้วยกัน อาทิ เทคโนโลยีทางกายภาพ ชีวภาพ ดิจิทัล และพลังงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้วิถีชีวิตรวมถึงการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วนี  ส่งผลให้
พลวัตการพัฒนาในอนาคตของโลกสามารถปรับเปลี่ยนไปได้อย่างพลิกผัน อันน ามาซึ่งโอกาสส าคัญทั งทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดและน า เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม ในขณะที่ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อ
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ความอยู่รอด ทั งในระดับปัจเจก องค์กร หรือแม้กระทั่งในระดับประเทศ ทั งนี  แนวโน้มความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีบทบาทส าคัญในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประกอบด้วย 

๑) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
ธุรกิจในภาคบริการ อาทิ การคมนาคมและโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และที่พักอาศัย รวมถึงการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ประชากรในพื นที่ห่างไกล และการท างานในรูปแบบใหม่ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ช่วยยกระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจ านวนมหาศาลที่มี
ความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพลิกโฉมการด าเนินธุรกิจ และการออกแบบนโยบายสาธารณะ 
ทั งนี  การพัฒนาและใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่จะประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการจัดเก็บและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาทิ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและบล็อกเชนร่วมกับการมี
บุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เหมืองข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่องกล 
เป็นต้น 

๓) การใช้ปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ
ทดแทนแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะซับซ้อนในภาคการผลิต (อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์) 
ภาคการเกษตร และภาคบริการ (กลุ่มร้านอาหารและร้านค้า) 
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ส่วนที่ ๔ 

แผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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แผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในสังคมด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑. การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี 

๒. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
๓. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน 
๔. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 

เป้าหมาย (Goal) 

 ประชาชนท่ีมีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 
ผลผลิต (Output) 

 ประชาชนได้รับการบริการจากกองทุนยุติธรรม ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการ
ด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 

ผลลัพธ ์(Outcome) 

ประชาชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 

ผลกระทบ (Impact) 

ลดความเหลื่อมล  าในสังคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการ
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เป้าหมายการด าเนินงานและตัวชี้วัดรายปี 

เป้าหมายหลัก : ประชาชนที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและผู้ดอ้ยโอกาสสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 

เป้าหมายปี 

๑. ประชาชนรับรู้สิทธิและ

สามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมเพิ่มมากขึ น  

๒. ผู้รับบริการได้รับความ

ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละการรับรู้ภารกิจกองทุน

ยุติธรรมของประชาชนที่เพิ่มขึ นร้อยละ 

๑๐ จากปีท่ีผ่านมา  

๒. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการ

ของกองทุนยุติธรรม 

๓. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน

ต่อการบริการกองทุนยุติธรรม 

(ประเมินเพื่อจัดท าข้อมูล baseline) 

เป้าหมายปี 

๑. ประชาชนรับรู้สิทธิและสามารถ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่ม

มากขึ น  

๒. ผู้รับบริการได้รับความ

ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละการรับรู้ภารกิจกองทุน

ยุติธรรมของประชาชนที่เพ่ิมขึ น

ร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา  

๒. ร้อยละความส าเร็จการ

ด าเนินงานตามมาตรฐาน

ระยะเวลางานบริการของกองทุน

ยุติธรรม 

เป้าหมายปี 

๑. ประชาชนรับรู้สิทธิและสามารถ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่ม

มากขึ น  

๒. ผู้รับบริการได้รับความ

ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละการรับรู้ภารกิจกองทุน

ยุติธรรมของประชาชนที่เพ่ิมขึ น

ร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา  

๒. ร้อยละความส าเร็จการ

ด าเนินงานตามมาตรฐาน

ระยะเวลางานบริการของกองทุน

ยุติธรรม 

 

เป้าหมายปี 

๑. ประชาชนรับรู้สิทธิและ

สามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมเพิ่มมากขึ น  

๒. ผู้รับบริการได้รับความ

ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละการรับรู้ภารกิจกองทุน

ยุติธรรมของประชาชนที่เพ่ิมขึ น

ร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา  

๒. ร้อยละความส าเร็จการ

ด าเนินงานตามมาตรฐาน

ระยะเวลางานบริการของกองทุน

ยุติธรรม 

 

เป้าหมายปี 

๑. ประชาชนรับรู้สิทธิและ

สามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมเพิ่มมากขึ น  

๒. ผู้รับบริการได้รับความ

ช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละการรับรูภ้ารกจิกองทุน

ยุติธรรมของประชาชนท่ีเพิ่มขึ นรอ้ยละ 

๑๐ จากปีท่ีผ่านมา  

๒. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการ

ของกองทุนยุติธรรม 

๓. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน

ต่อการบริการกองทุนยุติธรรม 

(ประเมินผลส าเร็จของแผน) 

 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
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 มิติของแผนปฏิบัตกิารกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

เป้าหมายหลัก : ประชาชนที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

• การพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูล

• การพัฒนาทักษะบุคลากรและระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการประชาชน

• การแสวงหาภารกิจและขยายสิทธิในการช่วยเหลือประชาชน
• การเสริมสร้างการประชาสมัพันธ์และสรา้งเครือข่ายความ

ร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน
• การเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี

การขยายขอบเขต
การให้ความช่วยเหลือประชาชน
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มิติที่ ๑ การเพ่ิมประสทิธิภาพระบบบริการประชาชน 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการประชาชนเป็นการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยปรับใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน ตลอดจนการสร้างและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นสิ่งส าคัญในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับกับ
สถานการณ์ที่มีแนวโน้มไปสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบเพื่อเป็นการ
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนยุติธรรม ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะบุคลากร โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีองค์ความรู้ที่พร้อมรับต่อความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และทัศนคติที่ดี ตลอดจนการยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อความ
ต่อเนื่อง ความโปร่งใส และความทันสมัยในการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 

 

 
 

 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนหลังจากได้รับบริการจากกองทุนยุติธรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : การส ารวจข้อมูลประชาชนหลังใช้บริการของกองทุนยุติธรรม 

ค่าเกณฑ์วัด 
หน่วยงาน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ส่วนกลาง ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

ส่วนภูมิภาค ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)  
 
 
 

เป้าประสงค ์

เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งพัฒนาและยกระดับองค์กร
ให้มีคุณภาพ มีนวัตกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการกองทุนยุติธรรม 

หน่วยงาน ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (ปัจจุบัน) 
ส่วนกลาง ๙๑.๑๙ ๙๗.๐๖ ๙๗.๙๙ 
ส่วนภูมิภาค ๙๕.๐๓ ๙๘.๐๘ ๙๔.๖๗ 

หมายเหตุ: ปี ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 
ด าเนินการทบทวนกระบวนการด าเนินงานตามภารกิจกองทุนยุติธรรม เพ่ือให้สามารถอ านวยความ

ยุติธรรมให้กับประชาชนได้รวดเร็ว โดยพิจารณาลด ตัดขั นตอนที่ไม่จ าเป็นหรือยุ่งยาก สร้างระบบการติดตามคดี
ภายหลังการอนุมัติให้ความช่วยเหลือ เพ่ือติดตามสถานะของคดี ลดอัตราการหลบหนีภายหลังการอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้รับบริการรับทราบขั นตอนการให้บริการและมาตรฐานระยะเวลางานบริการ
ของกองทุนยุติธรรม และช่องทางการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นการยกระดับการเสริมสร้างความ
โปร่งใสภายในองค์กร รวมทั งจัดท าแผนงานและปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม และประมวลปัญหา ข้อเสนอแนะจากการใช้กฎหมายกองทุนยุติธรรม เพ่ือทบทวน
และปรับปรุงระเบียบ ประกาศและค าสั่งที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกองทุนยุติธรรม  

กิจกรรมส าคัญ 
๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
๒. การประเมินและเพ่ิมศักยภาพมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 
๓. การพัฒนาระบบการติดตามการหลบหนีภายหลังการอนุมัติให้ความช่วยเหลือ 
๔. การพัฒนาฐานข้อมูลทนายความตามความเชี่ยวชาญ 
๕. การจัดท าทบทวนแผนงานเพื่อพัฒนากองทุนยุติธรรม 
๖. การพัฒนา ปรับปรุง คู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๗. การพัฒนาและสร้างคู่มือการให้บริการกองทุนยุติธรรมส าหรับประชาชน 
๘. กิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙. กิจกรรมการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
๑๐. การปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบการให้ความช่วยเหลือ 
๑๑. กิจกรรมชี แจงท าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ีปรับปรุงแก้ไข 
๑๒. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนยุติธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัด

กระทรวงยุติธรรม 
๑๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานของกองทุน

ยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

    ๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูล 
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริการประชาชน โดยพัฒนาระบบยื่นค าขอกองทุน

ยุติธรรมออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้งานง่ายขึ น (user friendly) ตลอดจนกระบวนการพิจารณาค าขอ 
และพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการยื่นค าขอรับความช่วยเหลือของประชาชน พัฒนาระบบ
การเงินของกองทุนยุติธรรม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการส าคัญ และขยายช่องทางการให้ความ
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ช่วยเหลือในรูปแบบ e-Service ที่ประชาชนสามารถยื่นค าขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองแบบเบ็ดเสร็จ 
และพัฒนาระบบการท างานให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั งหมด 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลการพิจารณาค าขอ เพ่ือรวบรวมสถิติผลการให้ความช่ วยเหลือ 
ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นแนวทาง/หลักการพิจารณาค าขอ ริเริ่มจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ 
ข้อมูลทนายความตามความเชี่ยวชาญ สถิติการหลบหนีจ าแนกตามฐานความผิด รวมทั งการพิจารณาการใช้
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศในการลดช่องว่างความเหลื่อมล  าและส่งเสริมให้คนยากจนเข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐ สร้างมาตรการการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือป้องกันการละเมิดฐานข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชนและฐานข้อมูลภายในองค์กร 

 
กิจกรรมส าคัญ 

 ๑. การพัฒนาระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลต่อการให้บริการประชาชน 
๒. การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
๓. การพัฒนาระบบในรูปแบบ e-Service 

 

    ๓. การพัฒนาทักษะบุคลากรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายและองค์

ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่น าไปสู่การปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จาก
บุคคลภายนอก เสริมสร้างทัศนคติที่ดี (Mindset) ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั งก าหนดเกณฑ์หรือ
มาตรฐานทักษะที่จ าเป็นของแต่ละบุคคล สร้างระบบการประเมินการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการต่อยอดทักษะที่จ าเป็น  

วางระบบการสรรหาบุคลากรที่สอดรับกับความต้องการของหน่วยงาน เสริมสร้างแรงจูงใจและ
สวัสดิการแก่บุคลากรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร รวมทั งปรับโครงสร้างภายใน
องค์กรเพื่อรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
กิจกรรมส าคัญ 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรม 
๒. การยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
๓. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม 
๔. การเสริมสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
๕. การเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคคลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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มิติที่ ๒ การขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

การขยายขอบเขตภารกิจของกองทุนยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประขาชน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal aid)  
ได้มากยิ่งขึ้น โดยแสวงหาภารกิจอ่ืน ๆ เช่น การช่วยเหลือทางกฎหมายก่อนฟ้องคดี การระงับข้อพิพาท 
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชาชนผู้ต้องการการช่วยเหลือ และกลุ่มเป้าหมายที่ก าลังค้นหาและยังรอรับความ
ช่วยเหลือ โดยใช้สื่อทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ไปพร้อมกัน และ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลรวมถึง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคสื่อมวลชนเพื่อให้กองทุนยุติธรรม
สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

 
 

 
 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  ความส าเร็จของการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการจัดท า
แผนงาน กฎหมาย หรือระเบียบเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : การวัดระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนงาน กฎหมายหรือระเบียบ 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์

เพ่ือให้กองทุนยุติธรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการกองทุน
ยุติธรรมโดยง่ายผ่านการบูรณาการกับหน่วยงานทั งภายในและภายนอกสังกัด รวมทั งแสวงหาภารกิจและ
ขยายสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมรับทราบภารกิจกองทุนยุติธรรมและเข้าถึงการบริการกองทุน
ยุติธรรมได้มากยิ่งขึ น 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชน  



ห น้ า  | ๕๔ 

ค่าเกณฑ์วัด 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการศึกษาการ
ขยายขอบเขตการ
ให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนที่
หน่วยงานภาครัฐ

ยังเข้าไม่ถึง 

รวบรวมและ
สังเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาการ

ขยายขอบเขตการ
ให้ความช่วยเหลือ

ประชาชน 

ด าเนินการจัดท า
แผนงานหรือ
กฎหมายหรือ
ระเบียบ เพื่อ
รองรับขยาย

ขอบเขตการให้
ความช่วยเหลือ

ประชาชน 

แผนงานหรือ
กฎหมายหรือ
ระเบียบในการ

ขยายขอบเขตการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนสามารถ
จัดท าแล้วเสร็จ 

มีผลงาน
ความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมที่
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากการขยาย

ขอบเขต 

  

แนวทางการพัฒนา 

    ๑. การแสวงหาภารกิจและขยายสิทธิในการช่วยเหลือประชาชน 
แสวงหาภารกิจอ่ืน ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่เกี่ยวข้องในด้านกระบวนการยุติธรรมและ

กฎหมาย เช่น การไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาทที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองก่อนเริ่มต้นการด าเนินการ
กระบวนการพิจารณาคดีในชั นศาล การประนอมหนี และการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี ตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย การจัดการปัญหาข้อพิพาท การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดี การให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายก่อนฟ้งอคดี การปรึกษาทางกฎหมาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั งขยายสิทธิในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการกองทุนยุติธรรมได้มากขึ น 

 
กิจกรรมส าคัญ 
๑. การแสวงหาขอบเขตภารกิจอ่ืนในการช่วยเหลือประชาชน 
๒. โครงการวิจัยมาตรฐานการก าหนดวงเงินที่กันเป็นภาระผูกพันส าหรับหนังสือรับรองการช าระเงิน

ของกองทุนยุติธรรม 
 

    ๒. การเสริมสร้างประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

พัฒนารูปแบบหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงการขอความช่วยเหลือกองทุน
ยุติธรรม โดยส่งเสริมความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน รวมทั งให้มีความ
สะดวกและหลากหลายต่อประชาชนในแต่ละกลุ่มที่มีความสามารถในการเข้าถึงที่ต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็ก สตรี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์แบบควบคู่ โดยวิธีแบบดั งเดิม 
(Traditional Public Relations) เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในกลุ่มเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ น หรือประชาชนที่มี
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ความสามารถในการเข้าถึงสื่อที่ต่างกัน ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital Public Relations) 
เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างง่ายและแพร่หลายในยุคดิจิทัล  นอกจากนี ยังส่งเสริมการบูรณาการกับ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น เช่น ศาล อัยการ ต ารวจ กรมราชทัณฑ์ โดย
ส่งเสริมการผนึกก าลังการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ตลอดจนขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรมและภารกิจ
อ่ืนที่เป็นแนวทางในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

 
กิจกรรมส าคัญ 
๑. การประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม 
๒. การประเมินความรับรู้กองทุนยุติธรรมของประชาชน 
๓. การส่งเสริมบูรณาการกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
๔. การพัฒนานวัตกรรมการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน 
๕. การส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม 
๖. การส่งเสริมความเข้าใจในภารกิจของกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน 
๗. โครงการสัมมนาระดับจังหวัดส าหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรม 
๘. การส่งเสริมความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

    ๓. การเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลย ี
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

รวมถึงการยกระดับการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  นอกจากนี ยังเป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือใช้ในการตรวจสอบเอกสารของผู้ขอรับความช่วยเหลือ เพ่ือลดระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ น 

 
กิจกรรมส าคัญ 
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานกองทุนยุติธรรม 
๒. การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ 
การพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงาน 

๑. การเพิม่ประสิทธิภาพแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

ประชาชนทั่วไป      
  

๒. การประเมินและเพิ่มศักยภาพมาตรฐาน
ระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 

ประชาชนทั่วไป      
  

๓. การพัฒนาระบบการติดตามการหลบหนี
ภายหลังการอนุมัติให้ความช่วยเหลือ 

ประชาชนผู้ยืน่ 
ค าขอรับความ

ช่วยเหลือ 

     
  

๔. การพัฒนาฐานข้อมูลทนายความตามความ
เชี่ยวชาญ 

ทนายความและ
ประชาชนผู้ยืน่ 
ค าขอรับความ

ช่วยเหลือ 

     

  

๕. การจัดท าทบทวนแผนงานเพื่อพัฒนา
กองทุนยุติธรรม 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม 

     งบประมาณปลีะ  
๓๐,๐๐๐ บาท 

รวมทั งสิ น
๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 



ห น้ า  | ๕๗ 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการประชาชน 
๖. การพัฒนา ปรับปรุง คู่มือการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม 

     งบประมาณปลีะ  
๑๙๕,๐๐๐ บาท 

รวมทั งสิ น
๕๘๕,๐๐๐ บาท 

 

๗. การพัฒนาและสร้างคู่มือการให้บริการ
กองทุนยุติธรรมส าหรับประชาชน 

ประชาชนทั่วไป      
  

๘. กิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบญัญัติกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรมและ

ประชาชนทั่วไป 

     
๑๐,๓๑๐ บาท  

๙. กิจกรรมการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน ในการปรับปรุงและพฒันากฎหมาย 

ประชาชนทั่วไป      
  

๑๐. การปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ
การให้ความช่วยเหลือ 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรมและ

ประชาชนทั่วไป 

     
  

๑๑. กิจกรรมชี แจงท าความเข้าใจกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศที่ปรบัปรุงแก้ไข 

ประชาชนทั่วไป      
  



ห น้ า  | ๕๘ 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการประชาชน 
๑๒. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ
กองทุนยุติธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

บุคลากรใน 
หน่วยงานสังกัด

กระทรวงยุติธรรม 

     
  

๑๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประชาชนทั่วไป 
     

๔๕๐,๐๐๐ บาท  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ฐานข้อมูล 

๑. การพัฒนาระบบดจิิทัลและฐานข้อมูลต่อ
การให้บริการประชาชน 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรมและ

ประชาชนทั่วไป 

     
  

๒. การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรมและ

ประชาชนทั่วไป 

     
  

๓. การพัฒนาระบบในรูปแบบ e-Service บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรมและ

ประชาชนทั่วไป 

     
  

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้ปฏิบัตงิานด้านกองทุนยุติธรรม 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม 

     งบประมาณปลีะ  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 



ห น้ า  | ๕๙ 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการประชาชน 
การพัฒนาทักษะ
บุคลากรและระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั งสิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. การยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม 

     
  

๓. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยสี าหรับบุคลากรของกองทุนยุติธรรม 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม 

     
  

๔. การเสริมสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏบิัติงานแกบุ่คลากร 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม 

     
  

๕. การเสริมสร้างความสัมพนัธบ์ุคคลระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม 

     งบประมาณปลีะ  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมทั งสิ น 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๖๐ 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ ๒ การขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ 
การแสวงหาภารกิจและ
ขยายกลุ่มเป้าหมายในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

๑. การแสวงหาขอบเขตภารกิจอื่นในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 
     

  

๒. โครงการวิจัยมาตรฐานการก าหนด
วงเงินที่กันเปน็ภาระผูกพันส าหรับหนังสือ
รับรองการช าระเงินของกองทุนยุติธรรม 

ประชาชนทั่วไป 
     

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  
การเสริมสร้างการ
ประชาสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือใน
การช่วยเหลือประชาชน 

๑. การประชาสัมพันธ์กองทนุยตุิธรรม 

ประชาชนทั่วไป 

     งบประมาณปลีะ  
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมทั งสิ น 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

๒. การประเมินความรับรู้กองทนุยุติธรรม
ของประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 
     

  

๓. การส่งเสริมบูรณาการกับหนว่ยงานใน
กระบวนการยุติธรรม 

หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
และประชาชนทัว่ไป 

     
  

๔. การพัฒนานวัตกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้
ความช่วยเหลือประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 
     

  



ห น้ า  | ๖๑ 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ ๒ การขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
๕. การส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงาน
สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธก์องทุน
ยุติธรรม 

หน่วยงานสื่อมวลชน
และประชาชนทัว่ไป 

     
  

๖. การส่งเสริมความเข้าใจในภารกิจของ
กองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 
     

  

๗. โครงการสัมมนาระดบัจังหวดัส าหรับ
การให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจกองทุนยุติธรรม 

คณะอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือ 

ประจ าจงัหวัด 

     
  

๘. การส่งเสริมความร่วมมือในการให้
ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธมินุษยชน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประชาชนทั่วไปและ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือ
ประชาชนจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

     

  

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ 
การเชื่อมโยงข้อมูลและ
พัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการงานกองทุนยุตธิรรม 

ประชาชนทั่วไปและ
บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน

กองทุนยุติธรรม 

     งบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ 

๒,๒๓๔,๔๐๐ บาท 
 

๒. การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนทั่วไป 
     

  



ห น้ า  | ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๕ 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๖๓ 

 การปฏิบัติ 

เมื่อแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้เห็นชอบแล้ว ส านักงานกองทุน
ยุติธรรมจะด าเนินการชี แจงแผนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบทั่วกัน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานและก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกองทุนยุติธรรม และจ าเป็นต้องให้มีแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม
ประจ าปีขึ น เพ่ือบรรลุเป้าหมายของแต่ละปี รวมทั งมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยมีเครื่องมือวัดการประเมินผลตามตัวชี วัดของเป้าหมายในแต่ละปี
และการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

 การประเมินผล 

การประเมินผลตามแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จะใช้แบบรายงาน
การด าเนินผลตามแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยมี ๒ ลักษณะ ดังนี  

๑. การรายงานผลการด าเนินงานเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผนในแต่ละปี เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามพันธกิจของกองทุนยุติธรรม 

๒. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของส านักงานกองทุนยุติธรรมและสอบถามถึ ง
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานภายในส านักงานกองทุนยุติธรรม เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และหาทางบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



ห น้ า  | ๖๔ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานเป้าหมายและตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัตกิารกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

 

ปี เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง ตัวช้ีวัดที่
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

๒๕๖๖      

๒๕๖๗      

๒๕๖๘      

๒๕๖๙      

๒๕๗๐      
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการและกจิกรรมตามแผนปฏิบัตกิารกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้อง 

ตัวชี้วดั
ของ

โครงการ
/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ปัญหา/อุปสรรค 

 
ผลผลิต 

 
ผลลัพธ ์

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                    

                    

                    

                    

                    

 


