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กองบญัชาการศกึษา 

พ.ศ.๒๕๕๗ 



(ก) 
 

คาํนํา  

 
 เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเน่ืองในการฝกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง (บตส.) รุนที่ 
๓๘ วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งในหลักสูตรไดกําหนดใหผูเขารับ
การฝกอบรมจัดทํารายงานเอกสารศึกษาในรูปแบบ “การเขียนคูมือการบรริหารงาน” ที่เกิดข้ึนจาก
ประสบการณโดยตรงของผูเขียน โดยใหเลือกจัดทําในเรื่องที่สนใจและมีประสบการณเพื่อเปนประโยชน 
ในการนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติงานและสรางความเขาใจในการนําหลักการบริหารมาสูการปฏิบัติที ่
เปนจริง         

ดังน้ัน ผูเ ขียนจึงไดจัดทําคูมือการบริหารงานชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญา ตาม
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  
ฉบับน้ีข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญา ใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน และบรรลุเปาหมาย รวมทั้งวัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาลในการอํานวยความยุติธรรม/ลด
ความเหลื่อมล้ําแกประชาชน ตลอดจนนโยบายขององคกร (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) ที่ตองการขยาย
ฐานการเขาถึงสิทธิของประชาชนใหครอบคลุม ทั่วถึง อยางกวางขวาง  และลดระยะเวลา กระบวนการ/
ข้ันตอนการใหบริการใหกระชับและรวดเร็วข้ึน  

คูมือการบริหารงานชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ นับเปนคูมือสําหรับผูบริหาร
หนวยงาน ที่ใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน รวมทั้งสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยางตอเน่ือง
ตลอดเวลา 

ผูเขียนขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต เศวตนันทน อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
และพล.ต.ท.ดร. สุวิระ ทรงเมตตา ผูบัญชาการศึกษา เปนอยางย่ิงที่ใหโอกาสผูเขียนไดเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง (บตส.) รุนที่ ๓๘ ในครั้งน้ี รวมทั้ง พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ วรชาติเดชา 
และ พ.ต.ท.สิทธิพัฒน เฉลิมยศ อาจารยและวิทยากรประจํากลุม ที่ไดกรุณาช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนให
คําแนะนําตาง ๆ  อันเปนประโยชนตอการจดัทําคูมือการบริหารงานชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญาฯ 
และเพื่อน ๆ กลุมเอกสารศึกษาฯ กลุมที่ ๕ ที่เปนกําลังใจให จนกระทั่งคูมือฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี และ
หวังวาจะเปนประโยชนในการบริหารงานชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 

 

 
(นางจันทรชม จินตยานนท) 

ผูอํานวยการสํานักงานชวยเหลือทางการเงิน 
แกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 



(ข) 

 

สารบญั 
 

หนา 
 
คํานํา                            (ก) 
สารบัญ                  (ข)
สารบัญภาพ                          (ค) 
 
บทที ่๑  บทนาํ 

 ๑.  ความสําคัญของคูมือการบริหารงาน                                ๑ 
 ๒.  วัตถุประสงคของคูมือ                                     ๓ 

บทที ่๒  ความสาํคญัของงานและการบริหารงาน            ๔  
 ๑.  บทบาทหนาทีท่ี่รบัผิดชอบ/ลกัษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน                   ๔ 
 ๒.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (หนาที)่ สําหรับผูบรหิารรับผิดชอบ                           ๕    
 ๓.  นิยามศัพท                          ๘    

บทที ่๓  การวเิคราะหปญหา               ๙ 
 ปญหาทีเ่กิดข้ึนในแตละข้ันตอนที่ผูบรหิารเกี่ยวของ                               ๙ 

บทที ่๔  แนวทางในการบรหิารงานเพือ่แกไขปญหา           ๑๒ 
 ๑.  แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ/ประสบการณที่ใชเปนแบบอยางในการบรหิาร                  ๑๒ 
 ๒.  กฎหมาย/ระเบียบทีเ่กี่ยวของกบัการบริหารงานเพื่อการตัดสินใจแกไขปญหา       ๑๘ 
 ๓.  สรุปแนวทางในการบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่         ๒๖ 

 ตองพิจารณาประกอบการตัดสนิใจ 
 ๔.  ผลที่อาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบรหิารผิดพลาด       ๓๑ 

บรรณานกุรรม                ๓๒ 

ประวตัผิูเขยีนคูมอื               ๓๔ 

ภาคผนวก                ๓๕ 

• สถิติการชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 

• Power point นําเสนอ 
 
 
                       
 
 

 
 



(ค) 

 

สารบญัภาพ 
 

ภาพที ่             หนา 
 
แผนภาพที ่๑  กระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงานชวยเหลือเยียวยาดานการเงิน     ๗ 

แกผูเสียหายในคดีอาญาฯ  
 

 



บทที ่๑ 
บทนาํ 

 
๑. ความสําคญัของคูมือการบรหิารงาน  
         รัฐบาลโดยการนําของ นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายและจัดทําแผน
บริหารราชการแผนดิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ในสวนที่เกี่ยวของปรากฏในนโยบายที่ ๘ การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ขอ ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม  ๘.๒.๒ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนที่
ไมไดรับความเปนธรรมดวยมาตรการเชิงรุก  ใหเขาถึงความเปนธรรมไดโดยงาย  รวดเร็ว  ทั้งการชวยเหลือ
ดานกฎหมาย  สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการคุมครองชวยเหลือคนจนและคนดอยโอกาส  การคุมครอง
ดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การเยียวยาผูบริสุทธ์ิและผูไดรับผลกระทบที่เกี่ยวของ  เพื่อให
ประชาชนผูตองเปนผูเสียหายและจาํเลยในคดีอาญาสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย  สะดวก  มี
ประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็วย่ิงข้ึน 

ในอดีตที่ผานมา  กระบวนการยุติธรรมไทย เปนระบบราชการประจําที่เริ่มตนต้ังแต ตํารวจ  
อัยการ  ศาล  และสุดทายไปจบที่ราชทัณฑ  ซึ่งภาพของกระบวนการยุติธรรมทีเ่หน็จึงเปนกระบวนการที่ใช
อํานาจรัฐอยางเต็มที่  โดยที่รัฐจะเปนผูกําหนดลักษณะของการกระทําความผิด  บทลงโทษ  ตลอดจน
วิธีการที่จะใหไดมาซึ่งความยุติธรรมเองทั้งหมด และการปฏิบัติงานของระบบงานในกระบวนการยุติธรรม  
น้ัน  ยังคงมุงเนนใหความสําคัญกับการจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว โดยถือ
เสมือนหน่ึงเปนการสรางความยุติธรรม และบรรลผุลสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมแลวตามความคาดหวัง
ของประชาชนในสังคม  โดยมิไดคํานึงถึงวา  ประชาชนที่ตกเปนผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการเกดิอาชญากรรมเหลานัน้ จะตองไดรับการชวยเหลือ เยียวยา ใหเหมาะกับการ
ไดรับผลกระทบหรือจากการไดรับความสูญเสียทางรางกายหรือสภาพจิตใจ อยางไร   

แตจากการที่ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ และเขาเปนภาคีสมาชิกในสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน ถึง ๗ ฉบับ จากทั้งหมด ๙ ฉบับ รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกไดรวมมือกัน ซึ่งมีขอกําหนดเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเยียวยา
ผูเสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมไว อาทิ  

o ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๘ บัญญัติวา “บุคคลมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยา
อยางไดผลโดยศาลแหงชาติซึ่งมีอํานาจ อันเน่ืองมาจากการกระทําใด ๆ ที่ละเมิดตอสิทธิข้ันมูลฐาน ซึ่งตน
ไดรับจากรัฐธรรมนูญ หรือจากกฎหมาย”  

o กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดกําหนดไว  ใน ภาค ๒ 
ขอ ๒ อนุ ๓ รัฐภาคีแตละรัฐแหงกติกาน้ีรับที่จะประกันวา  

- บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรภีาพของตนซึ่งรับรองไวในกติกาน้ีถูกละเมิดตองไดรับการเยียวยา
อยางเปนผลจริงจัง โดยไมตองคํานึงวาการละเมิดน้ันจะถูกกระทําโดยบุคคลผูปฏิบัติการตามหนาที่ 

- บุคคลใดที่เรียกรองการเยียวยาดังกลาวยอมมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาจากฝายตุลา
การ ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติที่มีอํานาจ หรือจากหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามที่กําหนดไว โดยระบบ
กฎหมายของรัฐ และจะพัฒนาหนทางการเยียวยาดวยกระบวนการยุติธรรมทางศาล 

- เจาหนาที่ผูมีอํานาจตองบังคับการใหการเยียวยาน้ันเปนผล 



๒ 
 

ประกอบกับกระแสของประชาคมโลก เริ่มต่ืนตัวและเห็นความสําคัญในการคุมครองสิทธิผูเสียหาย
หรือเหย่ืออาชญากรรมมากข้ึน  จะเห็นไดจากการที่มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับ “เหย่ือ”  ข้ึนหลายครั้ง  จนกระทั่งที่ประชุมทั่วไปสมัชชาแหงสหประชาชาติ  เมื่อวันที่  ๒๙  
พฤศจิกายน  ค.ศ.  ๑๙๘๕  ไดรับรอง “ปฏญิญาวาดวยหลกัการพืน้ฐานเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรม
แกผูทีไ่ดรบัความเสยีหายจากอาชญากรรมและการใชอาํนาจโดยไมถูกตอง”  โดยมีปรัชญาพื้นฐานที่สําคัญ  
คือ คําจํากัดความผูเสียหายจากอาชญากรรม ซึ่งแบงออกเปน ผูเสียหายในคดีอาญาและเหย่ืออาชญากรรม
จะตองไดรับการยอมรับและไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะกับศักด์ิศรีความเปนมนุษย   พรอมทั้งไดแบง
ประเภทของเหย่ืออาชญากรรมออกเปน  ๒  สวน คือ เหย่ืออาชญากรรมที่เกดิจากการกระทําผิด และเหย่ือ
อาชญากรรมที่เกิดจากการใชอํานาจโดยมิชอบและละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยในปฏิญญาฉบับน้ีไดกําหนด
มาตรฐานสี่ประการที่ตอบสนองความตองการของเหย่ืออาชญากรรม  คือ   
  ก.  การเขาถึงกระบวนยุติธรรมและการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม  (Access to 
justice and fair treatment) 
  ข.  การไดรับการชดเชยความเสียหายโดยผูกระทําความผิด (Restitution) 
  ค.  การไดรับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (Compensation) 
  ง.   การใหความชวยเหลือแกเหย่ือ  (Assistance)   

ดังน้ัน ประเทศไทยจึงไดมีการนําหลักการพื้นฐานจากกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาและ
สนธิสัญญาตาง ๆ  ที่เปนสาระสําคัญเขามาเปนสวนหน่ึงของรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางย่ิง  หลักการ
คุมครองสทิธผิูเสยีหายในคดอีาญา  ซึ่งกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐  
ในมาตรา  ๒๔๕  ที่บัญญัติวา  “ผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสมและ
คาทดแทนและคาตอบแทนที่จําเปนจากรัฐ  ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ”  และจากมาตราดังกลาวจึงเปน
ผลทําใหมีการตรา “พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น” โดยมเีจตนารมณเพื่อ“...รับรองสิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของ
บุคคล ซึ่งไดรับความเสียหายเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดน้ันและไมตัดสิทธิที่จะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรองรับสิทธิใน
การไดรับคาทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเปนจําเลยในคดีอาญา หากปรากฏขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา
จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด...”  ซึ่งตอมาในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๐ ก็ยังคงระบุเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวใน (๕) ผูเสียหาย 
ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และความชวยเหลือที่จําเปนและ
เหมาะสมจากรัฐสวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ทั้งน้ี ในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายกําหนดให “สํานกังานชวยเหลอืทางการเงนิ
แกผูเสยีหายและจาํเลยในคดอีาญา” สังกัดกรมคุมครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงาน
รับผิดชอบ โดยมี “คณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนผูเสยีหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา”เปนผูพิจารณาคาตอบแทนและคาทดแทน   

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลย 
ในคดีอาญา  มีภารกิจหนาที่ในการดําเนินงานใหความชวยเหลือบุคคลผูที่ไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ความผิดอาญาของผูอื่น โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดน้ัน ทั้งน้ีอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔   แต



๓ 
 

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตลอดระยะเวลา ๑๐ ปที่ผานมา สํานักงานชวยเหลือทางการเงินฯ ไดปรับปรุง
และพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญามาโดยตลอด เพื่อใหประชาชนผูตก
เปนผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่จะกระจายอํานาจการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหาย และ 
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ไปสูสวนภูมิภาค โดยใหมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
ประจําภูมิภาค จํานวน ๙ ภูมิภาค และพื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต รวม ๑๐ จังหวัด เพื่อให
คณะอนุกรรมการดังกลาวใหความเห็นหรือเสนอความเห็นในการจายคาตอบแทน คาทดแทนหรือคาใชจาย
ตอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  

จากการดําเนินการที่ผานมาเปนเวลา ๑ ป ของคณะอนุกรรมการ ประจําภูมิภาค ถึงแมจะพบวามี
ประชาชนเขาถึงสิทธิไดเพิ่มข้ึน  แตเมื่อเทียบกับสถิติคดีอาญาของสํานักงานตํารวจแหงชาติใน ๕ ฐาน
ความผดิตามทายพระราชบญัญตัคิาตอบแทนผูเสยีหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.๒๕๔๔ แลวยังมีสัดสวนที่นอยมาก โดยนับต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕  โดยเฉลี่ยมี
ผูเสียหายที่มายื่นคําขอคิดเปน รอยละ ๑๙.๒๓    และเมื่อเทียบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กับ
สถิติคดีอาญาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ โดยเฉลี่ย มี
ผูเสยีหายทีม่ายืน่คาํขอและไดรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการใหไดรับเงินคาตอบแทน คิดเปนรอยละ 
๑๐.๙๖    กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จึงมีแนวคิดในการขยายฐานใหประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิตาม
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔  ได
มากข้ึน  โดยการประสานความรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้ง พัฒนาระบบ กลไก เครื่องมือ
ตาง ๆ รองรับการดําเนินงาน เพื่อลดกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน เพื่อใหประชาชนไดรับการ
เยียวยาอยางรวดเร็วย่ิงข้ึนดวย                
 
๒. วัตถุประสงคของคูมือการบริหารงาน 

๒.๑ เพื่ออธิบายลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน(หนาที่ ) ที่ เกี่ยวของกับผูบริหาร 
ในงานบริหารการชวยเหลอืเยียวยาผูเสยีหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒.๒ เพื่ออธิบายสภาพปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานชวยเหลือ
เยียวยาผูเสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒.๓ เพื่ออธิบายหลักการ/แนวคิดในการบริหารงานชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญา ตาม
พระราชบัญญั ติค าตอบแทนผู เ สียหาย และค าทดแทนและค าใชจ ายแกจํ า เลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒.๔ เพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหารเพื่อการพัฒนา/ตัดสินใจ เกี่ยวกับการชวยเหลือเยียวยา
ผู เ สียหายในคดีอาญาและการบริหาร งานดานการชวยเหลือ เ ยียวยาผู เ สียหายในคดีอาญา  
ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผู เสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม 

 



๔ 
 

บทที ่๒ 
ความสาํคญัของงานและการบริหารงาน 

 
๑. บทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงไดรับตามกฎหมาย โดย
การจัดวางระบบและสงเสริมใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  ตลอดจนการ
ดําเนินการใหพยาน ผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา ไดรับการคุมครอง ชวยเหลือ เยียวยาในเบื้องตน  
เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองและดูแลจากรัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปน้ี 

  (๑) จัดระบบการบริหารจัดการดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  (๒) สงเสริมและพัฒนาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  (๓) สงเสริมและพัฒนากลไกการระงับขอพิพาทในสังคม 
  (๔) ประสานงานดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศ 
  (๕) พัฒนาระบบ มาตรการ และดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ตกเปนเหย่ือ

อาชญากรรม รวมทั้งจําเลยที่ถูกดําเนินคดีอาญาโดยมิไดเปนผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

  (๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
  (๗) ดําเนินการคุมครองพยานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา  
  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
สําหรับงานดานการชวยเหลือเยียวยาผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา น้ัน มีพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนกฎหมายหลัก
รองรับการดําเนินงาน  โดยมีสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาเปน
หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานตามกฎหมายดังกลาว และมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(๑) อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕  

(๑.๑) ดําเนินการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตาม 
กฎกระทรวงวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  

  (๑.๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทํา
ประโยชนในการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา  

(๑.๓) เสนอแนะปรับปรุง และแกไขกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ตลอดจนมาตรการ
ตางๆ ในการชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา  

  (๑.๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานชวยเลือทางการเงินแกผูเสียหายและ
จําเลยในคดีอาญา  



๕ 
 

  (๑.๕) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย  

(๒) อํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และ 
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  (๒.๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการฯ  และคณะอนุกรรมการฯ ตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

  (๒.๒) รับคําขอรับคาตอบแทน  คาทดแทน  หรือคาใชจาย  พรอมทั้งทําความเห็น
เสนอตอคณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ  

  (๒.๓) ประสานงานกับหนวยงานราชการอื่นหรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอทราบขอเท็จจริง
หรือ ความเห็นเกี่ยวกับการขอรับคาตอบแทน  คาทดแทน  หรือคาใชจาย  

  (๒.๔)  เก็บ  รวบรวม  และวิเคราะหขอมูล เกี่ ยวกับการจ ายค าตอบแทน   
คาทดแทนหรือคาใชจาย  

(๒.๕) กระทํากิจการตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

 
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หนาที่) สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ 

การดําเนินงานหลักของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา คือ 
การชวยเหลือเยียวยาดานการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ัน ในฐานะผูอํานวยการ
สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา จึงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการ การกํากับดูแล และกลั่นกรองการดําเนินงานดังกลาว โดยมีกระบวนการข้ันตอนที่สําคัญ 
ดังน้ี  

(๑) รับคําขอ  
เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการดําเนินงาน โดยเจาหนาที่จะรับคําขอจากผูเสียหาย 

หรือจําเลยในคดีอาญา ซึ่งจะมีแบบฟอรมใหลงรายละเอียดตาง ๆ ที่เจาหนาที่จะตองกรอกในการรับคําขอ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบในการแสวงหาขอเท็จจริง และประมวลสรุป/วิเคราะหเรื่อง เพื่อจัดทําความเห็น
ตอไป 

(๒) รอหลักฐาน/แสวงหาขอเท็จจริง 
รวบรวมหลักฐาน และแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม พื่อใหมีขอมูลครบถวนเพียงพอตอ

การพิจารณา 
(๓) ประมวลสรุป/วิเคราะหเรื่องเพื่อจัดทําความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการ 

 เมื่อแสวงหาขอเท็จจริง และหลักฐานตาง ๆ ไดครบถวนเพียงพอตอการพิจารณาแลว 
เจาหนาที่ซึ่งเปนนิติกรก็จะทําการประมวลสรุป/วิเคราะหเรื่อง และจัดทําความเห็นในนามของสํานักงาน
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา 

 
 
 



๖ 
 

(๔) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
คณะอนุกรรมการจะพิจารณากลั่นกรองความเห็นของสํานักงานตามขอเท็จจริง 

เอกสารหลักฐาน ที่สํานักงานรวบรวมมาเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้ง พิจารณาตามกรอบของ
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑ แนวทางที่คณะกรรมการกําหนดไว   

(๕) สรุปความเห็นของสํานักงานและคณะอนุกรรมการเสนอคณะกรรม 
คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญาฯ 

เมื่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีมติเปนเชนไร เจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําสรุป
ความเห็นของสํานักงานและคณะอนุกรรมการเสนอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายใน
คดีอาญาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาตอไปตามที่พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดไวใหเปนอํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและ
ใชดุลยพินิจในการจายหรือไมจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
เทาไหร อยางไร 

(๖) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญาฯ 
 เรื่ องใดที่ คณะอนุกรรรมการและสํา นักงานมีความเห็นสอดคลองตรงกัน 

คณะกรรมการก็จะพิจารณาใหความเห็นชอบไปตามน้ัน แตถาเรื่องใดมีความเห็นไมสอดคลองตองกัน 
คณะกรรมการจะหยิบยกข้ึนมาพิจารณาเพื่อมีมติตอไป 

(๗) จัดทําและแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหผูยื่นคําขอทราบ 
ภายหลังเสรจ็สิ้นการประชุมและคณะกรรมการมีมติเปนเชนไรแลว เจาหนาที่จะจัดทํา

และแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหผูย่ืนคําขอทราบ เพื่อใหแสดงตนและยืนยันการรับเงินคาตอบแทน
ตามแบบฟอรมที่กําหนด หรือถาผูย่ืนคําขอไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการก็สามารถย่ืนอุทธรณ
ตอศาลไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยดังกลาว 

(๘) บริหารการจายเงินคาตอบแทนแกผูเสียหายในคดีอาญาฯ 
 เมื่อผูย่ืนคําขอแสดงตนและยืนยันการรับเงินคาตอบแทนตามแบบฟอรมที่กําหนดสง

ใหสํานักงานแลว  เจาหนาที่ฝายการเงินก็จะจัดสงเงินเยียวยาใหตามความประสงคของผูย่ืนคําขอ เชน เขา
บัญชี หรือออกเปนเช็คระบุช่ือผูมีสิทธิโดยตรง เปนตน 
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ผูเสียหาย 
ในคดีอาญา 

แผนภาพที่ ๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงานชวยเหลือเยียวยาดานการเงินแกผู เสียหาย 
ในคดีอาญาตามพระราชบญัญตัคิาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

เจาหนาที่
รับคําขอ  

แสวงหาขอเท็จจรงิ 
รวบรวมหลกัฐาน 

ประมวลสรุป/
วิเคราะหเรื่อง 

 

ประชุม
คณะอนุกรรมการ  

สรปุความเห็นของสํานักงาน     
และคณะอนุกรรมการ 

 

 

 ประชุมคณะกรรมการ  

จัดทาํและแจงคําวินิจฉัย 
 

 ผูย่ืนคําขอ                   
ไมพอใจผลคําวินิจฉัย 

 

 

ผูย่ืนคําขอแสดงตน        
และยืนยันการรบัเงนิ 

 

 ย่ืนอุทธรณตอศาล 
 

 

ผูย่ืนคําขอ          
ไดรับเงินเยียวยา 

 

จ่าย 

ไมจ่่าย 
 

จายเงินเยียวยา 
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๓. นิยามศัพท 
การชวยเหลือเยียยวยา หมายถึง  การชวยเหลือเยียวยาดานการเงินแกผูเสียหายในคดีอาญา 

ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  
และตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย 
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ผูเสียหายในคดีอาญา หมายถึง  ผูเสียหายตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  ไดแก บุคคลซึ่ง
ไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกายหรือจิตใจ เน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น โดยตน
มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดน้ัน 
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บทที ่๓ 
การวเิคราะหปญหา 

 
ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนที่ผูบริหารเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔  มีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นับต้ังแตฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนกระทั่ง ถึงฉบับปจจุบัน  
พ.ศ. ๒๕๕๐  กรณีบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต หรือรางกาย หรือจิตใจ  เน่ืองจากการกระทํา
ความผิดอาญาของผูอื่น โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทาํความผิดน้ัน  และกรณีบุคคลซึ่งถูกฟองตอ
ศาลวาไดกระทําความผิดอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี  และปรากฏหลักฐานตามคําพิพากษา
อันถึงที่สุดในคดีน้ันวาขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการกระทําของจําเลย
ไมเปนความผิด  โดยนับแตกฎหมายน้ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เปนตนมา มีผูย่ืนคํา
ขอรับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมจะสูงข้ึนเรื่อยๆ  แตอยางไรก็
ตาม เมื่อเทียบกับสถิติคดีอาญาทั่วราชอาณาจักรไทยที่มีการรับแจงคดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(เฉพาะฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ แตยังไมรวมถึงคดีจราจรที่กอใหเกิดความเสียหายแก
ชีวิต รางกาย) ปรากฏวามีผูมาย่ืนเรื่องขอรับความชวยเหลือ เฉลี่ยเพียงประมาณรอยละ ๒๐ ซึ่งยังเปน
จํานวนที่นอยมาก 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  ในฐานะเปนหนวยงานรับผิดชอบกฎหมายฉบับดังกลาว   
จึงมุ ง เนนนโยบายปฏิบั ติงานเชิงรุก โดย ต้ังแตป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดมีการประสาน 
ความรวมมือและอบรมใหความรูแกเจาหนาที่มูลนิธิหนวยกูชีพกูภัย  พนักงานสอบสวนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยนํารองสถานีตํารวจนครบาล ๘๘ สถานี เพื่อเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหรับทราบและ
สามารถแจงสิทธิแกผูเสียหายอยางทัว่ถึง ตลอดจนการจัดต้ังคณะอนุกรรมการฯ ในสวนภูมิภาค จํานวน ๑๐ 
คณะ ปฏิบัติงานผานสํานักงานยุติธรรมจงัหวัด ๑๐ จังหวัด ไดแก  พระนครศรีอยุธยา  ชลบุรี  นครราชสีมา  
ขอนแกน  เชียงใหม  พิษณุโลก  นครปฐม  สุราษฏรธานี  สงขลา  และปตตานี  เพื่อเปนการกระจาย
อํานาจการพิจารณากลั่นกรองการจายคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา ไดรวดเร็ว เปนธรรม  ภายใตโครงการพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิผูเสียหายและจําเลยใน
คดีอาญาเชิงรุก (Flagship Project)  อีกทั้งเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องกฎหมายและการ
ยุติธรรม ขอ ๘.๒.๒  ปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรมดวยมาตรการเชิงรุก  
ใหเขาถึงความเปนธรรมไดโดยงาย  รวดเร็ว  ทั้งการชวยเหลือดานกฎหมาย  สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อ
การคุมครองชวยเหลือคนจนและคนดอยโอกาส  การคุมครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การ
เยียวยาผูบริสุทธ์ิและผูไดรับผลกระทบที่เกี่ยวของ  เพื่อใหประชาชนผูตองเปนผูเสียหายและจําเลยใน
คดีอาญาสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก มีประสิทธิภาพ  เกิดความรวดเร็วย่ิงข้ึน และ
ลดปญหาขอรองเรียนที่เกิดจากการใหบริการของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  โดยไดกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการไวตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดมีนโยบายเชิงรุกเพื่อขยายฐานการ
เขาถึงสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาใหมากข้ึน รวมทั้ง ลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานเพื่อใหการ
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ใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วข้ึน  ทั้งน้ี จากนโยบายดังกลาวทําใหมีผูมาย่ืนคําขอรับความ
ชวยเหลือตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพิ่มมากข้ึนจากประมาณรอยละ ๒๐ เปนประมาณรอยละ ๓๘ เมื่อเทียบกับสถิติคดีอาญาทั่ว
ราชอาณาจักรไทยที่มีการรับแจงคดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังที่ไดกลาวไวขางตน และเมื่อเทียบกับ
จํานวนผูย่ืนคําขอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผูมาย่ืนคําขอจํานวนประมาณ ๖,๖๕๐ ราย สวน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผูมาย่ืนคําขอจํานวนประมาณ ๑๑,๐๐๐ ราย จํานวนที่เพิ่มข้ึนคิดเปน
ประมาณรอยละ ๖๕  

สําหรับงบประมาณที่ใชเปนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรปกติตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจําป ซึ่งจะไดรับปละ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองรอยลานบาทถวน) แตที่ผานมานับต้ังแตประมาณป 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา ไมเพียงพอและหมดลงประมาณ เดือนกรกฎาคม และในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ซึ่งมีการเรงรัดนโยบายเชิงรุกอยางเต็มที่ ทําใหทั้งปริมาณผูย่ืนคําขอเพิ่มมากข้ึน และการดําเนินงาน
สามารถลดกระบวนการข้ันตอนลงไดบางบางสวน จึงสงผลใหงบประมาณหมดลงต้ังแตประมาณ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีเงินเยียวยาคงคางที่จะตองจายใหแกผู ย่ืนคําขอ เปนจํานวนเงินประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งไดขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากงบกลางของรัฐบาล   
 จากที่กลาวมาขางตน จะพบวาประเด็นปญหาหลักที่สําคัญในการชวยเหลือเยียวยาดานการเงินแก
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  มีดังน้ี 

(๑) การเขาถึงสิทธิ/เขาถึงบริการ ไดอยางทั่วถึง 
  ปญหาในขอ น้ีตรงกับ ข้ันตอนการรับ คําขอ ประชาชนที่ ตกเปนผู เสียหาย 
ในคดีอาญายังมีจํานวนนอยมากที่สามารถเขาถึงสิทธิ หรือมาใชสิทธิขอรับการเยียวยาดานการเงิน  
ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผู เสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติคดีอาญาเฉพาะฐานความผิดตามทายพระราชบัญญัติดังกลาว ในป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเฉลี่ยคิดเปนประมาณรอยละ ๑๘ เทาน้ัน แมตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดเริ่มประสานความ
รวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางจริงจังเปนรูปธรรม โดยขอความรวมมือใหพนักงานสอบสวนทุก
สถานีตํารวจทั่วประเทศ แจงสิทธิแกผูเสียหายพรอมบันทึกแจงสิทธิ เพื่อใหผูเสียหายนําไปย่ืนคําขอรับเงิน
ชวยเหลือเยียวยา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแก
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ ทําใหมีปริมาณผูย่ืนคําขอเพิ่มข้ึนเปนประมาณรอยละ ๓๘ ซึ่งจะเห็นวายังมีอีกจํานวนไมนอยที่
ยังเขาไมถึงสิทธิ หรือไมมาใชสิทธิที่พึงจะไดรับตามกฎหมาย   

(๒) การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม 
 ปญหาในขอน้ีเกี่ยวพันและมีความเ ช่ือมโยงกันทุก ข้ันตอน ที่ผานมา ในการ
ดําเนินการชวยเหลือเยียวยา ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมกีารกําหนดระยะเวลาการใหบริการ/การดําเนินการในแตละข้ันตอนไว 
โดยไดมีการทบทวน ปรับปรุง เพื่อลดระยะเวลการใหบริการลงตามลําดับ  จนกระทั่งปจจุบันไดมีการ
กําหนดมาตรฐานการใหบริการไว ๑๐๘ วัน แตในทางปฏิบัติยังมีปญหา อยางไรก็ตาม เจตนารมณของ
กฎหมายเพื่อชวยเหลือเยียวยาดานการเงิน อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนแกผูเสียหายในเบื้องตน 
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ดังน้ัน ควรดําเนินนการใหผู เสียหายไดรับเงินเยียวยาดวยความรวดเร็วเพื่อใหเกิดประโยชนสมดัง
เจตนารมณของกฎหมายที่ต้ังไวดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อมีนโยบายในการเพิ่มปริมาณผูย่ืนคําขอ ซึ่ง
ทําใหปริมาณผูย่ืนคําขอมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปนลําดับ ในขณะที่โครงสราง/อัตรากําลังไมไดขยายหรือเพิ่มข้ึน 
ตองบริหารจัดการอยูบนขอจํากัดตาง ๆ และมีปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุม ซึ่งสงผลให
การดําเนินงานลาชา เมื่อเกิดปญหาข้ึนในข้ันตอนใดก็จะสงผลถึงข้ันตอนตอไปดวย เน่ืองจากแตละข้ันตอนมี
ความเช่ือมโยงและสัมพันธกัน    
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บทที ่๔ 
แนวทางในการบริหารงานเพื่อแกไขปญหา 

 
๑. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ/ประสบการณที่ใชเปนแบบอยางในการบริหาร 

 ๑.๑ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมหรือ New Public Management กลาวไดวาเปน 
พาราไดม (Paradigm) ที่สําคัญที่นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรใหการยอมรับในปจจุบันวาเปน 
กรอบแนวคิดที่ถูกนํามาใชในการบริหารภาครัฐในปจจุบันไดเปนอยางดี โดยที่แนวคิดการบริหารการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมถูกมองวาเปนปรัชญาการบริหาร ที่รัฐบาลนํามาใชต้ังแตทศวรรษที่ ๑๙๘๐ โดยมี
จุ ดป ร ะส ง ค หลั ก เ พื่ อ ใ ห ก า ร บ ริ ห า ร ภาครั ฐ มี ค ว ามทั นส มั ย  (Wikipedia Encyclopedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Public_Management) และถาจะกลาวถึงสาระสําคัญของแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหมน้ีแลว นักวิชาการคนที่สําคัญแรกๆ ที่ไดกลาวถึงไวก็คือ โจนาธาน บอสตัน 
(Jonathan Boston) และคณะไดสรุปใหเห็นสาระสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมไว ดังตอไปน้ี 
(Boston ๑๙๙๖)     
  ๑.๑.๑ การบริหารงานมลีักษณะที่เปนสากล หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ ไมมีความแตกตางอยาง
เปนนัยสําคัญระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและ การบริหารงานของภาครัฐ 

  ๑.๑.๒ ปรับเปลี่ยนจากการใหนํ้าหนักความสําคัญที่เดิมมุงเนนใหความสําคัญตอการควบคุม
ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรและกฎระเบียบตาง ๆ มาเปนการควบคุมในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธ หรือ
กลาวอีกนัยหน่ึง คือ ปรับเปลี่ยนจากการใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนการของการทํางาน 
(process accountability) มาเนนภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธ์ิ (accountability for results) แทน 
 ๑.๑.๓ ใหความสําคัญตอเรื่องของการใชความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวาการที่ให
ความสําคัญตอการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว 
 ๑.๑.๔ ใหความสําคัญตอการมอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of 
centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและมีความ
คลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน 
 ๑.๑.๕ เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ
หนวยงานอิสระในกํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแลควบคุมที่เปนภารกิจงาน 
เชิงพาณิชย และไมใชเชิงพาณิชยออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการ 
ออกจากกันอยางเด็ดขาด 
 ๑.๑.๖ เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน (privatization) และใหมีการจางเหมา
บุคคลภายนอก (outsourcing) รวมทั้งประยุกตใชวิธีการจัดจางและการแขงขันประมูลงาน (competitive 
tendering) เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงข้ึน 
 ๑.๑.๗ ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะสั้นและ
กําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 
 ๑.๑.๘ เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธและ
แผนธุรกิจ การทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) การจายคาตอบแทนตามผลงาน 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Public_Management
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การจัดจางบุคคลภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการช่ัวคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานและการใหความสําคัญตอการสรางภาพ ลักษณที่ดีขององคการ (corporate image) 
 ๑.๑.๙ มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (monetary incentives) 
มากข้ึน 
 ๑.๑.๑๐ สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพยายามลด
ตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

 ๑.๒ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนด
หลักการบริหารราชการทั่วไปในการบริหารราชการแผนดินในชวงปจจุบันไววา การบริหารราชการแผนดิน
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งน้ี โดยตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน และเพื่อประโยชนใน
การดําเนิการดังกลาว จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้ึน ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

๑.๒.๑ การบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีความมุงหมายใหบรรลุ
เปาหมายตามที่มาตรา ๖ บัญญัติไว คือ 

 (๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 (๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
 (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (๔) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
 (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 (๖) ประชาชนไดรับความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 
 (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

๑.๒.๒ เกิดประโยชนสุขของประชาชน   หมายถึง 
 (๑) การดําเนินงานของสวนราชการจะตองคํานึงถึงการใหบริการประชาชนเปน

ศูนยกลางในการไดรับการบริการจากรัฐเปนหลักสําคัญ การกําหนดภารกิจแตละเรื่องตองมีดัชนีช้ีวัดและ
แสดงผลลัพธใหเห็นโดยชัดเจน ประชาชนไดรับประโยชนจากภารกิจน้ันตรงตอความตองการของประชาชน 
หรือเกิดผลตอการพัฒนาชีวิต ความเปนอยู และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางย่ังยืนโดยคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนสวนรวม และแตละรายควบคูกัน 

(๒) การดําเนินการใหมีความโปรงใส จะเกิดข้ึนไดเมื่อสวนราชการไดสรางหลักเกณฑ
การปฏิบัติในแตละเรื่องข้ึนไวอยางชัดเจน และตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน และเปดเผยขอมูลทุกข้ันตอนใน
การปฏิบัติภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ 



๑๔ 
 

(๓) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูล
เกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่สวนราชการจะดําเนินการ ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูโดยปกติของ
ประชาชนในชุมชนน้ัน การทําความเขาใจถึงผลกระทบและแนวทางแกปญหาที่สวนราชการจะดําเนินการ 
และการปรึกษาหารือรวมกันระหวางภาครัฐและของประชาชน โดยใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐ 
ตองรับฟงและแกไขปญหาจนประชาชนเกิดความพอใจ และมีสวนรวมในการผลักดันภารกิจน้ันเกิดผล
สําเร็จ 

๑.๒.๓ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  เปนการกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิ ซึ่งจะวาดวยการกําหนดแผนการทํางานที่มีวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดผลลัพธของงาน ดังน้ี 

(๑) การปฏิบัติของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจที่กระทําได
อยางชัดเจน 

(๒) การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
(๔) การจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ 
(๕) การจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน 

๑.๒.๔  มีประสทิธภิาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  กําหนดใหสวนราชการตอง
ปฏิบัติตามหลักการ ดังน้ี 

   (๑) หลักความโปรงใส  ตองประกาศกําหนดเปาหมาย และแผนการทํางาน 
ระยะเวลาแลวเสร็จ และงบประมาณที่ตองใชเพื่อใหขาราชการและประชาชนทราบ 
   (๒) หลักความคุมคา  สวนราชการตองจัดทําแผนการลดรายจายตอหนวย  และใน
การประเมินความคุมคาจะตองคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไปได ประโยชนที่รัฐ
และประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ทั้งน้ี มิใชคํานวณเปนตัวเงินเทาน้ัน แตตองคํานึงถึง
ประโยชนไดเสียของสังคมดวย และการจัดซื้อจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะตองช่ัง
นํ้าหนักถึงประโยชนและผลเสียตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวของสวนราชการ ซึ่งมิใชถือราคาตํ่าสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคาในระยะยาวที่จะทําใหตนทุนการบริการสาธารณะตํ่าลงได 

   (๓) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ)  การสั่งราชการ
ตองเปนลายลักษณอักษร ถามีการสั่งการดวยวาจาตองบันทึกคําสั่งน้ันไว 

๑.๒.๕ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  เปนการลดระยะเวลาในการพิจารณา 
การสั่งการอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชนใหเกิดความสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน โดย 

 (๑) การกระจายอํานาจการตัดสินใจ แตละแหงตองจัดทําแผนภูมิข้ันตอน และ
ระยะเวลาการดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนตรวจสอบได 

 (๒) การจัดต้ังศูนยการบริการรวม เพื่อใหเจาหนาที่น้ันบริการประชาชนไดอยาง
ครบถวน โดยเจาหนาที่น้ันจะตองสามารถแจงรายละเอียด  รับเอกสารหลักฐานที่จําเปน แจงใหทราบ
ระยะเวลาการดําเนินการ และเปนผูติดตอประสานกับสวนราชการอื่น เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของกฎหมายหรือกฎในเรื่องน้ัน ๆ 



๑๕ 
 

๑.๒.๖ มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  เพื่อใหสวนราชการมี
หนาที่ตรวจสอบภายในของสวนราชการตนเอง เพื่อการปรับปรุงภารกิจใหเปนไปโดยเหมาะสมกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนไปของสังคม หรือสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนการปฏิบัติ
ราชการ  โดยทบทวนภารกิจ  ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

๑.๒.๗ ประชาชนไดรับความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ  มีสาระสําคัญ
ดังน้ี 

(๑) การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(๒) การจัดระบบสารสนเทศ 
(๓) การรับฟงขอรองเรียน 
(๔) การเปดเผยขอมูล 

๑.๒.๘ มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ วาไดดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
เพียงใดซึ่งจะวัดจากผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุณภาพ
ของการใหบริการซึ่งอาจวัดไดจากความสะดวกในการขอรับบริการ (convenience) ความไมยุงยากตอการ
ทําความเขาใจ (simplicity) การใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมทั้งการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและความคุมคาในการใชทรัพยากรกับประโยชนที่ไดรับ 

 ๑.๓ การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย (Governing by Network) 
           การบริหารงานแบบเครือขายเกิดข้ึนจากการสรางความสัมพันธ การผสมผสานและเช่ือมโยง
การทํางานของหลายองคกรเขาดวยกัน เปนการสรางเครอืขายกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในระดับตางๆ ซึ่งรูปแบบเครอืขายน้ีตองพึ่งพา ติดตอประสานงาน และแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันอยาง
ส ม่ํ า เ ส ม อ แ ล ะ ต อ เ น่ื อ ง  โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  
ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการประชาชน และตอบสนองตอสถานการณ ตลอดจนความตองการ
ตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได 

ในหนังสือ Governing by Network การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย : มิติใหมของ
ภาครฐั ไดกลาวถึงทิศทางของการบรหิารงานภาครัฐแบบเครอืขายวา ในปจจุบันขยายกวางข้ึน แสดงใหเห็น
ถึงจุดรวมของแนวโนมที่มีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนมิติใหมของหนวยงาน/องคกรภาครัฐทั่วโลกใน ๔ 
ทิศทาง ไดแก 

  (๑) การบริหารงานภาครัฐแบบจางเหมาภายนอก (Third – party government)  
คือ การวาจางบริษัทเอกชนและองคการไมแสวงหากําไร แทนการใชเจาหนาที่รัฐเพื่อทําหนาที่ใหบริการ
และตอบสนองตามเปาหมายเชิงนโยบาย  

      (๒) การบริหารงานภาครัฐแบบผสานความรวมมือ (Joined – up government) คือ 
การผสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน และบางครั้งเปนการรวมมือกันในระดับช้ันระหวาง
หลากหลายระดับเพื่อใหเกิดการบริการแบบบูรณาการ  

      (๓) พัฒนาการแบบกาวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (The digital 
revolution) : ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่เอื้อใหองคการตาง ๆ สามารถประสานความ
รวมมือแบบ ณ เวลาจริงอยูตลอดเวลา (real time) กับหุนสวนการงานจากภายนอก 



๑๖ 
 

      (๔) ความตองการทางเลือกของผูรับบริการ (Consumer demand) : ผูรับบริการ
ตองการบงการชีวิตของตนเองมากข้ึน รวมถึงความตองการทางเลือกและความหลากหลายในบริการของรัฐ
ที่มากข้ึน การใชเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของผูรับบริการมีใหเห็นอยางมากมาย
ในภาคเอกชน  

การบริหารงานแบบเครือขายจะสําเร็จ หรือลมเหลวน้ัน สามารถรรับรูไดต้ังแตการออกแบบ
ในเบื้องตน การออกแบบที่เหมาะสมชวยใหภาครัฐสามารถบรรลุถึงนโยบายสูงสุดและเปาหมายของการ
ปฏิบัติการได แมแตขอบกพรองเพียงเล็กนอยของการออกแบบเครือขายก็อาจสรางปญหาใหญ ๆ ใหเกิด
ตามมา ทําใหเสียเวลาและทรัพยากรไปโดยเปลาประโยชน ดังน้ัน เพื่อเปนการปองกันหรือหลีกเลี่ยงปญหา
หรือความยุงยากที่อาจจจะเกิดข้ึนจากการจัดต้ังและบริหารเครือขาย ในหนังสือเลมเดียวกับที่กลาวขางตน 
ไดกลาววา ในข้ันตอนการออกแบบจะตองสามารถตอบคําถามหลัก ๆ ๕ ขอ ตอไปน้ี 

    (๑) เปาหมายใดที่ภาครัฐตองการบรรลุผลสําเร็จ ? 
(๒) เครื่องมือใดที่จะใชจัดโครงสรางเครือขายและทําใหเครอืขายสามารถปฏิบัติงานได ? 
(๓) ใครเปนหุนสวนการงานที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะชวยใหภาครัฐบรรลุถึงเปาหมายของ

ตนได ? 
(๔) มีวิธีการออกแบบเครือขายอยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ? 
(๕) ภาครัฐควรจะกํากับดูแลและบริหารเครือขายอยางไร ? 

ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการบริหารงานเครือขายประสบความสําเร็จ คือ การเลือก
หุนสวนการงานที่เหมาะสม มีภารกิจสอดคลอง ใกลเคียง หรือเช่ือมโยงกัน โดยในหนังสือเลมเดียวกัน ได
กลาวถึงประเด็นคําถามที่ตองตอบเพื่อเปนแนวทางในการเลือกหุนสวนการงาน/เครือขายที่เหมาะสม 
ดังตอไปน้ี 

(๑) เปาหมายที่ตองการคืออะไร ? ตองการใหบริการ ? ตองการใหขอมูลขาวสาร ?  
หรือตองการในเรื่องอื่นใด ? เปาประสงคสูงสดุเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกประเภทของเครือขายที่
เหมาะสม  

(๒) ความถ่ีในการใชงานเครือขาย ครั้งเดียวหรือตลอดไป ? 
(๓) งบประมาณที่มีอยู มีมากนองเพียงใด ? ย่ิงงบประมาณนอย โอกาสที่จะจัดต้ัง

เครือขายแบบจางเหมาบริการย่ิงเปนไปไดนอยมาก เน่ืองจากตองใชงบประมาณของภาครัฐ ทั้งหมด 
(๔) อะไรคือสิ่งที่ใหความสําคัญมากกวา ระหวางการกํากับดูแลกับความคลองตัว ? 

ในกรณีที่เนนเปาหมายของการกํากับดูแลมากกวา เครือขายแบบจางเหมาที่กําหนดเปาหมายและรางวัลจูง
ใจตามผลการดําเนินงานไวอยางชัดเจนนาจะเปนประเภทของเครือขายที่เหมาะสมที่สุด แตถาเนนที่ความ
คลองตัวมากกวาการกํากับดูแลแลว ก็ควรจะเลือกใชประเภทของเครือขายที่มีกรอบการทํางานแบบ 
หลวม ๆ  

๑.๔ การใชทรัพยากรภายนอก (outsourcing) 
 การ Outsource คือกระบวนการที่องคกรใดองคกรหน่ึงที่จะมอบหมายการบริหาร 
ดําเนินการ โครงการหรือการบริการที่องคกรน้ันๆจะตองทําใหกับบุคคลภายนอกที่มีความชํานาญในดาน
น้ันๆมาดําเนินการแทนโดยองคการน้ันๆจะเปนผูกําหนดนโยบายบริหารและการกําหนดคุณภาพของการ
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ใหบริการของผูใหบริการ (Outsourcer) ปจจุบันในประเทศไทยไดมีการใหบริการ Outsource ดานระบบ
สารสนเทศซึ่งสามารถแบงการใหบริการใหญๆได 
 จาก  http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing ได ให ความหมายของ คําว า 
Outsourcing คือ การไปทาํสญัญาตอสาํหรบักระบวนการทาํงาน เชน การออกสินคา หรือการผลิตสินคา 
เปนตน กับกจิการอืน่ ซึ่งการตดัสนิใจทีจ่ะมอบหมายภารกิจขององคกรใหผูอื่นดําเนินการแทนจะเกิด ขึ้น 
เมื่อองคกรธรุกจิ โดยเฉพาะธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ไมพรอมทีจ่ะใชทรพัยากรภายในที่มีอยู
ทํางานนั้นดวยตนเอง การจางใหคนอื่นทํางานแทนมักจะมาจากหลายสาเหตุดวยกัน ไดแก 

(๑) เพื่อประหยัดตนทุน (Cost Savings) โดยเฉพาะคาใชจายทางดานแรงงานที่มี
ความแตกตางกันระหวางประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งชวยปรับโครงสรางตนทุน 
(Cost Restructuring) จากตนทุนคงที่ไปยังตนทุนผันแปรมากข้ึน  และยังทําใหตนทุนผันแปรสามารถ
คาดการณไดงายข้ึน 

(๒) ชวยใหองคกรสามารถเนนกจิกรรมไปยงัธรุกจิหลกั (Focus on Core Business) 
ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู องคกรสามารถมุงทําในสิ่งที่เปนธุรกิจหลัก และมีขอไดเปรียบทางการ
แขงขันไดมากข้ึน 

(๓)  สรางองคความรูใหแกองคกรมากขึ้น (Knowledge) จากการเขาหา
ประสบการณ ความรู และทรัพยสินทางปญญาจากแหลงตางๆ ไดกวางขวางข้ึน 

(๔) การปฎิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด (Contracts) ถาการปฎิบัติงานไมเปนไป
ตามสัญญา องคกรสามารถปรับเปนตัวเงิน และฟองรองทางกฎหมายได ซึ่งอาจทําไดยากในกระบวนการ
ทํางานภายใน 

(๕) ไดรบับรกิารจากผูทีม่คีวามชาํนาญในการดาํเนนิงาน (Operational Expertise) 
ซึ่งบางครั้งยากที่จะสรางข้ึนมาไดเองในระยะเวลาอันสั้นภายในองคกร โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

(๖) ลดความเสีย่งทางธุรกิจ (Risk Management) ที่ไมตองรับภาระทั้งหมด ถาเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดคิด หรือชวยในเรื่องของการบริหารกําลังการผลิต (Capacity Management) ที่
มักจะเกิดจากวัฎจักรธุรกิจที่มีชวงขาข้ึนและขาลง  

(๗) เปนตวักระตุนสาํหรบัการเปลีย่นแปลง (Catalyst for Change) องคกรสามารถ
ใชขอตกลงที่ทํากับผูรับทํางานแทนเปนเครื่องมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทํางานที่ไม
สามารถทําไดโดยลําพัง  

(๘) สามารถใชประโยชนจากเวลาที่ตางกัน (Leveraging Time Zones) ใน กรณี
ของผูที่รับทํางานแทนอยูคนละประเทศ ซึ่งชวยใหการทํางานสามารถทําไดในระยะเวลานานข้ึน บางครั้ง
อาจนานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพิ่มประสิทธิภาพของทั้งการใหบริการ และการตลาด ที่จัดสงของไดทันตาม
ความตองการของลูกคา 

เหตุผลของ Outsourcing เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง จากการ
สํารวจโดยบริษัท PricewaterhouseCoopers พบวา ความตองการลดตนทุนมาเปนอันดับหน่ึงของการ
เลือก Outsourcing (รอย ละ ๙๒ ของผูที่ตอบแบบสํารวจ) รองลงมา (รอยละ ๘๖) คือ ความตองการที่จะ
มีรูปแบบทางธุรกิจที่ยืดหยุนมากข้ึน และรอยละ ๘๕ ตองการเขาสูองคความรูไดมากข้ึน เพื่อประโยชน
ทางดานนวัตกรรม และขอไดเปรียบทางการแขงขัน 
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๒. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเพื่อการตัดสินใจแกไขปญหา 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔  
สรุปสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับผูเสียหาย ดังนี้ 

๒.๑.๑ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  มาตรา ๒๔๕ และมาตรา 
๒๔๖ ไดบัญญัติรับรองสิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรฐัของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเน่ืองจากการ
กระทําความผิดอาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดน้ัน และไมมีโอกาสไดรับ
การบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการไดรับคาทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตก
เปนจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดี  หากปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ัน  
ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด  ดังน้ัน  
เพื่อใหการรับรองสิทธิดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 

๒.๑.๒ คํานิยามที่ควรรู  
   “ผูเสียหาย”  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกายหรือ
จิตใจเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดน้ัน 
   “คาตอบแทน” หมายความวา  เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ผูเสียหาย มีสิทธิ
ไดรับเพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือเน่ืองจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น 
 ๒.๑.๓ บททั่วไป 

   การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิ หรือประโยชนตามพระราชบัญญัติน้ี ไมเปนการตัด
สิทธิหรือประโยชนที่ผูเสียหายหรือจําเลยพึงไดตามกฎหมายอื่น   
   ในกรณีที ่ผู เส ียหายหร ือจํา เลยถ ึงแก ความตายก อนที ่จะได ร ับค าตอบแทน    
คาทดแทนหรือคาใชจาย แลวแตกรณี ใหสิทธิของผูเสียหายหรือจําเลยถึงแกความตายในการเรียกรองและ
การรับคาตอบแทน คาทดแทนหรือคาใชจายตกแกทายาทซึ่งไดรับความเสียหายของผูเสียหายหรือจําเลย
น้ันตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

๒.๑.๔ คณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนผูเสยีหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา 
   ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ  
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู แทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมคุมประพฤติ ผูแทนกรมพระธรรมนูญ  ผูแทนกรม
ราชทัณฑ ผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทน สภาทนายความและผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี มาจากดานการแพทย ดานสังคมสงเคราะห และดานการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ อีก ๕ คน เปนกรรมการ  
   คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน คาทดแทน หรือ
คาใชจายตามพระราชบัญญัติน้ี  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ เพื่อ
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ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีและมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของหรือขอมูลหรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี   

๒.๑.๕ การไดรับคาตอบแทนของผูเสียหายในคดีอาญา 
   ความผิดที่กระทําตอผูเสียหายอันอาจขอรับคาตอบแทนไดตองเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒ ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา ๒๗๖ – ๒๘๗)  และความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และรางกาย (มาตรา ๒๘๘ – ๓๐๘) 
   ผู เสียหายอาจไดรับคาตอบแทนตามรายการ ดัง น้ี คาใชจายที่จําเปนในการ
รักษาพยาบาล  คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ   คาตอบแทนในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความ
ตาย คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ และคาตอบแทน
ความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 คณะกรรมการจะกําหนดใหผูเสียหายไดรับคาตอบแทนเพียงใดหรือไมก็ได โดย
คํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ 
รวมทั้งโอกาสที่ผูเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นดวย 

๒.๑.๖ การยื่นคําขอ  และการอุทธรณ 
   ใหผูเสียหาย จําเลยหรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับคาตอบแทน คา
ทดแทน หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัติน้ี ย่ืนคําขอตอคณะกรรมการ ณ สํานักงาน ตามแบบที่สํานักงาน
กําหนดภายในหน่ึงปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด หรือวันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหถอน
ฟอง  หรือวันที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีน้ัน  ปรากฏตามขอเท็จจริงฟงยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด  
   ในกรณีที่ผูเสียหาย จําเลยหรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายเปนผูไรความสามารถ 
หรือไมสามารถย่ืนคําขอดวยตนเองได  ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือ
ภริยา หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งไดรับแตงต้ังเปนหนังสือจากผูเสียหาย จําเลยหรือทายาทซึ่งไดรับความ
เสียหายแลวแตกรณี อาจย่ืนคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายแทนได ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
   ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธิอุทธรณตอ
ศาลอุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด 
   ผูอุทธรณย่ืนอุทธรณตอสํานักงานหรือศาลจังหวัดที่ผูน้ันมีภูมิลําเนาอยูในเขตเพื่อสง
ใหแกศาลอุทธรณก็ได และใหถือวาเปนการย่ืนอุทธรณตอศาลอุทธรณแลว 
 

 ๒.๒ กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สรุปสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับผูเสียหาย ดังนี้ 

ในการพิจารณาจายคาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา ใหคณะกรรมการคํานึงถึงพฤติการณ
และความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ รวมถึงโอกาสที่
ผูเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นดวย 
 ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายในคดีอาญา ดังตอไปน้ี 



๒๐ 
 

(๑) คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาที่จายจริง แตไม เกิน 
สามหมื่นบาท 

(๒) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ใหจายเทาที่จายจริง แตไมเกินสองหมื่น
บาท 

(๓) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ 
ใหจายในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท เปนระยะเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่ไมสามารถประกอบการงาน
ไดตามปกติ 

(๔) คาตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตาม
จํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหมื่นบาท 

คาตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ใหรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับคาหองและคาอาหารในอัตราวันละ
ไมเกินหกรอยบาท 

ในกรณีที่ผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทน
ใหแกผูเสียหายน้ัน ดังตอไปน้ี 

(๑) คาตอบแทน ใหจายเปนเงินจํานวนต้ังแตสามหมื่นบาท แตไมเกินหน่ึงแสนบาท 
(๒) คาจัดการศพ ใหจายเปนเงินจํานวนสองหมื่นบาท 
(๓) คาขาดอุปการะเลี้ยงดู ใหจายเปนเงินจํานวนไมเกินสามหมื่นบาท 
(๔) คาเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจายเปนเงินตามจํานวนที่

คณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหมื่นบาท 
เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหจายเงินคาตอบแทนผูเสียหายหรือเงินคาทดแทนและคาใชจายแก

จําเลยในคดีอาญา ใหผูย่ืนคําขอรับคาตอบแทนหรือคาทดแทนและคาใชจาย แลวแตกรณี ย่ืนคําขอรับงิน
คาตอบแทนหรือเงินคาทดแทนและคาใชจายตามแบบที่สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและ
จําเลยในคดีอาญากําหนด 

๒.๓ ระเบยีบคณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนผูเสยีหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลย
ในคดีอาญา วาดวยการยื่นคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอ คาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจาย  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สรุปสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับผูเสยีหาย ดังนี้ 

๒.๓.๑ นิยามศัพทในระเบียบนี ้
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจาย

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา“คําขอ” หมายความวา คําขอรับ
คาตอบแทน หรือคาทดแทน หรือคาใชจายแลวแตกรณี 

 “ผูมีสิทธิย่ืนคําขอ” หมายความวา ผูเสียหาย จําเลย หรือทายาท แลวแตกรณี 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ

คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลย

ในคดีอาญา และใหหมายความรวมถึงสวนราชการอื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบน้ี 



๒๑ 
 

 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแก
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการสํานักงานอื่นที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบน้ี 

 “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการหรือลูกจางในสังกัดสํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา หรือสวนราชการอื่นที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตาม
ระเบียบน้ี 

 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการหรือลูกจางซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา
ปริญญาตรีในสังกัดสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาหรือสวนราชการอื่น
ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  

๒.๓.๒ วิธีการยื่นคําขอ 
 ใหผูมีสิทธิย่ืนคําขอตองย่ืนคําขอดวยตนเองโดยแนบเอกสารและหลักฐานตามที่

กําหนดในระเบียบน้ีมาพรอมกับคําขอ 
 บุคคลอื่นจะย่ืนคําขอแทนไดเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 

(๑)  ผูแทนโดยชอบธรรม กรณี ผูมีสิทธิย่ืนคําขอเปนผูเยาว 
(๒)  ผูอนุบาล กรณี ผูมีสิทธิย่ืนคําขอเปนผูไรความสามารถ 
(๓)  ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภรรยา หรือบุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังเปน

หนังสือ กรณีที่ผูมีสิทธิย่ืนคําขอมีเหตุจําเปน ในกรณีดังตอไปน้ี 
(ก)  เจ็บปวยจนไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเองได 
(ข) เปนคนสูงอายุหรือเปนบุคคลทุพพลภาพไมสะดวกในการเดินทาง 
(ค)  เดินทางไปตางประเทศโดยมีกิจธุระจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดและ

ไมอาจมาย่ืนคําขอไดภายในกําหนดเวลา ๑ ป ตามมาตรา ๒๒ 
(ง)  เหตุจําเปนอยางอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบกําหนดเปนรายกรณี 

คําขอตองเปนไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด โดยมีเอกสารและหลักฐานดังตอไปน้ีแนบมา
พรอมคําขอดวย 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิย่ืนคําขอเปนผูเสียหาย 
(ก)  บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรหรือหลักฐาน

แสดงตัวของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 
(ข)  สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดที่ทางราชการออกให พรอมสําเนา จํานวน ๑ 

ชุด กรณีผูเสียหายเปนผูเยาว 
(ค)  ใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือ

นามสกุล 
(ง)  สําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจที่ไดมีการรองทุกข 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิย่ืนคําขอเปนทายาทโดยชอบธรรมของผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญา  
ใหย่ืนคําขอและเอกสารเกี่ยวกับผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาดังกลาวขางตน พรอมย่ืนเอกสารและ
หลักฐานดังตอไปน้ีไปดวย 



๒๒ 
 

(๑)  บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรหรือหลักฐานแสดง
ตัวของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดของผูมีสิทธิย่ืนคําขอ พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 

(๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูเสียหายหรือจําเลย และสําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
ย่ืนคําขอ พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 

(๓)  ทะเบียนสมรส พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด กรณีผูมีสิทธิย่ืนคําขอเปนสามีหรือ
ภรรยา 

(๔)  ใบมรณะบัตรของผูเสียหายหรือจําเลยซึ่งถึงแกความตายพรอมสําเนาจํานวน ๑ 
ชุด 

(๕)  สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเกี่ยวกับการจัดการมรดก (ถามี) 
ในการย่ืนคําขอแทน ผูย่ืนคําขอตองย่ืนเอกสารและหลักฐานของผูมีสิทธิย่ืนคําขอตองแนบ

เอกสารและหลักฐานดังตอไปน้ีดวย 
(๑)  ในการย่ืนคําขอแทนโดยผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล 

(ก)  บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรหรือหลักฐาน
แสดงตัวของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดของผูย่ืนคําขอแทน พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 

(ข)  เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการมีอํานาจปกครองผูเยาว พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ชุด กรณีผูมีสิทธิย่ืนคําขอเปนผูเยาว (ถามี) 

(ค) สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลที่ใหผูมีสิทธิย่ืนคําขอเปนผูไรความสามารถ
และแตงต้ังผูย่ืนคําขอแทนเปนผูอนุบาล (ถามี) 

(๒)  ในการย่ืนคําขอแทนโดยผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภรรยา  
(ก) บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรหรือหลักฐาน

แสดงตัวของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดของผูย่ืนคําขอแทน พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 
(ข)  สําเนาทะเบียนสมรส กรณีผูมีสิทธิย่ืนคําขอเปนสามีหรือภรรยา 
(ค)  สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิย่ืนคําขอและผูย่ืนคําขอแทน 
(ง)  สําเนาเอกสารการรับรองบุตร (ถามี) 
(จ)  เอกสารแสดงเหตุจําเปนที่ทําใหผูมีสิทธิย่ืนคําขอไมสามารถมาย่ืนคําขอดวย

ตนเอง 
(๓)  ในการย่ืนคําขอแทนโดยผูไดรับการแตงต้ังโดยหนังสือ 

(ก)  บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บัตรหรือหลักฐาน
แสดงตัวของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดของผูย่ืนคําขอแทน พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 

(ข) เอกสารหรือหลักฐานแสดงเหตุจําเปนที่ทําใหผูมีสิทธิย่ืนคําขอไมสามารถมา
ย่ืนคําขอดวยตนเอง 

(ค)  หนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือแตงต้ังใหเปนผูย่ืนคําขอแทน 
คําขอที่ไดย่ืนตอเจาหนาที่ของสํานักงาน ใหถือวาไดมีการย่ืนคําขอตอคณะกรรมการแลว 
เมื่อสํานักงานไดรับคําขอแลว ใหเจาหนาที่ออกใบรับคําขอใหแกผูย่ืนคําขอไวเปนหลักฐาน 
ใบรับคําขอจะตองมีขอความแสดงวัน เดือน ป เลขที่รับคําขอ ช่ือและตําแหนงของเจาหนาที่ผู

รับคําขอ 



๒๓ 
 

คําขอที่สํานักงานไดรับไวแลว ใหผูอํานวยการจัดใหมีการบันทึกการรับคําขอไวในสมุดบันทึก
การรับคําขอ 

สมุดบันทึกการรับคําขออยางนอยตองระบุ วัน เดือน ป เลขที่รับคําขอ ช่ือและที่อยูของผูย่ืน
คําขอ รวมทั้งช่ือและตําแหนงของเจาหนาที่ผูบันทึก 

กอนมีการออกใบรับคําขอและบันทึกการรับคําขอไวในสมุดบันทึกการรับคําขอใหเจาหนาที่
ตรวจสอบรายการตามคําขอใหครบถวนและถูกตองตามแบบที่สํานักงานกําหนด และมีเอกสารหลักฐาน
ตามที่กําหนดในระเบียบน้ี 

คําขอใดที่มีรายการไมครบถวนหรือไมถูกตองตามแบบที่สํานักงานกําหนดหรือมีเอกสารไม
ครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี ใหเจาหนาที่แจงใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตองเสียกอนมี
การออกใบรับคําขอและบันทึกในสมุดบันทึกการรับคําขอ 

ในกรณีที่มีขอขัดของเพียงเล็กนอย ใหเจาหนาที่รับคําขอน้ันไวดําเนินการตามระเบียบน้ีกอนก็
ได แตตองแจงใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่เจาหนาที่กําหนด แตตองไมเกินสิบหา
วัน นับแตวันที่รับคําขอ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหย่ืนคําขอขยายระยะเวลาตอผูอํานวยการ เพื่อพิจารณา
อนุญาตเปนครั้งๆ ไป ครั้งละไมเกินเจ็ดวัน แตไมเกินสามครั้ง 

การดําเนินการดังกลาวใหมีการบันทึกในสมุดบันทึกการรับคําขอ 
ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ การรับคําขอและพิจารณาคําขอในการน้ี

ผูอํานวยการจะออกระเบียบเกี่ยวกับสารบบของเรื่องเพื่อเปนหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ในสํานักงานก็ได  ทั้งน้ี จะใชบังคับไดเมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

๒.๓.๓ การตรวจสอบและการสอบสวนคําขอในชั้นพนักงานเจาหนาที่ 
  เมื่อสํานักงานไดรับคําขอใดแลว ใหผูอํานวยการมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่คนใด

คนหน่ึงตรวจสอบคําขอและสอบสวนขอเท็จจริงในการพิจารณากําหนดคาตอบแทน คาทดแทน และ
คาใชจายโดยเร็ว แลวใหเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาตอไป 

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการสอบสวนขอเท็จจริง ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการในการแสวงหาขอเท็จจริงดังตอไปน้ี 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของผูมีสิทธิย่ืนคําขอหรือของ

พยานบุคคล หรือพยานผูเช่ียวชาญที่ผูมีสิทธิย่ืนคําขอกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่
ไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเพื่อประวิงเวลา 

(๓) ขอเท็จจริงหรือความเห็นจากผูมีสิทธิย่ืนคําขอ พยานบุคคล หรือพยาน
ผูเช่ียวชาญ 

(๔)  ออกไปตรวจสถานที่ 
ใหพนักงานเจาหนาที่สอบปากคําของผูมีสิทธิย่ืนคําขอหรือบุคคลใดที่ทราบถึง

ขอเท็จจริงโดยเร็ว 
ในการสอบปากคําผูมีสิทธิย่ืนคําขอหรือพยาน ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการบันทึก

ถอยคําไว เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็ไดและให
ผูใหถอยคํา ผูบันทึกถอยคํา และพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือช่ือรับรองไวเปนหลักฐาน ถาบันทึกถอยคําน้ัน
มีหลายหนาใหลงลายมือช่ือกํากับไวทุกหนา 



๒๔ 
 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลวใหทํารายงานการตรวจสอบ
และสอบสวนเสนอตอผูอํานวยการ โดยสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานพรอมทั้งความเห็นของตน
ประกอบรายงานการตรวจสอบและสอบสวน 

เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานการตรวจสอบและสอบสวนตามวรรคหน่ึง ใหทํา
ความเห็นหรือขอสังเกตใหเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอตอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

ในกรณีที่มีเหตุอันควร ผูอํานวยการอาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ
หรือสอบสวนเพิ่มเติมก็ได 

๒.๓.๔ วิธีพิจารณาคําขอ 
 การพิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการอาจเรียกใหผูมีสิทธิย่ืนคําขอมา

ใหปากคําเพิ่มเติม หรือใหมีการสอบพยานบุคคลหรือพยานผูเช่ียวชาญ หรือตรวจสอบขอมูลเอกสาร วัตถุ 
หรือสถานที่ ก็ได 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจมอบหมาย
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการแทนแลวรายงานใหทราบก็ได 

เรื่องใดที่คณะกรรมการหรือผูอํานวยการเห็นวามีความสําคัญหรือมีความจําเปน
เรงดวนอาจใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการโดยไมตองเสนอตอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาก็ได 

๒.๓.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจายคาตอบแทนแกผูเสียหาย และคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

ใหมีคณะอนุกรรมการ เรียกวา “คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจาย
คาตอบแทนแกผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา” ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรอง
คําขอ และใหความเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายตอ
คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบดวยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
อื่นซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร สหเวชศาสตร นิติศาสตร 
สังคมศาสตร การสืบสวนสอบสวนหรือการเงินการคลัง โดยใหมีจํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน
และอาจมีหลายคณะก็ได 

ใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการหรือลูกจางซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสังกัด
สํานักงานคนหน่ึงเปนเลขานุการและจะใหมีผูชวยเลขานุการคนหน่ึงหรือหลายคนก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเลขานุการมีหนาที่เสนอความเห็นตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป ผูซึ่งพนจาก

ตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๒๐ ประธานอนุกรรมการและ

อนุกรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
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(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่อนุกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่กลาวมาขางตน เปนอนุกรรมการแทนได และใหผูไดรับการแตงต้ังแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

การประชุมของคณะอนุกรรมการตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดใหอนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุม อนุกรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

๒.๓.๖ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
 เมื่อไดรับรายงานการตรวจสอบและสอบสวนจากผูอํานวยการแลวคณะอนุกรรมการ

อาจกําหนดวันใหผูมีสิทธิย่ืนคําขอมาใหถอยคําช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานหรือไมก็ได 
 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นควรใหผูมีสิทธิย่ืนคําขอมาใหถอยคํา ใหสํานักงานแจง

ใหผูน้ันทราบลวงหนาอยางนอยเจ็ดวัน เวนแตจะมีกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนจะแจงกําหนดวันใหทราบ
ลวงหนานอยกวาเจ็ดวันก็ได 

 เมื่อการพิจารณารายงานการตรวจสอบและสอบสวนเสร็จสิ้น ใหคณะอนุกรรมการทํา
ความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการพรอมดวยเหตุผลเสนอเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 ถาอนุกรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวใน
ความเห็นและขอเสนอแนะตามวรรคหน่ึงได 

๒.๓.๗ การพจิารณาและการวนิจิฉยัของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

เมื่อคณะกรรมการไดรับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแลว  
ใหคณะกรรมการพิจารณามีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

ใหผูอํานวยการแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหแกผูย่ืนคําขอทราบโดยเร็ว 
ในกรณีที่ผูมีสิทธิย่ืนคําขอไมพอใจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผูมีสิทธิย่ืนคําขอ

อาจใชสิทธิอุทธรณตอศาลอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 

๒.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย วิธีการเบิกจายเงิน ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 



๒๖ 
 

 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหจายเงินคาตอบแทนผูสียหายหรือคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยแลว ใหสวนราชการผูเบิกแจงผูย่ืนคําขอเพื่อขอรับเงินคาตอบแทน หรือคาทดแทนและคาใชจาย
พรอมกับการแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
 ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอ อุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการและศาลอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยแลว 
ใหสวนราชการผูเบิกแจงผูย่ืนคําขอทราบถึงคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณเพื่อขอรับคาตอบแทน คาทดแทน
หรือคาใชจาย 
 การจายเงินตามระเบียบน้ีตองมีหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการไวเพื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 
 
๓. สรุปแนวทางในการบรหิารเพือ่การพจิารณาตดัสนิใจและสิ่งที่ตองพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 
 จากแนวคิด/ทฤษฎี และกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงกลาวไวขางตนนั้น 
ผูเขียนไดนํามาวิเคราะห เพื่อแกปญหา ดังนี้ 
 

๓.๑ การเขาถึงสิทธิ/เขาถึงบริการ ไดอยางทั่วถึง  
จากประสบการณในการดําเนินงานพบวาสาเหตุที่ทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงสิทธิ/

เขาถึงบริการ ไดอยางทั่วถึง มีหลายประการ แตที่สําคัญ คือ 
๓.๑.๑ ประชาชนไมทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย 
๓.๑.๒ ทราบแตใชสิทธิไมทันตามระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย 
๓.๑.๓ ไดรับการแจงสิทธิ แตตองเดินทางเพื่อไปใชสิทธิและย่ืนคําขอรับการชวยเหลือเยียวยา 

ณ สถานที่ ที่กําหนดไว ไดแก สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด  หรือสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแก
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งการเดินทางอาจไมสะดวก และมี
คาใชจาย  

๓.๑.๔ ประชาชนไมเช่ือมั่น หรือไมแนใจวา จะไดรับเงินชวยเหลือเยียวยาจริงหรือไม หรือจะ
ไดจํานวนเทาใด จะคุมค ากับ เวลา หรือคาใชจ ายที่ จะตอง เสียไปจากการ เ ดินทาง เพื่ อ ไป ย่ืน 
คําขอขอรับการชวยเหลือเยียวยาหรือไม  

ขอเสนอทางเลอืกเพือ่การตดัสนิใจในการแกปญหา เมื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา ประกอบ
กับแนวคิด/ทฤษฎี กฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ขางตนแลว จึงเสนอทางเลือกในการแกปญหา ดังน้ี  

ทางเลือกที่ ๑ ประชาสัมพันธ/รณรงค/เผยแพร ความรูเกี่ยวกับสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  และชองทางการย่ืน
คําขอใชสิทธิ ผานสื่อประเภทตาง ๆ ซึ่งควรจะครอบคลุมสื่อหลายประเภท เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
อยางทั่วถึง กวางขวางทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  โดยทางเลือกน้ี มี ขอดี – ขอเสีย คือ 

ขอดี 
 (๑) การทําประชาสัมพันธ/เผยแพร ความรูน้ัน ทําไดหลายวิธี หลายชองทาง สามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง และกวางขวางในทุกพื้นที่ 
ขอเสีย 
 (๑) การประชาสัมพันธ ถาจะทําใหไดผลดี ติดหู ติดตา ติดใจ ประชาชน และสามารถ

ครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง กวางขวางทั่วประเทศแลว ตองใชสื่อที่คนนิยมบริโภค เชน โทรทัศน  
วิทยุ ซึ่งตองเปนชอง และชวงเวลาที่ประชาชนนิยมดูดวย หรือหนังสือพิมพ ที่ประชาชนทั่วไปนิยมอาน เมื่อ



๒๗ 
 

เปนเชนน้ัน ตองใชงบประมาณจํานวนมาก และที่ผานมาไมคอยไดรับงบประมาณในการดําเนินงานดานน้ี 
หรือไดรับก็นอยมาก ไมสามารถทําใหเกิดผลลัพธ หรือผลกระทบในวงกวางได  

 (๒) ไมมีความย่ังยืน ประชาชนสวนใหญจะจําไดเฉพาะในชวงที่มีการประชาสัมพันธ 
รณรงค เผยแพรเทาน้ัน หากไมทําอยางตอเน่ือง ก็จะไมเกิดผลเทาที่ควร  

 (๓) สิ้นเปลืองงบประมาณ และอาจไมมีความคุมคา 
ทางเลือกที่ ๒ ประสานความรวมมือกับเครือขาย ซึ่งมีการดําเนินงานที่สอดคลองและ

เช่ือมโยงกันได หรือเปนหนวยงาน หรือองคกรที่มีการใหบริการประชาชนอยางครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ 
โดยหารือรวมกันในระดับนโยบาย และตกลงแนวทางการบูรณาการในทางปฏิบัติรวมกัน โดยอาจทําเปน
บันทึกขอตกลงรวมกันก็ได สําหรับแนวทางน้ีมี ขอดี – ขอเสีย ดังน้ี 

ขอดี  
  (๑) การบริหารงานแบบเครือขายชวยเพิ่มจํานวนผูปฏิบัติงานใหกับภาครัฐ บุคลากร
เหลาน้ีเปนผูมีประสบการณ ในการแกไขสถานการณจากขอมูลสะทอนกลับตาง ๆ ไดเปนอยางดี เมื่อนําเอา
หลักการสื่อสารที่ดีและเครื่องมือบริหารจัดการองคความรูมาชวยทําใหสามารถขยายการติดตอกับ
ผูรับบริการไดกวางขวางย่ิงข้ึน สามารถเขาถึงขอมูลสวนตัวและรับรูเจตคติของผูรับบริการ ซึ่งกระตุนใหเกิด
นวัตกรรมและการตอบสนอง รวมถึงผลสําเร็จของการนําไปปฏิบัติอยางแพรหลายไดรวดเร็วมากข้ึน ดังน้ัน 
เครือขายจึงสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากโอกาสในการเขาถึงฐานความรูที่
กวางกวาองคความรูที่มีอยูภายในแตละองคการ  
  (๒) การบริหารงานแบบเครือขายกอใหเกิดความรวดเร็วและคลองตัวมากกวาแบบยึด
สายบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน เครือขายชวยใหสามารถตัดลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เย่ินเยอ และชวยให
สามารถตอบสนองตอสถานการณไดอยางรวดเร็ว   
  (๓) การบริหารงานแบบเครือขายยังชวยใหหนวยงานสามารถเพิ่มผลิตภาพไดเมื่อ
จํานวนแรงงานที่ตองการมีมากกวาตําแหนงงานที่เปดรับ ในขณะที่ผูบริหารภาครัฐตองเผชิญกับนโยบาย
จํากัดอัตรากําลัง เพื่อลดขนาดของระบบราชการ  
  (๔) แนวทางการบริหารงานแบบเครือขายสามารถชวยในการขยายการเขาถึงบริการ
โดยไมตองใชงบประมาณมากมาย ดวยการพึ่งพาหุนสวนการงาน ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐดวยกัน และที่
ไมใชหนวยงานภาครัฐในการบูรณาการความรวมมือเพื่อใหบริการแกประชาชน  
  (๕) เครือขายสามารถขจัดขอจํากัดในเรื่องพื้นที่รับผิดชอบ 
  (๖) การเขาถึงบริการ ยังหมายถึงการใชงานเครือขายเพื่อเช่ือมตอไปถึงผูรับบริการของ
ภาครัฐไดกวางและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
  (๗) สามารถดึงผูเช่ียวชาญที่มีความรูเฉพาะดานอยางลึกซึ้งมาทํางานรวมกันและ
กระตุนใหเกิดการคนพบสิ่งที่มีคุณคาเมื่อตองรวมทํางานกับฝายอื่น ๆ 
  (๘) การบริหารงานแบบเครือขาย ทําใหองคการและกลุมบุคคลตาง ๆ ที่มีเปาหมาย
อยางเดียวกันมารวมประชุมเพื่อคนหาหลักการรวม หรือมองหาแนวทางในการแบงงานกันทําและการใช
ทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทุกฝายมากช้ึนกวาเดิม 
   
  
 



๒๘ 
 

 ขอเสีย 
  (๑) ผลการดําเนินงานที่ตกตํ่าซึ่งเกิดจากองคการใดองคการหน่ึง หรือจากการแตก
ความสัมพันธขององคการที่อยูภายในเครือขาย สามารถสรางความเสียหายและเปนอันตรายตอผลการ
ดําเนินงานโดยรวมทั้งหมด 
  (๒) การบริหารเครือขายที่ประสบผลสําเร็จตองอาศัยการจัดการชุดของทักษะ
เทคโนโลยี การจัดการความไมสมมาตรของสารสนเทศ และประเด็นทางดานวัฒนธรรม ผูบริหารเครือขาย
จะตองควบคุมสิ่งทาทายที่เกิดจากการบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย ซึ่งไดแก การประสานเปาหมายใน
ทิศทางเดียวกัน การกํากับดูแลและตรวจตราอยางทั่วถึง การปองกันการสื่อสารที่ลมเหลว การประสานงาน 
ระหวางหุนสวนจากหลากหลายแหง การจัดการความตึงเครียดที่เกิดจากการแขงขันและการใหความ
รวมมือ การแกไขปญหาขอมูลไมครบถวน และการขาดแคลนสมรรถนะ 
  (๓) ความบกพรองในการกํากับดูแลและตรวจตราอยางทั่วถึง เปนเหตุใหตองรับมือ
และตอบโตปญหาตาง ๆ อยางเกินพอดี รวมถึงความพยายามในการกาวกายลวงลูกการปฏิบัติงานของ
หุนสวน 
  (๔) ความบกพรองในการประสานเปาหมายของหุนสวนภายในเครือขายใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  (๕) ประเด็นเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่เปนความลับ การใหบริการเชิงบูรณาการตอง
อาศัยขอมูลและการจัดเก็บ รวมทั้งการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนและใชงานสารสนเทศของประชาชน
และผูรับบริการในรูปแบบดิจิทัลระหวางผูใหบริการภาครัฐ ภาคเอกชน และผูใหบริการที่เปนองคการไม
แสวงหากําไร แมการแลกเปลี่ยนและใชงานสารสนเทศขามระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันก็ยังเปน
ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากพอสมควร 

การตัดสินใจแนวทางเลือก 
 จากแนวทางเลือกที่เสนอมา ๒ แนวทาง เมื่อพิจารณาและวิเคราะหทั้งจากสาเหตุของ

ปญหา และแนวคิด/ทฤษฎี ขอดี – ขอเสีย แลว เห็นควรเลือกแนวทางที่ ๒ ประสานความรวมมือกับ
เครอืขาย เน่ืองจากทางเลือกที่ ๑ อาจจะสามารถแกปญหาไดเพียงบางสวน คือ ปญหาที่เกิดจากสาเหตุ ขอ 
๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ สวนปญหาที่เกิดจากสาเหตุ ขอ ๓.๑.๓ และ ๓.๑.๔ อาจไมสามารถแกได แตถาเลือก
แนวทางที่ ๒ มีแนวโนมวานาจะสามารถแกปญหาอันเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ทั้ง ๔ ประการไดครบถวน และ
มีขอดีมากกวาขอเสีย สวนขอเสียที่อาจเกิดข้ึน ก็สามารถหาแนวทางปองกัน หรือจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงไวลวงหนาได 

 
๓.๒ การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม 

 ที่ผานมาในการใหบริการไดมีการกําหนดมาตรรฐานการใหบริการไวอยางชัดเจน และมีการ
บทวนแกไขปรับปรุง จนกระทั่งปจจุบันมีมาตรฐานการใหบริการอยูที่ ๑๐๘ วัน แตในความเปนจริงก็ยังไม
สามารถดําเนินการไดตามมาตรฐาน รอยละ ๑๐๐ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก 
 
 (๑) มีกระบวนการดําเนินการหลายข้ันตอน และเกี่ยวของกับสวนอื่นดวย ทําใหสงผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน หากสวนใดไมสําเร็จ หรือลาชา ก็จะสงผลกระทบถึงกระบวนการ/ข้ันตอนของสวนอื่น ๆ ให
ลาชา หรือไมสําเร็จตามไปดวย 
 (๒) กระบวนการ/ข้ันตอน ที่ดําเนินการน้ัน มีทั้งที่ควบคุมได และอยูนอกเหนือการควบคุม    
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 (๓) ประชาชนไมสะดวกในการติดตอ เน่ืองจากเมื่อทราบสทิธิแลวตองเดินทางไปติดตอเพื่อย่ืน
คําขอ ณ จุดบริการที่มีอยู ซึ่งตองเดินทางทําใหมีคาใชจาย นอกจากน้ี เสนทางการคมนาคมอาจไมสะดวก 
 (๔) มีปริมาณคดีที่ตองดําเนินการเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ เปน
ลําดับอยางตอเน่ือง ทําใหบุคลากรที่มีอยูไมสามารถดําเนินการไดทัน จึงเกิดความลาชา 

ขอเสนอทางเลอืกเพือ่การตดัสนิใจในการแกปญหา เมื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา ประกอบ
กับแนวคิด/ทฤษฎี กฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ขางตนแลว จึงเสนอทางเลือกในการแกปญหา ดังน้ี  

ทางเลือกที่ ๑  การใชทรัพยากรภายนอก หรือ Outsourcing  การจะเลือกวิธี Outsourcing 
มาใชหรือไมน้ัน สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ ตอง แยกใหออกและชดัเจนวา กิจกรรมสวนใดเปนกิจกรรมหลักของ
องคกร และกิจกรรมสวนใดเปนกิจกรรมเสริม ไมเชนนั้นแลว ปญหาตางๆ จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย 
โดยเฉพาะงานดานบรกิาร ตองวเิคราะหตนทนุใหมคีวามชดัเจนระหวางการทาํเองกับการจางทําวา วิธีการ
ใดจะถกูกวากนั การเลอืกบรษิทัทีจ่ะจาง ก็ตองเปนบรษิทัทีน่าเชือ่ถือ และเคยมผีลงานปรากฏเดนชัด และ
ที่สําคญั จะตองคาํนงึถงึผลกระทบกระบวนการสายโซแหงคุณคา (Value Chain) ขององคกรในการสงมอบ
คุณคาแกลูกคา ทั้งน้ี เน่ืองจากวิธี Outsourcing จะมีทั้งขอดีและขอเสีย (สิทธิชัย ฝรั่งทอง กรุงเทพธุรกิจ 
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘) 

             ขอดี 
(๑) ชวยลดภาระคาใชจายขององคกร ทําใหกระแสเงินหมุนเวียนในองคกรมีสภาพ

คลองตัวมากย่ิงข้ึน  
(๒) ชวยเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานตางๆ จะ

เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง 
(๓) ชวยใหพนักงานมีโอกาสใชศักยภาพของตนเองไดเต็มที่ เ น่ืองจากจะมีการ

สับเปลี่ยน โยกยายพนักงานจากสวนเดิม ไปในสวนงานใหม ทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ตองาน 

(๔) สามารถควบคุมตนทุนการดําเนินงานใหตํ่าลง และขจัดตนทุนที่จะกอใหเกิดความ
ลมเหลวในเบื้องตนได 

(๕) องคกรสามารถขยายธุรกิจดวยการใชทรัพยากรที่มีอยู กอใหเกิด Business line 
เพิ่มข้ึน และสอดคลองตามวัตถุประสงคขององคกร  

(๖) ชวยใหองคกรสามารถผลักภาระการลงทุนทางดานเทคโนโลยีตางๆ ใหกับบริษัท
วาจางได 

ขอเสีย 
(๑) ประสิทธิภาพการทํางานของบริษัทที่ Outsourcing มักจะมีการเปลี่ยนทีมทํางาน

บอย อาจทําใหขาดทักษะความชํานาญตอเน่ืองในระบบการดําเนินงานของผูวาจาง 
(๒) ความรูสึกผูกพัน และความรับผิดชอบตอองคกรของพนักงานที่วาจางเขามามีนอย 

เ น่ืองจาก ลักษณะงานเปนการทําสัญญาวาจางระยะสั้น ทําใหพนักงานบางสวนไมรูสึกวาถูก 
จูงใจตอการทํางาน 

(๓) เกิดชองวางความขัดแยงในการทํางานรวมกันระหวางพนักงานขององคกรกับ
พนักงานที่วาจางเขามา ซึ่งจะสงผลเสียตอลูกคาและผูมาติดตอกับองคกร 
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(๔) มีความเปนไปไดที่บริษัทที่องคกรจางเขามา มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก 
บุคลากรที่ไมมีประสิทธิภาพดีพอ ทําใหคุณภาพของบุคลากรตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไว 

(๕) หากพิจารณาไมชัดเจนระหวางกิจกรรมหลกัและกิจกรรมเสริมขององคกร จะทําให
องคกรเสียความสามารถในการแขงขัน และกลายเปนจุดออนระยะยาวสําหรับองคกร 

นอกจากน้ี ยังมีขอเสียอื่น ๆ อีก เชน 
(๖) ความลับขององคกรรั่วไหลไปสูบุคคลนอกองคกร เน่ืองจากพนักงาน Outsource 

ไมถือเปนบุคคลในองคกร และเขาอาจจะรับทําใหองคกรรอิ่นไปพรอมๆกันก็เปนได 
(๗) ควบคุมไมไดอยางใจ รายละเอียดปลีกยอยจะไมรูดีเทาพนักงานที่เราคัดเอง 
(๘) กรณีองคกรจางบคุลากรเองในลักษณะของการจางเหมาบริการ พนักงานก็มักจะไม

มีความผูกพัน หรือจงรักภักดีตอองคกร เน่ืองจากมีความไมมั่นคงตออาชีพ ซึ่งทําใหชอบลาออกบอยเพราะ
ลวนแลวแตอยากเปนบุคลากรขององคกรอยางเต็มตัวทั้งน้ัน เน่ืองจากจะไดสวัสดิการและเงินเดือนที่ดีกวา 
จึงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานเขาออกอยูตลอดเวลา อาจสงผลใหงานหยุดชะงัก เน้ืองานขาดตอน 
ตองมาเสียเวลาฝกงานกันใหมกับคนใหมบอยๆ   

 ทางเลือกที่ ๒ ประสานความรวมมือกับเครือขาย ซึ่งมีการดําเนินงานที่สอดคลองและ
เช่ือมโยงกันได หรือเปนหนวยงาน หรือองคกรที่มีการใหบริการประชาชนอยางครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ 
โดยหารือรวมกันในระดับนโยบาย และตกลงแนวทางการบูรณาการในทางปฏิบัติรวมกัน โดยอาจทําเปน
บันทึกขอตกลงรวมกันก็ได ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับ ขอ ๓.๒ ดังน้ัน จึงมีขอดี – ขอเสีย ไมแตกตางกัน 

 ทางเลือกที่ ๓ เสนอแกไขกฎหมาย/กฎกระทรวง/ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 ขอดี 
  (๑) เปนเครื่องมือที่ทําใหการดําเนินงานเปนเอกภาพ มีมาตรฐาน และมีความเขาใจ
ตรงกันตามที่กฎหมาย/กฎ/ระเบียบกําหนดไว 
  (๒) ทําใหการดําเนินงานมีความชัดเจน หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองตรงกัน 
  (๓) ชวยในการแกปญหาการบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดกระบวนการ/ข้ันตอน ใหมี
ความสั้น กระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพข้ึน สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ในโลกยุคไร
พรมแดน และรองรับการเกิดประชาคมอาเซียน 

 ขอเสีย 
  (๑) การพัฒนา/แกไข/ปรับปรุง กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ เปนเรื่องที่มีกระบวนการ
ดําเนินงานหลายข้ันตอน โดยเฉพาะถาเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะย่ิงมีความยุงยาก ซับซอน และ
ใชระยะเวลาดําเนินการนานพอสมควร เน่ืองจากตองผานการพิจารณาของรัฐสภาดวย ซึ่งการแกไข
กฎหมายมักจะไมทันตอเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางทันทวงที 
  (๒) หากไมมีมาตรการ/กลไกที่ดีพอในการบังคับใช ก็มักจะไมไดผลตามเจตนารมณ 
หรือวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
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การตัดสินใจแนวทางเลือก 
 จากแนวทางเลือกที่เสนอมา ๓ แนวทาง เมื่อพิจารณาและวิเคราะหทั้งจากสาเหตุของ

ปญหา และแนวคิด/ทฤษฎี ขอดี – ขอเสีย แลว ในการแกปญหาสําหรับขอน้ี อาจตองใชวิธีผสมผสานทั้ง ๓ 
แนวทาง แลวแตกรณี กลาวคือ เปนการแชรทรัพยากรรวมกัน ในดานบุคลากร สถานที่ อุปกรณการ
ดําเนินงาน แตในขณะเดียวกันองคกรอาจตองจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานใหกับองคกรความ
รวมมือดวย จึงคลายกับเปนการบริหารกึ่งประสานงานเครือขาย กึ่ง Outsourcing ซึ่งอาจเปนหนวยงาน
ภาครัฐดวยกัน หรือองคกรเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือองคกรอื่นใดที่มี
ความเหมาะสมก็ได และในบางเรื่องอาจไมสามารถดําเนินการไดหากไมแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวของ เชน 

 - ความไมสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน อาจพัฒนาความรวมมือกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหสถานีตํารวจทั่วประเทศสามารถรับคํารองขอรับการชวยเหลือเยียวยา  
ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ได เพื่อเปนการใหบริการแบบ One stop service ที่สามารถใหบริการแกประชาชนไดในจุดเดียว เปนการ
ประหยัดเวลา คาใชจาย และอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ยุติธรรม 
และเปนธรรมมากข้ึน เพราะความลาชาหมายถึงความไมยุติธรรมและไมเปนธรรรมน่ันเอง ทั้งน้ี อาจตองมี
การพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเช่ือมโยงขอมูลถึงกันไดอยางเปนระบบ ก็จะทําใหการ
ดําเนินงานมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน แตอยางไรก็ตาม อาจตองมี
คาใชจาย หรือสนับสนุนงบประมาณบางสวนใหแกองคกรที่รวมมือดวย หรือข้ึนอยูกับขอตกลงรวมกัน  

 - กรณีจํานวนปริมาณคดีที่เพิ่มมากข้ึน อาจใชวิธีการ Outsource สถาบันการศึกษา 
คณะ/สาขา วิชานิติศาสตร และมีเครือขายของสถาบันทั่วประเทศ เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณงานที่ไดมี
การกระจายอยูในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะสงผลถึงมาตรฐานการดําเนินงาน และการกํากับดูแลให
เปนไปตามมาตรฐาน ทั้งน้ี องคกรตองมีการกําหนดขอบเขตงานที่จะจางใหสถาบันการศึกษาดําเนินงาน 
และมาตรฐานงานใหชัดเจน     

    - ในบางกรณีที่ตองการลดระยะเวลา/ข้ันตอน อาจตองมีการแกไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ เชน ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ หรือการจายเงิน เปนตน 

 
๔. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด 
 ๔.๑ ความไมคุมคากับเวลา หรืองบประมาณที่เสียไป 
  ๔.๒ ประสิทธิภาพการใหบริการไมเพิ่มข้ึน 
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“พระราชบัญ ติค าตอบแทนผู เ สียหาย และค าทดแทนและคา ใช จ ายแก จํ า เลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔”. (๒๕๔๔, ๑๒ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๔ ก. หนา 
๒๓ – ๓๑. 

“ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
วาดวยการย่ืนคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอ คาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๔๕”. 
(๒๕๔๖, ๑๒ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๓๐ ง. หนา ๑๘ – ๓๑. 

“ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
วาดวยการย่ืนคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอ คาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจาย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘”. (๒๕๔๘, ๒๑ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง. หนา 
๓๑ – ๓๒. 

“ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
วาดวยการย่ืนคําขอ และวิธีพิจารณาคําขอ คาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจาย (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๔”. (๒๕๕๔, ๘ มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๔ ง. หนา ๑๒ 
– ๑๔. 

 
สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส 
จักรกฤษณ แรทอง. การ Outsource. www.nextproject.net/contents/?๐๐๐๒๖. (๒๕๕๗,กุมภาพันธ 

๑๖).   
ชมัยพร  วิเศษมงคล. Outsourcing……. การจางใหคนอื่นทํางานแทน. http://cms.sme.go.th/ 

cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=๐ ๑ -ARTICLE-๑ ๗ ๑ ๑ ๐ ๙ & 
article_version=๑.๐. (๒๕๕๗,กุมภาพันธ ๑๖).   

http://www.nextproject.net/contents/?00026


๓๓ 
 

“พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”. (๒๕๔๖, ๙ 
ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก. thethailaw.com. (๒๕๕๗,กุมภาพันธ 
๑๔). 

OPDC. การบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี. http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/web_ blueprint/ 
blueprint๒/ data/good_ governance.doc. (๒๕๕๗,กมุภาพันธ ๑๔).  

Wikipedia. การจัดการภาครัฐแนวใหม. http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=oboy&  
month=๑๐-๒๐๐๙&date=๑๓&group=๒&gblog=๖. (๒๕๕๗,กุมภาพันธ ๙).   

 
 

 
 
 
 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=oboy&month=10-2009&date=13&group=2&gblog=6


 

 

ประวตัผิูเขยีนคูมือ 
 

ชื่อ – สกุล   นางจันทรชม จินตยานนท 

สถานที่ทํางานปจจุบัน  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ที่อยูที่สามารถติดตอได  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
    ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ช้ัน ๒ 
    ถ. แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐ 
ประวัติการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
     - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง 
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    ระดับปริญญาโท 
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร สาขาการปกครอง 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประสบการณในการทํางาน 

- ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๑  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการกองสงเสริมสิทธิและ  
เสรีภาพ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

- ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดํารงตําแหนง  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสงเสริม 
สิทธิและเสรีภาพ (นักวิชาการยุติธรรม 9 ชช.) 

- ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปจจุบัน  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานชวยเหลือทางการ 
เงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา   

ผลงานทางวิชาการ 
- การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร(วิปรัฐบาล) 

ในกระบวนการนิติบัญญัติไทย 
- แนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
- การเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 

- การสรางกลไกเพื่อใหมีการนําแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิตกิารชวยเหลือเยยีวยาผูเสยีหายและจําเลยในคดอีาญา 
 



ภาพรวมเทียบ ป ี2555 2556 และ 2557

ปีงบประมาณ ผู้ย่ืน
ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ราย)

ผลการเบกิจ่ายเงนิจริง
(ราย)

จ านวนเงนิที่คณะกรรมการ
พิจารณาจ่าย (บาท)

ผลการเบกิจ่ายเงนิจริง(บาท)
งบประมาณที่

ได้รับ

2555 6,644              6,240                               3,297                               221,761,187.99                          206,304,698.43                          200,000,000     

2556 11,028            7,385                               3,449                               274,379,339.41                          267,646,039.45                          200,000,000     

2557 4,753              3,299                               2,281                               130,235,699.63                          131,701,468.80                          250,000,000     

รวม 22,425            16,924                             9,027                               626,376,227.03                          605,652,206.68                          650,000,000     
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ผูย้ืน่ ผลการพจิารณาของคณะกรรมการ (ราย) ผลการเบกิจา่ยเงนิจรงิ(ราย) จ านวนเงนิทีค่ณะกรรมการพจิารณาจา่ย (บาท) ผลการเบกิจา่ยเงนิจรงิ(บาท) งบประมาณทีไ่ดรั้บ



สถิตเิปรยีบเทียบจ ำนวนผู้ยื่น ป ี2555-2557
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

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

๒๕๕๕ 505         548          621          456          731          744          573          696          443          512          350          465          6,644         

๒๕๕๖ 454         751          682          813          1,031       946          946          1,296       1,032       965          997          1,115       11,028       

๒๕๕๗ 1,355      1,283       893          1,222       -           -          -          -           -           -          -          -           4,753         
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สถติเิปรียบเทยีบจำนวนคำขอทีค่ณะกรรมกรรมการพจิารณาจ าย ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 
 

ตลาคม พฤศจกายน ธนวาคม มกราคม กมภาพนธ มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน 
๑,๒๐๐  

๒๕๕๕ 
 

๑,๐๐๐ ๒๕๕๖ 
 
 

๘๐๐ 
๒๕๕๗ 

 
 
 

๖๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๐ 
 

ป ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

๒๕๕๕ ๗๐๒ ๑๘๑ ๔๔๙ ๗๑๘ ๙๒๗ ๖๔๓ ๓๐๖ ๖๑๕ ๓๒๒ ๔๖๘ ๓๐๙ ๖๐๐ ๖,๒๔

 ๒๕๕๖ ๓๑๓ ๔๒๗ ๖๐๖ ๖๓๗ ๘๔๕ ๖๒๖ ๔๐๑ ๖๒๙ ๗๘๖ ๙๒๔ ๖๒๖ ๕๖๕ ๗,๓๘

 ๒๕๕๗ ๘๐๙ ๖๘๒ ๑,๑๓

 

๖๗๐ - - - - - - - - ๓,๒๙

 



สถิตเิปรียบเทียบผลการจ่ายเงินของคณะกรรมการป ี2555-2557
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

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

2555 21,254,740.00   7,144,265.00         16,314,689.00      26,662,160.85      34,011,098.50      23,026,295.54      11,443,696.10      22,258,620.00      10,326,935.00      14,915,487.00      9,817,245.00         24,585,956.00      221,761,187.99   

2556 13,669,142.00   15,217,072.00       21,182,784.19      25,350,685.00      25,566,834.25      23,505,033.00      15,653,346.66      23,194,118.56      27,951,796.00      36,710,744.75      23,999,152.00      22,378,631.00      274,379,339.41   

2557 31,510,925.13   26,330,518.50       48,209,765.00      24,184,491.00      -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         130,235,699.63   

*หมายเหต ุตวัเลขตามแท่งกราฟ คือ จ านวนผู้ที่คณะกรรมการพิจารณา(ราย)
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สถิตเิปรียบเทียบผู้ที่ไดร้ับความช่วยเหลือจริงป ี2555-2557
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

Column1 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

2555 591         82           316         6             538         281         206         675         493         5             1             103         3,297      

2556 931         407         514         263         140         169         166         643         54           20           47           95           3,449      

2557 1,104      540         391         246         -          -          -          -          -          -          -          -          2,281      
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๑,๒๐๐
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สถิตเิปรียบเทียบจ ำนวนเงินจ่ำยจริงป ี2555-2557
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

Column1 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

2555 37,660,012.39      4,634,011.00        23,338,630.46      367,148.00           35,602,618.00      15,898,436.00      12,610,514.85      42,548,538.00      27,878,135.54      500,000.00           100,000.00           5,166,654.19        206,304,698.43  

2556 56,274,636.76      24,891,669.50      32,043,453.00      17,637,838.00      8,661,368.00        8,743,778.00        9,502,216.19        42,243,625.00      3,517,300.00        1,484,057.00        3,601,136.00        59,044,962.00      267,646,039.45  

2557 64,506,024.22      31,154,878.50      20,566,871.66      15,473,694.42      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        131,701,468.80  

*หมายเหต ุตวัเลขตามแทง่กราฟ คือ จ านวนผู้ที่ได้รับความชว่ยเหลอืจริง(ราย)
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Power point นาํเสนอ 
 



หลกัสตูรการบริหารงานตาํรวจช ัน้สงู รุ่นท่ี ๓๘ 

กองบญัชาการศกึษา 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 



 
 กระบวนการยุติธรรมในอดีต 

 ผลจากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก UN 

 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื้ นฐานเกี่ยวกับการ 

  อํานวยความยุติธรรมแก่ผูที้่ไดร้บัความเสียหาย 

  จากอาชญากรรมและการใชอํ้านาจโดยไม่ถูกตอ้ง 

  

ความสําคญัของคู่มอืการบริหารงาน 



 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

๒๕๔๐  ในมาตรา  ๒๔๕  บญัญติัว่า  “ผูเ้สียหายใน
คดีอาญามีสิทธิได้ร ับความคุ ้มครอง การปฏิบัติ ที่
เหมาะสมและค่าทดแทนและค่าตอบแทนที่จําเป็นจาก
รฐั  ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญติั” 

 พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทน
และค่าใชจ่้ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ความสําคญัของคู่มอืการบริหารงาน (ต่อ) 



 
    พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผ ูเ้สียหายและค่าทดแทน และค่าใชจ่้าย 

                 แก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 

 

พระราชบัญญัต ิ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 

และค่าใช้จ่ายแก่จาํเลยในคดอีาญา  

พ.ศ. 2544 

 

สาํนกังานช่วยเหลือทางการเงินแกผู่เ้สียหายและจาํเลยในคดีอาญา 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ                          กระทรวงยติุธรรม 



 
  

  ผู ้เ สียหายที่มายื่นคําขอเมื่อเ ทียบกับสถิ ติคดีอาญาของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติใน ๕ ฐานความผิดตามท้าย
พระราชบญัญัติค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ยงัมีสดัส่วนที่นอ้ย
มาก   คิดเป็น รอ้ยละ ๒๐.๘๑  
 ในจํานวนดงักล่าวไดร้ับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 

ใหไ้ดร้บัเงินค่าตอบแทน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐.๙๖  

ความสําคญัของคู่มอืการบริหารงาน (ต่อ) 



 
  

 เพือ่อธิบายลกัษณะงานและขั้นตอนการปฏิบติังาน(หนา้ท่ี) ท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัผูบ้ริหาร 

 เพื่ออธิบายสภาพปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและการ
บริหารงาน   

 เพือ่อธิบายหลกัการ/แนวคิดในการบริหารงาน 

  เพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหารเพื่อการพฒันา/ตดัสินใจ เกี่ยวกบั
การช่วยเหลือเยียวยาผูเ้สียหายในคดีอาญาและการบริหารงานดา้นการ
ช่วยเหลือเยียวยาผูเ้สียหายในคดีอาญา ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทัว่ถงึ และเป็นธรรม 

วตัถุประสงค์ของคู่มอืการบริหารงาน 



 
 บทบาทหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ/ลกัษณะงานและขั้นตอน

การปฏิบติังาน 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 อํานาจหนา้ที่ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย 
แก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

ความสําคญัของงานและการบริหารงาน 



 

ขั้นตอนการปฏบัิติงาน (หน้าที)่ สําหรับผู้บริหารรับผดิชอบ 

ผูเสียหาย 
ในคดีอาญา 

แผนภาพ ที่ ๑ กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงานชวยเหลือเยียวยาดานการเงินแกผูเสียหาย  
ในคดีอาญาตามพระราชบัญญตัิคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
๒๕๔๔ 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

เจาหนาที่
รับคําขอ  

แสวงหาขอเท็จจริง 
รวบรวมหลักฐาน 

ประมวลสรุป/
วิเคราะหเรื่อง 

 

ประชุม
คณะอนุกรรมการ  

สรุปความเห็นของสํานักงาน     
และคณะอนุกรรมการ 

 

 

 ประชุมคณะกรรมการ  

จัดทําและแจงคําวินิจฉัย 
 

 ผูย่ืนคําขอ                   
ไมพอใจผลคําวินิจฉัย 

 

 

ผูย่ืนคําขอแสดงตน        
และยืนยันการรับเงิน 

 

 ย่ืนอุทธรณตอศาล 
 

 

ผูย่ืนคําขอ          
ไดรับเงินเยียวยา 

 

จ่าย 

ไมจ่่าย 
 

จายเงินเยียวยา 
 

 



 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

รับคําขอ 
รอหลกัฐาน 

รายงานอน ุ

ระบุความเหน็ 

เข็นเขากรรมการ 

บริหารการจาย 
สุดทายไดเงิน 



 

การวเิคราะห์ปัญหา 

   ปัญหาทีเ่กิดข้ึน  

o การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

o การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ

เป็นธรรม 



 

  

 

 

 เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถงึสทิธไิดอยางทัว่ถึง สะดวก รวดเรว็  

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555  กรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ จึงไดมุงเนน

นโยบายการปฏบิตังิานเชิงรกุ  โดยไดมกีารประสานความรวมมอื 

อบรมใหความรูแกเจาหนาทีม่ลูนธิหินวยกูชีพกูภยั  

อบรมใหความรูแกพนกังานสอบสวนสงักดักองบญัชาการตาํรวจนครบาล  

อบรมใหความรูแกสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิจํานวน 88 สถาน ี  
 เพื่อเพิม่ชองทางการประชาสมัพนัธใหรบัทราบและสามารถแจงสทิธแิก

ผูเสยีหายอยางทั่วถงึ 

การใหประชาชนเขาถงึสทิธไิดอยางทัว่ถึง 



 

ภาพกจิกรรม โครงการเผยแพรสทิธผิูเสยีหายกับหนวยกูชีพกูภยัในสวนภมูภิาค (มูลนิธอิดุรสวางเมธาธรรมสถาน) 

วันพุธที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อ.เมือง จ.อดุรธาน ี



 

ภาพกิจกรรม โครงการเผยแพรสทิธผิูเสยีหายกบัหนวยกูชพีกูภัยในเครอืสวาง (มูลนธิสิวางบรบิรูณ) 

วันศุกรที ่๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบรุ ี



 

ภาพกิจกรรม โครงการเผยแพรสทิธผิูเสยีหายกบัหนวยกูชพีกูภัยในสวนภูมภิาค (ศูนยกูภัยพเิศษพงิคนคร)  

วันศุกรที ่๗ กันยายน ๒๕๕๕ อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 



 

ภาพกิจกรรม โครงการเผยแพรสทิธผิูเสยีหายกบัหนวยกูชพีกูภัยในสวนภูมภิาค (มูลนธิสิวางแผไพศาล)  

วันพฤหสับดีที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดประจวบครีขีันธ 



 
 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในสวนภูมิภาค จํานวน 10 คณะ ปฏิบัติงานผาน

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 10 จังหวัด ไดแก  

พระนครศรอียธุยา   ชลบุรี  

นครราชสมีา   ขอนแกน 

เชียงใหม   พิษณุโลก 

นครปฐม   สุราษฎรธาน ี   

สงขลา     ปตตาน ี
  เพื่อเปนการกระจายอํานาจการพิจารณากลั่นกรองการจายคาตอบแทนผูเสียหาย 

และคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดอีาญา ไดรวดเรว็ เปนธรรม ภายใตโครงการพัฒนา

ระบบการคุมครองสิทธิผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาเชิงรุก  

(Flagship Project) 

การจดัตัง้คณะอนกุรรมการฯ ในสวนภมูภิาค 



 

พระนครศรีอยธุยา 

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

ชลบุร ี

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

นครราชสีมา 

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

ขอนแกน 

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

เชียงใหม 

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

พิษณุโลก 

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

นครปฐม 

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

สุราษฎรธาน ี

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

สงขลา 

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

ปตตาน ี

ภาพการประชมุคณะอนปุระจําภมูภิาค 



 

ภาพการประชมุคณะกรรมการ 



  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดประสานความรวมมือกับสํานักงาน

ตํารวจแห งชาติ  ในการใหพนักงานสอบสวนทั่ วประเทศแจ งสิทธิตาม

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน

คดีอาญา พ.ศ. 2544  และจัดทําบันทึกแบบแจงขอเท็จจริงจากการสอบสวน

คดีอาญาใหแกผูเสียหายหรือทายาท เพื่อนําไปยื่นคําขอรับการชวยเหลือทาง

การเงินตามพระราชบัญญัตินี้ ไดที่สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย

และจําเลยในคดีอาญา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรือที่สํานักงานยุติธรรม

จังหวดัทั่วประเทศ รวมทั้งไดมกีารจดัโครงการเผยแพรความรูแกพนกังานสอบสวน

ทั้ง 9 ภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสรางความเขาใจในการแจงสิทธิ

ดังกลาว อยางจริงจังและเปนรูปธรรม 

 

นโยบายเชงิรกุ : ประสานความรวมมอืกบัสาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิ
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สถติิเปรียบเทียบ 



ผลลพัธ์หลงัการประสานความร่วมมือ 

                                          กบัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ   
      แสดงกราฟการเปรยีบเทียบใหเ้ห็นการเพิ่มขึน้ของผู ้ยื่นคําขอและผลการพิจารณาคําขอ
คณะกรรมการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ หลงัจากทีม่กีารใชใ้บแจง้สทิธจิากปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ พบว่าปรมิาณเพิม่ขึน้ท ัง้ผูย้ืน่คําขอและผลการพจิารณาเมือ่เทยีบ       กบัปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ (ในหว้งเดอืนตลุาคม-กนัยายน) 

การพจิารณาของคณะกรรมการ 



 
  แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็น

แบบอย่างในการบริหาร 

• แนวคิดการจัดการภาครฐัแนวใหม่หรือ New Public 
Management 

• การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ ี 
• การบริหารงานภาครฐัแบบเครือข่าย (Governing by 

Network) 
• การใชท้รพัยากรภายนอก (outsourcing) 

 
 
 

 

 

แนวทางในการบริหารงานเพือ่แก้ไขปัญหา 
 



 
 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพื่อการ

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 

• พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่

จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  

• กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และอตัราในการจ่ายค่าตอบแทน

ผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
• ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทน

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลยในคดีอาญา ว่าดว้ยการยืน่คําขอ และวิธีพจิารณา

คําขอ ค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

• ระ เบี ยบกระทรวงการคลัง ว่ าด้ว ย  วิ ธี ก าร เบิ ก จ่ า ย เ งิน  ตาม

พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่

จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 
 

แนวทางในการบริหารงานเพือ่แก้ไขปัญหา(ต่อ) 



  การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

  สาเหตุท่ีทําใหป้ระชาชนไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิ/เขา้ถึงบริการ ไดอ้ย่าง 

 ทัว่ถงึ มีหลายประการ แต่ท่ีสําคญั คือ 
o ประชาชนไม่ทราบถงึสิทธิตามกฎหมาย 
o ทราบแต่ใชสิ้ทธิไม่ทนัตามระยะเวลาที่กาํหนดไวใ้นกฎหมาย 
o ไดร้ับการแจ้งสิทธิ แต่ตอ้งเดินทางเพื่อไปใชสิ้ทธิและยื่นคําขอรับการช่วยเหลือ

เยียวยา ณ สถานที่ ที่กําหนดไว ้ไดแ้ก่ สํานกังานยุติธรรมจังหวดัทุกจังหวดั  หรือ

สํานกังานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูเ้สียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงการเดินทางอาจไม่สะดวก และมีค่าใชจ่้าย  
o ประชาชนไม่เช่ือมัน่ หรือไม่แน่ใจว่า จะไดร้บัเงินช่วยเหลือเยียวยาจริงหรือไม่ หรือจะ

ไดจํ้านวนเท่าใด จะคุม้ค่ากบัเวลา หรือค่าใชจ่้ายที่จะตอ้งเสียไปจากการเดินทางเพื่อ

ไปยืน่คําขอขอรบัการช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่  

 

 

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ 
 



 
 การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

 ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา 

 

 

 ทางเลือกท่ี ๑ ประชาสมัพนัธ/์รณรงค/์เผยแพร่ ความรูเ้กี่ยวกบัสิทธิ

ตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้าย

แก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  และช่องทางการยื่นคําขอใชสิ้ทธิ 

ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ซ่ึงควรจะครอบคลุมสื่อหลายประเภท เพื่อให้

ประชาชนไดร้บัทราบอย่างทัว่ถงึ กวา้งขวางทุกพื้ นท่ีทัว่ประเทศ  

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 

 

เสนอ ๒ ทางเลือก 
 



 
 การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา  

 ทางเลือกที่ ๒  ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ซ่ึงมีการ

ดําเนินงานที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกันได้ หรือเป็นหน่วยงาน 

หรือองค์กรที่มีการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้ง

ประเทศ โดยหารือร่วมกันในระดับนโยบาย และตกลงแนวทาง

การบูรณาการในทางปฏบัิติร่วมกัน โดยอาจทาํเป็นบันทกึข้อตกลง

ร่วมกนักไ็ด้ 

 

 

 

 
 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 

 



 
 การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา  

 ทางเลือกที ่๑ 

ขอ้ดี 
 (๑) การทําประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ ความรูน้ ั้น ทําได้

หลายวิธี หลายช่องทาง สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้

อย่างทัว่ถงึ และกวา้งขวางในทุกพื้ นที ่
 

 

 

 
 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 

 



  การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา  

  ทางเลือกท่ี ๑ 

 ขอ้เสีย 
 (๑) การประชาสมัพนัธ์ ถา้จะทําให้ไดผ้ลดี ติดหู ติดตา ติดใจ ประชาชน และสามารถ

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ถึง กวา้งขวางทัว่ประเทศแลว้ ตอ้งใชส้ื่อที่คนนิยมบริโภค เช่น โทรทศัน ์ 

วิทยุ ซ่ึงตอ้งเป็นช่อง และช่วงเวลาทีป่ระชาชนนยิมดูดว้ย หรือหนงัสือพิมพ ์ที่ประชาชนทัว่ไปนิยมอ่าน เมื่อ

เป็นเช่นนั้น ตอ้งใชง้บประมาณจํานวนมาก และที่ผ่านมาไม่ค่อยไดร้บังบประมาณในการดําเนินงานดา้นนี้  

หรือไดร้บัก็นอ้ยมาก ไม่สามารถทําใหเ้กิดผลลพัธ ์หรือผลกระทบในวงกวา้งได ้ 
 (๒) ไม่มีความยัง่ยืน ประชาชนส่วนใหญ่จะจําได้เฉพาะในช่วงที่มีการประชาสัมพันธ ์ 

รณณรงค ์เผยแพร่เท่าน ั้น หากไม่ทําอย่างต่อเนือ่ง ก็จะไม่เกิดผลเท่าทีค่วร  
 (๓) สิ้ นเปลืองงบประมาณ และอาจไม่มีความคุม้ค่า 

 

 

 

 
 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 

 



  การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา  

 ทางเลือกที ่๒ 

  ขอ้ดี 
  (๑) การบริหารงานแบบเครือข่ายช่วยเพิ่มจํานวนผูป้ฏิบติังานใหก้บัภาครฐั 

บุคลากรเหล่านี้ เป็นผูมี้ประสบการณ ์ในการแกไ้ขสถานการณจ์ากขอ้มูลสะทอ้นกลบั 

ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี เมื่อนําเอาหลักการสื่อสารที่ดีและเคร่ืองมือบริหารจัดการ 

องคค์วามรูม้าช่วยทําให้สามารถขยายการติดต่อกบัผูร้ ับบริการไดก้วา้งขวางยิ่งข้ึน 

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัและรบัรูเ้จตคติของผูร้บับริการ ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรม

และการตอบสนอง รวมถึงผลสําเร็จของการนําไปปฏิบติัอย่างแพร่หลายไดร้วดเร็วมาก

ข้ึน ดงันั้น เครือข่ายจึงสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละการพฒันาอย่างต่อเนือ่งจากโอกาส

ในการเขา้ถงึฐานความรูที้่กวา้งกว่าองคค์วามรูที้่มีอยู่ภายในแต่ละองคก์าร  

   

 

 

 
 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 

 



 

ขอ้ดี (ต่อ)  

 (๒) การบริหารงานแบบเครือข่ายก่อใหเ้กิดความรวดเร็วและคล่องตวัมากกว่าแบบ

ยึดสายบงัคบับญัชาตามลําดบัชั้น เครือข่ายช่วยใหส้ามารถตดัลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเยิน่เยอ้ 

และช่วยใหส้ามารถตอบสนองต่อสถานการณไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว   
 (๓) การบริหารงานแบบเครือข่ายยงัช่วยใหห้น่วยงานสามารถเพิ่มผลิตภาพไดเ้มื่อ

จํานวนแรงงานท่ีตอ้งการมีมากกว่าตําแหน่งงานท่ีเปิดรบั ในขณะท่ีผูบ้ริหารภาครฐัตอ้งเผชิญกบั

นโยบายจํากดัอตัรากําลงั เพือ่ลดขนาดของระบบราชการ  
 (๔) แนวทางการบริหารงานแบบเครือข่ายสามารถช่วยในการขยายการเขา้ถึงบริการ

โดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณมากมาย ดว้ยการพึ่งพาหุน้ส่วนการงาน ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ

ดว้ยกนั และท่ีไม่ใช่หน่วยงานภาครฐัในการบูรณาการความร่วมมือเพือ่ใหบ้ริการแก่ประชาชน  
 (๕) เครือข่ายสามารถขจัดขอ้จํากดัในเรื่องพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 
 (๖) การเขา้ถงึบริการ ยงัหมายถงึการใชง้านเครือข่ายเพื่อเช่ือมต่อไปถึงผูร้บับริการ

ของภาครฐัไดก้วา้งและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 (๗) สามารถดึงผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรูเ้ฉพาะดา้นอย่างลึกซ้ึงมาทํางานร่วมกนัและ

กระตุน้ใหเ้กิดการคน้พบสิง่ท่ีมีคุณค่าเมือ่ตอ้งร่วมทํางานกบัฝ่ายอ่ืน ๆ 
 (๘) การบริหารงานแบบเครือข่าย ทําใหอ้งคก์ารและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีเป้าหมาย

อย่างเดียวกนัมาร่วมประชุมเพือ่คน้หาหลกัการร่วม หรือมองหาแนวทางในการแบง่งานกนัทําและ

การใชท้รพัยากรร่วมกนัเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทุกฝ่ายมากข้ึนกว่าเดิม 
 



 
 การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา  

  ทางเลือกท่ี ๒ 

  ขอ้เสีย 
 (๑) ผลการดําเนินงานที่ตกตํา่ซ่ึงเกิดจากองคก์ารใดองคก์ารหนึ่ง หรือจาก

การแตกความสมัพนัธข์ององคก์ารที่อยู่ภายในเครือข่าย สามารถสรา้งความเสียหายและ

เป็นอนัตรายต่อผลการดาํเนินงานโดยรวมทั้งหมด 
 (๒) การบริหารเครือข่ายที่ประสบผลสําเร็จตอ้งอาศยัการจัดการชุดของทกัษะ

เทคโนโลยี การจัดการความไม่สมมาตรของสารสนเทศ และประเด็นทางดา้นวฒันธรรม 

ผูบ้ริหารเครือข่ายจะตอ้งควบคุมสิ่งทา้ทายที่เกิดจากการบริหารงานภาครฐัแบบเครือข่าย 

ซ่ึงไดแ้ก่ การประสานเป้าหมายในทิศทางเดียวกนั การกํากบัดูแลและตรวจตราอย่าง

ทัว่ถงึ การป้องกนัการสื่อสารที่ลม้เหลว การประสานงาน ระหว่างหุน้ส่วนจากหลากหลาย

แห่ง การจัดการความตึงเครียดที่เกิดจากการแข่งขนัและการใหค้วามร่วมมือ การแกไ้ข

ปัญหาขอ้มูลไม่ครบถว้น และการขาดแคลนสมรรถนะ 

   

 

 

 
 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 

 



 

  ขอ้เสีย (ต่อ) 

 (๓) ความบกพร่องในการกํากบัดูแลและตรวจตราอย่างทัว่ถงึ เป็น

เหตุให้ต้องรบัมือและตอบโต้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเกินพอดี รวมถึงความ

พยายามในการกา้วก่ายลว้งลูกการปฏิบติังานของหุน้ส่วน 
 (๔) ความบกพร่องในการประสานเป้าหมายของหุ้นส่วนภายใน

เครือข่ายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 (๕) ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นความลับ การ

ใหบ้ริการเชิงบูรณาการตอ้งอาศยัขอ้มูลและการจัดเก็บ รวมทั้งการบริหาร

จดัการ การแลกเปลีย่นและใชง้านสารสนเทศของประชาชนและผูร้บับริการ

ในรูปแบบ digital ระหว่างผูใ้หบ้ริการภาครฐั ภาคเอกชน และผูใ้หบ้ริการ

ท่ีเป็นองคก์ารไม่แสวงหากําไร แมก้ารแลกเปลี่ยนและใชง้านสารสนเทศ

ขา้มระหว่างหน่วยงานภาครฐัดว้ยกนัก็ยงัเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถยีงกนัมาก

พอสมควร 
 



 
 การเขา้ถงึสิทธิ/เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

  การตดัสินใจแนวทางเลือก 
 เลือกแนวทางที่ ๒  คือ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย 

เน่ืองจากทางเลือกที่ ๑ อาจจะสามารถแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน 

แต่ถ้าเลือกแนวทางที่ ๒ มีแนวโน้มว่าน่าจะสามารถแก้ปัญหา 

อันเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้ง ๔ ประการได้ครบถ้วน และมีข้อดี

มากกว่าข้อเสีย ส่วนข้อเสียที่อาจเกิดข้ึน กส็ามารถหาแนวทาง

ป้องกนั หรือจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าได้ 
 

 

 
 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 

 



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  ปัจจุบนัมีมาตรฐานการใหบ้ริการอยู่ท่ี ๑๐๘ วนั แต่ในความเป็นจริงก็ยงั

ไม่สามารถดําเนินการไดต้ามมาตรฐาน รอ้ยละ ๑๐๐ ซ่ึงอาจมีสาเหตุ 

มาจาก 

o มีกระบวนการดาํเนินการหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกบัส่วนอื่นด้วย ทาํให้ส่งผลกระทบ

ซ่ึงกนัและกนั หากส่วนใดไม่สาํเรจ็ หรือล่าช้า กจ็ะส่งผลกระทบถึงกระบวนการ/ขั้นตอน

ของส่วนอื่น ๆ ให้ล่าช้า หรือไม่สาํเรจ็ตามไปด้วย 
o กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ดาํเนินการน้ัน มีทั้งที่ควบคุมได้ และอยู่นอกเหนือการควบคุม    
o ประชาชนไม่สะดวกในการติดต่อ เน่ืองจากเมื่อทราบสทิธแิล้วต้องเดินทางไปติดต่อเพ่ือ

ยื่นคาํขอ ณ จุดบริการที่มีอยู่ ซ่ึงต้องเดินทางทาํให้มีค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี เส้นทางการ

คมนาคมอาจไม่สะดวก 
o มีปริมาณคดีที่ต้องดาํเนินการเป็นจาํนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ เป็น

ลาํดับอย่างต่อเน่ือง ทาํให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถดาํเนินการได้ทนั จึงเกดิความล่าช้า 

 

 

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ 
 



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา 

 

 

 ทางเลือกที่ ๑ การใช้ทรัพยากรภายนอก หรือ 

Outsourcing  

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 

 

เสนอ ๓ ทางเลือก 
 



 
 ทางเลือกที ่๒ ประสานความร่วมมือกบัเครือข่าย ซ่ึงมี 

การดําเนนิงานทีส่อดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัได ้หรือเป็น

หน่วยงาน หรือองคก์รทีมี่การใหบ้ริการประชาชนอย่าง

ครอบคลุมทัว่ถงึทั้งประเทศ โดยหารือร่วมกนัในระดบั

นโยบาย และตกลงแนวทางการบูรณาการในทางปฏิบติั

ร่วมกนั โดยอาจทําเป็นบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัก็ได ้ซ่ึง

เป็นแนวทางเดียวกบั ขอ้ ๓.๒ 
 

 ทางเลือกที ่๓ เสนอแกไ้ขกฎหมาย/กฎกระทรวง/

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา 

  ทางเลือกที ่๑ การใชท้รพัยากรภายนอก หรือ Outsourcing 

  ขอ้ดี   

 (๑) ช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ร ทําใหก้ระแสเงินหมุนเวียน

ในองคก์รมีสภาพคล่องตวัมากยิง่ข้ึน  
 (๒) ช่วยเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขนั อนัเนื่องมาจากการ

ดําเนินงานต่างๆ จะเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพ

สูง 
  

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 



 

  ขอ้ดี (ต่อ) 

 (๓) ช่วยให้พนกังานมีโอกาสใชศ้ักยภาพของตนเองได้

เต็มที่ เนือ่งจากจะมีการสบัเปลี่ยน โยกยา้ยพนกังานจากส่วนเดิม 

ไปในส่วนงานใหม่ ทําให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ต่องาน 
 (๔) สามารถควบคุมตน้ทุนการดําเนินงานใหตํ้า่ลง และ

ขจดัตน้ทุนทีจ่ะก่อใหเ้กิดความลม้เหลวในเบื้ องตน้ได ้
 (๕) องคก์รสามารถขยายธุรกิจดว้ยการใชท้รพัยากรที่มี

อยู่ ก่อใหเ้กิด Business line เพิม่ข้ึน และสอดคลอ้งตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ร  
 (๖) ช่วยใหอ้งคก์รสามารถผลกัภาระการลงทุนทางดา้น

เทคโนโลยีต่างๆ ใหก้บับริษทัว่าจา้งได ้
  



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา 

  ทางเลือกที ่๑ การใชท้รพัยากรภายนอก หรือ Outsourcing 

  ขอ้เสีย  

 (๑) ประสิทธิภาพการทํางานของบริษทัที่ Outsourcing มกัจะมีการ

เปลีย่นทีมทํางานบ่อย อาจทําใหข้าดทกัษะความชํานาญต่อเนื่องในระบบการดําเนินงาน

ของผูว่้าจา้ง 
 (๒) ความรูสึ้กผูกพนั และความรบัผิดชอบต่อองคก์รของพนกังานที่ว่าจา้งเขา้

มามีนอ้ย เนือ่งจาก ลกัษณะงานเป็นการทําสญัญาว่าจา้งระยะสั้น ทําใหพ้นกังานบางส่วน

ไม่รูสึ้กว่าถูกจูงใจต่อการทํางาน 
  

  

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 



 

  ขอ้เสีย (ต่อ) 

 (๓) เกิดช่องว่างความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันระหว่าง

พนกังานขององคก์รกบัพนกังานท่ีว่าจา้งเขา้มา ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อลูกคา้และ

ผูม้าติดต่อกบัองคก์ร 
 (๔) มีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัท่ีองคก์รจ้างเขา้มา มีกระบวนการ

สรรหา คัดเลือก บุคลากรท่ีไม่มีประสิทธิภาพดีพอ ทําให้คุณภาพของ

บุคลากรตํา่กว่ามาตรฐานท่ีกําหนดไว ้
 (๕) หากพจิารณาไม่ชดัเจนระหว่างกิจกรรมหลกัและกิจกรรมเสริม

ขององคก์ร จะทําใหอ้งคก์รเสียความสามารถในการแข่งขนั และกลายเป็น

จุดอ่อนระยะยาวสําหรบัองคก์ร  

  

 



 

ขอ้เสีย (ต่อ) 

 นอกจากน้ี ยงัมีขอ้เสียอ่ืน ๆ อีก เช่น 
 (๖) ความลบัขององคก์รรัว่ไหลไปสู่บุคคลนอกองคก์ร เนื่องจาก

พนกังาน Outsource ไม่ถือเป็นบุคคลในองคก์ร และเขาอาจจะรบัทําให้

องคก์รรอ่ินไปพรอ้มๆกนัก็เป็นได ้
 (๗) ควบคุมไม่ไดอ้ย่างใจ รายละเอียดปลีกย่อยจะไม่รู ้ดีเท่า

พนกังานท่ีเราคดัเอง 
 (๘) กรณีองค์กรจ้างบุคลากรเองในลกัษณะของการจ้างเหมา

บริการ พนกังานก็มกัจะไม่มีความผูกพนั หรือจงรกัภกัดีต่อองคก์ร เนือ่งจาก

มีความไม่ม ัน่คงต่ออาชีพ ซ่ึงทําใหช้อบลาออกบ่อยเพราะลว้นแลว้แต่อยาก

เป็นบุคลากรขององคก์รอย่างเต็มตวัทั้ งนั้น เนื่องจากจะไดส้วสัดิการและ

เงินเดือนท่ีดีกว่า จึงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานเข้าออกอยู่

ตลอดเวลา อาจส่งผลใหง้านหยุดชะงกั เน้ืองานขาดตอน ตอ้งมาเสียเวลา

ฝึกงานกนัใหม่กบัคนใหม่บ่อยๆ   
 



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา 

  ทางเลือกที ่๒ ประสานความร่วมมือกบัเครือข่าย 

  ขอ้ดี              

  ขอ้เสีย             

  

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 

เช่นเดียวกบัการเขา้ถงึสิทธิ/

เขา้ถงึบริการ ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา 

 ทางเลือกที่ ๓ เสนอแกไ้ขกฎหมาย/กฎกระทรวง/ระเบียบที่

เกีย่วขอ้ง  

  ขอ้ดี              

 (๑) เป็นเคร่ืองมือที่ทําใหก้ารดําเนินงานเป็นเอกภาพ มีมาตรฐาน และมี

ความเขา้ใจตรงกนัตามที่กฎหมาย/กฎ/ระเบียบกาํหนดไว ้
 (๒) ทําใหก้ารดําเนินงานมีความชดัเจน หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถปฏิบติั

ไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกนั 
 (๓) ช่วยในการแกปั้ญหาการบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดกระบวนการ/

ขั้นตอน ใหมี้ความสั้น กระชบั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพข้ึน สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ที่เปลีย่นแปลงไป ในโลกยคุไรพ้รมแดน และรองรบัการเกิดประชาคมอาเซียน 

 

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  ขอ้เสนอทางเลือกเพือ่การตดัสินใจในการแกปั้ญหา 

 ทางเลือกที่ ๓ เสนอแกไ้ขกฎหมาย/กฎกระทรวง/ระเบียบที่

เกีย่วขอ้ง  

  ขอ้เสีย              

 (๑) การพัฒนา/แกไ้ข/ปรับปรุง กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ เป็นเร่ืองที่มี

กระบวนการดาํเนินงานหลายขั้นตอน โดยเฉพาะถา้เป็นกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัจะ

ยิง่มีความยุ่งยาก ซบัซอ้น และใชร้ะยะเวลาดาํเนินการนานพอสมควร เนื่องจากตอ้งผ่าน

การพิจารณาของรฐัสภาดว้ย ซ่ึงการแกไ้ขกฎหมายมกัจะไม่ทนัต่อเหตุการณที์่เกิดข้ึน

อย่างทนัท่วงที 
 (๒) หากไม่มีมาตรการ/กลไกที่ดีพอในการบงัคบัใช ้ก็มกัจะไม่ไดผ้ลตาม

เจตนารมณ ์หรือวตัถุประสงคที์่ตั้งไว ้ 

 

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

การตดัสินใจแนวทางเลือก 

  ผสมผสานทั้ง ๓ แนวทาง แล้วแต่กรณี  
  เป็นการแชรท์รพัยากรร่วมกนั ในดา้นบุคลากร สถานท่ี อุปกรณ์

การดําเนินงาน แต่ในขณะเดียวกนัองคก์รอาจตอ้งจดัสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงานให้กบัองคก์รความร่วมมือดว้ย จึงคลา้ยกบัเป็นการบริหารกึ่ง

ประสานงานเครือข่าย กึ่ง Outsourcing ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานภาครฐั

ด้วยกัน หรือองค์กรเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรพฒันาเอกชน 

(NGOs) หรือองคก์รอ่ืนใดท่ีมีความเหมาะสมก็ได ้และในบางเร่ืองอาจไม่

สามารถดําเนินการไดห้ากไม่แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น 

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 



 
 การใหบ้ริการทีมี่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

การตดัสินใจแนวทางเลือก 

  ผสมผสานทั้ง ๓ แนวทาง แลว้แต่กรณี  
- ความไม่สะดวกในการติดต่อขอรบับริการของประชาชน  

- กรณีจํานวนปริมาณคดีทีเ่พิม่มากข้ึน  

- การลดระยะเวลา/ขั้นตอน  

 

 

สรุปแนวทางในการบริหารเพือ่การพจิารณาตัดสินใจและส่ิงทีต้่อง

พจิารณาประกอบการตัดสินใจ(ต่อ) 
 



 
 ความไม่คุม้ค่ากบัเวลา หรืองบประมาณทีเ่สียไป 
 ประสิทธิภาพการใหบ้ริการไม่เพิม่ข้ึน 
 

ผลที่อาจเกดิขึน้หากตดัสินใจผดิพลาด 

หรือเลอืกแนวทางการบริหารผดิพลาด 



 
จบการบรรยาย 

ขอบคุณคะ 

มีปญหาปรึกษากรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ 

สายดวน  1111  ตอ  77 
สํานักงานชวยเหลอืทางการเงนิแกผูเสยีหายและจาํเลยในคดอีาญา 
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