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ด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคต์ำมยทุธศำสตร์และแผนปฏิบติักำร
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และ สคช.จังหวดั/สำขำ ได้ทรำบและบริหำรจัดกำรปฏิบัติตำมแผนท่ีก ำหนด โดยให้สอดรับกับ
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 ด้วย พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้องค์กรอัยการ
ประกอบด้วย ก.อ. อยัการสูงสุด และพนักงานอยัการอ่ืน โดยมีส านักงานอยัการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ 
ในมาตรา 14 ก าหนดให้พนกังานอยัการมีอ านาจและหน้าท่ี ...(6) ในคดีท่ีราษฎรฟ้องเองไม่ไดโ้ดยกฎหมายห้าม 
เม่ือเห็นสมควร พนกังานอยัการมีอ านาจเป็นโจทก์ได ้...(10) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าท่ีของพนักงานอยัการ ... และมาตรา 23 ก าหนดว่า ส านักงานอยัการสูงสุด นอกจากมีอ านาจและ
หนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการและงานวชิาการ เพื่อสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่พนกังานอยัการแลว้ 
ให้มีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปน้ีด้วย (1) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมาย 
รวมตลอดทั้ งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน... (9) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของพนักงานอยัการ 
หรือส านกังานอยัการสูงสุด ...ทั้งน้ี ในการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ี ใหท้  าเป็นประกาศ
คณะกรรมการอยัการ 
 คณะกรรมการอยัการมีประกาศคณะกรรมการอยัการ เร่ือง การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนด
อ านาจและหน้าท่ีของหน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 ให้ส านักงานคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) รับผิดชอบงานด าเนินการเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน   
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเผยแพร่
ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รับผิดชอบ
งานด าเนินการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ประชาชน เวน้แต่การด าเนินคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคในฐานะ
เจา้หน้าท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค ให้รับผิดชอบเฉพาะการด าเนินคดีท่ีอยูใ่น
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง ทั้ งยงัให้มีส านักงานอัยการพิ เศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายภาค รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายในเขตท้องท่ี
ส านกังานอยัการภาคตามท่ีส านกังานอยัการสูงสุดก าหนด และมีส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั รับผิดชอบงานด าเนินการเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน การคุม้ครองสิทธิ
และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายดา้นอรรถคดีแก่ประชาชนภายในเขตทอ้งท่ีจงัหวดันั้น ๆ  รวมถึงการด าเนินคดี 
ทั้ งปวงในอ านาจและหน้าท่ีของพนักงานอัยการหรือส านักงานอัยการสูงสุดเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมาย ซ่ึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลจงัหวดั  ศาลจงัหวดัสาขา  ศาลแขวง  
ศาลเยาวชนและครอบครัว หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในศาลนั้ น ๆ  แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งวา่ดว้ยการนั้น ซ่ึงส านกังานอยัการสูงสุดไดก้ าหนดให้มีส านกังานอยัการ
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั (สคชจ.) ในทุกจงัหวดั 76 จงัหวดั และจดัตั้ง
ส านักงานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ ณ อ าเภอ 36 อ าเภอ 
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(สคชจ. (สาขา)) ทัว่ประเทศรวม 112 ส านักงาน เพื่อให้การบริการกิจกรรมงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนเป็นไปอยา่งทัว่ถึงทุกภูมิภาคของประเทศ 

การด าเนินงานตามภารกิจหลักดังกล่าว จะให้เป็นไปอย่างบรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อ 
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนจ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง  
ในการด าเนินงาน และสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรส าหรับภารกิจดงักล่าว ตามแผนการ 
ใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งสอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์ของส านกังาน
อยัการสูงสุด เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสูงสุด  
พ.ศ. 2563 – 2566 ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
“องคก์รน าในการใชก้ฎหมายเพื่อรักษาความยติุธรรมให้กบัประชาชนและสังคม” 

พนัธกจิ (Mission) 

1. ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจดา้นการอ านวยความยุติธรรมการรักษาผลประโยชน์
ของรัฐและประชาชนและการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบไดเ้พื่อใหป้ระชาชนเช่ือมัน่และศรัทธา 
 2. พ ัฒนาความร่วมมือบูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องทั้ งในประเทศ 
และต่างประเทศด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 3. เพิ่มศกัยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจดัการระบบงานและกระบวนการท างานท่ีส าคญัรวมทั้ง
การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวตักรรมโดยมี
เทคโนโลยดิีจิทลัเป็นพื้นฐาน 
 4. พฒันาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลบุคลากรมีสมรรถนะสูงมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

ปรัชญำกำรด ำเนินงำน 
 “ยดึมัน่ในความยติุธรรมใหป้ระชาชนเช่ือมัน่และศรัทธา” 

วฒันธรรมองค์กร (Organizational culture) และค่ำนิยมร่วม (Shared value) ได้แก่ “L O Y A L T Y” 
L = Leadership ผูน้ าเป็นแบบอยา่งท่ีดี (มีภาวะผูน้ าและเป็นแบบอยา่งทนัการเปล่ียนแปลง) 
O = Our organization for our country เป็นองคก์รเพื่อสร้างคุณประโยชน์ใหก้บัสังคมและประเทศชาติ 
Y = Yield to integrity มีคุณธรรม 
A = Always academic development ใฝ่รู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
L = Let’s turn pro มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
T = Together ความร่วมมือร่วมใจ 
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Y = Yes, we must! พวกเราขา้ราชการฝ่ายอยัการตอ้งท าใหไ้ด ้
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategies) และเป้ำประสงค์ (Goals) ส านักงานอัยการสูงสุดได้ก าหนด

ประเด็นยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: การยกระดบัคุณภาพความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ในการปฏิบติัภารกิจ
ของส านกังานอยัการสูงสุด ประกอบดว้ย3เป้าประสงคคื์อ  
  1.1 พฒันามาตรฐานงานตามภารกิจดา้นการอ านวยความยุติธรรมการรักษาผลประโยชน์
ของรัฐและประชาชนและการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได ้
  1.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมในรูปแบบช่องทางท่ีหลากหลายเหมาะสม 
ไม่เลือกปฏิบติั 
  1.3 ประชาชนเช่ือมัน่ศรัทธาส านกังานอยัการสูงสุดในความรวดเร็วถูกตอ้งเท่ียงธรรม โปร่งใส 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2: การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนากระบวนการ
ยติุธรรมและตอบสนองนโยบายรัฐบาล ประกอบดว้ย2เป้าประสงคคื์อ 

2.1 มาตรฐานการปฏิบติังานร่วมกบัเครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 มาตรฐานการปฏิบติัภารกิจใหม่ในกระบวนการยติุธรรมท่ีตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: การยกระดบัประสิทธิภาพระบบงานและการจดัการความรู้ /นวตักรรม 
ผา่นการเช่ือมโยงเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีทนัสมยัประกอบดว้ย 3 เป้าประสงค ์คือ 

3.1 การบริหารจัดการระบบงานและกระบวนงานท่ีส าคัญท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
บนพื้นฐานเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีทนัสมยัโปร่งใสตรวจสอบได ้(ภายในองคก์ร) 

3.2 กลไกและระบบการอ านวยความสะดวกต่อผูรั้บบริการเป็นไปด้วยความเสมอภาค
โปร่งใสเป็นธรรมทัว่ถึงรวดเร็วปราศจากการเลือกปฏิบติั (ภายนอกองคก์ร) 

3.3 ระบบการจดัการความรู้/นวตักรรมรวมถึงการติดตามประเมินผลคุณภาพการดาเนินงาน
ยติุธรรมมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงมีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคุณภาพชีวติท่ีดี ประกอบดว้ย3เป้าประสงคคื์อ 

 4.1 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมตรวจสอบได ้
4.2 บุคลากรเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
4.3 ระบบฐานข้อมูล/ข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสามารถเข้าถึงได้

โดยสะดวกเช่ือมโยงทัว่ถึงเขา้ใจไดง่้าย  
 ดังนั้ น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ขององค์กรอัยการ ส านักงานคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จึงก าหนดวสิัยทศัน์ของ สคช.ไวด้งัน้ี  
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 “คุ้มครองสิทธิเสรีภำพและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนอย่ำงมีมำตรฐำน ทั่วถึง เสมอภำค 
และบูรณำกำร เพ่ือควำมเป็นธรรมของสังคมอย่ำงยัง่ยืน” 

เป้ำหมำยพืน้ทีแ่ละวธีิด ำเนินกำร 
 ดว้ยส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตอ้งบริหารแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านกังานอยัการสูงสุด โดยส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณ จ านวน 122,328,200 บาท แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ ผลผลิต : 
การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุม้ครองสิทธิประชาชน กิจกรรม : งานคุม้ครองสิทธิ
ประชาชน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ส าหรับเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ  
และค่าสาธารณูปโภค ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เน่ืองจากได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ  
เร่ือง การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีของหน่วยงานภายใน ของส านกังานอยัการสูงสุด  
(ฉบบัท่ี 10) พ.ศ.2556 และ (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2557 จดัตั้งส านักงานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั ข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ก าหนดกรอบอ านาจหนา้ท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึน 
โดยนอกจากรับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนแลว้ ยงัให้รับผิดชอบใน
ภารกิจงานการบงัคบัคดี ทั้งคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพยสิ์น หรืออายดั
สิทธิเรียกร้องของผูต้้องโทษปรับ เพื่อใช้ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 และมาตรา 29/1  
ท่ีบญัญติัให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ ซ่ึงขอบข่ายภารกิจงานต่าง ๆ ดงักล่าว อตัราก าลงับุคลากร 
มีเพียงอยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดี (อจ.คช.) อยัการจงัหวดั
ประจ าส านักงานอยัการสูงสุด (อจ.อส.สคช.) รองอยัการจงัหวดั (รอง อจ.สคช.) และบางส านักงานได้รับ
ค าสั่งจากส านักงานอัยการสูงสุดให้ช่วยราชการในส านักงานอัยการจังหวดั ส านักงานคดีศาลแขวง 
ส านกังานอยัการคดีเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั ในส่วนงานสนบัสนุนภารกิจพนกังานอยัการ มีเพียงนิติกร 
1 คน ซ่ึงตอ้งรับผดิชอบทั้งงานอ านวยการ งานธุรการ และงานการคดี จึงจ าเป็นตอ้งจา้งเหมาเอกชนในต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูล พนักงานขบัรถ นกัการภารโรง พนกังานท าความสะอาด เป็นเหตุให้มีภาระค่าใช้จ่าย 
ในการจา้งเหมาบุคลากร 
 อยา่งไรก็ตามภายใตท้รัพยากรท่ีจ ากดั ทั้งบุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือ ส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้บริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลผลิตกิจกรรมตามเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด และการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดรับกบังบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร
และเพียงพอกบัการใชจ่้าย โดยปรับเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ใหส้ามารถขบัเคล่ือนการปฏิบติังานประจ า
ในภารกิจหลกัอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสอดรับกบัค าแถลงนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
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ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
พ.ศ. 2562 – 2565 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการปฏิรูป
ประเทศท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผน
ยทุธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 อุปสรรคและปัญหำในกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยดังกล่ำว  

มีขอ้คน้พบจากโครงการศึกษาวิจยั เร่ือง โครงการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการช่วยเหลือทาง
อรรถคดี ของ สคช. กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงแม้บุคลากร 
และงบประมาณจะไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน แต่ก็สามารถบรรเทาปัญหาน้ีไดโ้ดยการใหน้กัศึกษาฝึกงาน
ช่วยการท างานของส านักงานฯ ดังนั้ น ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการบงัคบัคดีจงัหวดั อาจใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของ สคช. ให้สามารถ
บริหารจดัการการปฏิบติังานเพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการให้นกัศึกษาฝึกงาน
ช่วยการท างานของส านักงานฯได้ เช่น การลงทะเบียนรับเร่ืองร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย   
การลงสารบบการบันทึกข้อมูลค าร้องขอรับความช่วยเหลือในระบบสารสนเทศและการรายงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บนัทึกผลการใหบ้ริการต่างๆ เป็นตน้ 

ตัวช้ีวดั 
ผลผลิตกิจกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน ในการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ก าหนดตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ : จ  านวนผู ้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ 250,000 ราย 

ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ : ผลการด าเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามค าร้องหรือค าฟ้อง 
ของพนกังานอยัการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (เร่ือง)  

หมายเหตุ  วดัเฉพาะกิจกรรมงานคุม้ครองสิทธิทางศาล เพื่อให้สอดคล้องกบัตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ดา้นการอ านวยความยติุธรรมและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดก้ าหนดเป้าหมายผลผลิต ตามจ านวนประชากร หมู่บา้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
รับผิดชอบของ สคชจ. และ สคชจ.สาขา (ข้อมูลจากกรมการปกครอง) และสถิติผลการด าเนินงาน 
ท่ีผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายพื้นท่ี ผลผลิต โดยแบ่งพื้นท่ีบริการออกเป็น 7 กลุ่ม 
(รายละเอียดดูได้จากแผนการก าหนดเป้าหมาย และผลผลิต ในบทท่ี 3) ส่วนวิธีด าเนินการดูรายละเอียด 
ในแต่ละโครงการท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัการ (ในบทท่ี 2)   
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เป้ำหมำยผลผลติ  กจิกรรม  จ ำนวน 250,000 รำยเร่ือง/คน/หมู่บ้ำน/ชุมชน/โรงเรียน 
 

โครงกำร/กจิกรรม 
เป้ำหมำย/ผลผลติ 
(หมู่บ้ำน/ชุมชน/

โรงเรียน) 

เป้ำหมำย/ผลผลติ 
(รำย) 

1. การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของพนักงานอัยการรวมถึงการด าเนินคดีผู ้บ ริโภค ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 และการยื่นค า
ร้องขอศาลออกค าบงัคบัตามสัญญาประนีประนอมยอมความของคณะ
ผูไ้กล่เกล่ียอ าเภอตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 61/2 

- 10,000  เร่ือง 

2. การค าปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความ
ช่วยเหลือในการจดัท านิติกรรมสัญญา และการให้ความช่วยเหลือ
ประนอมขอ้พิพาท 

- 65,000  ราย 

3. การช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยการจดัทนายความอาสาให้ความ
ช่วยเหลือในการวา่ต่าง แกต่้าง ในชั้นศาล  

- 2,000  เร่ือง 

4. การสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน  
(โดยการอบรมผู ้น าชุมชน ผู ้น าท้องถ่ิน คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น) 

 
9,000 หมู่บา้น 

 
18,000 ราย 

5. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน 
20,000 หมู่บา้น/
ชุมชน/โรงเรียน 

80,000 ราย 

6. กิจกรรมฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ - 46,000 ราย 

เป้ำหมำย 
29,000 หมู่บ้ำน 
ชุมชน/โรงเรียน 

221,000 รำย 

รวมเป้ำหมำยทั้งส้ินจ ำนวน 250,000 รำย 
 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 การด าเนินภารกิจทั้ งหมดของ สคช. ส านักงานอยัการสูงสุดคาดหวงัว่า สคช.สามารถคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในและต่างประเทศ โดยประชาชน
ท่ีมาขอรับบริการ ได้รับความรู้ความเขา้ใจในปัญหาข้อกฎหมายท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และสามารถใช้แก้ไข
ปัญหาของตนเองได ้อนัก่อใหเ้กิดความสงบสุขและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
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กำรสนองตอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล 
 การด าเนินภารกิจของ สคช. ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแ้ถลงไว้
ต่อรัฐสภา  ดงัน้ี 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์อนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงเก่ียวกบั
สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้ งจะสนับสนุนโครงการทั้ งหลาย 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เรียนรู้และเขา้ใจหลกัการทรงงานตามศาสตร์พระราชา และสามารถประยุกต์ 
ใชใ้นการปฏิบติังานราชการได ้อนัจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน 

2. การรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันานาประเทศโดยน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทย 
ในต่างแดน  

3. นโยบายการลดความเหล่ือมล ้ าของสังคม โดยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยปั์ญหา 
ผูห้ลบหนีเขา้เมือง การทารุณต่อแรงงานขา้มชาติ พฒันาระบบการคุม้ครองทางสังคม รวมทั้งการดูแลให้มี
ระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรม พฒันาศกัยภาพ คุ้มครองและพิทกัษ์สิทธิ จดัสวสัดิการช่วยเหลือและพฒันา
คุณภาพชีวิตของผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ สตรี และเด็ก  ตลอดจนเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมท่ีมี 
ความหลากหลายเน่ืองจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเขม้แขง็และความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพฒันาระบบความคุม้ครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

4. การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กบั 
การใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน โดยการสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นธรรม ให้ความส าคญัในการจดัการควบคุมมลพิษอยา่งครบวงจร เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ใหแ้ก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกนัปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ 
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวก 
แก่ผูใ้ชบ้ริการภาครัฐ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และวางใจในระบบราชการ 

6. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพิ่มศกัยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็น
ทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ 
แก่ภาคเอกชนและประชาชนไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีจะเปิดกวา้งข้ึน ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย
และค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว 
เพื่อช่วยเหลือคนจนและผูด้อ้ยโอกาส คุม้ครองผูถู้กล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยยีวยาผูบ้ริสุทธ์ิ หรือไดรั้บ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม 
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หน่วยงำนรับผดิชอบ 
 

 ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอยัการสูงสุด ส านักงาน
อยัการภาค ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ส านักงานอัยการ 
พิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 – 4 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิ ส านกังานอยัการพิเศษฝ่าย
คุม้ครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผูบ้ริโภค ส านักงานอยัการ
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั (สคชจ. และ สคชจ.สาขา) รับผิดชอบ
ด าเนินการงานคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ระหวา่งประเทศ และการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

  วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

กำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 ให้ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 – 4 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิ  
ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค บันทึกฐานข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามแบบรายงานต่าง ๆ ท่ี สคช.ไดก้ าหนดให้รายงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขเป็นรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อน ามาวิเคราะห์และประชุมร่วมทุกฝ่ายในการปรับปรุงพฒันา 
งาน สคช. ทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ส่วนส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั และ
สาขา บนัทึกฐานขอ้มูลผลการด าเนินงานในระบบการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
เพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม และรายงานผลการด าเนินงานและการใชจ่้ายงบประมาณ ตามแบบท่ี สคช. ก าหนด 
ต่อส านักงานอยัการสูงสุดโดยจดัส่งผ่านส านักงานอธิบดีอยัการภาคตามแบบการรายงานคุม้ครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นรายเดือนและรายไตรมาสโดยหากจงัหวดัใดมี สคชจ.สาขา 
ใหร้วบรวมและรายงานผลการด าเนินงานและการใชจ่้ายงบประมาณของ สคชจ.สาขา ไปพร้อมกนัดว้ย 

 นอกจำกนี้ ให้ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด 
จัดท ำรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2565 โดยรำยงำนผลผลิต กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 พร้อมทั้ ง ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไข ปรับปรุงพัฒนำงำน สคช.  
ให้มีประสิทธิภำพ เป็นลำยลักษณ์อักษร และภำพถ่ำยประกอบกิจกรรม (หำกมี) เข้ำเล่มให้เรียบร้อย  
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พร้อมบันทึกใส่แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ส่งให้ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2565 (โดยหำกจังหวัดใดมี สคชจ.สำขำ ให้รวบรวมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ สคชจ.สำขำ ไปพร้อมกนัด้วย) 

 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค ออกตรวจติดตามผลการ
ปฏิบติังาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และประชุมร่วมกนัในการหาแนวทางแกไ้ข  และบนัทึกขอ้มูล 
ในระบบการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 
และจดัท ารายงาน ให้ สคช. เพื่อน าเสนออยัการสูงสุดทราบ และมีหนังสือแจง้เวียนการเร่งรัด ติดตามการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงพฒันา 
งาน สคช. ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ประเทศทุกรอบ 6 เดือน   

 สคช. และผู ้บริหาร ออกนิเทศแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และตรวจติดตามผลการปฏิบติังาน สคช.ภาค สคชจ. และ สคชจ.สาขา พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา อุปสรรค ใน
การปฏิบัติงาน สคช. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงพฒันางาน สคช.ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีละ 1 คร้ัง และถ่ายทอดโดยการแจ้งหนังสือเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ 
ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัทัว่ประเทศ     

งบประมำณ 
 งบประมาณตามท่ีไดรั้บการจดัสรรในพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในแผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐ แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ ผลผลิต : การอ านวยความ
ยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุม้ครองสิทธิประชาชน กิจกรรม : งานคุม้ครองสิทธิประชาชน 
งบเงินอุดหนุน ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
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ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัตกิาร 

ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ส านักงานอยัการสูงสุด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏบัิติการส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) 

ส านักงานอยัการสูงสุด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 ภายใตก้รอบอ านาจและหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ.  2553 
ประกาศคณะกรรมการอยัการ เร่ือง การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีของหน่วยงาน
ภายในของส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 สคช . มีภารกิจในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
และผลประโยชน์ของประชาชน โดยมีภารกิจหลกัดงัน้ี  

1. ใหก้ารคุม้ครองสิทธิทางศาลตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ 
2. การให้ค  าปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการจัดท า 

นิติกรรมสัญญา และการให้ความช่วยเหลือประนอมขอ้พิพาท 
3. การช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยการจดัทนายความอาสาให้ความช่วยเหลือในการว่าต่างคดี  

แกต่้างคดี ในชั้นศาล  
4. การสนับสนุนการประนอมและระงบัขอ้พิพาทในระดบัชุมชน (โดยการอบรมผูน้ าชุมชน 

ผูน้ าทอ้งถ่ิน คณะกรรมการหมู่บา้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น) 
5. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน 
6. ฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ 
นอกจากน้ี มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภารกิจในการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน

อยัการสูงสุด พ.ศ.2563 – 2566 ซ่ึงโครงการต่าง ๆ  ดงักล่าวเป็นโครงการท่ีด าเนินการสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ   
พ.ศ. 2562 – 2565 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการปฏิรูป
ประเทศท่ี เก่ียวข้อง อาทิ  ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ซ่ึงส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) มีโครงการดงัน้ี 

1. โครงการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ 
2. โครงการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆภายในประเทศ 
3. โครงการสนบัสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชด าริ 
4. โครงการความร่วมมือจากส านักงานอยัการสูงสุด ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

แก่เกษตรกรและผูย้ากจน 
5. โครงการคุม้ครองสิทธิประชาชนและขจดัการเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวแีละเอดส์ 
6. โครงการอยัการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 
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7. โครงการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการอยูร่่วมกนัในประชาคมอาเซียน 
8. แผนปฏิบติัการรองรับสิทธิผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 
9. โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง 

กฎหมายแก่ประชาชน 
10. โครงการอยัการเพื่อสังคมและส่ือสร้างสรรค ์
11. โครงการเสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
12. โครงการบริการความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายทางระบบส่ือทางไกล 
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แผนที่การเช่ือมโยงการขบัเคล่ือนแผนปฏิบัตกิาร 
ของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 
 
 

 

ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
วิสยัทศัน์

“คุม้ครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอยา่งมีมาตรฐาน ทัว่ถึง เสมอภาค 
และบูรณาการ เพื่อความเป็นธรรมของสงัคมอยา่งย ัง่ยืน”

แผนยทุธศาสตร์ส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ. 2563 - 2566

วสิัยทศัน์

“องคก์รน าในการใชก้ฎหมายเพื่อรักษาความยติุธรรมใหก้บัประชาชนและสังคม”

แผนหลกัในการขบัเคล่ือนนโยบายและแผนปฏิบติัการของ สคช.

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580

แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 12
พ.ศ. 2560 - 2564

แผนการปฏิรูปประเทศ
ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ
ดา้นกฎหมาย 

ดา้นกระบวนการยติุธรรม 
ดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน

นโยบายและแผน
ระดบัชาติวา่ดว้ย

ความมัน่คงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 - 2565

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิ กฎหมายและ

กระบวนการยติุธรรม การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ความเสมอภาคและ
หลกัประกนัทางสังคม

ภารกจิ 6 ภารกจิของ สคช.

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้ง 12 โครงการ
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กจิกรรม / วธีิด าเนินงาน / พื้นทีด่ าเนินการ และเป้าหมาย งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
1. การคุ้มครองสิทธิทางศาล
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าท่ีของพนักงาน
อัยการรวมถึงการด าเนินคดี
ผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติั
คุ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 
มาตรา 39 และการยื่นค าร้อง
ขอศ าล ออกค าบั งคับ ต าม
สัญญาประนีประนอมยอม
ความของคณะผู ้ไก ล่ เก ล่ี ย
อ าเภอตามพระราชบัญญั ติ
ร ะ เบี ย บ บ ริ ห า ร ร าช ก า ร
แผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 
มาตรา 61/2 
 

          เป็นการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของพนักงาน
อยัการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืน ๆ 
เป็นการให้บริการทั่วไป โดยไม่ค  านึงฐานะ รายได ้ 
โดยการให้บ ริการ สามารถให้บ ริการตามบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่ง ส านกังานศาลยุติธรรม 
กบั ส านกังานอยัการสูงสุด เร่ือง การไต่สวนคดีจดัการ
ม รดกผ่ าน จอภ าพ  (Video Conference) ห รือ ก าร 
ไต่สวนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น และหากผู ้ร้องขอ
ความช่วยเหลือไม่มีเงินค่าธรรมเนียมศาล ก็ให้ผูร้้อง 
ไปขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินกับกองทุน
ยุติธรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
การอ านวยความยุติธรรมเพื่ อลดความเห ล่ือมล ้ า  
ส ร้างสั งคม เท่ า เที ยม  ระหว่าง  กองทุนยุ ติธรรม 
ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม กบั ส านกังานอยัการ
สูงสุด ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2562  
การจัดเกบ็ผลการด าเนินงาน 
การคุม้ครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชน เม่ือพนักงาน

- สคช. 
- สคชจ.  
- สคชจ.สาขา  
- สอข. ท่ีศาลจงัหวดั
ใ ห้ มี อ า น า จ
ด าเนินคดีคุ้มครอง
สิท ธิท างศาล  เช่น 
ส อ ข .น ค ร ไ ท ย  
เวี ย ง ป่ า เป้ า  แ ล ะ
พยคัฆภูมิพิสัย  
 

- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 1 รับผิดชอบด าเนินการ 60 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 2 รับผิดชอบด าเนินการ 370 เร่ือง 
-สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 3 รับผิดชอบด าเนินการ 680  เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 4 รับผิดชอบด าเนินการ 790 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 5 รับผิดชอบด าเนินการ 2,910 เร่ือง 
-สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 6 รับผิดชอบด าเนินการ 1,540 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 7 รับผิดชอบด าเนินการ 2,430 เร่ือง 
- สคช.กลาง ด าเนินการ  =  1,220 เร่ือง 
 รวมเป้าหมายทัว่ประเทศ 10,000 เร่ือง 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
อัยก ารรับ เร่ืองม าด า เนิ นการพิ จารณ ารวบรวม
พ ย าน ห ลั ก ฐ าน จน ได้ ยื่ น ค า ร้ อ ง ต่ อ ศ าล แ ล้ ว 
ถือว่าด า เนินการแล้ว เส ร็จ  นับ เป็นจ านวน เร่ือง 
ท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ (ทั้งน้ี จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
พิจารณาขอ้เท็จจริงนบัจากเอกสารครบถว้นถูกตอ้งรับ
เ ป็ น ค า ร้ อ ง ข อ รั บ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ จ น ถึ ง 
ยื่นค า ร้องต่อศาลภายในก าหนดไม่ เกิน 18  ว ัน ) 
ส่วนศาลจะนัดไต่สวน ค าร้อง และมีค าสั่ งเม่ือใด 
ไม่ตอ้งค านึงถึง 
ตัวช้ีวดั  ร้อยละ 80 ของผลการด าเนินการคุม้ครองสิทธิ
ทางศาลเป็นไปตามค าร้องหรือค าฟ้องของพนักงาน
อยัการ  
 

2. การให้ค  าปรึกษาปัญหาทาง
กฎหมายแก่ประชาชน การให้
ความช่วยเหลือในการจัดท า
นิติกรรมสัญญา และการให้
ค ว าม ช่ วย เห ลื อป ระน อม 
ขอ้พิพาท 
 

2.1 การให้ค าปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย  โดยให้
ค  าปรึกษาแนะน าปัญหากฎหมายแก่ประชาชนทัว่ไป 
โดยไม่ค  านึงถึงฐานะและรายได้ทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและ
ท่ีขอค าปรึกษาทางโทรศพัท์ ทางจดหมายทางโทรสาร 
หรือทางอินเตอร์เน็ต และหากผูข้อรับค าปรึกษาจะขอ
ค าตอบเป็นหนังสือให้ช่วยเหลือด าเนินการให้ และ
หากเป็นเร่ืองท่ีต้องส่งต่อไปย ังหน่วยงานอ่ืน ให้

- สคช. 
- สคชจ.  
- สคชจ.สาขา 
 

- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 1 รับผิดชอบด าเนินการ 450 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 2 รับผิดชอบด าเนินการ 4,250 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 3 รับผิดชอบด าเนินการ 6,800 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 4 รับผิดชอบด าเนินการ 7,000 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 5 รับผิดชอบด าเนินการ 17,850 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 6 รับผิดชอบด าเนินการ 8,700 เร่ือง 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 7 รับผิดชอบด าเนินการ 14,400 เร่ือง 
- สคช.กลาง ด าเนินการ  =  5,550 เร่ือง 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
2. การให้ค  าปรึกษาปัญหาทาง
กฎหมายแก่ประชาชน การให้
ความช่วยเหลือในการจัดท า
นิติกรรมสัญญา และการให้
ค ว าม ช่ วย เห ลื อป ระน อม 
ขอ้พิพาท 

ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้ท าหนังสือถึง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูข้อรับความช่วยเหลือถือไป 
ขอความช่วยเหลือต่อด้วย การให้ค  าปรึกษาต้องให้
ค  าแนะน าให้ครอบคลุมทุกภารกิจหนา้ท่ีของส านกังาน 
เช่น หากขอค าปรึกษาการประนอมข้อพิพาท หาก
เจรจาไม่ส าเร็จก็ขอให้จดัหาทนายความอาสาฟ้องคดี
ให้ หรือขอปรึกษาเร่ืองการหย่า หากเจรจาไม่ส าเร็จก็
ขอให้จดัหาทนายความอาสาฟ้องคดีให้ด้วย เป็นต้น 
รวมทั้ งให้ค  าปรึกษาในการท่ีประชาชนยงัมีสิทธิจะ
ได้ รับ ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ จ ากห น่ วย งาน อ่ื น  เช่ น 
ค่าตอบแทนจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
จาก พ.ร.บ.ผูป้ระสบภยัทางรถ พ.ศ. 2535  
การจัดเกบ็ผลการผลการปฏิบัติงาน  
การให้ ค  าป รึกษ า แนะน า ปัญห าท างกฎหมาย 
ถือว่าด าเนินการแล้ว เส ร็จเม่ือให้ค  าป รึกษาเส ร็จ 
ในแต่ละคร้ัง ควรใชเ้วลาไม่เกินเร่ืองละ 4 ชัว่โมง และ
ใหบ้นัทึกเวลาเร่ิมตน้ใหค้  าปรึกษาจนถึงเวลาส้ินสุดการ
ให้ค  าปรึกษาลงในสารบบรับเร่ืองให้ค  าปรึกษาทุกคร้ัง
และทุกเร่ืองท่ีมาขอรับความช่วยเหลือ และรายงานผล 

รวมเป้าหมายทั่วประเทศ 65,000 เร่ือง (เป้าหมายรวมทั้ ง  
3 กจิกรรม) 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
2. การให้ค  าปรึกษาปัญหาทาง
กฎหมายแก่ประชาชน การให้
ความช่วยเหลือในการจัดท า
นิติกรรมสัญญา และการให้
ค ว าม ช่ วย เห ลื อป ระน อม 
ขอ้พิพาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบติังานเป็นรายเดือน ราย 6 เดือน และราย 12 เดือน 
 
2.2 การให้ความช่วยเหลือในการจดัท านิติกรรมหรือ
สัญญา จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะประชาชน
ผูย้ากจนเท่านั้น โดยจดัท าตามความประสงค์ของผูข้อ
ความช่วยเหลือ แต่ทั้ งน้ีจะต้องเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรมและไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
การจดัเก็บผลการปฏิบติังาน 
      การให้ความช่วยเหลือท านิติกรรม สัญญา  ถือว่า
ด าเนินการแลว้เสร็จ เม่ือได้จดัท านิติกรรม หรือสัญญา
ให้แลว้ และให้บนัทึกลงในสารบบรับเร่ืองช่วยเหลือ
ท านิติกรรมสัญญา 
 
2.3 การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท  
จะให้ความช่วยเหลือโดยไม่ค  านึงถึงฐานะ รายไดข้อง 
ผู ้ขอรับความช่วยเหลือ ซ่ึงผู ้ท  าหน้าท่ีประนอมข้อ
พิพาทจะแจง้วนันัดประนอมขอ้พิพาทเป็นหนงัสือไป
ยงัคู่กรณีให้มาพบ ณ ส านักงานอยัการ หรือสถานท่ี
ราชการ ห รือสถานท่ี อ่ืนตาม ท่ี เห็นสมควร  ห รือ
ด าเนินการผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ เช่น 

 
 
- สคช. 
- สคชจ.  
- สคชจ.สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สคช. 
- สคชจ.  
- สคชจ.สาขา 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
2. การให้ค  าปรึกษาปัญหาทาง
กฎหมายแก่ประชาชน การให้
ความช่วยเหลือในการจัดท า
นิติกรรมสัญญา และการให้
ค ว าม ช่ วย เห ลื อป ระน อม 
ขอ้พิพาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM / Line meeting / Google meet / Cisco webex  
หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือเม่ือออกหน่วย
เคล่ือนท่ีตาม “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ” 
หรือมีหมายก าหนดการจากส านักงานพระราชวัง 
ส านกังานองคมนตรีหรือพระบรมวงศานุวงศ ์
การจดัเก็บผลการปฏิบติังาน 
      การประนอมข้อพิพาท ถือว่าเสร็จเม่ือได้ผ่าน
กระบวนการประนอมขอ้พิพาทตามระเบียบวา่ดว้ยการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และลง
บันทึกในสารบบส่วนผลส าเร็จของงานเป็นกรณีท่ี
คู่กรณีได้มาเจรจาตกลงกันแล้ว และได้ท าสัญญา
ประนอมขอ้พิพาทกนัไวแ้ลว้ หรือกรณีตกลงกนัไม่ได ้
และคู่กรณีหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขอยุติการประนอม 
ขอ้พิพาทและหัวหน้าพนกังานอยัการไดมี้ค าสั่งให้ยุติ
ความช่วยเหลือตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด 
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน พ.ศ. 2562 ขอ้ 40  
กระบวนการประนอมขอ้พิพาทใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
- เม่ือได้รับค าร้องขอให้ช่วยเหลือประนอมข้อพิพาท  
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
2. การให้ค  าปรึกษาปัญหาทาง
กฎหมายแก่ประชาชน การให้
ความช่วยเหลือในการจัดท า
นิติกรรมสัญญา และการให้
ค ว าม ช่ วย เห ลื อป ระน อม 
ขอ้พิพาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานอัยการ นิ ติกร ทนายความอาส า ห รือ
ทนายความอาสาอาวุโสผูท้  าหน้าท่ีประนอมขอ้พิพาท
จะแจ้งวนันัดประนอมข้อพิพาทเป็นหนังสือไปยงั
คู่กรณีให้มาพบ ณ สถานท่ีและวนั เวลาท่ีก าหนดโดย
ส่งทางไปรษณียต์อบรับ พร้อมทั้งให้ประสานงานทาง
โทรศพัท ์หรือวธีิอ่ืนใด เพื่อใหคู้่กรณีทราบ 
- เม่ือคู่กรณีไดรั้บหนงัสือแจง้แลว้ และมาตามก าหนด
นดั ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักงานอยัการสูงสุด
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน พ.ศ. 2562 ขอ้ 21 – 32  
- หากคู่กรณีไดรั้บหนังสือแจง้แล้ว ไม่มาตามก าหนด
นดัโดยไม่แจง้เหตุขดัขอ้งใหท้ราบ หรือแจง้เหตุขดัขอ้ง
แต่ไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ผูท้  าหน้าท่ีประนอมข้อ
พิพาทเสนอหวัหนา้พนกังานอยัการเพื่อพิจารณาสั่งยติุ  
- ถ้าคู่กรณี ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดขอเล่ือนการประนอม 
ข้อพิพาท  หากมี เห ตุผลอันสมควร ให้ เล่ือนการ
ประนอมข้อพิพาทออกไป โดยก าหนดวนันัดใหม่
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนั นับแต่ก าหนดนัดคร้ัง
แรกหรือตามท่ีเห็นสมควร แต่หากเห็นวา่การขอเล่ือน
ไม่ มี เห ตุผลอันสมควร ให้ ผู ้ท  าหน้ า ท่ี ประนอม 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
2. การให้ค  าปรึกษาปัญหาทาง
กฎหมายแก่ประชาชน การให้
ความช่วยเหลือในการจัดท า
นิติกรรมสัญญา และการให้
ค ว าม ช่ วย เห ลื อป ระน อม 
ขอ้พิพาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพิพาทเสนอหัวหน้าพนักงานอยัการเพื่อพิจารณา 
สั่งยติุ 
- กรณีไม่สามารถส่งหนังสือแจง้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได ้
แต่มีพฤติการณ์ท่ีเช่ือว่าน่าจะติดตามได้ ให้มีหนังสือ
แจง้ไปยงัคู่กรณีอีกคร้ัง และหากยงัไม่อาจส่งหนังสือ
แจง้ได้อีก หรือกรณีไม่สามารถส่งหนังสือแจง้คู่กรณี
อีกฝ่ายหน่ึงได้ และมีพฤติการณ์ ท่ี เช่ือว่าไม่น่าจะ
ติดตามได้ ให้ผู ้ท  าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทเสนอ
หวัหนา้พนกังานอยัการเพื่อพิจารณาสั่งยติุ 
- หากคู่กรณีมาตามนดั แต่ไม่สามารถตกลงกนัได ้ก็ให้
ยติุเร่ืองได ้ 

- พนักงานอยัการ นิติกร ทนายความอาสา ผูท้  าหน้าท่ี
ประนอมข้อพิ พ าทต้องลงลายมือ ช่ือในสัญญ า
ประนีประนอมยอมความ/บนัทึกขอ้ตกลงดว้ย 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
3. การช่วยเหลือทางอรรถคดี
โดยการจัดทนายความอาสา 
ให้ ค วาม ช่ วย เห ลื อใน การ 
วา่ต่างคดี แกต่้างคดี ในชั้นศาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี มีหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาช่วยเหลือ ดงัน้ี 
      1. ในทางคดีอาญา ใหพ้ิจารณารับวา่ต่างหรือแกต่้าง
ได้เฉพาะคดีท่ี เป็นความผิดอันยอมความได้ และ
ผูเ้สียหายหรือผูข้อความช่วยเหลือยงัมิไดร้้องทุกขห์รือ
มอบคดีให้พนกังานสอบสวนด าเนินการตามกฎหมาย 
และถ้าผูข้อความช่วยเหลือเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยใน
คดีท่ีจะมาขอความช่วยเหลือ จะต้องปรากฏว่าผูข้อ 
ความช่วยเหลือไม่เป็นผู ้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีท่ี
พนักงานอยัการเป็นผูส้ั่งคดีหรือเป็นโจทก์ และต้อง
ปรากฏว่า ผูข้อความช่วยเหลือเป็นผูย้ากจนประกอบ
กบัมีหลกัฐานเพียงพอว่าผูข้อความช่วยเหลือไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรม สมควรไดรั้บความช่วยเหลือ 

     2.ในทางคดีแพ่ง และอ่ืน ๆ ให้พิจารณารับว่าต่าง
หรือแกต่้าง กรณีอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี      

         2.1 ผูย้ากจนซ่ึงไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
เน่ืองจากไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  

         2.2 คดีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุอันสมควรให้
ความช่วยเหลือ    

- สคช. 
- สคชจ.  
- สคชจ.สาขา 

- สคชจ./สาขา 
  รับผิดชอบด าเนินการ 900 เร่ือง 
- สคช.ส่วนกลาง 
  รับผิดด าเนินการ 1,100 เร่ือง 
รวมเป้าหมายทัว่ประเทศ 2,000 เร่ือง 
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      ทั้ งน้ี  ในการให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี  
ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด 
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 32 และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนและค่าพาหนะส าหรับทนายความ
อาสาและทนายความอาสาอาวุโสในการเดินทางไป
ด าเนินอรรถคดีท่ีศาลหรือเดินทางไปสอบขอ้เท็จจริง 
หรือรวบรวมพยานหลักฐานอันเก่ียวกับคดีท่ีได้รับ 
ค า ร้องขอให้ ช่ วย เห ลือ  ให้ เป็ น ไปตามระ เบี ยบ
ส านักงานอัยการสู งสุดว่าด้วยค่ าตอบแทนและ 
ค่าพาหนะส าหรับทนายความอาสาและทนายความ
อ าส าอ าวุ โส ใน ก าร ช่ ว ย เห ลื อ ท า งก ฎ ห ม าย 
แก่ประชาชน พ.ศ. 2562   

         ด าเนินการโดยส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านกังาน
อัยก ารสู งสุ ด  สคชจ . และสคชจ . (ส าข า) ซ่ึ ง มี
ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสซ่ึงไดรั้บ
อนุมติัจากอยัการสูงสุดให้เป็นทนายความอาสาและ
ทนายความอาสาอาวุโสข้ึนทะเบียนไว ้หรือ ในกรณีท่ี
ส านัก งานอัยก ารใดไม่ มีทนายความอาส าห รือ
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ทนายความอาวุโส ให้พนักงานอยัการใน สคชจ.หรือ 
สคชจ. (สาขา) นั้น สอบขอ้เท็จจริงให้ส้ินกระแสความ 
เม่ือเห็นว่าเป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้ทนายความ
อาสา หรือทนายความอาวโุส ให้ส่งเร่ืองดงักล่าวไปให ้
สคชจ. หรือ สคชจ. อ่ืนซ่ึงมี ท่ีตั้ งส านักงานอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกันและมีทนายความอาสาห รือ
ทนายความอาวุโสปฏิบัติหน้ าท่ีด าเนินการแทน  
หากส านักงานอัยการท่ีได้ รับ เร่ืองปฏิ เสธไม่ รับ
ด าเนินการ ให้ส่งเร่ืองให้อธิบดีอยัการภาคหรืออยัการ
สูงสุดแลว้แต่กรณี พิจารณาสั่ง 
ในการด าเนินคดี หรือด าเนินการใดๆ ทางศาล ให้ผู้
ขอ รับความ ช่ วย เห ลือ เป็ น ผู้ รับผิ ดชอบ ค่ าฤช า 
ธรรมเนียมทีต้่องช าระต่อศาลทั้งส้ิน 
       กรณีน่าเช่ือว่าผู้ขอความช่วยเหลือไม่มีทรัพย์สิน
พอที่จะช าระค่าธรรมเนียมศาล ให้ทนายความอาสา 
หรือทนายความอาวุโสผู้ด าเนินคดีย่ืนค าร้องขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดี หากศาล
มีค าส่ังไม่อนุญาต หรือมีค าส่ังยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ให้บางส่วน และในกรณีที่หัวหน้าพนักงานอัยการ 
เห็ น ว่ า ผู้ ข อ ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ ไ ม่ ส าม ารถ ช าร ะ
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ค่าธรรมเนียมศาล หรือเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะ
ช าระค่าฤชาธรรมเนียมที่ต้องช าระต่อศาลได้ให้ผู้ร้อง
ไปขอรับเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรม จาก
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดหรือส านักงานกองทุน
ยุติธรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
การอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมล ้า  
สร้างสั งคมเท่ าเที ยม  ระห ว่าง กองทุน ยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กับ  ส านักงาน 
อั ยก าร สู ง สุ ด  ล งวัน ที่  2 4  เม ษ ายน  2562  ห รือ  
ให้หัวหน้าพนักงานอัยการท าบันทึกต่ออธิบดีอัยการ
หรืออธิบดีอัยการภาค เพ่ือขอเบิกเงินช่วยเหลือจากทาง
ราช ก ารห รือพิ จ ารณ าให้ ค ว าม ช่ วย เห ลื อต าม 
ที่ เห็นสมควร ทั้ งนี้  ให้พิ จารณาเบิก จ่ายจากเงิน
งบประมาณผลผลิตงานคุ้มครองสิทธิประชาชน  
เพ่ือช าระเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆในศาลให้แก่ 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือ  
        ในกรณี ที่ ผู้ เสี ยหายในคดีอาญ ามาขอความ
ช่วยเหลือให้ย่ืนค าร้องขอให้จ าเลยในคดีอาญาใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา มาตรา 44/1 จะจัดเก็บผลการปฏิบัติงาน
เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านอรรถคดีได้น้ัน ต้องเป็น
กรณีที่หัวหน้าพนักงานอัยการรับให้ความช่วยเหลือ
โดยจัดหาทนายความอาสาที่ ขึ้นทะเบี ยนไว้กับ
ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นทนายความว่าต่างคดีให้กับ
ผู้ร้องเสียหายเท่าน้ัน กรณีที่พนักงานอัยการ นิติกร 
หรือทนายความอาสา เพียงให้ค าปรึกษาแก่ผู้เสียหาย 
จัดท าค าร้องขอให้จ าเลยชดใช้ ค่าสินไหม แล้วให้
ผู้เสียหายลงช่ือในค าร้อง แล้วน าไปย่ืนต่อศาลเอง  
(โดยไม่จัดทนายความอาสาว่าต่างคดีให้) ไม่สามารถ
จัดเกบ็ผลการปฏิบัติงานเป็นงานช่วยเหลืออรรถคดีได้ 
การจัดเกบ็ผลการปฏิบัติงาน 

        ก าร ช่ วย เห ลื อท างอรรถ ค ดี แ ก่ ป ระช าชน   
เม่ือผู ้ร้องมาขอรับความช่วยเหลือ พนักงานอัยการ
พิจารณาแลว้ อยูใ่นเง่ือนไขรับช่วยเหลือจดัทนายความ
อาสาด าเนินการ กรณีว่าต่าง เม่ือทนายความอาสา 
ยื่นค าฟ้อง หรือค าร้องต่อศาลแล้ว ถือว่าด าเนินการ 
แล้วเส ร็จ ส่วนกรณีแก้ต่าง เม่ือทนายความอาสา 
ยืน่ค  าใหก้ารต่อศาล ถือวา่ด าเนินการแลว้เสร็จ  
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ชุ ม ช น  (โ ด ย ก า ร อ บ ร ม 
ผู ้น า ชุ ม ช น  ผู ้ น าท้ อ ง ถ่ิ น 
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ให้  สคชจ .และ สคชจ .สาขา  ด าเนินการฝึกอบรม 
ความรู้เก่ียวกับกระบวนการไกล่เกล่ียประนอมและ
ระงบัข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา (ท่ีสามารถ
ยอมความกัน) ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน (ก านัน 
สารวตัรก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน) คณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้น ผูน้ าชุมชนหรือผูน้ าทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจจะเป็นผูน้ า
โดยทางการหรือผู ้น าทางคุณธรรมโดยธรรมชาติ  
ท่ีไดรั้บการยอมรับนบัถือจากประชาชนท่ีเห็นสมควร
ให้ท าหน้าท่ี เป็นผู ้ไกล่เกล่ียประนอมและระงับข้อ
พิพาท  โดยในการพิ จารณาคัด เลือกผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้ประสานกับจังหวัด  อ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น/
ชุมชนเมือง อสม. กลุ่มอาชีพในท้องถ่ิน กลุ่มธุรกิจ
ทอ้งถ่ิน กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ก ลุ่ม เค รือข่ ายการท างานในด้าน ต่าง  ๆ  โดยให้
ครอบคลุมเน้ือหาของกฎหมาย ดงัน้ี  
       การสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาท 
ในระดบัชุมชนหวัขอ้บรรยายให้ครอบคลุมเน้ือหาของ
กฎหมายดงัน้ี  
ความหมายของคดีแพ่ง / ความหมายของคดีอาญา 

- สคชจ.  
- สคชจ.สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 1 รับผดิชอบ  
 ทั้งหมด 60 หมู่บา้น / 120คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 2 รับผดิชอบ       
 ทั้งหมด 480 หมู่บา้น / 920 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 3 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 850 หมู่บา้น / 1,700 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 4 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 980 หมู่บา้น / 1,960 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 5 รับผดิชอบ 
ทั้งหมด 2,890 หมู่บา้น / 5,780 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 6 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 1,400 หมู่บา้น / 2,840 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 7 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 2,340 หมู่บา้น / 4,680 คน 
รวมเป้าหมาย  
9,000 หมู่บ้าน/ชุมชนและ 18,000 คน 
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อัน เป็ น ค ว าม ผิ ด อัน ยอม ค ว าม ได้  /ข้ อ บั ง คับ
ก ร ะ ท ร ว งม ห าด ไ ท ย ว่ า ด้ ว ย ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
ประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2530/ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของคณะผูไ้กล่เกล่ีย
อ าเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่น ดิน  (ฉบับ ท่ี  7) พ .ศ. 2550 มาตรา 61/2 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่ง
พ.ศ. 2553/การไกล่เกล่ียของนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอ
ใน ค ดี ค ว าม ผิ ด อ าญ าอั น ย อ ม ค ว าม ไ ด้  ต าม
พระราชบัญญัติระเบี ยบบ ริหารราชการแผ่น ดิน  
(ฉบับท่ี  7) พ.ศ. 2550 มาตรา 61/3 /การไกล่เกล่ีย 
ของผู ้ไกล่เกล่ียท่ี ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติ  
การไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2562 การไกล่เกล่ียของผูไ้กล่เกล่ีย 
ท่ีข้ึนทะเบียนต่อศาลในชั้นก่อนฟ้องคดี ตามประมวล
กฎหม ายวิ ธี พิ จ ารณ าค วาม แพ่ งม าต รา  20  ต รี  
การไกล่เกล่ียของพนักงานอัยการในคดีแพ่ง และ
คดีอาญาอนัเป็นความผิดอนัยอมความได ้ตามระเบียบ
ส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2562  และ
ตามระเบี ยบส านักงานอัยการสู งสุดว่าด้วยการ 

- สคชจ. 
- สคชจ.สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตวัช้ีวดั จะประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม และประเมินหลกัสูตรท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
      ตัว ช้ี ว ัด  : ร้อยละของผู ้ เข้า รับการฝึกอบรม
หลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ประนอมขอ้พิพาท จากโครงการฝึกอบรมไดค้ะแนน
ในระดบัตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
       ตัวช้ีว ัด : ร้อยละของหน่วยงาน สคชจ. ท่ีน า
หลกัสูตรฝึกอบรมการประนอมขอ้พิพาทระดบัชุมชน
ไปใช้ในการจดัฝึกอบรมและได้ประเมินผลการใช้
หลกัสูตร 
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4. การสนบัสนุนการประนอม
และระงบัข้อพิพาท ในระดับ
ชุ ม ช น ( โ ด ย ก า ร อ บ ร ม 
ผู ้ น า ชุ ม ช น ผู ้ น า ท้ อ ง ถ่ิ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู่ บ้ า น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
หมู่บา้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไกล่ เก ล่ียและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้ น
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2555 และเทคนิคและศิลปะ 
ในการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท 
หมายเหตุ  ให้อบรมโดยใช้หลักสูตรการประนอม 
ข้อพพิาทในระดับชุมชนและมีการฝึกปฏิบัติในระหว่าง
การฝึกอบรมด้วยเพ่ือให้สามารถด าเนินการประนอม
ข้อพิพาทได้จริง โดยจัดทดสอบความรู้ก่อนการ
ฝึกอบรม (Pre – test) และภายหลังการฝึกอบรม  
(Post – test) และตอบแบบสอบถามประเมินการ
ฝึกอบรมด้วย 
การจัดเกบ็ผลการปฏิบัติงาน 
     ใหจ้ดัเก็บขอ้มูลวนั เวลา สถานท่ี กลุ่มเป้าหมาย ชาย 
หญิง อายุ หมายเลขโทรศพัท์ หมู่บา้น ต าบล จ านวน
คนท่ีเขา้รับการอบรม งบประมาณท่ีใชใ้นการฝึกอบรม 
ผลการทดสอบหลงัการฝึกอบรม ร้อยละของผูผ้า่นการ
ฝึกอบรม 
      ในการประเมินผล ให้ด าเนินการภายหลงัจากการ
ฝึกอบรมทนัที โดยให้ตอบแบบสอบถามตามท่ี สคช. 
ก าหนด  
       เง่ือนไขตัวช้ีวดั : พิจารณาผลส าเร็จของการน า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
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หลกัสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมหลกัสูตรการประนอม
ข้อพิพาทระดับชุมชน ท่ีได้มีการประกาศใช้และ
ส านักงานอยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ไดน้ าหลกัสูตรดงักล่าวไป
ใชใ้นการฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  ของ สคช. กิจกรรมการสนับสนุนการ
ประนอมและระงบัขอ้พิพาทในระดบัชุมชนโดยผูน้ า
หลกัสูตรไปใชจ้ะตอ้งประเมินผลการใชห้ลกัสูตรดว้ย 

5. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิ จ ก รรม เผ ย แพ ร่ค ว าม รู้ท างก ฎ ห ม าย ต่ า ง  ๆ  
แก่ประชาชน อาจมีการด าเนินงานไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
- การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายโดยออกคลินิก
เคล่ือนท่ีไปตามหมู่บา้น ชุมชนต่าง ๆ 
- การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายตามความต้องการ
ของหมู่บา้น/ชุมชน นั้น ๆ 
- การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายร่วมกับโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือ 
- การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
อาทิ เช่น โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ี โครงการ 
อ าเภอยิม้ อบจ.เคล่ือนท่ี เทศบาลเคล่ือนท่ี  
เขตเคล่ือนท่ี (ในกรุงเทพฯ) เป็นตน้ 

- สคชจ. 
- สคชจ.สาขา 
 

-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 1 รับผดิชอบ  
 ทั้งหมด 60 หมู่บา้น / 240 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 2 รับผดิชอบ       
 ทั้งหมด 700 หมู่บา้น / 2,800 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 3 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 1,700 หมู่บา้น / 6,800 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 4 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 2,240 หมู่บา้น / 8,960 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 5 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 6,800 หมู่บา้น / 27,200 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 6 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 3,100 หมู่บา้น / 12,400 คน 
-สคชจ.และสาขา กลุ่มท่ี 7 รับผดิชอบ 
  ทั้งหมด 5,400 หมู่บา้น / 21,600 คน 
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5. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การเป็นวิทยากร
บรรยายความรู้ทางกฎหมาย ตามความตอ้งการของ
หน่วยงานอ่ืน อาทิเช่น เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ผู ้ขอรับใบอนุญาตขับรถในส านักงานขนส่ง
จงัหวดั หรือสถานศึกษาต่างๆ ท่ีจดัด าเนินการแทน
ส านกังานขนส่งจงัหวดั หน่วยงานต่าง ๆ  
- การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในฐานะวิทยากร 
จากการเชิญโดยชุมชน หมู่บา้น หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ 
- การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผูต้อ้งโทษ/ต้องขงั
ภายในเรือนจ า 
- นอกจากน้ียงัด าเนินการได้หลายวิธี  เช่น การจัด
รายการวิทยุ โทรทศัน์ หอกระจายข่าวชุมชน จุลสาร 
วารสาร ฯลฯ  
ท้ังนี ้ ให้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของท้องถ่ิน ชุมชนและ

เป้ำหมำยผู้ รับบริกำรเป็นหลัก ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรได้โดย
กำรส ำรวจควำมต้องกำรของเป้ำหมำย เช่น กำรออกแบบ
สอบถำม กำรรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น โดย สคชจ.และสำขำ
จัดสถิติกำรขอรับค ำปรึกษำมีปัญหำอะไรมำก หรือสถิติคดีท่ี
เกิดมำกในท้องท่ีน้ันๆ ให้ท ำองค์ควำมรู้น้ันไว้ จำกน้ันจึงจัดท ำ
โครงกำร กิจกรรม ให้สอดรับกับควำมต้องกำรดังกล่ำว 

 

รวมเป้าหมาย 20,000 หมู่บ้าน/ชุมชน และ 80,000 คน 
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5. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเกบ็ผลการปฏิบัติงาน 
         ส่วนการจดัเก็บขอ้มูลนั้น ขอใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
- การออกพื้นท่ี ให้นบัจ านวนหมู่บา้น ชุมชน ท่ีไปออก
พื้นท่ีเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และนบัจ านวนคนท่ี
เข้ามาร่วมโครงการดังกล่าวบันทึกลงในสารบบการ
เผยแพร่แล้วรายงานเป็นผลการด าเนินงานกิจกรรม
เผยแพร่ทั้งน้ี ให้จดัให้มีการลงทะเบียนของผูเ้ข้าร่วม
โครงการดว้ย 

- ในการออกคลินิกเคล่ือนท่ีร่วมกบัจงัหวดัเคล่ือนท่ี 
โครงการอ าเภอยิ้ม อบจ.เคล่ือนท่ี หรือเขตเคล่ือนท่ี 
หรือโครงการพระราชทานความช่วยเหลือฯ ให้นับ
จ านวนคนท่ีมาเข้าร่วมโครงการเฉพาะผูท่ี้อยู่ในวุฒิ
ภาวะท่ีสามารถเรียนรู้และเขา้ใจกฎหมายได้ และนับ
จ านวนหมู่บา้น ชุมชน ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว
บนัทึกลงในสารบบการเผยแพร่ แล้วรายงานเป็นผล
การด าเนินงานกิจกรรมเผยแพร่ ทั้ งน้ี ให้จดัให้มีการ
ลงทะเบียนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ย 
- ในการออกพื้นท่ีตามความตอ้งการของหน่วยงานอ่ืน
เช่น ส านักงานขนส่งจังหวดั สถานศึกษา เป็นต้น  
ให้นับจ านวนหมู่บ้าน ชุมชน ท่ีไปออกพื้นท่ีเผยแพร่
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5. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายต่างๆแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ทางกฎหมาย และนับจ านวนคนท่ีเข้ามาร่วม
โครงการดังกล่าวบันทึกลงในสารบบการเผยแพร่ 
 แล้วรายงานเป็นผลการด าเนินงานกิจกรรมเผยแพร่
ทั้งน้ี ให้จดัให้มีการลงทะเบียนระบุรายละเอียดขอ้มูล
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ย 
- ในส่วนการออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ  ในฐานะ
วิทยากร ให้ด าเนินการนับจ านวนคนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ดงักล่าวบนัทึกลงในสารบบการเผยแพร่ แล้วรายงานผลการ
ด าเนิ นงานกิ จกรรมเผยแพร่ทั้ งน้ี ให้ จัด ให้ มี ก าร
ลงท ะ เบี ยน ระบุ รายละเอี ยดข้อมู ลของผู ้ เข้าร่วม 
โครงการดว้ย 
- ส่วนการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ ภายใน
เรื อน จ า  ให้ นั บ เป็ น จ าน วน ค ร้ั งแ ล ะห มู่ บ้ าน  
(โดยนบัเป็นจ านวน 1 หมู่บา้น) เท่านั้น 
- ในการจดัรายการวทิยุ โทรทศัน์ นบัเป็นจ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินรายการ สถานีท่ีออกอากาศและงบประมาณ 
(หากมี) และให้ประสานงานสอบถามสถานีวิทยุหรือ
โทรทัศน์ดังกล่าวว่าสถานีมี รัศมีการส่งสัญญาณ
ประมาณเท่าใด (กิโลเมตร) ครอบคลุมก่ีหมู่บ้าน/
ชุมชน มีประชากรประมาณเท่ าใด (คน) เพื่ อนับ
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
5. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน 

จ านวนหมู่บา้น/ชุมชนแต่ไม่ตอ้งนบัจ านวนคนฟังรวม
มาในกิจกรรมการเผยแพร่ดว้ย 
 
หมายเหตุ ใบลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ข้างต้น ต้องมีข้อความระบุ ค าน าหน้าช่ือ นาย/นาง/
นางสาว/ยศ ช่ือ นามสกุล อายุ บ้านเลขท่ี หมู่บ้าน 
ต าบล  อ า เภอ  จังหวัด  ลายมือ ช่ือ  และหมายเลข
โทรศพัท์ (ถา้มี) ทั้งน้ี เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการจดัเก็บ
ผลการปฏิบติังานในมิติ ชาย หญิง เด็ก ผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุ

นอกจากน้ี ในส่วนของหนงัสือเชิญต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
การเชิญตามความตอ้งการของหน่วยงาน หรือหนงัสือ
เชิญเป็นวิทยากร หรือกรณีอ่ืนๆ ท่ี อจ.คช. อนุมติัให้
ข้าราชการอัยการห รือข้าราชการธุรการเข้า ร่วม
โครงการ/ออกพื้นท่ีเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้ถือ
ว่าเป็นการอนุมติัโครงการทั้งหมด และให้ด าเนินการ
บนัทึกขอ้มูลวนัอนุมติัลงในสารบบการเผยแพร่ดว้ย 
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     การฝึกอบรมก ำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชำที่จะ
บรรยำยให้สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของ

ประชำชนในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี  อำชีพ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน สภำพพื้นที่ 

และกลุ่มผู้เข้ำอบรมและให้เข้ำใจภำรกจิของ สคช. 
      การฝึกอบรม ตามวนั เวลา สถานท่ี หมู่บา้นต่าง ๆ 
ตามตารางฝึกอบรมแต่ละ รุ่นแล้วรวบรวมจัดท า
ฐานขอ้มูลรายช่ือท่ีอยู่ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแต่ละ
รุ่นไว ้และจดัใหล้งทะเบียนการฝึกอบรมทุกคร้ังดว้ย 
ให้มีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมโดยกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ว่ำก่อนเข้ำรับกำรอบรม (PRE – test) มีควำมรู้เพียงใดและหลัง
กำรฝึกอบรม (Post – test) มีควำมรู้เพิ่มขึ้นเพียงใด ตำมแบบ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ที่  สคช. ก ำหนดทุกคร้ัง ทั้งนี้  ตำมที่
ก ำหนดในตัวช้ีวัดด้วย(ดูแนวทำงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม
จำกเอกสำรแนบท้ำยโครงกำร)  
อนึ่ง ในการด าเนินการภายใน 3 จังหวัดภาคใต้ อันได้แก่ ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส เบตง และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา คือ 
นาทวี เทพา สะบ้าย้อย จะนะ หากเห็นได้ ว่าการจัดการ
ฝึกอบรมน่าจะเกิดเหตุไม่ปลอดภัยขึ้น ได้  ก็ ให้สามารถ
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมในพื้นที่นอกเขตจังหวัดได้  
โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลกั 

- สคชจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 1 รับผิดชอบด าเนินการ 300 คน 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 2 รับผิดชอบด าเนินการ 1,850 คน 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 3 รับผิดชอบด าเนินการ 3,350 คน 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 4 รับผิดชอบด าเนินการ 5,250 คน 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 5 รับผิดชอบด าเนินการ 15,550 คน 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 6 รับผดิชอบด าเนินการ 7,250 คน 
- สคชจ.พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 7 รับผดิชอบด าเนินการ 12,450 คน 
รวมเป้าหมายทัว่ประเทศ  46,000  คน 
โดยใหจ้ดัอบรมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 
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หมายเหตุ กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย
แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้
เนน้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.  หลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิและหน้าท่ีของประชาชน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

2.  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เก่ียวกับ หน้ี นิติกรรม

สัญญา กูย้ืม ขาย ขายฝาก จ านอง ทรัพยสิ์น ครอบครัว

และมรดก กฎหมายท่ีดิน ความผดิอาญาท่ีเป็นความผิด

อนัยอมความได ้ 

3.  กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ

รุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสิทธิ เด็ก  ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็กพ.ศ. 2546 การด าเนินคดี

คุ้มครองสวสัดิภาพ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว  พ .ศ . 2553 มาตรา 171  ถึ ง  179 และ

ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยวิธีการด าเนินคดี

คุม้ครองสวสัดิภาพ พ.ศ. 2554 

4.  แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ ตามมติคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการแก้ไข
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ปัญหาหน้ีนอกระบบอยา่งบูรณาการและย ัง่ยนื ลงวนัท่ี 

26 สิงหาคม 2557 และตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 4 

ตุลาคม 2559 เร่ือง การบริหารงานเพื่อการแกไ้ขปัญหา

หน้ีนอกระบบอยา่งบูรณาการและย ัง่ยนื ใน 5 มิติ คือ   

1) การด าเนินการอยา่งจริงจงักบัเจา้หน้ีนอกระบบท่ี

ผดิกฎหมาย 

2) การเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงสินเช่ือในระบบ  

3) การลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่เกล่ีย

ประนอมหน้ีของคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอม

หน้ีนอกระบบ 77 จงัหวดั ซ่ึงมีอธิบดีอยัการ ส านกังาน

คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

เป็นประธานคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ี

นอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร และอยัการจงัหวดั

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ

บงัคบัคดีจงัหวดั เป็นประธานอนุกรรมการไกล่เกล่ีย

ประนอมหน้ีนอกระบบประจ าจงัหวดั และตามคู่มือ

แนวทางการไกล่ เก ล่ียประนอมหน้ีนอกระบบท่ี

ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
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6. กิจกรรมฝึกอบรมความรู้
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่ บุ ค ค ล 
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ประชาชนไดจ้ดัท าข้ึน  

4) เพิ่มศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบโดยกลไก

ของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพการหา

รายไดข้องลูกหน้ีนอกระบบใน 77 จงัหวดั  

5) สนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหน้ีนอก

ระบบของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รการเงิน ชุมชน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.  สิทธิของผู ้บริโภคตามหลักสากล การคุ้มครอง

ผู ้บ ริโภค ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู ้บ ริโภค  

พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค 

พ.ศ. 2551 

6.  การแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติโดยขอให้เน้นการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย

กองทุนหมู่บา้นท่ีมีการจดัตั้งข้ึน แต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียน

เป็นนิติบุคคล หรือกองทุนหมู่บา้นท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนและ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว แต่ยงัไม่ได้รับการ

เพิ่ ม ทุน เงินล้าน ท่ีสอง ไม่ ได้ รับการจัดสรรเงิน

โครงการประชารัฐ เน่ืองจากประสบปัญหามีหน้ี 
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ค้างช าระ  เงิน ข าดบัญ ชี  เอกส ารสูญ ห าย  ไม่ มี

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นท าหน้าท่ีบริหารจดัการ 

หรือด้วยเหตุอ่ืน ซ่ึงขณะน้ีมีกองทุนประเภทน้ีอยู่

จ  านวนประมาณ 7,000 กองทุน การฝึกอบรมให้เน้น

การฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้าน

ดงักล่าวใหส้ามารถกลบัมาด าเนินกิจการต่อไปได ้และ

สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้หรือสามารถ

ได้รับการเพิ่มทุนเงินล้านท่ีสองได้ และอยู่ในเกณฑ์

ได้รับการจัดสรรเงินโครงการประชารัฐได้ ตาม

เง่ือนไขตัวช้ีวดัของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ ซ่ึงรายละเอียดและข้อมูลของ

กองทุนหมู่บ้านตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้ น สามารถ

สอบถามได้จากพนักงาน ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ในแต่ละพื้นท่ี  โดยให้

บรรยายถ่ายทอดความรู้ไปตามคู่ มือแนวทางการ

บริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น ชุดองค์ความรู้ 4 เล่ม ท่ี

ส านกังานคุม้ครองสิทธ์ิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชนไดจ้ดัท าข้ึน 
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7.  การคุ้มครองสิทธ์ิด้านเอดส์และเพศภาวะ ให้เน้น

การยุติการตีตราและการเลือกปฏิบติั ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 การ

บรรยายถ่ายทอดยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติ

ปัญหา เอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 

“ปรับภาพลกัษณ์ ความเขา้ใจ เสริมสร้างความเขม้แข็ง

ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้ งกลไกการ

คุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจ กีดกัน การเลือก

ปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวีและเพศภาวะ” ซ่ึงเป็น

ภารกิจหลกัของส านักงานอยัการสูงสุด อาจมีการจดั

กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ การลดการตีตรา 

(stigma) และเลือกปฏิบติั (discrimination) ต่อผูติ้ดเช้ือ

เอชไอวีและเพศภาวะ ร่วมด้วย  กลุ่มเป้าหมายเป็น

ประชาชนโดยทั่วไป อสม. ผู ้น าชุมชน ผู ้ติด เช้ือ 

เอ ช ไ อ วี  ก ลุ่ ม  LGBT ภ าค ป ระ ช าสั ง ค ม  ห รื อ

คณะท างานส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิดา้นเอดส์ประจ า

จงัหวดัซ่ึงมีอยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมายและการบังคบัคดีจงัหวดัเป็นประธาน 
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เน้ือหาในการบรรยายตามคู่มือคุม้ครองสิทธิดา้นเอดส์

ท่ีส านักงานคุม้ครองสิทธ์ิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

แก่ประชาชนได้จัดท าข้ึน  หลักการพื้ นฐานสิทธิ

มนุษยชน การเคารพ  (Respect) ปกป้องคุ้มครอง 

(Protect)  เติมเต็ม (Fulfill) ความหมายของการตีตรา 

การตีตราจากภายนอกและภายใน ความหมายของการ

เลือกปฏิบัติ รูปแบบของการตีตรา รูปแบบของการ

เลือกปฏิบติั กลไกการคุม้ครองสิทธิกรณีการถูกละเมิด

สิทธิดา้นเอดส์เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากร

เปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ  (Crisis Response 

System : CRS) บทบาทและหน้าท่ีของคณะท างาน

ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิดา้นเอดส์ประจ าจงัหวดั 76 

จังห วัด  ขั้ น ต อนก ารแส วงห าข้อ เท็ จ จ ริ งแล ะ

พยานหลักฐาน การจดัการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

ดว้ยกลไกการคุม้ครองสิทธิผูเ้ก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวแีละ

เพศภาวะในรูปแบบสหวิชาชีพของส านักงานอยัการ

สูงสุด ตามผังกระบวนงานแนวทางท่ีส านักงาน

คุ้มครองสิท ธิและ ช่วย เห ลือท างกฎหมายและ
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
6. กิจกรรมฝึกอบรมความรู้
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่ บุ ค ค ล 
กลุ่มต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาคีไดร่้วมกนัจดัท าข้ึนในคู่มือการคุม้ครอง

สิทธิด้านเอดส์ โดยอาจประสานวิทยากรจากกรม

ควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แพทย ์

มูลนิธิคุม้ครองสิทธิดา้นเอดส์ ส านกังานคุม้ครองสิทธิ

และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภาคีเครือข่าย

ท่ีเป็นภาคประชาสังคมและองค์พฒันาเอกชน (NGO) 

ในพื้นท่ี  

8.  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพระราชบญัญัติป้องกันและ
ปรามปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 สถานการณ์การคา้
มนุษย์ รูปแบบของการค้ามนุษย์ พระราชบญัญัติวิธี
พิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 และการป้องกนักลุ่ม
เส่ียงมิใหต้กเป็นเหยือ่คดีคา้มนุษย ์ 
ทั้ งน้ี  เน่ืองจากส านักงานคดีค้ามนุษย์ได้มีหนังสือ  
ท่ี อส 0050/14 ลงวนัท่ี 7 มกราคม 63 แจง้วา่ ส านกังาน
คดีค้ามนุษย์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผน 
ป ฏิบั ติ ก าร  ส านั ก งาน ค ดีค้ าม นุ ษ ย์  ส านั ก งาน 
อัยการสูงสุด ประจ าปี พ.ศ. 2564-2568 ซ่ึงในแผน
ยทุธศาสตร์ดงักล่าวไดก้ าหนดให้มีโครงการร่วมมือกบั 
สคช. ในการสร้างผูน้ าชุมชนให้มีความรู้เพื่อป้องกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สคชจ . ท่ี ได้ รั บ ก าร
คดัเลือกเป็นส านักงาน
น าร่อง ให้ด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ก า ร
ส านักงานคดีค้ามนุษย ์
ส านักงานอยัการสูงสุด 
ประจ าปี พ.ศ.  2564 – 
2 5 6 8  ได้ แ ก่  ส ค ชจ .
เชี ย งให ม่  ขอน แ ก่น 
ระนอง สงขลา  
สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี 
กาญจนบุรี และชลบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สคชจ. ท่ีเป็นส านกังานน าร่องรับผดิชอบด าเนินการ
ส านกังานละ 10 ชุมชน/หมู่บา้น 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
6. กิจกรรมฝึกอบรมความรู้
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่ บุ ค ค ล 
กลุ่มต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ลุ่ม เส่ี ยง มิ ให้ ตก เป็น เหยื่อค ดีค้าม นุษย์โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้ สคช. คดัเลือกชุมชน
น าร่องจ านวน 50 ชุมชน และจัดการฝึกอบรมผู ้น า
ชุมชนให้มีความรู้เพื่อป้องกันกลุ่มเส่ียงมิให้ตกเป็น
เหยื่อคดีคา้มนุษย ์ดงันั้น จึงก าหนดให้ สคชจ.เชียงใหม่ 
ขอนแก่น ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และ
ชลบุรี นอกจากจะตอ้งด าเนินการฝึกอบรมความรู้ทาง
กฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ตามกิจกรรม/โครงการ
ความ รู้ท างกฎหม ายแ ก่ บุ คคลก ลุ่ม ต่ างๆ  แล้ ว   
ยงัก าหนดให้หน่วยงานดงักล่าวเป็นส านักงานน าร่อง
ในการคัดเลือกชุมชนในพื้ น ท่ีจ  านวน 10 ชุมชน/
หมู่บ้าน และจดัการฝึกอบรมผูน้ าชุมชนให้มีความรู้
เพื่อป้องกันกลุ่มเส่ียงมิให้ตกเป็นเหยื่อคดีค้ามนุษย ์
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการส านกังานคดี
คา้มนุษย ์ส านกังานอยัการสูงสุด ประจ าปี พ.ศ. 2564 -
2568 ดงักล่าว โดยใช้งบประมาณของสคชจ. และให้
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ไปยงั สคช. ตามแบบ
รายงานประจ าเดือนของ สคช. เฉพาะเดือนท่ีมีผลการ
ด าเนินงาน 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
6. กิจกรรมฝึกอบรมความรู้
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่ บุ ค ค ล 
กลุ่มต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในส่วนของวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ 
อาจประสานวิทยากรจาก ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) /ศูนยป์ฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยจ์งัหวดั (ศปมจ.) 
9. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. 2564 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง พระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
10. ความรู้เก่ียวกบัการขายของออนไลน์ การขายตรง 
ก ารชักชวน ให้ ล ง ทุ น  ระดม ทุ น  ต ามพ ระราช
ก าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 
2527 (แชร์ลูกโซ่)  
11. ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 
โดยจดัการอบรมเพยีงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งต่อการอบรมแต่ละคร้ัง 
ไม่ควรจัดอบรมในวันเดียวกันหลายหัวข้อวิชาและจะต้องท า
การส ารวจกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
เร่ืองหรือปัญหาทีเ่กดิในท้องถิ่นนั้นๆ และให้ท าการประเมนิผล
การเรียนรู้ โดยท าแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
(pre-test , post – test) ทุกคร้ัง 
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กจิกรรม วธีิด าเนินงาน พืน้ทีด่ าเนินการ เป้าหมายผลผลติ 
6. กิจกรรมฝึกอบรมความรู้
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่ บุ ค ค ล 
กลุ่มต่าง ๆ 
 

        ทั้งนี ้ขอให้น าคู่มือการด าเนินงานและหลักสูตรฝึกอบรม
ต่างๆ ตามที่ได้แจกไปก่อนหน้านี้ไปใช้ในการด าเนินงานและ
เพ่ือจะได้ประเมินและทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การใช้คู่มือดงักล่าวในการด าเนินงาน 
      การลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ต้องระบุ นาย/นาง/นางสาว/ยศ 
ช่ือ นามสกุล อายุ บ้านเลขที่  ห มู่ที่  ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ลายมือช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี ้เพ่ือใช้ในการจดัเก็บผลการ
ปฏิบัตงิานในมติ ิชาย หญิง เดก็ ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 
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ค าอธิบาย วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมตามตัวช้ีวัด โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ซ่ึงวัดเป็นร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ทางกฎหมายเพิ่มขึ้นจากโครงการฝึกอบรม  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

  ตามโครงการดงักล่าว เป็นการประเมินผลความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ก่อน และหลงั
การฝึกอบรม ว่าประชาชนท่ีเขา้รับการฝึกอบรมแล้ว มีจ  านวนของผูท่ี้มีความรู้เพิ่มข้ึนหลงัการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  หมายความวา่ สมมุติว่าโครงการฝึกอบรม มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 100 คน  ก่อนการ
ฝึกอบรมมีผูท่ี้ไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีจะอบรมจ านวน  80 คน  หลงัการอบรมแลว้ มีผูท่ี้เขา้ใจและมีความรู้ใน
เร่ืองท่ีอบรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 90  นัน่คือ จะตอ้งมีการประเมินว่าผูท่ี้ไม่มีความรู้ก่อนอบรม 80 คนนั้น มีความรู้
ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนจ านวน  76 คน 
 

  วธีิคิด  เทยีบบัญญตัิไตรยางค์ได้ดังนี ้
ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีไม่มีความรู้ = 80  คน  ภายหลงัอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน= 76 คน 
ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีไม่มีความรู้ = 100  คน  ภายหลงัอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน= 76x100 คน 

                     80 
    ผลลพัธ์    =    95 % 
 

สรุป ผลการฝึกอบรมมีประชาชนท่ีมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ  95  เท่ากบัผา่นตวัช้ีวดั 
 

วธีิการวดัผล  ใหผู้จ้ดัโครงการออกขอ้สอบในเน้ือหาท่ีจะอบรม โดยใชค้  าถามน าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
ตอบค าถาม ดงัน้ี   --  ใช่  

--  ไม่ใช่ 
--  ไม่แน่ใจ 

 

ตัวอย่างที ่1. หวัขอ้วชิา การเรียกค่าเสียหาย ตาม ป.ว.ิอาญา มาตรา 44/1 
 

ค าถาม นายแดงขับรถยนต์โดยประมาทชนนายด าได้รับบาดเจ็บขาหัก ต้องเข้ารับการรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาล  เสียค่ารักษาพยาบาลจ านวน 1 แสนบาท  นายด าตอ้งการเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวจากนายแดง 
นายด าสามารถยื่นค าร้องขอต่อศาลในคดีอาญาท่ีพนักงานอยัการฟ้องนายแดงในข้อหาขบัรถประมาท 
เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตรายสาหสั ไดใ้ช่หรือไม่ 
 

ค าตอบ ถา้ตอบวา่ ใช่  คือค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ถา้ตอบ ไม่ใช่ คือค าตอบท่ีผดิ  ไดค้ะแนน = 0  เท่ากบัผูเ้ขา้อบรมไม่มีความรู้เร่ืองนั้นก่อนอบรม 
 ถา้ตอบ ไม่แน่ใจ คือ ค าตอบท่ีแสดงวา่ผูเ้ขา้อบรมไม่มีความรู้เร่ืองนั้น ไดค้ะแนน = 0  เช่นกนั 
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  สมมุติในโครงการฝึกอบรม มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 100 คน วิทยากรถามค าถาม หรือ  
ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท าขอ้สอบก่อนบรรยาย มีผูต้อบค าถามแลว้ได้คะแนน = 0 คะแนน จ านวน 90 คน  
ภายหลงัวทิยากรบรรยายให้ความรู้เก่ียวสิทธิ ตาม ป.ว.ิอาญา มาตรา 44/1 จบ ใชค้  าถามเดิมถามผูเ้ขา้รับการ
อบรม มีผูต้อบแล้วได้คะแนน = 0 จ านวน 5 คน แสดงว่ามีผูเ้ข้ารับการอบรมมีความในเร่ืองดังกล่าว 
เพิ่มข้ึน 85 คน  
 
  วธีิคิด  เทยีบบัญญตัิไตรยางค์ได้ดังนี้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีไม่มีความรู้ = 90  คน  ภายหลงัอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน = 85 คน 
ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีไม่มีความรู้ = 100  คน  ภายหลงัอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน = 85x100 คน 

                     90 
    ผลลพัธ์    =    94.44 % 
 

สรุป ผลการฝึกอบรมมีประชาชนท่ีมีความเพิ่มข้ึนร้อยละ  94.44  เท่ากบัผา่นตวัช้ีวดั 
 

ตัวอย่างที ่2 ตามโครงการตัวอย่างท่ี 1 มีการอบรมหลายวิชา วิทยากรควรออกข้อสอบหลายข้อ 
เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะบรรยาย เช่น อาจจะออกขอ้สอบ 10 ขอ้ แลว้ด าเนินการเช่นเดียวกบัตวัอยา่งท่ี 1 
โดยตรวจขอ้สอบทั้ง 10 ขอ้ แลว้ตรวจดูวา่ ขอ้ 1 – 10 มีผูต้อบค าถามแลว้ไดค้ะแนน = 0 คะแนน จ านวนก่ี
คนในแต่ละขอ้ (ถา้มีการแจกขอ้สอบให้ท าก่อนการฝึกอบรม ไม่ควรใชเ้วลาเกิน 15 นาที เสร็จแลว้ให้เก็บ
กระดาษค าตอบมาก่อน แลว้จึงบรรยายให้ความรู้ตามเร่ืองท่ีไดมี้การออกขอ้สอบดว้ย) หลงัจากวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เสร็จโครงการ ให้ผูเ้ขา้อบรมท าขอ้สอบชุดเดิม แลว้ตรวจให้คะแนน ตรวจดูวา่ในแต่ละขอ้ 
มีผูต้อบไดค้ะแนน = 0  คะแนน เหลือจ านวนเท่ากบัเท่าใด ก็ให้น ามาค านวณวา่ในแต่ละขอ้มีผูท่ี้มีความรู้
เพิ่มข้ึนหลังการอบรม จ านวนก่ีคน และให้หาค่าร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรมท่ีมีความรู้เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 
ขอ้ 1 – 10 ทีละขอ้ (เพราะบางวิชาวิทยากรบรรยายดี ฟังแลว้เขา้ใจ อาจตอบถูกหมด ก็จะเท่ากบั 100 %  
แต่บางวชิาวิทยากรบรรยายแลว้ ผูเ้ขา้อบรมยงัไม่ค่อยเขา้ใจ อาจตอบไม่ได ้คิดเป็นร้อยละแลว้อาจไดเ้ท่ากบั 60 %) 
จากนั้นน ามารวมค่าร้อยละตั้งแต่ขอ้ 1 -10  แลว้หาค่าเฉล่ีย ก็จะไดภ้าพรวมของการอบรมวา่หลงัการอบรม
โครงการดงักล่าวมีผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีความรู้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
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วธีิคิด 
ก่อนอบรม 

(ตอบได ้0 คะแนน) 
หลงัอบรม 

(ตอบได ้0 คะแนน) 
มีความรู้เพิ่มข้ึน 
หลงัอบรม 

คิดเป็นร้อยละ 

ขอ้ 1 =    50   คน ขอ้ 1 =  10  คน ขอ้ 1 =  40  คน ขอ้ 1  =  80  % 
ขอ้ 2 =   60   คน ขอ้ 2 =  15  คน ขอ้ 2 =  45  คน ขอ้ 1  =  75  % 
ขอ้ 3 =   70   คน ขอ้ 3 =  20  คน ขอ้ 3 =  50  คน ขอ้ 3  =  71.42  % 
ขอ้ 4 =   40   คน ขอ้ 4 =  5  คน ขอ้ 4 =  35  คน ขอ้ 4  =  87.5  % 
ขอ้ 5 =    30   คน ขอ้ 5 =  0  คน ขอ้ 5 =  30  คน ขอ้ 5  =  100  % 
ขอ้ 6 =   80   คน ขอ้6 =  30  คน ขอ้ 6 =  50  คน ขอ้ 6  =  62.5  % 
ขอ้ 7 =   20   คน ขอ้ 7 =  0  คน ขอ้ 7 =  20  คน ขอ้ 7  =  100  % 
ขอ้ 8 =   45   คน ขอ้ 8 = 10  คน ขอ้ 8 =  35  คน ขอ้ 8  =  77.7  % 
ขอ้ 9 =   55   คน ขอ้ 9 = 5  คน ขอ้ 9 =  50  คน ขอ้ 9  =  90.90  % 
ขอ้ 10 =   60   คน ขอ้ 10 = 15  คน ขอ้ 10 =  45  คน ขอ้ 10  =  75  % 
   เฉล่ีย  =  81.7  % 
 
สรุปได้ว่า ในภาพรวมของโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 81.7 แสดงว่าไม่บรรลุผลเป้าหมายตามตัวช้ีวดั 
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โครงการและกจิกรรมทีใ่ห้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขบัเคล่ือน 
แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอยัการสูงสุด พ.ศ.2563 – 2566 

 
(1) โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทย ในต่างประเทศ 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ไดมี้การติดต่อเช่ือมโยง เคล่ือนยา้ยทั้งตวับุคคลและขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียว การศึกษา การท างาน และการประกอบธุรกิจต่างๆ 
คนไทยจึงมีการเดินทาง เคล่ือนยา้ยถ่ินพ านักไปยงัต่างประเทศ ทั้งด้านการใช้ชีวิตสมรส การศึกษาต่อ 
การท างานดา้นแรงงาน ธุรกิจต่างๆ อาทิ หญิงไทยท่ีสมรสกบัชาวต่างชาติและยา้ยภูมิล าเนาไปยงัประเทศ
ของฝ่ายชายทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบกฎหมาย หรือคนไทยท่ีไปใช้แรงงานในต่างประเทศ 
หลากหลายประเทศซ่ึงลว้นส่งผลให้เกิดผลดีในเชิงเศรษฐกิจให้กบัประเทศ ในการเพิ่มรายไดป้ระชาชาติ
เขา้สู่ประเทศ การปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆ ดงักล่าวมา อาจจะมีปัญหาทางกฎหมายท่ีคนไทยเหล่านั้น
ตอ้งประสบหลายหลายรูปแบบ อาทิ ปัญหาเก่ียวกบัการสมรส การหย่า การปกครองดูแลบุตร การจดัการ
สินสมรสระหว่างคู่สมรส การจดัการมรดก การได้มาและสละสัญชาติ เหล่าน้ีล้วนต้องมีผูมี้ความรู้ 
ความเขา้ใจ ทั้งทางกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อใหค้  าแนะน าใหค้นไทยเหล่านั้น ไม่เสียสิทธิ
หรือเสียเปรียบในเชิงกฎหมายต่อคู่กรณี 

นอกจากกรณีดังกล่าว ยงัมีปัญหาก่อนการเดินทางของแรงงานไทย ท่ีไปรับจ้างท างานกับ
ต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นการจดัหางานโดยถูกเอารัดเอาเปรียบ การขายหรือจ านองทรัพยสิ์นเพื่อน ามาเป็น
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท างานดงักล่าว และถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายทุนจดัหางานหรือนายทุนเงินกู ้
ต่างๆเหล่าน้ีล้วนต้องการการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจากบุคลากรและผูท่ี้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญเป็นอยา่งดี    
 ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอยัการสูงสุด มีภารกิจประการหน่ึง  คือ การคุม้ครองสิทธิ
ประชาชนชาวไทยและชุมชนไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศในประเทศไทยตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน ส านกังานอยัการ
สูงสุดมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และเป็นมืออาชีพทางกฎหมายเช่ียวชาญทั้งด้านทฤษฎี และ
แนวทางปฏิบติั สามารถให้การปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายไดอ้ยา่งสัมฤทธ์ิผลแบบบูรณาการมาใช้
ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของ
คนไทยในต่างแดน ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ ส านกังานคุม้ครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านกังานอยัการสูงสุดจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 
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วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหค้  าปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแก่คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ 
 2. เพื่อด าเนินการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยและชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ 
 3. เพื่อเผยแพร่และฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดการพฒันา ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
ประชาชนระหวา่งประเทศ ตามพนัธกรณีท่ีประเทศไทย มีอยูต่ามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
 4. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนไทยในต่างประเทศ หน่วยงานเอกชน และองค์กร 
สิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ 
 
กจิกรรมและวธีิด าเนินการ 
 1. ให้การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลืออรรถคดีแก่คนไทยในต่างประเทศท่ีถูกละเมิดสิทธิ 
อาทิ ดา้นแรงงาน  เหยือ่การคา้มนุษย ์ฯลฯ 
 2.ให้ค  าปรึกษาและตอบปัญหากฎหมาย ตลอดจนช่วยเหลือท านิติกรรมสัญญา ไกล่เกล่ียประนอม
ขอ้พิพาทแก่คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ 
 3. ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
 4. จดัท าคู่มือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย พร้อมกรณีตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานไทย แรงงาน
ขา้มชาติ  คนไทยท่ีสมรสกบัชาวต่างชาติ ผูป้ระกอบอาชีพในต่างประเทศ และชุมชนไทยในต่างประเทศ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. คนไทยในต่างประเทศท่ีถูกละเมิดสิทธิดา้นแรงงาน เหยือ่การคา้มนุษย ์
 2. คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยอยู่ในกลุ่มประเทศในทวีปออสเตรเลียประเทศใน
ทวีปยุโรป และประเทศในทวีปเอเชีย  ท่ีท าการสมรสกับชาวต่างชาติ หรือเดินทางไปท างาน หรือ 
ไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ  

3. คนไทยและชุมชนไทยท่ีท าการสมรสกบัชาวต่างชาติ หรือเดินทางไปท างาน หรือไปประกอบ
ธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน (ASEAN) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถคล่ีคลายปัญหาหรือคลายทุกขใ์ห้แก่คนไทย แรงงานไทย เหยือ่การคา้มนุษย ์ คนไทยซ่ึง
เป็นคู่สมรสชาวต่างชาติ คนไทยซ่ึงประกอบอาชีพในต่างแดนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3. สามารถเพิ่มเติมและแลกเปล่ียนองค์ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีใช้บงัคบั และปัญหาตลอดจน
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนไทยในต่างประเทศเขม้แข็ง 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล 

พืน้ทีด่ าเนินการ 
- คร้ังท่ี 1 ประเทศในทวปียโุรป 
- คร้ังท่ี 2 ประเทศในทวปีออสเตรเลีย 
- คร้ังท่ี 3 ประเทศในทวปีเอเชีย 
ทั้งน้ี อาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมกบัพื้นท่ีและงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

การติดตามและประเมินผล 
 1. ใหส้ านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ รายงานผลการด าเนินงานต่ออธิบดี
อยัการ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทุกคร้ังท่ีออกพื้นท่ีด าเนินการ  

2. การประเมินผล โดยวดัผลความพึงพอใจผูรั้บบริการท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ พร้อมจดัท ารายงาน
เสนออยัการสูงสุด ผา่นอธิบดีอยัการส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ตัวช้ีวดั 
 ร้อยละของประชาชนไทยในต่างประเทศท่ีขอรับความช่วยเหลือจากส านักงานอัยการสูงสุด 
ท่ีออกหน่วยเคล่ือนท่ีคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในต่างประเทศ  มีความ 
พึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

งบประมาณ 
 งบประมาณจากแผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 
แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ ผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม 
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุม้ครองสิทธิประชาชน กิจกรรม : งานคุม้ครองสิทธิประชาชน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ (สฝคป.) ส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านกังานอยัการสูงสุด 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 อยัการสูงสุด 
 
    ........................................................... 
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 (2) โครงการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในประเทศ 
 
หลกัการและเหตุผล 

ด้วย พระราชบัญญัติองค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 ก าหนดอ านาจและหน้าท่ี 
ของส านกังานอยัการสูงสุด ในประการหน่ึงคือให้มีอ านาจและหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในการด าเนินการทางกฎหมาย รวมตลอดทั้ งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
และการใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ลกัษณะของงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย มีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 
เร่ิมจากการสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ประชาชน โดยเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ และเม่ือมีปัญหาทางกฎหมายก็ให้ค  าปรึกษาเพื่อให้
ประชาชนสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง บริการให้การช่วยเหลือในการจดัท า
นิติกรรมสัญญา เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียเปรียบ หรือเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน การหาทาง 
ไกล่เกล่ียประนอมและระงบัขอ้พิพาทเพื่อไม่ให้ประชาชนตอ้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
และเม่ือไม่สามารถแกไ้ขเยียวยาโดยวิธีขา้งตน้ไดแ้ลว้ ในกรณีประชาชนท่ียากจน ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการเรียกร้องความยุติธรรม ก็ให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยหากเป็นอ านาจหน้าท่ี 
ของพนักงานอยัการตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ ก็ให้พนกังาน
อยัการด าเนินการให้ หากไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของพนักงานอยัการตามกฎหมาย ก็จดัหาทนายความอาสา
ด าเนินการให ้โดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของพนกังานอยัการ  

อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ทัว่ถึง เป็นธรรม และสามารถ
น าผลของการบริการไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกลจากตวัจงัหวดั กรณีมีปัญหาเล็กน้อย ไม่จ  าตอ้งใช้ความรู้ความเช่ียวชาญสูง 
หรือกรณีระงบัข้อขดัแยง้ของคนในชุมชน เพื่อสร้างความสงบสุข ให้สังคมเข้มแข็ง องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินย่อมมีบทบาทในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าว ซ่ึงส านักงานอยัการสูงสุดได้ลงนาม
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการให้การคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในระดบั
ทอ้งถ่ิน ร่วมกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552 โดยมีแผนกลยุทธ์ในการจดัตั้งศูนยอ์ยัการคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อม เพื่อให้เป็นเครือข่ายใน
การให้บริการให้ค  าปรึกษากฎหมายเบ้ืองต้น ไกล่เกล่ีย ประนอมและระงบัข้อพิพาทในชุมชน ดูแลให้
ความรู้ด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อม เป็นศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ดูแลป้องกัน คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี  
และผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  นอกจากน้ียงัร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน กลุ่มชุมชนพฒันา 



53 
 

องคก์รเอกชนในการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนหรือองค์กรอ่ืนท่ีมีบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศได ้ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด จึงได้จดัท าโครงการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนภายในประเทศ ในดา้นการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน น้ีข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ 

 1. ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
ใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชน 

2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้การให้บริการในการคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
กจิกรรม 
 1. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนหรือองค์กรอ่ืน อาทิ กองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ยติุธรรมจงัหวดั กระทรวงยติุธรรม หน่วยงานดา้นสาธารณสุข ให้สามารถให้บริการใหค้วามช่วยเหลือทาง
กฎหมายได ้

 2. ฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือชุมชนท่ีปฏิบัติงานในศูนยอ์ัยการ
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือองค์กรอ่ืนเพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน หรือองคก์รอ่ืนสามารถด าเนินการไดต้ามบทบาทท่ีก าหนด 

 3. ประเมินผลบุคลากรท่ีผา่นการฝึกอบรมตามกิจกรรมท่ี 2 ภายหลงัการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
เพื่อใหท้ราบวา่ สามารถด าเนินงานไดต้ามบทบาทท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 4. ตรวจเยีย่มศูนยอ์ยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน 
 
วธีิด าเนินการ 
 3.1 ความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ด าเนินการสนบัสนุนและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีได้ด าเนินการจดัตั้ งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามบทบาทท่ีก าหนด 
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 “บทบาทของศูนยอ์ยัการคุม้ครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน” มีบทบาท โดยศูนย์อยัการฯ ท่ีด าเนินงานได้ตามบทบาท หมายถึง ศูนยอ์ยัการ
คุม้ครองสิทธิท่ีด าเนินงานไดอ้ยา่งนอ้ย 2 บทบาท จาก 6 บทบาท ต่อไปน้ี  

1) การใหค้  าปรึกษาทางกฎหมายเบ้ืองตน้แก่คนในชุมชน 
2) การไกล่เกล่ีย ประนอม หรือระงบัขอ้พิพาทในชุมชน 
3) การต่อตา้นและป้องกนัการคา้มนุษยใ์นชุมชน 
4) การดูแล รักษา และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5) การต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  
6) การจดักิจกรรมเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท

ของศูนยฯ์  
ดังนั้ น  หาก  สคชจ. ใด ท่ี ย ังด า เนินการไม่ ครบถ้วน  ห รือด า เนินการจัดตั้ ง ศูนย์อัยการ 

คุม้ครองสิทธิฯ แลว้ ยงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามบทบาทท่ีก าหนด ก็ให้ด าเนินการฝึกอบรมหรือแนะน า 
สอนงานแก่เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สามารถปฏิบติังานบริการประชาชนได ้โดยอาจใช้
คู่มือและหลักสูตร 4 เร่ืองท่ี สคช.กลางจดัส่งให้ อาทิ หลักสูตรการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท  
การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ การคุ้มครองผู ้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นแนวทางในการฝึกอบรมโดยให้ทดสอบผลการฝึกอบรมด้วย 
ทั้งน้ีผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งผา่นการทดสอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

(2) ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ที่ได้ด าเนินการจัดตั้งแล้วเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง/ต่อศูนย์ 
หากศูนย์ฯใดที่สามารถด าเนินการได้ตามบทบาท ก็ให้จัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบการให้บริการ
ดังกล่าวด้วย แต่หากศูนย์ใดที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามบทบาท ก็ขอให้จัดฝึกอบรม หรือสอนงาน
เพิม่เติม 

(3) การจดัเก็บขอ้มูล ไดจ้ากการส่งแบบสอบถาม ตามแบบท่ี สคช.ส่งให้เพื่อเป็นการประเมินผล
การด าเนินงานของศูนยฯ์ ภายหลงัท่ีไดจ้ดัตั้งและฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของ อปท.ตามโครงการแลว้วา่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามบทบาทท่ีก าหนดหรือไม่เพียงใด  

  ตวัช้ีวดั: ร้อยละของศูนยอ์ยัการคุม้ครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
ณ ท่ีท าการ อปท. ท่ีไดรั้บการอบรมและสามารถด าเนินการไดต้ามบทบาทท่ีก าหนด ร้อยละ 100 (เป้าหมาย 
: ศูนยฯ์ เดิมท่ีตั้งในปี 2552 – 2558 ส านกังานละ 7 ศูนย ์105 แห่ง รวม 735 ศูนย)์ 
 3.2 ความร่วมมือกบักองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน  
และหน้ีสินภาคประชาชน ผ่านการบริหารงานของส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติไปยงั
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองต่าง ๆ ทัว่ประเทศ แต่ยงัมีกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองจ านวนกวา่หน่ึงหม่ืน
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กองทุนจากจ านวนกองทุนห มู่บ้านประมาณ เจ็ดห ม่ืนกองทุน  ท่ีพบว่ามีการบ ริหารกองทุน 
ท่ีขาดประสิทธิภาพไม่ผ่านการประเมินผลในการท่ีจะขอรับการเพิ่มทุนในระยะท่ี 3 (การเพิ่มทุนลา้นท่ีสอง) 
ส านกังานอยัการสูงสุด กบักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงไดมี้บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือใน
การเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ด าเนินโครงการสร้างมาตรฐานและพฒันาประสิทธิภาพ 
ในการช่วยเหลือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนร่วมกบักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
ด้วยการสร้างองค์ความรู้และจัดท าคู่ มือการปฏิบัติงานบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
เป็นชุดองค์ความรู้จ านวน 4 เล่ม ได้แก่ คู่มือกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) คู่มือการท าสัญญาของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจดัการเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้ งได้มีการจดัอบรม
ถ่ายทอดการน าเคร่ืองมือชุดคู่มือปฏิบติังานไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองให้แก่พนกังานอยัการ นิติกร เจา้หน้าท่ีส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสาขา 
เพื่อให้สามารถให้ค  าแนะน า ปรึกษา ถ่อยทอดความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากส านกังานอยัการสูงสุด  จึงเป็นโอกาสท่ีส านกังานอยัการสูงสุดจะสนบัสนุน
และพฒันาความร่วมมือ ดงัน้ี 
  (1) จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป เช่น การท าสัญญากู้ยืม          
การติดตามเร่งรัดหน้ีสิน  การไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท ปัญหาการยกัยอกทุจริต การบงัคบัคดี  กฎหมาย
และระเบียบเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น เป็นตน้  
  (2) ฝึกอบรมเพิ่มทกัษะแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ตามเป้าหมายท่ีตกลงกบักองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง โดยเป้าหมายผลผลิตถือเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายผลผลิตกิจกรรม การฝึกอบรม
ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ตามแผนปฏิบติัการท่ี สคช.ก าหนด 
 3.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมของพื้นท่ี และการ
ประสานงาน 
 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1. ให้ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวดั 
และสาขา ด าเนินการตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และรายงานผลการด าเนินงานตามแบบท่ี สคช.ก าหนด  
ผา่นส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค/ส านกังานอยัการภาค ส่งให้
ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง) 
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2. ในส่วนการร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหห้น่วยปฏิบติัจดัท ารายงานการด าเนินงาน
ดา้นการคุม้ครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ีตั้งอยู่ ณ ท่ีท าการ อปท. ต่าง ๆ 
โดยนบัจ านวนแห่ง ระบุวนั-เวลา-หลกัสูตรท่ีไดรั้บการอบรม และกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการได ้บนัทึก
ขอ้มูลจ านวนศูนยฯ์ ท่ีด าเนินการไดต้ามบทบาทท่ีก าหนด และจ านวนศูนยฯ์ ทั้งหมดท่ีจดัตั้งข้ึนลงในแบบ
รายงานขอ้มูลตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น าส่ง สคช. ภายใน
วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

3. ส าหรับความร่วมมือกบักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ใหร้ายงานการจดักิจกรรมการฝึกอบรม
ให้ความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการายงานผลในกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
ตามแบบรายงานท่ี สคช.ก าหนด 
 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เม่ือส้ินปีงบประมาณ ให้ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบั
คดีจงัหวดั และสาขา สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือดา้นการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือผลกระทบจากการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะปรับปรุงการด าเนินงานลงในรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เสนอให้ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค/
ส านักงานอัยการภาค และส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค/
ส านักงานอยัการภาค รวบรวมผลการด าเนินงานของส านักงานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบงัคบัจงัหวดัภายในภาค ส่งให้ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนในปีต่อไป 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

วนัท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

งบประมาณ 
 งบประมาณจากแผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 
แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ ผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม 
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุม้ครองสิทธิประชาชน กิจกรรม : งานคุม้ครองสิทธิประชาชน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองค์กรอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมในการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของทุกชุมชนทอ้งถ่ิน
ให้สามารถจดัการตนเองในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความสงบสุข และไดรั้บ
ความเป็นธรรมอยา่งเสมอภาค 
 2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ส านกังานอยัการภาค 
ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 
ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคดีจงัหวดั/สาขา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 อยัการสูงสุด 
 
 

........................................... 
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(3) โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชด าริ 
 

หลกัการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ได้มีพระราชด ารัสกับคณะรัฐมนตรีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งใหม่ จ  านวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ 
ถวายสัตยป์ฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าท่ี เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประเทศ 
และประชาชนขอให้ย ึดพระราชด าริ รัชกาลที ่ 9 ทรงท างานเพื ่อประเทศและประชาชนความว่า 
“เพราะว่าตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงปฏิบัติมามากและหลายอย่าง 
ได้พระราชทานพระราชด าริ และพระราชทานแนวทางไว้ ก็ขอฝากให้ท่านได้ศึกษาพระราชด าริ ศึกษา
วเิคราะห์ พระราชปณิธานและศึกษาพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ ทีท่รงปฏิบัติมาอนันีจ้ะเป็นส่ิงที่ท าให้เป็นสิริมงคล 
และเป็นยิ่งกับพระที่คุ้มครองพวกเราการปฏิบัติตามหรือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ระลึกถึง
พระราชด าริห รือพระราชปณิ ธานของพระบาทสม เด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
นี้จะเป็นพระเป็นแสงสว่างที่ คุ้มครองหรือแนะน าพวกเราต่อไป” ประกอบกับเน่ืองในโอกาสท่ี 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560 รัฐบาลไดข้อพระราชทานพระราชานุญาตด าเนินการจดังานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงความทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว รัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานจดักิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
แสดงความจงรักภกัดีและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีทรงเป็นแบบอย่างของความกตญัญู 
ท่ีทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกในการรักษา สืบสาน ต่อยอดพระราชด าริ พระราชปณิธาน  
และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไดศึ้กษาพระราชด าริ พระราช
ปณิธาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ทรงมีพระบรมราโชวาทท่ีให้ไวว้า่ “ประชาชนในที่บางส่วนน้ัน ไม่ทราบถึงกฎหมาย ด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่
ห รือฝ่ายปกครองไม่ได้มี โอกาสไปช้ีแจง และประชาชนเหล่าน้ันก็ไม่มี โอกาสที่จะทราบว่าเรา  
จะวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร อันนี้ เป็นปัญหาใหญ่ที่จ ะให้ปกครองหรือความเรียบร้อยเกิดขึ้นได้ 
ก็ต้องน าความ รู้ไปถึงประชาชน” (พระบรมราโชวาท   พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน 
“นิติศาสตร์ร าลึก” คร้ังท่ี 2 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม  2513) จึงเห็นได้ว่า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยประชาชนในทุกๆ ด้าน 
รวมตลอดทั้ งด้านกฎหมายด้วย โดยทรงเห็นว่าบ้านเมืองจะสงบสุขได้เม่ือประชาชนรู้ถึงสิทธิหน้าท่ี 
ของตนตามกฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้งมีการน าความรู้และการบริการทางด้านกฎหมายไปให้ถึงประชาชน 
โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสในพื้นท่ีห่างไกลและพื้นท่ีท่ีประสบภยนัตรายปัจจุบนัทนัด่วน หรือประสบอุทกภยั
หรือวาตภยั เหล่าน้ีเป็นตน้ 
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 นอกจากนั้ น การท่ีราษฎรในประเทศไทยต้องได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาในด้านต่างๆ 
เช่น การไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านคดีความ ขอ้พิพาท หน้ีสิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 
ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการประกอบอาชีพ ปัญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศยั ปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
อนัเน่ืองมาจากอาการเจ็บป่วย ฯลฯ  เป็นตน้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ในฐานะท่ีพระองค์ท่านทรงเป็นประมุขของประเทศ หากมีราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกา หรือพระองค์ 
ทรงทราบ เร่ืองความ ทุกข์ยากของราษฎร  พ ระองค์จะทรงห่ วงใยผู ้ทุ กข์ยากนั้ น  และทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือ ให้ความอนุเคราะห์ บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 
ด้วยการพระราชทานความช่วยเหลือขจดัปัดเป่าความทุกข์เหล่านั้นให้บรรเทาเบาบางหรือหมดส้ินไป 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสืบสาน
พระราชด าริ พระราชกรณียกิจ ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผูทุ้กข์ยากเสมอมานอกจากน้ี
พระบรมวงศานุวงศ์ยงัได้เดินตามแนวพระราชด าริด้วยการให้ความช่วยเหลือผูทุ้กข์ยากในด้านต่างๆ   
ทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นท่ีต่าง ๆ พร้อมทั้งพระราชทาน หรือประทานความช่วยเหลือแก่ผูไ้ดรั้บ
ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน โดยมีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ รับสนองพระราชด าริ เช่น  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถมัภ ์หน่วยแพทยพ์ระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หน่วยแพทยอ์าสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยแพทย์อาสาพัฒนามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  
เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถมัภ ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นตน้ 
 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านกังานอยัการสูงสุด   
มีภารกิจอนัส าคญั คือ การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคมของปวงชนชาวไทย โดยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน จึงสามารถด าเนินการตามแนวพระราชด าริดงักล่าวได้เป็นอย่างดี สมควรท่ีจะไดจ้ดัท า 
“โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือตามพระราชด าริ” น้ีข้ึน เพื่อร่วมสนับสนุนน้อมน าศาสตร์พระราชา 
แนวพระราชด าริ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน า
ความรู้ทางกฎหมายไปให้ถึงประชาชน ให้ประชาชนไดรั้บรู้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีอนัพึงมี จะไดไ้ม่กระท าผิด
ต่อกฎหมาย สังคมก็จะสงบสุข และยงัสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีไดมี้การขอความร่วมมือมาดงักล่าว
ขา้งตน้ไดด้ว้ย  
 
วตัถุประสงค์  
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามแนวพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัในการสืบสาน
ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช และเพื่ อสนับส นุน 
แนวพระราชด าริ พระด าริของพระบรมวงศานุวงศ ์ในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน  
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 2.  เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และกิจกรรมงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชนในประเทศ ในการปฏิบติัการเชิงรุกมากยิง่ข้ึน 
 

กจิกรรม 
 1. บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน  
 2. ด าเนินการออกหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อใหก้ารคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ตามท่ีได้รับการประสาน หรือมีหมายก าหนดการจากกรมราชเลขานุการในพระองค์ ส านักพระราชวงั 
หรือหน่วยงาน กองงานในพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และพระบรมวงศานุวงศ ์  
 3. ด าเนินการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ เม่ือไดรั้บมอบหมายใหพ้ิจารณารับฎีกาท่ีมีผูทู้ลเกลา้ถวาย
มาด าเนินการจากกรมราชเลขานุการในพระองค ์ส านกัพระราชวงั หรือส านกังานองคมนตรี 

4. ตรวจเยี่ยม โดยติดตาม รับฟังปัญหา อุปสรรคในงานทูลเกล้าถวายฎีกาและการด าเนินงาน
เก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของ สคชจ. และ สคชจ.สาขา รวมทั้ง
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขใหง้านดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 

วธีิด าเนินการ 
 (1) ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดัและสาขา 
จดัโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเน้นในเร่ืองกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัป่าไม ้
อุทยานแห่งชาติ การห้ามล่าสัตวป่์าสงวนสัตวป่์าคุม้ครอง  พืชป่า เก็บของป่า การควบคุมมลพิษ การดูแล
รักษาแหล่งน ้ า ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑ์ต่างๆไว ้มิใช่หลักเกณฑ์ท่ีเป็นความผิดโดยธรรมชาติ 
ซ่ึงประชาชนส่วนมากไม่ค่อยทราบหลกัเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้น จึงมกัจะมีการกระท าผิดโดยไม่รู้เท่าถึงการณ์ 
เป้าหมายจังหวดัละ 100 โดยบูรณาการเป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ ในกิจกรรมการฝึกอบรม 
ใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆตามแผนปฏิบติัการประจ าปี สคช. 
 (2) ให้ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการภาค  
ส านกังาน สคชจ.จงัหวดั และ สคชจ.สาขา ออกติดตามกบัคณะตามเสด็จตามท่ีมีหมายรับสั่ง หรือท่ีไดรั้บ
การประสานจากกรมราชเลขานุการในพระองค ์ส านกัพระราชวงั ในพื้นท่ีท่ีก าหนด ให้บริการรับปรึกษา
ปัญหากฎหมาย เผยแพร่หรือฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายจดัท านิติกรรมสัญญา ให้การประนีประนอม
ขอ้พิพาท ตลอดจนช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยให้เบิกจ่ายจากงบด าเนินงานของ สคช.กลาง ตามโครงการ
สนับสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชด าริ 
 (3 ) กรณี ได้ รับมอบหมายให้พิ จารณ าช่วย เห ลือจากกรมราช เลขานุ การในพระองค์ 
ส านกัพระราชวงั หรือส านักงานองคมนตรี ให้ด าเนินการสอบขอ้เท็จจริง ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ทุกฝ่าย เพื่อให้การช่วยเหลือตามค าร้องขอ แล้วรายงานผลให้  สคช.กลางทราบ เพื่อรายงานต่อ 
กรมราชเลขานุการในพระองค ์ส านกัพระราชวงั หรือส านกังานองคมนตรีต่อไป 

(4) จดัคณะผูต้รวจเยี่ยม ประกอบดว้ยอยัการสูงสุดหรือรองอยัการสูงสุดท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ
อธิบดีอยัการ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นหัวหน้าคณะผูต้รวจเยี่ยม 
และบุคลากรในสังกดัส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นคณะตรวจเยี่ยม ออกตรวจเยีย่มในพื้นท่ีจริงเพื่อติดตาม รับฟังปัญหาอุปสรรคในงานทูลเกลา้ถวายฎีกา
และการด าเนินงานเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของ สคชจ.  
และ สคชจ.สาขา รวมทั้งร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขให้งานดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 

พืน้ทีด่ าเนินการ  
 ทุกพื้นท่ีทัว่ราชอาณาจกัร ตามท่ีมีหมายก าหนดการและไดรั้บการประสานหรือมอบหมาย 
 

เป้าหมาย ผลผลติ ตัวช้ีวดั 
 ให้บูรณาการเป้าหมาย ผลผลิต ตวัช้ีวดัเขา้กบัแผนงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชนในประเทศ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และ
คุ้มครองสิทธิประชาชนกิจกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน งบเงินอุดหนุน ท่ีได้รับจัดสรรเพื่อ
ด าเนินงานโครงการสนบัสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชด าริ 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อยา่งทัว่ถึง ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย เพิ่มข้ึน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
 3. ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายุ บุคคลไร้สัญชาติหรือไร้รัฐ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงการ
อ านวยความยติุธรรมไดส้ะดวกข้ึน ลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
 

........................................... 
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(4) โครงการความร่วมมือจากส านักงานอัยการสูงสุด  ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานอยัการสูงสุด ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผูย้ากไร้  ซ่ึงมีปัญหาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมาย โดยการให้ความช่วยเหลือ 
ทางอรรถคดีและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายพื้นฐานอนัเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัแก่เกษตรกร 
และผูย้ากจนเพื่อให้ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายโดยเท่าเทียมกนัโดยให้โอนงานส่วนน้ีจากส านกังานกลาง
ช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ากจน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีให้ส านกังานอยัการสูงสุดด าเนินการ
ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นตน้มา โดยส านกังานอยัการสูงสุดไดม้อบหมายงานดงักล่าวให้ส านกังาน
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในการ
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เกษตรกร ผูย้ากไร้ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง 
ของประชาชน เกษตรกร ผูย้ากไร้ ตลอดจนสังคมให้มีรากฐานท่ีดี ลดความเหล่ือมล ้าพร้อมในการพฒันา
ประเทศชาติต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายพื้นฐานท่ีเก่ียวกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัแก่เกษตรกร 
และผูย้ากจนให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดีแก่เกษตรกรและผูย้ากจนและให้เกษตรกรและผูย้ากจน 
ใหไ้ดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายโดยเท่าเทียมกนั 
 
เป้าหมาย 
 ได้ด าเนินการและมีเป้าหมายรวมอยู่ในแผนงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชนในประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรและผูย้ากจนประชาชนผูด้อ้ยโอกาส 
 
วธีิด าเนินการ 
 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านักงานอยัการสูงสุด
ประสานความ ร่วม มือกับส านักงานกลางช่วย เห ลือ เกษตรกรและผู ้ย ากจน  ส านักงานปลัด 
ส านกันายกรัฐมนตรี (สปน.) ในการด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย ส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ได้จดัให้มีทนายความอาสาซ่ึงผ่านการฝึกปฏิบติังาน 
และรับการอบรมทางวิชาการซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากอยัการสูงสุดให้เป็นทนายความอาสาประจ า สคช. สคชจ. 
และ สคชจ.สาขา เพื่อให้ความช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาหารือทางกฎหมาย ช่วยเหลือในการจดัท านิติกรรมสัญญา  
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การประนอมข้อพิ พ าท   และให้ ความ ช่ วย เห ลือทางอรรถค ดีแ ก่  “เกษตรกรและ ผู้ ยากจน ” 
โดยด าเนินการตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทชั้ นพนักงานอัยการ พ .ศ. 2532  
และระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2562 
 กรณีที่ผู้ขอความช่วยเหลือไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ทนายความอาสา
และหรือทนายความอาสาอาวุโสย่ืนค าร้องหรือต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาหากศาลมีค าส่ังไม่อนุญาตหรือ 
มีค าส่ังยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้บางส่วน และผู้ขอความช่วยเหลือร้องขอให้สคช. ที่ให้ความช่วยเหลือ
เบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลที่จัดให้ในงานผลผลิต การคุ้มครองสิทธิประชาชนตามที่จ าเป็นและสมควร
หากงบประมาณในส่วนนี้มีไม่เพียงพอให้ขอเบิกเงิน ช่วยเหลือจากมูลนิธิช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ผู้ทุกข์ยาก กรมอัยการ (ส านักงานอัยการสูงสุด) ทั้งหมดหรือบางส่วน และหากชนะคดีได้รับค่าฤชา
ธรรมเนียมใช้แทนมาให้หักส่งใช้เงินที่เบิกจ่ายแทนไป 
 สคชจ . หรือ สคชจ .สาขา ท่ีไม่ มีทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสประจ าอยู ่
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รับค าร้องขอความช่วยเหลือ สอบสวนบันทึกข้อเท็จจริง รวบรวม
พยานหลกัฐานจนเสร็จส้ินกระแสความไปยงั สคชจ. หรือ สคชจ.สาขาอ่ืน ซ่ึงมีส านักงานอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันและมีทนายความอาสา /อาสาอาวุโสปฏิบัติหน้าท่ีด าเนินการแทนหรือหากเห็นว่า 
การด าเนินการจะสะดวกรวดเร็วกว่าจะส่งไปยงัอธิบดีอยัการ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ด าเนินการก็ได้ (โดยให้ถือเป็นผลงานจดัทนายความอาสาของ สคชจ. หรือ 
สคชจ.สาขา ท่ีส่งมานั้นดว้ย) 
 อน่ึง ให้  สคชจ . และ สคชจ .สาขาทุกแห่ง ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง 
และรวบรวมพยานหลกัฐานเพิ่มเติมตามประเด็นท่ี สคช. สคชจ. หรือ สคชจ.สาขาอ่ืน ขอให้ด าเนินการให้
ครบถว้นโดยเร็วมิใหเ้สียหายแก่คดี 
 การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายพื้นฐานเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัการประนอมขอ้พิพาท  
การให้ค  าแนะน าปัญหาขอ้กฎหมายและช่วยเหลือในการท านิติกรรมสัญญาแก่เกษตรกรและผูย้ากจน 
ให้บูรณาการกิจกรรมท านองเดียวกนัในแผนงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ในประเทศ 
 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสงค์จะขอรับบริการในส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) ติดต่อได้ที่ส านักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (สคช.) ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอยัการสูงสุด 
ใน ส่ วน ภู มิ ภ าคติ ด ต่ อ ไ ด้ ที่  ส ค ช จ . คณ ะอ นุ ก รรม ก าร ช่ วย เห ลื อ เกษ ต รก รแล ะ ผู้ ย าก จน 
ส่วนจังหวัด (อชก.จังหวัด) หรือคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ส่วนอ าเภอ, ส่วนต าบล 
(อชก.ส่วนอ าเภอ/ส่วนต าบล) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 
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 ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผูย้ากจน  และด าเนินการในศาลเป็นหน้าท่ี
ของทนายความอาสา ทั้ งน้ี  ภายใต้ระเบียบข้อบังคบัและการก ากับดูแลของหัวหน้าพนักงานอัยการ 
และพนกังานอยัการท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหท้นายความอาสาและทนายความอาสาอาวโุสเบิกค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ “เกษตรกรและผู้ยากจน” ไดต้ามระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดว่าด้วย
ค่าตอบแทนและค่าพาหนะส าหรับทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสในการช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2562 โดยประหยดัและค านึงถึงความจ าเป็นและสาระของเน้ืองาน 
ท่ีจะด าเนินการและความคุ้มค่าของเงินงบประมาณท่ีจ่ายไปเพื่อท่ีจะกระจายความช่วยเหลือไปยงั   
“เกษตรกรและผู้ยากจน” อยา่งทัว่ถึง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามผลผลิต การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ กิจกรรม : 
งานคุม้ครองสิทธิประชาชน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เกษตรกรและผูย้ากจน ได้รับการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทดัเทียมกับ
ประชาชนทัว่ไป อนัเป็นการลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอีกดว้ย 
 2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ ลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม 
 3. ประชาชน เกษตรกรและผูย้ากจน มีความรู้ทางกฎหมายเพิ่มข้ึน สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 
 

........................................... 
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(5) โครงการคุ้มครองสิทธิประชาชนและขจัดการเลือกปฏิบัติทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเอชไอวแีละเอดส์ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ด้วยในระยะเวลาท่ีผ่านมา สถานการณ์เก่ียวกับเอชไอวีและเอดส์ในประเทศไทยถือได้ว่าประสบ
ความส าเร็จในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  รวมทั้ งการลดการแพร่ระบาดของการ 
ติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีมาจากการท่ีประเทศไทยไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งจริงจงั  
โดยเม่ือปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติวา่ดว้ยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 
และก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัลงนาม
จดัท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินการด้านยุติปัญหาเอดส์ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ดงักล่าว ซ่ึงจะร่วมกนัขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายหลกั 3 ประการ คือ 
 1. ลดการติดเช้ือรายใหม่ใหเ้หลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย  

2. ลดการเสียชีวติในผูติ้ดเช้ือเอชไอวใีหเ้หลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย 
 3. ลดการเลือกปฏิบติัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวแีละเพศภาวะ ร้อยละ 90 

โดยแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวก าหนดไว ้6 ยทุธศาสตร์ เพื่อการด าเนินการดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นและเร่งรัดชุดบริการท่ีมีประสิทธิผลสูงและรอบดา้น ให้ครอบคลุมพื้นท่ี

และประชากรท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงและมีโอกาสรับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวสูีง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพ และบูรณาการการด าเนินงานป้องกันท่ีมีประสิทธิผลเดิม 

ใหเ้ขม้ขน้และย ัง่ยนืในระบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  พ ัฒนาและเร่งรัดการรักษา ดูแล และช่วยเหลือทางสังคม ให้ มี คุณภาพ 

รอบดา้นและย ัง่ยนื 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน รวมทั้ งกลไกการคุ้มครองสิทธิเพื่อลดการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติ ท่ี เก่ียวเน่ืองกับ 
เอชไอวแีละเพศภาวะ 

 ยุทธศาสต ร์ที่  5  เพิ่ ม ความ ร่วม รับผิดชอบ  การลงทุนและประสิท ธิภาพการจัดการ 
ในทุกภาคส่วนทั้งระดบันานาชาติ ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัพื้นท่ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพฒันาการเขา้ถึง และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์และการ
วจิยัท่ีรอบดา้นและมีประสิทธิภาพ 

 ส านกังานอยัการสูงสุด โดยส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) 
และส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด/สาขา 
(สคชจ. สคชจ.สาขา) มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติดังกล่าวในยุทธศาสตร์ท่ี 4  
ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ในดา้นมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิ การลดการตีตรา ขจดัการเลือกปฏิบติั  
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โดยมีภารกิจในการอบรมเผยแพร่ความรู้ดา้นกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อให้มีทศันคติท่ีถูกตอ้ง มิให้เกิดการ
รังเกียจกีดกันตีตรา เลือกปฏิบัติต่อผูติ้ดเช้ือเอชไอวี หรือผูเ้ก่ียวเน่ืองกับเอชไอวี เพราะมนุษย์ทุกคน 
มีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั การให้ความรู้ ความเขา้ใจกบัประชาชน จึงเป็นการ
ป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิใหเ้กิดกรณีเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้เช่น 

-  ไม่เกิดการบงัคบัใหต้รวจเลือดเก่ียวกบัเอชไอวีหรือเอดส์ ในการรับบุคคลเขา้ท างาน หรือเล่ือน
ต าแหน่งใหสู้งข้ึน 

- ไม่มีการเลิกจา้งดว้ยเหตุท่ีพบวา่ลูกจา้งเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี แต่ลูกจา้งควรไดรั้บสิทธิในการให้
ความช่วยเหลือในการรักษา 

- ไม่เปิดเผยความลบัขอ้มูลส่วนบุคคลในเร่ืองการรักษาพยาบาล 
- ไม่กีดกนัเด็กท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวี เช่น พ่อหรือแม่ของเด็กเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี โดยกีดกนั

ไม่ใหเ้ด็กเขา้เรียนในสถานศึกษา 
- ไม่รังเกียจ เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบา้นในชุมชนท่ีเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี หรือเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวี 

 นอกจากการอบรม เผยแพร่ให้ความ รู้แก่ประชาชนเพื่ อให้ มีทัศนคติท่ี ถูกต้องเก่ียวกับ 
เอชไอวีแล้ว ส านักงานอยัการสูงสุด โดย สคช. สคชจ. และ สคชจ.สาขาทัว่ประเทศ ยงัมีภารกิจในการ 
ให้ค  าปรึกษากฎหมายและไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทคุม้ครองสิทธิประชาชน ในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ
ดา้นเอชไอวีอีกดว้ย เช่น การไกล่เกล่ียกรณีลูกจา้งถูกเลิกจา้งดว้ยเหตุท่ีเป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอวี เป็นตน้ กลไก
ในการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทดงักล่าวถือเป็นกลไกคุม้ครองสิทธิตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติวา่ดว้ย
การยุติปัญหาเอดส์ฯ ดงักล่าว โดยพนกังานอยัการ สคช. สคชจ./สาขา จะด าเนินการในรูปแบบสหวิชาชีพ 
ดว้ยการประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งเครือข่าย 
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีซ่ึงกลไกคุม้ครองสิทธิลกัษณะน้ีจะมีประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาท่ีทนั
ต่อเหตุการณ์และครอบคลุมในระดบัพื้นท่ี ท าใหก้ารเลือกปฏิบติัเก่ียวกบัเอชไอวลีดนอ้ยลงได ้

 อน่ึง การคุ้มครองสิทธิด้วยรูปแบบสหวิชาชีพดังกล่าวเป็นการผสานความร่วมมือของ 
พนกังานอยัการและหน่วยงานเครือข่าย ซ่ึงไดร่้วมกนัประกาศเจตนารมณ์วา่จะช่วยเหลือผูถู้กละเมิดสิทธิ 
ดา้นเอชไอวีในโครงการเทิดพระเกียรติพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ  
ท่ีทรงไดรั้บการถวายต าแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกนัเอชไอว ี
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอยัการในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุม้ครองสิทธิ 
และขจัดการเลือกปฏิบัติท่ีเก่ียวเน่ืองกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2562  
เพื่อร่วมกนัยติุการตีตราและขจดัการเลือกปฏิบติัเก่ียวกบัเอชไอว ี
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วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อปรับทศันคติท่ีถูกตอ้งแก่สังคม ไม่รังเกียจกีดกนัผูติ้ดเช้ือเอชไอวีเพื่อให้ผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี

และผูป่้วยโรคเอดส์อยูร่่วมกบัผูค้นในสังคมอยา่งมีความสุข 
2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและผูเ้ก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวีให้เขา้ใจถึงสิทธิต่างๆ 

มิใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนดา้นเอชไอว ีขจดัการตีตราและการเลือกปฏิบติั 
3.  เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเก่ียวกับเอชไอวีโดยมีการให้ค  าปรึกษา และไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาท

ช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ผูถู้กละเมิดสิทธิดงักล่าวในรูปแบบสหวชิาชีพ 
4.  เพื่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีผู ้ป่วยเอดส์ และผู ้ได้รับผลกระทบ 

อนัเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวีในดา้นต่างๆ เช่น การศึกษา การท างาน การรับบริการทางการแพทย ์และสวสัดิการทาง
สังคมอยา่งเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบติัและไดรั้บการช่วยเหลือตามสิทธิอยา่งเหมาะสมเม่ือถูกละเมิดสิทธิ 

5.  เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ และการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารในการแกไ้ขปัญหาดา้นเอชไอวีและเอดส์ 

เป้าหมาย 
 1. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดแนวทางการคุม้ครองสิทธิประชาชนดา้นเอชไอวีเพื่อปรับปรุง
คู่มือการด าเนินงานและหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้การคุม้ครองสิทธิเก่ียวกบัเอชไอวแีละเอดส์ 

 2. จดัประชุมแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทกัษะในการท างานร่วมกนัระหว่าง
ส านกังานอยัการสูงสุดกบัเครือข่ายท่ีท างานร่วมกนัในรูปแบบสหวิชาชีพดา้นเอชไอวแีละเอดส์อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

 3. เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกับมาตรการคุ้มครองสิทธิด้านเอชไอวี รวมทั้งการ
ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ สคชจ. ละ 40 หมู่บ้านชุมชน/สถานศึกษา/สถานบริการ จ านวน  
76 ส านักงาน และส านักงาน สคชจ.สาขา ละ 14 หมู่บ้านชุมชน/สถานศึกษา/สถานบริการจ านวน  
36 ส านกังาน รวมเป้าหมายทั้งส้ินใหไ้ด ้3,544 หมู่บา้นชุมชน/สถานศึกษา/สถานบริการ 

 4. รับเร่ืองร้องเรียนการละเมิดสิทธิและให้ค  าปรึกษาดา้นกฎหมาย รวมทั้งการไกล่เกล่ียประนอม
ขอ้พิพาทดว้ยรูปแบบสหวชิาชีพ ส านกังานละ 8 เร่ือง 

5. ตรวจเยี่ยม โดยติดตามการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัเอชไอวีให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2564 ตามตวัช้ีวดั รวมทั้งการด าเนินการลดการตีตรา (stigma) และการเลือกปฏิบติั 
(discrimination) ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าดว้ยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 
“ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคลครอบครัว ชุมชน รวมทั้ งกลไก 
การคุม้ครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกนั การเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวแีละเพศภาวะ” 
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ตัวช้ีวดั  

1. ร้อยละของผูรั้บบริการความรู้และการคุม้ครองสิทธิเก่ียวกบัเอชไอวีและเอดส์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
เม่ือเทียบกบัเป้าหมาย 

2. ขอ้มูลและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวีและเอดส์ในมาตรการดา้นกฎหมายการให้ความ
ช่วยเหลือในการปรึกษา และการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทดว้ยรูปแบบสหวชิาชีพ (สคช.) 

3. คู่มือและหลกัสูตรอบรมความรู้รวมทั้งเอกสารหรือส่ือประชาสัมพนัธ์เผยแพร่การคุม้ครองสิทธิ
และขจดัการเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวแีละเอดส์ (สคช. ส่วนกลาง) 
 
วธีิด าเนินการ 

ในส่วนกลาง ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) 
1.  ด าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดแนวทางการคุม้ครองสิทธิประชาชนด้านเอชไอวี

และเอดส์ เพื่อปรับปรุงคู่มือด าเนินงานและหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้การคุม้ครองสิทธิดา้นเอชไอวีและเอดส์ 
2. ด าเนินการจดัประชุมเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานของส านกังานอยัการสูงสุดกบัเครือข่ายท่ีท างานร่วมกนั

ในรูปแบบสหวิชาชีพด้านเอชไอวีและเอดส์ ได้แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์สรุปบทเรียนเพื่อพฒันา
เสริมสร้างทกัษะในการท างานคุม้ครองสิทธิดว้ยเอชไอวีและเอดส์ ให้เกิดประสิทธิภาพในการยุติการตีตรา
และขจดัการเลือกปฏิบติัต่อไป 
 3. ด าเนินการสนับสนุนในดา้นต่างๆ แก่ สคชจ. และ สคชจ.สาขา ในการให้ความคุม้ครองสิทธิ 
ดา้นเอชไอวแีละเอดส์ดว้ยรูปแบบสหวชิาชีพ 
 4. จัดพิมพ์คู่มือเอกสารและส่ือประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ความรู้ในการคุ้มครองสิทธิ 
ดา้นเอชไอวแีละเอดส์ เพื่อยติุการตีตราและขจดัการเลือกปฏิบติั 
 5. ร่วมด าเนินการต่างๆ กบัเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ดา้นเอชไอวีและเอดส์ และเผยแพร่การ
คุม้ครองสิทธิในรูปแบบสหวชิาชีพ เพื่อขจดัการเลือกปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

6. จดัคณะผูต้รวจเยี่ยม ประกอบดว้ยอยัการสูงสุดหรือรองอยัการสูงสุดท่ีได้รับมอบหมาย หรือ
อธิบดีอยัการ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นหัวหน้าคณะผูต้รวจเยี่ยม 
และบุคลากรในสังกดัส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นคณะตรวจเยี่ยม ออกตรวจเยี่ยมในพื้นท่ีจริงเพื่อติดตามการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัเอชไอวีให้ไดต้าม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตวัช้ีวดั รวมทั้ งการ
ด าเนินการลดการตีตรา (stigma) และการเลือกปฏิบติั (discrimination) ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ วา่ดว้ยการ
ยติุปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 ในยทุธศาสตร์ท่ี 4 “ปรับภาพลกัษณ์ ความเขา้ใจ เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ระดบับุคคลครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุม้ครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกนั การเลือกปฏิบติั 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวแีละเพศภาวะ” 
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ต่างจังหวัด ส านักงานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั
และสาขาทุกแห่ง 
 1. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อก าหนดหมู่บา้นเป้าหมาย โดยประสานงานกบัอ าเภอ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาธารณสุขจงัหวดั เครือข่ายผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีในการคดัเลือกหมู่บา้นในต าบล ชุมชน 
หรือสถานศึกษาท่ีอยูใ่นข่ายท่ีควรไดรั้บความรู้และขอ้มูลป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวแีละเอดส์ รวมทั้งเขา้ใจ
สิทธิต่างๆ ดา้นเอชไอว ีโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายลงในแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 2. ด าเนินการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี เพื่อจัดเตรียมผูเ้ข้ารับการเผยแพร่ความรู้ 
รวมทั้งสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ 
 3. ด าเนินการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้รู้เขา้ใจมาตรการกฎหมายและสิทธิต่างๆ เก่ียวกบั
เอชไอวีและเอดส์ ให้ประชาชนมีความคิดท่ีถูกต้อง และมีทัศนคติท่ีดีต่อผู ้ท่ี เก่ียวเน่ืองกับเอชไอว ี
และเอดส์ ซ่ึงจะลดการตีตราและขจดัการเลือกปฏิบติั โดยการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองสิทธิ
บุคคลดา้นเอชไอวแีละเอดส์ตามกฎหมาย สคชจ. ละ 40 หมู่บา้นชุมชน/สถานศึกษา/สถานบริการ จ านวน  
76 ส านกังาน และส านกังาน สคชจ.สาขา ละ 14 หมู่บา้นชุมชน/สถานศึกษา/สถานบริการ จ านวน  
36 ส านกังาน รวมเป้าหมายทั้งส้ินใหไ้ด ้3,544 หมู่บา้นชุมชน/สถานศึกษา/สถานบริการ 
 4. รับเร่ืองร้องเรียนการละเมิดสิทธิและการใหค้  าปรึกษาแนะแนว รวมทั้งการช่วยเหลือผูถู้กละเมิดสิทธิ
โดยการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทในรูปแบบสหวชิาชีพ จงัหวดัละ 10 เร่ือง 
 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

ด าเนินการในพื้นท่ี สคชจ. และสาขาทัว่ประเทศ โดยควรเนน้การด าเนินงานในหมู่บา้นและต าบล 
ท่ี มี ปัญหาการคุ้มครองสิท ธิผู ้ ติ ด เช้ื อ เอชไอวีและผู ้ ติด เช้ื อ เอด ส์ ในแต่ละจังหวัด  ห รือพื้ น ท่ี 
ซ่ึงมีกลุ่มเปราะบางท่ีอาจถูกกระทบสิทธิในด้านเอชไอวีในแต่ละจงัหวดั เช่น สถานศึกษา เขตโรงงาน 
หน่วยงานทหาร สถานบริการต่างๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของทอ้งท่ีรวมทั้งการได้รับ
ขอ้มูลจากเครือข่ายท่ีร่วมงานในงานสหวชิาชีพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

การติดตามผลการด าเนินงาน 
ให้รายงานการด าเนินงานโครงการเป็นรายเดือนทุกเดือนไปท่ี  สคช. ตามแบบท่ีก าหนด  

โดยผ่านส านักงานอยัการภาค และส านักงานดังกล่าวจะท าหน้าท่ีรวบรวมผลการด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เสนอ สคช. และบนัทึกในรายงานประจ าปีของ สคชจ. ดว้ย 
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การประชุมร่วมกนัระหว่างส านักงานอยัการสูงสุดกบัเครือข่ายต่างๆท่ีท างานคุม้ครองสิทธิด้าน 
เอชไอวแีละเอดส์ในรูปแบบสหวชิาชีพ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์และการสรุปบทเรียนร่วมกนั 
การประเมินผล 

ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ท่ีภาคส่งมานั้นท าการประเมินผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อการปรับปรุงพฒันาแผนการด าเนินงานในปีถัดไปส านักงานคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจดัรวบรวมขอ้มูลความเห็นสรุปบทเรียนจากการประชุมร่วมกนั
ของส านกังานอยัการสูงสุดกบัเครือข่ายต่างๆ ท่ีท างานร่วมกนัดว้ยรูปแบบสหวิชาชีพ เพื่อน าขอ้มูลสรุป
และขอ้เสนอแนะจากการประชุมไปพฒันาแผนงานในปีถดัไป 

 
งบประมาณ 

งบประมาณค่าใชจ่้ายด าเนินงานตามผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
และคุม้ครองสิทธิประชาชน กิจกรรม : งานคุม้ครองสิทธิประชาชน งบเงินอุดหนุนท่ีได้รับการจดัสรร 
เพื่อด าเนินงานโครงการคุ้มครองสิทธิประชาชนและขจดัการเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวกับเอชไอวีและเอดส์ 
ในค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองสิทธิเก่ียวกบัเอดส์ 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.สังคมและประชาชนทั่วไปจะมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเอชไอวีมากข้ึนจะมีทัศนคติท่ี ดี 
ต่อผูเ้ก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวี ผูติ้ดเช้ือเอดส์ ซ่ึงจะลดการตีตรา และขจดัการเลือกปฏิบติักบัผูเ้ก่ียวเน่ืองกบั 
เอชไอวแีละเอดส์ สังคมและชุมชนจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 2. ผู ้เก่ียวเน่ืองกับเอชไอวีหรือผู ้ติดเช้ือเอดส์ จะได้รับความรู้และเข้าใจถึงสิทธิของตนเอง 
ตามกฎหมาย  
 3. ผูถู้กละเมิดสิทธิอนัเก่ียวเน่ืองกับเอชไอวีจะได้รับการช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิในกลไก
รูปแบบสหวิชาชีพท่ีผูถู้กละเมิดสิทธิจะมีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทและไดรั้บการ
เยยีวยาตามสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด 
 4. ไดข้อ้มูลและองคค์วามรู้เก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิดา้นเอชไอวี เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาการ
คุม้ครองสิทธิต่อไป 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ส านกังานอยัการภาค 
ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 
ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดัและสาขา 

.................................... 
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(6) โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซ่ึงประกอบด้วยผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคจะเกิดความเป็นธรรม 
ในสังคมไดก้็ต่อเม่ือผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคมีอ านาจและความเขม้แขง็เท่ากนั ถา้หากผูผ้ลิตขาดความรับผดิชอบ 
ในการผลิต ประกอบกบักระบวนการผลิตซบัซ้อนเกินความสามารถท่ีผูบ้ริโภคจะใชค้วามรู้ความสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ได ้ก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคขาดอ านาจในการต่อรองในทางเศรษฐกิจซ่ึงจากความไม่
เสมอภาคในทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมน้ีเอง รัฐจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนช่วย 
ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ย การคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคของไทยจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา หากผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของสิทธิผูบ้ริโภค ก็จะ
สามารถป้องกันและลดปัญหาการละเมิดสิทธิได้ ด้านนโยบายของรัฐ หากรัฐบาลมีนโยบายท่ี ให้
ความส าคญัแก่สุขภาพ อนามยัความปลอดภยัในชีวิตของประชาชนและความเป็นธรรมในสังคม โอกาสท่ี
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิก็จะเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย หากหน่วยงานของรัฐในฐานะท่ีเป็นหน่วย
ปฏิบติัตามและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัมีการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีให้อ านาจอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย (Conflict of interest) ไดรั้บการยอมรับในการท างานมีความช านาญในการ
คุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคก็จะท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย  

ในส่วนของส านักงานอยัการสูงสุดได้มีภารกิจหลกัด้านหน่ึงคือการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและ
ผลประโยชน์ของประชาชนโดยมีส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มบทบาทภารกิจในการคุ้มครองสิทธิ
ผูบ้ริโภคเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในงานดา้นคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน 
   
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อด าเนินการคุม้ครองสิทธิแก่ผูบ้ริโภคตามท่ีกฎหมายใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ 
 2. เพื่อให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผู ้บ ริโภค 
แก่ประชาชน 
 3. เพื่อส่งเสริมการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้บงัเกิดความยุติธรรมยิ่งข้ึน
ในสังคมไทย 
 
เป้าหมาย/กจิกรรม 

1. คุม้ครองสิทธิแก่ผูบ้ริโภคตามท่ีกฎหมายใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ 
 2. ช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยจดัหาทนายความวา่ต่างแกต่้างแก่ประชาชน  
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 3. ให้ความช่วยเหลือในการท านิติกรรมต่างๆและให้ค  าปรึกษาปัญหากฎหมายและช่วยเหลือ
ประนอมขอ้พิพาทแก่ประชาชน  
 4. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทัว่ไปแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
 
วธีิด าเนินการ 
 1. คุม้ครองสิทธิแก่ผูบ้ริโภคตามท่ีกฎหมายใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ 
  1.1 พนักงานอยัการเป็นเจา้หน้าท่ีคุ ้มครองผูบ้ริโภค ตามค าสั่งคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ี 1/2541 เร่ือง แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
มีหน้าท่ีด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคในศาล ตามท่ีคณะกรรมการ
คุ้มครองผูบ้ริโภคมอบหมาย ตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยส านักงานอยัการพิเศษฝ่าย
คุม้ครองผูบ้ริโภค จะด าเนินคดีเฉพาะในศาลแพ่ง ทั้งน้ีตามประกาศคณะกรรมการอยัการ เร่ืองการแบ่ง
หน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีของหน่วยงานภายในของส านกังานอยัการสูงสุด (ฉบบัท่ี 21) 
พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของข้อ (26) วรรคหน่ึง ของข้อ 7 
แห่งประกาศคณะกรรมการ เร่ือง การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของหน่วยงาน
ภายในของส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ. 2554 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน “ (ข) รับผดิชอบการด าเนินการ
เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ 
ทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ประชาชน เวน้แต่การด าเนินคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค ให้รับผิดชอบเฉพาะการด าเนินคดีท่ีอยู ่        
ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพง่”  
  ต่างจงัหวดั ด าเนินคดีในศาลจงัหวดัทอ้งท่ีท่ีมีอ านาจ 
  1.2 ในส่วนของคดีอาญา ตามหนงัสือ ส านกังานอยัการสูงสุด ท่ี อส.(สฝปผ.) 0018/11916 
ลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2542 ไดก้ าหนดมาตรการและแนวทางในการด าเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิ
ของผูบ้ริโภค ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ดงัน้ี 
   ก. การด าเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค สามารถด าเนินการ 
ได ้2 ทาง คือ ด าเนินคดีตามอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
ซ่ึงมีอ านาจด าเนินคดีอาญาแก่ผูก้ระท าผิดในความผิดตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
และความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆด้วย กับด าเนินคดีในฐานะเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผูบ้ริโภค ตามมาตรา 39 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 เท่านั้น 
   ข. ในกรณีท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีมติให้ด าเนินคดีอาญาความผดิตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 กบัผูก้ระท าละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภครายใด ขอให้ส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส่งเอกสารสรุปขอ้เทจ็จริงพร้อมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัพนกังานอยัการ 
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ซ่ึงประจ าศาลท่ีความผิดอาญานั้นไดเ้กิด หรือ อา้ง หรือ เช่ือว่าไดเ้กิดภายในเขตอ านาจ เพื่อให้ด าเนินคดี 
ในฐานะเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคต่อไป 
 2. ช่วยเหลือทางอรรถคดีนอกจากขอ้ 1 โดยจดัหาทนายความวา่ต่างและแกต่้างใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
  2.1 การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี มีหลกัเกณฑ ์โดยพิจารณาวา่ต่างและแกต่้างเฉพาะ
ผูย้ากจน ซ่ึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เน่ืองจากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ คดีมีเหตุผลอนั
สมควรไดรั้บการช่วยเหลือด าเนินการโดยใหท้นายความอาสา และทนายความอาสาอาวโุสท่ีไดข้ึ้นทะเบียน
ไวแ้ลว้ในส่วนกลางและต่างจงัหวดั ใหค้วามช่วยเหลือ วา่ต่างและแกต่้างให ้
  2.2 ค่าตอบแทนแก่ ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส และค่าพาหนะใน 
การเดินทางไปด าเนินอรรถคดีท่ีศาล หรือ เดินทางไปสอบข้อเท็จจริง หรือรวบรวมพยานหลักฐาน  
อนัเก่ียวกบัคดี ท่ีไดรั้บค าร้องขอเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งกระทรวงการคลงักบัส านกังานอยัการสูงสุด 
  2.3 การให้ความช่วยเหลือกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี เช่น ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ 
ให้ยึดหลกัการให้ผูท่ี้ขอความช่วยเหลือเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ยกเวน้แต่กรณีท่ีผูข้อความช่วยเหลือมีฐานะ
ยากจน ถึงขั้นไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้ทนายความอาสายื่นค าร้องขอด าเนินคดีอย่างคนอนาถา 
หากศาลไม่อนุญาตให้พจิารณาจากงบประมาณในงานคุ้มครองสิทธิฯ 
  2.4  ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผูบ้ริโภค (สฝคผ.) จะต้องจดัพนักงานอยัการ 
เพื่อก ากบัดูแลกลัน่กรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของทนายความอาสาและทนายความอาวโุส 
  ต่างจงัหวดั อจ.คช. ดูแลกลัน่กรองงานของทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวโุส 
 3. ให้ความช่วยเหลือในการท านิติกรรมต่างๆ และให้ค  าปรึกษาปัญหากฎหมายและช่วยเหลือ
ประนอมขอ้พิพาทแก่ประชาชนผูบ้ริโภค 
  3.1 จดัท านิติกรรม 
  การให้ความช่วยเหลือในการท านิติกรรมต่างๆ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะ
ประชาชนท่ีมีความยากจน โดยให้จดัท าไปตามความประสงค์ของผูข้อ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
และตอ้งไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
  3.2 ใหค้  าปรึกษา 
  การใหค้  าปรึกษา แนะน าปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ประชาชนทัว่ไป 
โดยไม่จ  ากดัฐานะ 
  3.3 ประนอมขอ้พิพาท 
  ให้บริการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู ้บริโภคท่ีมาร้องขอ ให้ความช่วยเหลือประนอม 
ขอ้พิพาท ซ่ึงจะให้บริการแก่ประชาชนผูบ้ริโภคทั่วไปโดยไม่จ  ากัดฐานะ โดยพนักงานอยัการจะเชิญ
คู่พิพาทมาไกล่เกล่ียตกลงกนั ท่ีส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค ถา้หากคู่กรณีสามารถตกลงกนั
ไดก้็จะท าสัญญาประนีประนอมยอมความให้ตามประสงคข์องคู่กรณี แต่หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัได้
ก็ใหย้ติุความช่วยเหลือ  
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  3.4 จดัตั้ งศูนยเ์พื่อเป็นศูนยก์ลางรับค าร้องเรียนในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภคจาก
ประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเป็นศูนยป์ระสานงานรับเร่ืองราวร้องทุกขก์บัหน่วยงานอ่ืน
เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ทั้ งน้ีในกรณีท่ีศูนยฯ์ ได้ตรวจสอบเร่ืองราวร้องทุกข์แล้วเห็นว่าเร่ืองอยู่ในภารกิจของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงดังกล่าวมาข้างต้น ก็ให้จัดส่งไปท่ีหน่วยงานนั้ นและหน่วยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
  ส านักงานอัยการพิ เศษฝ่ายคุ้มครองผู ้บริโภค จัดให้มีพนักงานอัยการ นิติกร และ
ทนายความอาสาให้บริการ ณ ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคและให้บริการทางโทรศพัท ์
(Call Center) ในเวลาราชการทุกวนั และการให้ความช่วยเหลือในการท านิติกรรมต่าง ๆ ให้ค  าปรึกษา
ปัญหากฎหมายและให้ความช่วยเหลือประนอมขอ้พิพาทแก่ประชาชนผูบ้ริโภคจะด าเนินการโดยไม่จ  ากดั
พื้นท่ี ตามแต่ประชาชนผูบ้ริโภคจะมาขอความช่วยเหลือ 
 4. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่ประชาชน 
  4.1 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและตอบปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคแก่ประชาชนทาง Website 
  4.2 จดัตั้งศูนยร์วมความรู้และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีส านักงาน
อยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค (สฝคผ.) และเผยแพร่แนวทางการจดัตั้งศูนยด์งักล่าวไปสู่ศูนยอ์ยัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคภาค / จงัหวดั ต่อไปดว้ย 
  4.3 จดัท าหนงัสือความรู้ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัประชาชน)  
  4.4 จัดท าหนังสือแนวทางการด าเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู ้บริโภค 
พ.ศ. 2522 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินคดีตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
  4.5 จดัท าหนงัสือแนวทางการปฏิบติังานของนิติกร 
  4.6 จดัให้มี ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค (สฝคผ.) เคล่ือนท่ีในเขตพื้นท่ี
กทม. เพื่อคุม้ครองสิทธิดา้นอรรถคดีช่วยเหลือทางกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
และคุ้มครองผูบ้ริโภคในเชิงรุก โดยร่วมกับหน่วยงานในส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย  และส านกังานเขตพื้นท่ี กทม.   
  4.7 ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ริโภค มีเป้าหมาย
ด าเนินการทัว่ประเทศ โดยใหบู้รณาการกบักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่างๆแก่ประชาชน 
 5. จดัฝึกอบรมและหรือสัมมนา 
  ต่างจังหวดั สคชจ.จงัหวดั และสาขา ใหบ้ริการ โดยอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบั
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ช่องทางการร้องเรียน การฟ้องร้องด าเนินคดี ให้ความรู้แก่ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ 
โดยมีเป้าหมายดงัน้ีสคชจ.จงัหวดั/สาขาละ 100 คน รวม 76 แห่ง 7,600 คน (โดยบูรณาการผลผลิตกับ
กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน) 
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ระยะเวลาการด าเนินการ 
 วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามผลผลิต การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ กิจกรรม :  
งานคุม้ครองสิทธิประชาชน 
 
การติดตามและประเมินผล 
 ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผูบ้ริโภค รายงานผลการด า เนินงาน งบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ข ตามแบบท่ีก าหนด เสนออธิบดีอยัการส านกังานคุม้ครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทราบ และให้ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย วิเคราะห์ ประเมินผลและประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพฒันาการให้บริการ 
ใหมี้ประสิทธิภาพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 ต่างจังหวัด ให้รายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบท่ี สคช.ก าหนด ผ่านส านักงานอยัการภาค
รวบรวมส่ง สคช. เพื่อประเมินผล วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ข อย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง เพื่อการพฒันาและปรับแผนงานในปีถดัไป 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนผูบ้ริโภค ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ส านกังานอยัการภาค 
 ส านกังานคดีแรงงานภาค 
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 
 ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั/สาขา 
 
 

........................................... 
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(7) โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการอยู่ร่วมกนัในสังคมประชาคมอาเซียน 
 
หลกัการและเหตุผล 

ด้วย ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงมีเป้าหมายร่วมกัน 
ประสานพลงัความร่วมมือโดยใชห้ลกั 3 เสาหลกั ประกอบดว้ย 

1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) มุ่ งให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขดัแยง้ ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพ 
อย่างรอบดา้น มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกบัภยัคุกคามความมัน่คงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัและมัน่คง 

2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตวักนั
ทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง 
 และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ไดเ้พื่อความอยูดี่กินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 

3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยูร่่วมกนัภายใตแ้นวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวสัดิการทางสังคมท่ีดี และมี
ความมัน่คงทางสังคม 

ดงันั้นความเปล่ียนแปลงในสังคมประชาคมอาเซียนจะเกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน 
แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการค้าเพื่อให้สินค้า บริการ การลงทุน 
บางประเภทไม่มีอุปสรรคดา้นภาษีและมาตรการอ่ืนใดมากีดกั้น นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงมาตรฐานของ
สินคา้และกฎระเบียบต่างๆท่ีทุกประเทศในอาเซียนตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบเดียวกนัและตามท่ีสมาชิกอาเซียน
ได้จดัท า Mutual Recognition Agreement (MRA) เพื่ออ านวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบติัของ 
นักวิชาชีพท่ีส าคัญร่วมกัน เพื่อการถ่ายเทแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีมากข้ึน ปัจจุบันสมาชิกอาเซียนมีการลงนาม 
ร่วมกันใน MRA 7 สาขาอาชีพ คือ อาชีพวิศวกรรม การส ารวจ สถาปนิก ทันตแพทย์ แพทย์ พยาบาล และนักบัญชี 
ตลาดแรงงานจะใหญ่ข้ึน และจะมีสถานท่ีท างานให้เลือกสรรมากข้ึน มีโอกาสท่ีจะไดรั้บค่าแรงท่ีสูงข้ึน 
หากแรงงานไทยเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน แต่ข้อเสียเปรียบ คือ แรงงานต่างประเทศเข้ามาแย่งงานคนไทยมากข้ึน 
ค่าจา้งแรงงานอาจถูกลง หรือมีการเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองค่าจา้งและค่าตอบแทนทางวชิาชีพได ้

ดงันั้น ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอยัการสูงสุด 
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน 
ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ชแ้รงงาน ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต ให้มีความรู้ในดา้นวิชาการ ดา้นกฎหมาย และท่ีส าคญั คือ 
การส่งเสริมและใหค้วามคุม้ครองสิทธิแก่ประชาชนในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ เช่น ส่งเสริม
และคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการส าหรับสตรี เด็ก ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
แรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน เป็นต้น โดยส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
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อาจบูรณาการความร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง คือกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
กรมการจัดหางาน และกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 
ของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากจะท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนแลว้ 
ยงัส่งผลต่อการอยูร่่วมกนัในสังคมประชาคมอาเซียนอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างองคค์วามรู้ทางกฎหมายใหก้บัประชาชน ผูใ้ชแ้รงงาน ผูป้ระกอบการ 
นักลงทุนชาวไทย เพื่ อประกอบการตัด สินใจอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ เพี ยงพอและไม่ ถู ก 
เอารัดเอาเปรียบในการแข่งขนั 

2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ิน 
ผูน้ าชุมชนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับการคุม้ครองสิทธิประชาชน
ระหวา่งประเทศและสร้างเครือข่ายการท างานอยา่งเป็นระบบ 

3. เพื่อลดปัญหาและความขดัแยง้อนัเป็นอุปสรรคในการติดต่อและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทย
กบัประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 แรงงานไทย ผู ้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และคนไทยท่ี มี คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ 
และผูน้ าชุมชนไทยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานหรือองคก์รของประเทศ
เพื่อนบา้นอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงผูท่ี้ไม่มีสัญชาติ หรือ บุคคลไร้รัฐ ประชาชนทัว่ไป 
 
กจิกรรม 
 1. บรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว ประชาชนทั่วไป  
และผูท่ี้ไม่มีสัญชาติ หรือ บุคคลไร้รัฐ โดยคณะอัยการจากส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนระหวา่งประเทศและผูท้รงคุณวฒิุ 

2. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท การท านิติกรรมสัญญาต่างๆ 
แก่แรงงานไทยและประชาชนเพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยคณะอยัการจากส านกังานอยัการพิเศษฝ่าย
คุม้ครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศและส านักงานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการบงัคบัคดีจงัหวดั/สาขาในพื้นท่ีด าเนินโครงการ 

3. จดัการประชุมความร่วมมือระหวา่งประเทศกบัประเทศเพื่อนบา้นอาเซียนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล 
สภาพปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนของทั้ งสองประเทศบริเวณชายแดน และหาหนทางหรือ
ขอ้สรุปเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
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 4. จดัท าคู่มือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมความรู้
ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการอยูร่่วมกนัในสังคมประชาคมอาเซียน 
วธีิด าเนินการ 
 ประสานงานกบัอยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดี  แรงงาน
จงัหวดั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน เพื่อการจดัประชุมสัมมนาและบริการคลินิก
กฎหมายสัญจรและการประชุมความร่วมมือระหวา่งประเทศร่วมกนั 
 
ตัวช้ีวดัผลส าเร็จ 
 ร้อยละของประชาชนท่ีขอรับความช่วยเหลือมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

จงัหวดัแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษพื้นท่ีท่ีมีการ 
ท าการประมง และพื้นท่ีท่ีมีผูใ้ชแ้รงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว  

 
งบประมาณด าเนินการ 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามผลผลิต การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ  กิจกรรม : 
งานคุม้ครองสิทธิประชาชน 
 
การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามผลการด าเนินงานให้ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการบงัคบัคดีจงัหวดั ท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายปฏิบติัการจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบท่ี สคช.
ก าหนด ผ่านส านักงานอัยการภาค  รวบรวมส่ง สคช. เพื่อประเมินผล วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อการพฒันาและปรับแผนงานในปีถดัไป 
 การประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยใช้แบบสอบถามตามแบบท่ี สคช.ก าหนด
ภายหลงัการใหบ้ริการส้ินสุดประมวลผลและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อส านกังานอยัการสูงสุด 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชน ผู ้ใช้แรงงาน ผู ้ประกอบการ นักลงทุน มีความรู้ความเข้าใจ มีความเข้มแข็ง  

มีความสามารถในการแข่งขนัและมีความเป็นธรรมเพื่อให้สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมประชาคมอาเซียน
ดว้ยความเขา้ใจและสงบสุข 

2. สามารถคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการบูรณาการระหว่างส านักงานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดี
จงัหวดักบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน 

3. ความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นอาเซียนในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
และความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้ งหาทาง
ป้องกันแก้ไขปัญหาหรือยุติข้อพิพาทหรือขัดแยง้ระหว่างกัน ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติระหว่างกัน 
(Principle of Reciprocity)  
 4. สรุปสภาพปัญหาทางกฎหมายท่ีไดรั้บมาจากการปฏิบติังานมาประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และกรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัในรูปแบบของสหวชิาชีพต่อไป 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ 
 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 ส านกังานอยัการภาค 
 ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั/สาขา  
 

........................................... 
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(8) แผนปฏิบัติการรองรับสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญตัิผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ด้วย มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการก าหนดหน่วยงานผูมี้อ  านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการเก่ียวกบัการคุม้ครอง การส่งเสริม และการสนบัสนุนผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ ตามพระราชบญัญติั
ผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 (พ.ศ.2553) ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้ส านักงานอัยการสูงสุด
รับผิดชอบในการช่วยเหลือผูสู้งอายุ ซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้งตามมาตรา 11 (8) และให้ค  าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งในทางคดี ตามมาตรา 11 (9) ซ่ึงส านกังานอยัการสูงสุดไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ของส านักงานอยัการสูงสุดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิ การส่งเสริมและสนับสนุนผูสู้งอาย ุ 
ตามหนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อส 0024.8/11233 ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2554 โดยก าหนดการให้บริการคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายตามภารกิจอ านาจหน้าท่ีท่ีส านักงานอยัการสูงสุดให้บริการในการช่วยเหลือ
คุม้ครองสิทธิแก่ประชาชนโดยทัว่ไป ในกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

1. กิจกรรมการให้บริการคุ้มครองสิทธิทางศาลตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ี 
ของพนกังานอยัการ 

2. กิจกรรมการใหค้  าปรึกษาหารือทางกฎหมาย 
3. กิจกรรมการช่วยเหลือจดัท านิติกรรมสัญญา 
4. กิจกรรมการใหค้วามช่วยเหลือในการประนอมขอ้พิพาท 
5. กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดีในการจดัทนายความอาสาว่าต่างแก้ต่างทางศาล 

แก่ประชาชน 
6. การให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้สียหายในคดีอาญา ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน 

จากจ าเลยตามประมวลกฎหมายวพีิจาณาความอาญา มาตรา 44/1 
7. การสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยการเผยแพร่ 

ใหค้วามรู้หรือฝึกอบรม 
 การด าเนินงานดงักล่าว เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการท่ีก าหนดตามพระราชบญัญติั
องค์กรอยัการและพนักงานอยัการอยัการ พ.ศ. 2553 ระเบียบส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2562 ซ่ึงในกิจกรรมการช่วยเหลือท านิติกรรมสัญญา  
และการช่วยเหลือทางอรรถคดี ก าหนดให้ช่วยเหลือเฉพาะผูย้ากจนซ่ึงรวมถึงผูสู้งอายุดว้ย ส่วนกิจกรรม 
อ่ืน ๆ นั้น ตอ้งใหบ้ริการทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั 
 ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินงานรองรับสิทธิผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 ในบริบท
ของส านกังานอยัการสูงสุดท่ีไดรั้บมอบหมายตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองการก าหนดหน่วยงาน
ผูมี้อ  านาจหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผูสู้งอาย ุ
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ในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (พ.ศ.2553) ลงวนัท่ี  15 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
มีเป้าหมายการด าเนินงาน และดัชนีช้ีวดัการด าเนินงานท่ีชัดเจน สคช. จึงได้จดัท าแผนปฏิบัติการการ
ด าเนินงานรองรับสิทธิผูสู้งอายุตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 (พ.ศ. 2564 – 2565) เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรองรับสิทธิผูสู้งอายุ ในระยะ
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 (1)  เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผูสู้งอายุซ่ึงได้รับอันตรายจากการ 
ทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้งได้รับการช่วยเหลือทาง
กฎหมายตามท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของพนักงานอยัการ เช่น การแจง้สิทธิผูเ้สียหายในคดีอาญา 
ในการเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยตามประมวลกฎหมายวธีิพิจาณาความอาญา มาตรา 44/1 
 (2) เพื่อให้ผูสู้งอายุได้รับการช่วยเหลือการให้ค  าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องใน 
ทางคดี หรือในทางการแกไ้ขปัญหาครอบครัว การไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท  
 (3) เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนผูสู้งอายุให้ไดรั้บทราบเก่ียวกบัสิทธิในการไดรั้บบริการจากหน่วยงาน
ราชการทั้ งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆเป็นกรณีพิ เศษ เช่น บริการ 
ทางการแพทย์ การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การจัดท่ีพักอาศัย อาหารเคร่ือง นุ่งห่ม 
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี เป็นตน้ 
 
กจิกรรม 

(1) ให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้สียหายในคดีอาญา ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลย
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจาณาความอาญา มาตรา 44/1 

(2) ให้ความช่วยเหลือในการให้ค  าแนะน าปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือในการไกล่เกล่ีย
ประนอมขอ้พิพาท 

(3) จดัอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่ผูสู้งอาย ุและผูดู้แลผูสู้งอาย ุในสิทธิผูสู้งอายตุามกฎหมาย 
 

วธีิด าเนินงาน 
 (1) ใหค้วามช่วยเหลือผูสู้งอายซ่ึุงเป็นผูเ้สียหายในคดีอาญา ท่ีไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรม 
หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกทอดทิ้ง โดยการแจง้สิทธิท่ีจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจาก
จ าเลยตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 44/1 และช่วยเหลือด าเนินการยื่นค าร้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิ
ใหก้บัผูสู้งอายทุุกคน โดยก าหนดดชันีช้ีวดัเป็นร้อยละ 100 ของผูสู้งอายซ่ึุงเป็นผูเ้สียหายในคดีอาญา ไดรั้บ
การช่วยเหลือแจง้สิทธิท่ีจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 44/1 และช่วยเหลือด าเนินการยืน่ค  าร้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิให ้ 
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 (2) การใหค้  าแนะน าปรึกษา ด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในทางคดี หรือในทางแกไ้ขปัญหาครอบครัว 
ตามมาตรา 11 (9) ซ่ึงเป็นภารกิจตามอ านาจหนา้ท่ีของ สคช. โดยการใหค้วามช่วยเหลือในการให้ค  าแนะน า 
ปรึกษา ปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาท โดยก าหนดดัชนีช้ีวดัร้อยละ 100 
ของผูสู้งอายุท่ีขอรับบริการค าแนะน า ปรึกษา ปัญหาทางกฎหมาย ช่วยเหลือไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท 
ไดรั้บการช่วยเหลือ  
 (3) การให้ความรู้ ความเขา้ใจ ในสิทธิผูสู้งอายุท่ีพึงไดรั้บตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุ
พ.ศ. 2546 ในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือกรณีไดรั้บอนัตรายจากการทารุณกรรม 
หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกทอดทิ้ง และการได้รับค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งในทางคดี หรือในทางแกไ้ขปัญหาครอบครัว ให้บูรณาการแผนการให้ความรู้ทางกฎหมายใน
เป้าหมายผลผลิตกิจกรรมงานให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยในเบ้ืองตน้ ก าหนดเป้าหมายให้
ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จงัหวดัละ 60 คน  
รวมทัว่ประเทศ 4,560 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จงัหวดัละ 70 คน รวมทัว่ประเทศ 5,320 คน 
 
ตัวช้ีวดัผลส าเร็จ 
 จ านวนผูสู้งอายุ และผูดู้แลผูสู้งอายุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในสิทธิผู ้สูงอายุตามกฎหมาย 
อยา่งต ่า 70 คน ต่อจงัหวดั 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 
พืน้ทีด่ าเนินการ 
 ด าเนินการในพื้นท่ี สคชจ. และสาขาทัว่ประเทศ 
 
งบประมาณด าเนินการ 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามผลผลิต การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ กิจกรรม : 
งานคุม้ครองสิทธิประชาชน 
 
การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามผลการด าเนินงาน ให้ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการบังคับคดีจงัหวดั ท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายปฏิบัติการจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบท่ี  
สคช.ก าหนด ผ่านส านักงานอยัการภาค ๆ รวบรวมส่ง สคช. เพื่อประเมินผล วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อการพฒันาและปรับแผนงานในปีถดัไป 
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การประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ โดยใช้แบบสอบถามตามแบบท่ี สคช.ก าหนด
ภายหลังการให้บริการส้ินสุดประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ผลการประเมิน รายงานต่อส านักงาน 
อยัการสูงสุด 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูสู้งอายท่ีุขอรับบริการการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย จากส านกังานอยัการคุม้ครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดัและสาขา ทัว่ประเทศ ได้รับบริการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และสนบัสนุนตามสิทธิทุกคน ทัว่ถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั/สาขา 
 

........................................... 
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( 9) โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานอัยการสูงสุดก าหนดให้ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน (สคช.) รับผิดชอบการด าเนินการเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนระหวา่งประเทศ รับผดิชอบการด าเนินการเก่ียวกบัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
เก่ียวกับการคุ้มครองผู ้บ ริโภคแก่ประชาชน ทั้ งย ังให้ มีส านักงานอัยการพิ เศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายภาค รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ภายในเขตพื้นท่ีส านักงานอยัการภาค ตามท่ีส านักงานอยัการสูงสุดก าหนด และก าหนดให้มีส านักงาน
อยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั (สคชจ.) ในทุกจงัหวดั 76 จงัหวดั 
และจดัตั้ งส านักงานอยัการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคบัคดีจงัหวดัท่ีตั้ งอยู ่ 
ณ ตัวอ าเภอ 36 อ าเภอ (สคชจ.สาขา) ทั่วประเทศ รวม 112 ส านักงาน เพื่อให้การบริการกิจกรรม 
งานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นไปอยา่งทัว่ถึงทุกภูมิภาคของประเทศ และให้มี
อ านาจด าเนินคดีท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของพนักงานอัยการในศาลจังหวดั ศาลแขวงและศาลเยาวชน 
และครอบครัวจงัหวดัไดด้ว้ย 
 การด าเนินงานด้านการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากจะเป็น 
การบริหารงานดา้นยุติธรรมแลว้ยงัเป็นการบริหารงานพฒันาอีกส่วนหน่ึงดว้ย ซ่ึงการบริหารงานพฒันา
และการด าเนินงาน/โครงการตามแผนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ี บุคลากรผู ้รับผิดชอบหรือมีส่วนในการด าเนินงานจะต้องมีความรู้ทางวิชาการด้านการบริหาร  
การจัดท าแผน การฝึกอบรมและการเป็นวิทยากร การด าเนินงานตามแผน การรายงานผลตลอดจน 
การบริหารงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการสร้างมาตรฐานและพฒันาประสิทธิภาพงานคุม้ครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.เพื่อสร้างมาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน 
 2.เพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชนอยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ 
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กจิกรรม 
 1. จดัท าคู่มือการปฏิบติังานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ 
 2. ฝึกอบรมบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายเพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนฯ สามารถปฏิบติังานและใชคู้่มือ
มาตรฐานการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย: หลักสูตรหลักตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมสัมมนาในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ดังนี ้
 1. สัมมนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ี อจ.คช.ท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปีพ.ศ. 2565
จ านวน 76 คน  
 2. ฝึกอบรมหลักสูตร “อัยการจงัหวดัประจ าส านักงานอยัการสูงสุดปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั พ.ศ. 2565” เพื่อท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในต่างจงัหวดั จ านวน 113 คน 

3 . ฝึกอบรมหลักสูตร “รองอัยการจังหวัด ส านักงานคุ้มครองสิทธิจังหวัด ” พ .ศ. 2565 
เพื่อท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการคุม้ครองสิทธิฯในต่างจงัหวดั จ านวน 114 คน 

4. ฝึกอบรมหลกัสูตร “นิติกรและธุรการผูป้ฏิบติังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการบงัคบัคดีจงัหวดัและสาขา” 

หมายเหตุ โครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์และงบประมาณ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

วธีิการด าเนินงาน 
1. สคช. รับผดิชอบในการจดัท าหลกัสูตรและโครงการตาม 1 – 4 
2. สคชจ. จดัท าองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่และปฏิบัติงานเก่ียวกับกองทุนหมู่บ้าน อาทิเช่น 

การไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท การกู้ยืมเงินและหน้ีนอกระบบ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม การคุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพสตรีและเด็ก การยุติความรุนแรงในครอบครัว เป็นตน้ 
โดยผ่าน อฝ.สคช.ภาค ให้ อฝ.สคช.ภาค แต่งตั้งคณะท างานกลัน่กรององค์ความรู้ส่งให้ สคช. เพื่อจดัท า
เป็นคู่มือหรือแนวทางในการจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมแก่ประชาชน  

3. สร้างวิทยากรเคล่ือนท่ี เพื่อสนับสนุนภารกิจการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี สคช. พ.ศ.2565 
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งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามผลผลิต การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ กิจกรรม : 
งานคุม้ครองสิทธิประชาชน งบอุดหนุนตามโครงการคุม้ครองสิทธิประชาชนเก่ียวกบัเอดส์ งบประมาณ
ตามโครงการสนบัสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชด าริ 
 
การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามผลการด าเนินงาน ให้ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย ท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน ตามความกา้วหนา้ในแต่ละกิจกรรม ทุกระยะ ต่ออธิบดีอยัการ ส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 การประเมินผลโครงการ โดยใชแ้บบสอบถาม และการสุ่มตรวจ เม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคู่มือการด าเนินงาน
ต่อไปอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การประเมินผลการฝึกอบรมโครงการใช้แบบทดสอบ  การสังเกตการณ์  การประเมินรายวิชา  
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลท่ีสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการและส านักงานคุ้มครองสิทธิ  
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนก าหนดตามระเบียบส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการพฒันา
ขา้ราชการฝ่ายอยัการและบุคลากรของส านกังานอยัการสูงสุด  พ.ศ. 2547 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 กลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรมอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และสามารถ 
น าผลการบริการทางด้านการคุม้ครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์ตามความตอ้งการ 
ไดต้ามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด 
 
ผู้รับผดิชอบ 

ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 
ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั/สาขา 
 

........................................... 
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(10) โครงการอัยการเพ่ือสังคมและส่ือสร้างสรรค์ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 โครงการ/กิจกรรมเพื่ อสั งคม (Cooperate Social Responsibility) ส าห รับหน่วยงานของรัฐ 
ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐ
จะต้องมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่ว่าจะเป็นบทบาทโดยการใช้อ านาจในการควบคุม 
ตามกฎหมาย การสอดส่องให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย การเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนภาคธุรกิจ 
เอกชน ผูป้ระกอบการ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากผลกระทบของการผลิต หรือการด าเนินธุรกิจ ดว้ยการ 
เพิ่มความตระหนัก (raising awareness) สนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การรับฟังขอ้มูลหรือท าประชาพิจารณ์ต่อการด าเนินกิจการท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 
 ในฐานะท่ีส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านกังานอยัการสูงสุด 
มีภารกิจส าคญัประการหน่ึงคือ การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมาย รวมตลอด
ทั้ งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
และปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของพนกังานอยัการ หรือส านักงาน 
อยัการสูงสุดโดยบทบาทหน้าท่ี ของ สคช. ดงักล่าว ถือเป็นการสนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการ
ด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือท าประชาพิจารณ์ต่อการด าเนินกิจการท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนการเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขอนัเป็นส่วนหน่ึง
ของกิจกรรมเพื่อสังคม (Cooperate Social Responsibility) แต่การด าเนินงานโดยการจดัโครงการฝึกอบรม
ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ก็ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดม้าก
และทัว่ถึงเท่าท่ีควร 
 ดงันั้น การพิทกัษ์ประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม ถือเป็นหน้าท่ีของส านักงานอยัการสูงสุด 
ซ่ึงมีบทบาททั้งเป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย และสนบัสนุน สร้างความตระหนกั สร้างการรับรู้ ให้ภาคประชาชน 
และสังคมตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมความรับผิดชอบ 
ต่อผูบ้ริโภค ส านึกรับผิดชอบร่วมกนัพฒันาชุมชนและสังคม ตลอดจนการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ยการ
ปรับกระบวนการในการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายผ่านช่องทางส่ือสารมวลชน (Mass Media) ไดแ้ก่ 
ส่ือโทรทศัน์ วิทย ุทีวีดิจิตอล ส่ือโซเชียลมีเดีย เป็นตน้ หรือจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางในการขอรับบริการความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก
ส านักงานอยัการสูงสุด ด้วยการสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ทั้งน้ี 



88 
 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆได้รับบริการความรู้ทางกฎหมายท่ีรวดเร็ว ฉับไว ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์  
และครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการทั้งในและต่างประเทศ รวมตลอดถึงกลุ่มประเทศอาเซียน  
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพิ่มช่องทางการรับรู้บทบาท อ านาจและหนา้ท่ีของส านกังานอยัการสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 2. เพิ่มรูปแบบและช่องทางการเผยแพร่และให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารองคค์วามรู้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 
กจิกรรม 
 ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้รับการจดัสรรงบประมาณ 
เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าวสัดุและส่ือโฆษณาเผยแพร่จ านวนนอ้ยมาก จึงจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากดั โดยจดัท าส่ือ ขอ้มูลข่าวสาร องค์ความรู้ ช่องทางการให้ค  าปรึกษาแนะน าปัญหาทาง
กฎหมายผ่านส่ือสารมวลชน (Mass Media) ไดแ้ก่ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี วารสาร แผ่นพบั พฒันาเวป็ไซด ์
ในช่องทางอยัการคลายทุกข์เพิ่มสุขให้แก่ประชาชน หรือผลิตหนังสือคู่มือกฎหมาย เอกสารเผยแพร่  
และโสตทศันูปกรณ์ต่างๆเพื่อใชป้ระกอบและสนบัสนุนการปฏิบติังานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบติัการ
ด้านคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นการให้บริการ 
ทางวชิาการดา้นกฎหมายแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
 
วธีิด าเนินการ 
 (1) ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดท าเน้ือหาสาระ 
ของหนงัสือคู่มือกฎหมาย เอกสารเผยแพร่และโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบังาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบติัการด้านคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อด าเนินการจดัส่งให้
ส านักงานคุม้ครองสิทธิจงัหวดัและส านักงานอัยการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือให้ขอรับการสนับสนุนจาก
ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อด าเนินการต่อไป ดงัน้ี  

1. แผนปฏิบติัการประจ าปี สคช. พ.ศ. 2565   
2. หนงัสือกฎหมายส าหรับประชาชน    
3. พิมพว์ารสาร สคช. 4 ฉบบั (ราย 3 เดือน)  
4. แผน่พบัเผยแพร่ภารกิจงาน สคช.    
5. ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้   
หมายเหตุ  โดยสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์และงบประมาณ 
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 (2) สคช. สร้างเน้ือหา องคค์วามรู้ รวบรวมปัญหาทางกฎหมายท่ีมีผูม้าขอรับการปรึกษาท่ีพบบ่อย 
เผยแพร่ใน www.lawaid.ago.go.th ในช่องทางเมนู “อยัการคลายทุกขเ์พิ่มสุขประชาชน”  
 (3) สคชจ./สาขา สร้างเน้ือหา องค์ความรู้ รวบรวมปัญหาทางกฎหมายท่ีมีผูม้าขอรับการปรึกษา 
ท่ีพบบ่อย เผยแพร่ในเว็บไซด์ของจงัหวดั หรือทางวิทยุ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี แผ่นพบั วารสาร เผยแพร่ 
ในกิจกรรมงานเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่างๆแก่ประชาชน 
 (4) สคช. โดยส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 ให้บริการให้ค  าปรึกษาทาง
กฎหมายแก่ประชาชนทาง Call Center สายด่วน 1157 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ระหวา่งวนัท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามผลผลิต การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ กิจกรรม : 
งานคุม้ครองสิทธิประชาชน 
 

ตัวช้ีวดั 
 ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือเขา้ถึงส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มีความพึงพอใจ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 สคชจ. รายงานผลการด าเนินงานผ่าน สคช.ภาค รวบรวมส่ง สคช.โดยใช้แบบสอบถาม และการ
สุ่มตรวจ เม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อการ
ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานต่อไปอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ช่องทางการขอรับบริการงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย และกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง
กฎหมายท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ทัว่ถึง เป็นธรรมอยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 ส านกังานอยัการภาค 
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 
 ส านกังานอยัการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั/สาขา 

........................................... 
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(11) โครงการเสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
 

หลกัการและเหตุผล 
ตามท่ีพลเอกประยุทธ์จนัทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2557 นโยบายการลดความเล่ือมล ้ าของสังคมไดก้ าหนดนโยบายให้มีระบบการ
กู้ยืมท่ีเป็นธรรม โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเร่งรัดให้มีการแก้ปัญหา 
หน้ีนอกระบบซ่ึงในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุม
ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและย ัง่ยืนตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอความเห็นโดยจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีสาเหตุของปัญหาทั้ งในด้านสินเช่ือ 
และศกัยภาพการหารายไดโ้ดยจะให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบผ่านองค์กร
การเงินชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีศกัยภาพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจพร้อมทั้งสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหน้ีระหวา่งลูกหน้ีและเจา้หน้ีซ่ึงรวมถึงการสร้างกลไก
ในการพัฒนาและฟ้ืนฟู เพื่อให้ ลูกหน้ี มีศักยภาพในการหารายได้และป้องกันไม่ให้กลับไปเป็น 
หน้ีนอกระบบอีกกระทรวงการคลงัจึงได้มีค  าสั่ง ท่ี 182/2558 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 แต่งตั้ ง
คณะกรรมการก ากบัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน เพื่อก ากบัการด าเนินการตามแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีนอกระบบอยา่งบูรณาการและย ัง่ยืน โดยมีผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด ส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นคณะกรรมการดว้ย 
 ต่อมาได้มีมติคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ให้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบ
ประจ ากรุงเทพมหานคร เป็นค าสั่ง ท่ี 1/2558 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 มีอธิบดีอยัการส านักงาน
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือผูแ้ทน เป็นประธานอนุกรรมการ เจา้หน้าท่ี
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบประจ าจงัหวดั เป็นค าสั่ง ท่ี 2/2558 ลงวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2558มีอยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั 
หรือผูแ้ทน เป็นประธานอนุกรรมการ เจา้หน้าท่ีส านักงานอยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดั เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดกรอบแนวทางการ
เจรจาไกล่เกล่ียประนอมหน้ีระหว่างเจา้หน้ีนอกระบบและลูกหน้ีตามความเหมาะสม ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเก่ียวกบัปัญหาหน้ีนอกระบบ โดยเป็นตวักลางในการเจรจาไกล่เกล่ียประนอมหน้ีระหวา่งเจา้หน้ี
นอกระบบและลูกหน้ีให้เกิดความเป็นธรรมกบัทั้งสองฝ่าย แลว้รายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการ
ก ากบัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนทราบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 
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 ดังนั้ น ด้วยภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอม 
หน้ีนอกระบบทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัดงักล่าวขา้งตน้ อนัเป็นหน่วยงานท่ีเป็นกลไกในการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล จ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพพนกังานอยัการ เจา้หนา้ท่ี
ธุรการ ผูแ้ทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียหน้ีนอกระบบไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบ
ประจ ากรุงเทพมหานครและประจ าจงัหวดั และคณะท างานเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานอนุกรรมการฯ 
ให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจดัโครงการเสริมสร้างและพฒันาความร่วมมือการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีนอกระบบน้ีข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างและพฒันาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน อยา่งบูรณาการและย ัง่ยนื 

2. เพื่อพฒันาศกัยภาพคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร 
และประจ าจงัหวดั และคณะท างานเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอม
หน้ีนอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร และประจ าจงัหวดั ใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ประชาชนท่ีมีปัญหาหน้ีนอกระบบ มีช่องทางท่ีเพิ่มข้ึนในการเข้าถึงการช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วดว้ยกระบวนการยติุธรรมทางเลือกอนัส่งผลต่อการลดปริมาณคดีสู่ศาล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร ประจ าจังหวดั 
และคณะท างานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบ
ประจ ากรุงเทพมหานคร และประจ าจงัหวดั ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่พนักงานอยัการ นิติกร เจา้หน้าท่ีธุรการ 
ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั คลงัจังหวดั ปลดัจงัหวดัหรือผูแ้ทน ผูแ้ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารออมสิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต ารวจภูธรจงัหวดั ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมสรรพากร สรรพากรพื้นท่ีจงัหวดั กรมบงัคบัคดี ผูแ้ทนบงัคบัคดีจงัหวดั 
จ านวน 700 คน 

 
วธีิด าเนินงาน 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการไกล่ เก ล่ียประนอมห น้ีนอกระบบประจ า
กรุงเทพมหานคร และประจ าจงัหวดั และคณะท างานเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร และประจ าจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พนกังาน
อยัการ นิติกร เจา้หนา้ท่ีธุรการ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั คลังจงัหวดั ปลดัจงัหวดัหรือผูแ้ทน ผูแ้ทนธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต ารวจภูธรจงัหวดั 



92 
 

ส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมสรรพากร สรรพากรพื้นท่ีจงัหวดั กรมบงัคบัคดี
ผูแ้ทนบังคบัคดีจงัหวดัจ านวน 700 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 คร้ัง ในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

 
ตัวช้ีวดั 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม ผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ตามท่ีก าหนด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

สถานทีด่ าเนินการ 
 ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
โรงแรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั  
 

งบประมาณด าเนินการ 
 งบอุดหนุนจากกระทรวงการคลงั 
 

การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามผลการด าเนินงาน ให้ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน ตามความก้าวหน้าในแต่ละกิจกรรม ทุกระยะ ต่ออธิบดีอยัการส านักงานคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
 การประเมินผลโครงการ โดยส านกังานกิจการยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบมีแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ อนัเป็นการร่วมมือกนั 
ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและย ัง่ยืน ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่ทั้งเจา้หน้ีและลูกหน้ี ตามนโยบายของรัฐบาลและบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

........................................... 
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(12) โครงการบริการความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายทางระบบส่ือทางไกล 

หลกัการและเหตุผล 
โลกวนัน้ีเป็นยุคแห่งการเคล่ือนยา้ยคนโดยเสรี จนดูเหมือนว่าโลกไม่มีพรมแดนปิดกั้นระหว่าง

ประเทศ ท าให้มีคนไทยเดินทางไปประกอบอาชีพรับจา้ง ขายแรงงาน และท าการสมรสกบัชาวต่างชาติ 
ในต่างประเทศ และมีการคา้ขายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบา้นขา้งเคียงประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
คนไทยเหล่าน้ีได้ส่งเงินมาให้ครอบครัวญาติพี่น้องในประเทศไทยมีมูลค่ามหาศาลช่วยยกระดับชีวิต 
ความเป็นอยูข่องญาติพี่นอ้งและก่อใหเ้กิดผลดีอยา่งยิง่แก่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ขณะเดียวกันคนไทยเหล่าน้ีก็ประสบปัญหาทางกฎหมายอยู่เสมอ นับตั้ งแต่การเตรียมการ 
ก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศหรือไปท าการสมรสกบัชาวต่างชาติ  เช่น การท านิติกรรมสัญญากบั 
ผูจ้ดัหาแรงงาน หรือนายหน้า ท่ีมกัจะถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงจนเกิดเป็นคดีความอยู่ตลอดเวลา 
การขายทรัพยสิ์น เช่น ท่ีดินในการท าเกษตรกรรมเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทางไปท างาน 
หรือการขายฝาก การจ านอง การกู้ยืม ฯลฯ ซ่ึงได้ท าลงโดยถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวง 
จากนายทุนเงินกูน้อกระบบ 

นอกจากน้ี ขณะท่ีอยู่ในต่างประเทศก็อาจมีปัญหาทางกฎหมายเขา้มาเก่ียวขอ้งไดเ้ช่นกนัไม่ว่าจะ
เป็นปัญหากฎหมายทางแพ่ง เช่น ปัญหาเก่ียวกับเร่ืองสัญชาติ การสมรส การหย่า การปกครองดูแลบุตร  
การเกณฑ์ทหารของบุตรชาย การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การรับมรดก การซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย ์การจ านอง การประกนัชีวิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ 
เป็นตน้ หรือปัญหากฎหมายทางอาญาซ่ึงขณะท่ีอยูต่่างประเทศคนไทยก็อาจกระท าผิดกฎหมายอาญาของ
ประเทศนั้น ๆ เช่น ความผิดฐานลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ข่มขืน ฆ่าผูอ่ื้น ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 
เป็นตน้ และนอกเหนือจากนั้น ความท่ีไม่เขา้ใจในภาษาต่างประเทศ ไม่ทราบและไม่เขา้ใจในกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ ตลอดจนการขาดความช่วยเหลือทางกฎหมายจากทนายความหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
เป็นเหตุให้เสียเปรียบในการต่อสู้คดีต้องถูกศาลพิพากษาลงโทษสถานหนัก เช่น จ าคุกหลายสิบปี 
จ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ซ่ึงการช่วยเหลือในทางกฎหมายมักจะไม่ทันการณ์ แม้จะใช้การ 
ขอลดหยอ่นผอ่นโทษ หรือการขออภยัโทษก็อาจไม่ไดผ้ล ซ่ึงหากคนไทยเหล่าน้ีสามารถสอบถามปัญหา
กฎหมายเพื่อขอรับค าปรึกษาจากต่างประเทศผา่นระบบส่ือทางไกลมายงัประเทศไทยแลว้คงท าให้คนไทย
เหล่าน้ี มีท่ีปรึกษาทางกฎหมายเพื่อคอยช่วยเหลือขจัดปัญหาข้อกฎหมายท่ีประสบอยู่ได้ รวมทั้ ง
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอยา่งมาก 

ในทางกลับกัน  ขณะน้ีก็ปรากฏว่ามีคนต่างชาติ เป็นจ านวนมากได้เดินทางเข้ามาอยู่ใน 
ประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกนั เช่น เขา้มามีคู่สมรสในประเทศไทยเขา้มาประกอบธุรกิจท่องเท่ียว 
ขายแรงงาน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มคนต่างชาติบางส่วนท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย โดยมีลกัษณะพิเศษ
เฉพาะ เช่น กลุ่มชนท่ีอยู่ตามพื้นท่ีแนวชายแดนซ่ึงมีปัญหาเก่ียวกับการเป็นบุคคลสองสัญชาติหรือ 



94 
 

ไร้สัญชาติ กลุ่มชนอพยพไร้สัญชาติ เป็นต้น ซ่ึงคนต่างชาติเหล่าน้ีก็มีปัญหาทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางแพง่หรือทางอาญา  และมีความตอ้งการใหช่้วยเหลือหรือคุม้ครองสิทธิทางกฎหมายเช่นเดียวกนั 

ส านกังานอยัการสูงสุดโดยส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.)
ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยท่ีอยู่ในต่างประเทศหรือคนต่างประเทศ 
ท่ีอยูใ่นไทยดงักล่าว จึงไดมี้ค าสั่งท่ี 251/2548 เม่ือวนัท่ี 2มิถุนายน พ.ศ. 2548ให้จดัตั้งศูนยอ์ยัการคุม้ครองสิทธิ
ประชาชนระหว่างประเทศข้ึนใน สคช. โดยให้เร่ิมปฏิบติัภารกิจตั้งแต่วนัท่ี 13 มิถุนายน 2548 และต่อมา
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมไดอ้อกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานอยัการสูงสุด (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2549 ให้จดัตั้ งเป็นส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.)  
ตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2549 เป็นตน้ไป ข้ึนมารับผิดชอบงานในดา้นน้ีและเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2550 
ส านักงานอยัการสูงสุดได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการพฒันาการให้ บริการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - service)  
เพื่อพฒันาระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผา่นอินเตอร์เน็ตในดา้นระบบฐานขอ้มูลเพื่อสืบคน้ขอ้มูล
กฎหมายคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนและด้านระบบการให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการคุม้ครองสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศรวมถึงนโยบาย
ของรัฐบาลดา้นการต่างประเทศตอ้งการคุม้ครองสิทธิและสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนไทยในต่างแดน
ส านักงานอัยการสูงสุดจึงจัดให้ มีบ ริการให้ค  าป รึกษาความรู้และการช่วยเหลือประชาชนไทย 
ในต่างประเทศและชาวต่างประเทศ ทางกฎหมายทางระบบส่ือทางไกลโดยประชาชนสามารถใช้บริการ
ปรึกษาคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย สืบคน้กฎหมายไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งประหยดัค่าใช้จ่าย
และเวลาในการเดินทางมาพบพนักงานอัยการด้วยตนเอง ทั้ งทราบแนวทางการแก้ปัญหาและการ
ด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เกิดการรวมตวักนัของคนไทยและชุมชนไทยในต่างแดน
เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่กฎหมายให้แก่ประชาชนและประหยดั
งบประมาณของรัฐในการออกพื้นท่ีเผยแพร่กฎหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทย
ในต่างประเทศบรรลุเป้าหมายส านักงานอยัการสูงสุดจึงได้จดัท าโครงการบริการความรู้และช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายทางระบบส่ือทางไกลข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาการบริการความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายเข้าสู่ระบบการส่ือสารทางไกล 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและการช่วยเหลือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ตามโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  

2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ด้านวิชาการกฎหมาย และสร้างเครือข่าย 
การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในส านกังานอยัการสูงสุด 
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3. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง
สิทธิประชาชน โดยใชเ้ป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลทางดา้นกฎหมาย 

4. เพื่อส่งเสริมการบังคบัใช้กฎหมายและระบบการคุ้มครองทางสังคมของรัฐให้บังเกิดความ
ยติุธรรมยิง่ข้ึน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คนไทยในต่างประเทศ 
2. คนไทยซ่ึงเป็นคู่สมรสและบุตรของชาวต่างประเทศ 
3. ชาวต่างประเทศในประเทศไทย 
4. กลุ่มชนท่ีมีปัญหาสัญชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
5. ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ 
6. ชาวต่างประเทศท่ีท่องเท่ียว ประกอบธุรกิจหรือท างานในประเทศไทย 
 

กจิกรรม 
1. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ 

และการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในแนวสากล 
2. บริการให้ค  าปรึกษาปัญหากฎหมายและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทาง Internetแก่คนไทย

ภายในประเทศ คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ และชาวต่างประเทศในประเทศไทย โดยสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ต หากไม่พบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีตอ้งการประชาชนสามารถ
สอบถามปัญหากฎหมายผ่านระบบปรึกษากฎหมายทางอินเตอร์เน็ตโดยมีพนกังานอยัการของส านกังาน
อยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศเป็นผูต้อบ และหากมีปัญหาทางกฎหมายท่ีตอ้ง
อาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นกรณีพิเศษ ก็จะร้องขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเป็นผูต้อบ 

3. จดัท าช่องทางการบอกเล่าแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อให้คนไทยในประเทศไทยและคนไทย 
ในต่างประเทศ สามารถบอกเล่าแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้เก่ียวกบัปัญหากฎหมายท่ีตนประสบข้ึน 

4. ให้บริการในลักษณะ Web Service แก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือองค์กรพฒันาเอกชน 
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะสามารถสืบคน้ค าถาม ค าตอบปรึกษาทางกฎหมายและกรณีศึกษาเป็นช่องทางเลือก 
 
พืน้ทีด่ าเนินการ 
 ทัว่ทุกพื้นท่ีในประเทศและต่างประเทศท่ีส่ือทางไกลบริการถึง 
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วธีิด าเนินการ 
1. ส านกังานอยัการสูงสุดร่วมมือกบักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พฒันาการให้บริการ

ภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ทางดา้นการพฒันาระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมาย
ผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับประชาชนผูรั้บบริการ และเป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้ งปรับปรุงข้อมูลในระบบให้มีความทันสมัยและสามารถ
ตอบสนองการบริการไดโ้ดยสมบูรณ์ 

2. จัดท า  Website ผ่ าน เค รือข่ ายระบบ อิน เตอ ร์ เน็ ต เพื่ อ เผ ยแพ ร่ความ รู้ท างกฎหม าย 
และตอบปัญหาทางกฎหมายทั้งแก่คนไทย ในประเทศ และในต่างประเทศ และชาวต่างประเทศในประเทศไทย 

3. การบริการให้ค  าปรึกษาแก่ญาติพี่น้องของคนไทยท่ีไปท างานหรือคา้ขายหรือมีครอบครัวใน 
ต่างแดนท่ีประสบปัญหาขอ้กฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือให้ค  าแนะน าในการจดัท านิติกรรมสัญญาและ
ประนอมขอ้พิพาทแก่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย โดยจดัท าระบบบริการปรึกษาปัญหากฎหมายผา่นอินเตอร์เน็ต 

4. ประชาสัมพนัธ์ให้คนต่างชาติท่ีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายพนัธมิตร 
หรือตั้งชมรมหรือสมาคมพิทกัษผ์ลประโยชน์ของสมาชิกชมรมหรือสมาคมท่ีจะตั้งข้ึนหรือตั้งศูนยบ์ริการ
คนต่างชาติตามจงัหวดัท่ีคนต่างชาติพกัอาศยัอยูจ่  านวนมากบอกเล่าแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อใหค้นไทย
ในประเทศไทยและคนไทยในต่างประเทศ สามารถบอกเล่าแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบั
ปัญหากฎหมายท่ีตนประสบข้ึนใน Website 

5. ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและสมาคมคนไทยในต่างประเทศ เพื่อส ารวจขอ้มูลดา้นความตอ้งการขอความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายของคนไทยในต่างประเทศและน ามาจดัล าดับการให้ความช่วยเหลือโดยจดัท า
ฐานขอ้มูลในการแกปั้ญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหค้วามช่วยเหลือได ้ทางอินเตอร์เน็ต 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 
การติดตามและประเมินผล 
 ให้รายงานผลว่ามีการด าเนินการให้ความรู้/เผยแพร่ความรู้ ก่ีเร่ือง/เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
และมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาติดตาม Facebook ของส านกังานในปีงบประมาณ 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละเท่าใด
เป็นไปตามเป้าหมาย ตวัช้ีวดัหรือไม่ และปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น ามาปรับปรุง 
และพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนในปีงบประมาณถดัไป 
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ตัวช้ีวดั 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาติดตาม Facebook ของส านกังานเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
 

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามผลผลิต การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ กิจกรรม : 
งานคุม้ครองสิทธิประชาชน  
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประชาชน เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถเขา้ถึงการบริการความรู้
และช่วยเหลือทางกฎหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวางและกวา้งไกลมายิง่ข้ึน 
 
     ........................................... 
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ตารางแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ รายงาน/งาน/กจิกรรม การรายงาน ก าหนดการรายงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. รายงานการปฏิบติังานประจ าเดือน 
(7 กิจกรรม) 

รายงานทุกเดือน 
 

รายงานภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป สคชจ./
สาขา/

ส่วนกลาง 

2. รายงานผลการด าเนินการคุม้ครอง
สิทธิทางศาลเป็นไปตามค าร้อง
หรือค าฟ้องของพนักงานอัยการ
(ค าพิพากษาของศาล) 

รายงานทุกเดือน รายงานภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป สคชจ./
สาขา/

ส่วนกลาง 

3. ร าย ง าน ไ ก ล่ เก ล่ี ย ป ร ะ น อ ม 
ขอ้พิพาทประจ าเดือน 

รายงานทุกเดือน รายงานภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป สคชจ./
สาขา/

ส่วนกลาง 
4. ก ารบั ก ทึ ก ข้ อ มู ล ล งส ารบ บ

อิเล็กทรอนิกส์ สคช. 
 

ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลทุกเดือนใหเ้ป็นปัจจุบนั 

สคชจ./
สาขา/

ส่วนกลาง 
5. รายงานไกล่เกล่ียหน้ีนอกระบบ 

(เฉพาะ สคชจ./สคช.ส่วนกลาง) 
รายงานทุกไตรมาส รายงานภายในวนัท่ี 5 ของงวดถดัไป สคชจ./

ส่วนกลาง 

6. รายงานการใชจ่้ายงบประมาณ รายงานทุกไตรมาส รายงานภายในวนัท่ี 5 ของงวดถดัไป สคชจ./
สาขา/

ส่วนกลาง 
7. รายงานตามแผนปฏิบติัการรองรับ

สิทธิผูสู้งอายุตาม พ.ร.บ.ผูสู้งอาย ุ
พ.ศ. 2546 

รายงานทุก 6 เดือน รายงานภายในวนัท่ี 1 ของงวดถดัไป สคชจ./
สาขา/

ส่วนกลาง 

8. รายงานการรับรองปฏิบติัราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตวัช้ีวดั) 

- รายงานรอบ 6 เดือน 
- รายงานรอบ 12 เดือน 
 

- รอบ 6 เดือน รายงานภายในวนัท่ี  
2 เม.ย. 2565 
- รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวนัท่ี  
2 ต.ค. 2565 
(อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

สคชจ./
สาขา/

ส่วนกลาง 

9. รายงานติดตามผลการปฏิบติังาน
ประจ างวด 

รายงานทุก 6 เดือน รายงานภายในวนัท่ี 15 ของงวดถดัไป สฝภ.1-9 
รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : ใหด้ าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามตารางดงักล่าวใหท้นัในภายในเวลาท่ีก าหนด  
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ปฏิทนิการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  (สคช.) 

หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สฝผช. 1. งานแผน 

1.1 จดัท ำแผนปฏิบติักำร 
ประจ ำปี 

1.2 เสนอ  อสส.  อนุมติัแผน  
ปฏิบติักำรประจ ำปี 

1.3 แจง้แผนปฏิบติักำรให้ 
ส ำนกังำนอยักำรภำค  สคช. ภำค  
สคชจ.จงัหวดั สคชจ. สำขำ   
       1.4 เสนอ  อสส.  เพื่ออนุมติั 
แผนปฏิบติักำรของ  สคช. ภำค  
สคชจ.จงัหวดั และ สคชจ. สำขำ 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

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

ใหส้ ำนกังำนอยักำรเขต  สคช.ภำค   
สคชจ. จงัหวดั  และ  สคชจ.สำขำ 
      1.6  ติดต่อประสำนงำนกบั
หน่วยงำนภำยนอก  เขำ้ร่วมสัมมนำ
และฝึกอบรมประสำนแผนงำน
คุม้ครองสิทธิฯ   
-  แผนงำนเอดส์ชำติ 
-  แผนงำนฝึกอบรม 
-  แผนงำนติดตำมและประเมินผล 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สฝผช. 2.  งานงบประมาณ 

2.1 เตรียมจดัท ำค ำขอตั้งงบ 
ประมำณปีถดัไป 

2.2 จดัสรรงบประมำณท่ีไดรั้บให้ 
สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติักำร 

2.3 ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำร 
ฝึกอบรม 

2.4 เสนอโครงกำรฝึกอบรมต่อ  
สพอ. (ในกรณีท่ีมีกำรฝึกอบรมตำม
แผนปฏิบติักำร) 

2.5 เตรียมขอ้มูลเก่ียวกบังบ 
ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเพื่อช้ีแจงต่อ
รัฐสภำ (ในกำรพิจำรณำงบประมำณท่ี
ขอของปีถดัไป) 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สฝผช. 2.6 จัดส่งเงินงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีให้ส ำนกังำนอยักำรภำค สคช.ภำค  
สคช.จงัหวดั  และสคชจ.สำขำ   
    2.7 รำยงำนผลกำรได้รับและใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณท่ีไดรั้บกำรจดัสรรประจ ำเดือน 
(ตำมแบบ สคช.) 
 
3.  งานตดิตามและประเมนิผล 

3.1 ร ำย ง ำน ผ ล ก ำร ป ฏิ บั ติ ง ำน 
สคช.ภำค  ของ  สคชจ. และสคชจ.สำขำ  
ประจ ำเดือน  (ตำมแบบ สคช.) 

3.2 ส รุปผลกำรตรวจ ติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำน สคช .ภำค สคช .จังหวัด  
และสคชจ.สำขำ   
ของส ำนกังำนอยักำรภำคงวดท่ี  1 

3.3 ส รุปผลกำรตรวจ ติดตำม ผล 
กำรด ำเนินงำน  สคชจ. และสคชจ.สำขำ  
ของส ำนกังำนอยักำรภำคงวดท่ี  2 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 3.4 เร่ ง รั ด ก ำรร ำย ง ำน ผลก ำร

ด ำเนินงำนของ สคช.ภำค  สคช.จงัหวดั  
แ ล ะ ส ค ช จ .ส ำข ำ  ง ว ด ท่ี   1,2,3,4  
(งวดท่ี  4  วนัท่ี  10  ตุลำคม  2565) 

3.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนงวดท่ี 1 
3.6 สรุปผลกำรด ำเนินงำนงวดท่ี  2 
3.7 สรุปผลกำรด ำเนินงำนงวดท่ี  3 
3.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนงวดท่ี  4 

(เดือนตุลำคม ) 
3.9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนทั้งปี 

งบประมำณ  ภำยในเดือนตุลำคม  
     3.10 ตรวจเยีย่ม สคช. ภำค  สคชจ. 
จงัหวดั  และ  สคชจ. สำขำ   ตำม
แผนงำน/โครงกำรตรวจเยีย่ม 
 

             

 
 
 



104 
 

-104- 
 
หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สฝผช. 4. งานฝึกอบรม/สัมมนา   

 
4.1 นิเทศ อจ.คช.ท่ีไดรั้บกำร

แต่งตั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2565 
4.2 อบรม  “อยักำรจงัหวดัประจ ำ

ประจ ำส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 
ปฏิบติังำนคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบงัคบั
คดีจงัหวดั พ.ศ. 2565 

4.3 อบรม  “รองอยักำรจงัหวดั 
ส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิจงัหวดั 
พ.ศ. 2565 
     4.4 อบรม “นิติกรและธุรกำร 
ปฏิบติังำน สคชจ.และสำขำ” 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

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

5.  งานจัดท าหนังสือคู่มือกฎหมาย 
เอกสารเผยแพร่และโสตทัศนูปกรณ์ 

5.1 จดัพิมพห์นงัสือคู่มือ 
กฎหมำย 

5.2 ผลิตรำยกำรโทรทศัน์ 
กฎหมำยชำวบำ้น  และรำยกำรวทิยุ 
เพื่อเผยแพร่กฎหมำย 
       5.3  ผลิตแผน่ป้ำยโปสเตอร์ 
สไลดแ์ละอุปกรณ์ในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ภำรกิจของ  สคช. 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สคช.ภำค 
สคชจ.
จงัหวดั 
และ   
สคชจ.
สำขำ 

1. งานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
และผลประโยชน์ของ 

      ประชาชน 
1.1 คุม้ครองสิทธิทำงศำลแก่ 

ประชำชนตำมท่ีกฎหมำยใหเ้ป็น
อ ำนำจหนำ้ท่ีของพนกังำนอยักำร 
      1.2  ช่วยเหลือทำงอรรถคดีโดย
จดัหำทนำยวำ่ต่ำงแกต่้ำงแก่ประชำชน 

1.3  ใหค้วำมช่วยเหลือในกำร 
ท ำนิติกรรมต่ำงๆ  ใหค้  ำปรึกษำปัญหำ
กฎหมำยและช่วยเหลือประนอมขอ้
พิพำทแก่ประชำชน 

1.4 สนบัสนุนกำรประนอมขอ้ 
พิพำทและกำรระงบัขอ้พิพำทใน
ระดบัทอ้งถ่ิน 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

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

แก่ประชำชน 
1.6 ฝึกอบรมควำมรู้ทำงกฎหมำย 

แก่บุคคลกลุ่มต่ำง  ๆ 
1.7 ฝึกอบรมผูน้ ำชุมชน  ผูน้ ำ 

ทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนกำรประนอม
และระงบัขอ้พิพำทในระดบัทอ้งถ่ิน  
และส่งเสริมกำรจดัตั้งศูนยอ์ยักำร
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำชนในระดบั
ทอ้งถ่ิน โดยร่วมกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

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

2.1 จดัท ำแผนปฏิบติักำร สคชจ. 
จงัหวดัประจ ำปี 

2.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   
สคช.ภำค  สคชจ.จงัหวดั  และ  
สคชจ.สำขำไตรมำสท่ี  1 (ต.ค. – 
ธ.ค.) ส่งส ำนกังำนอยักำรภำค 

2.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
สคช.ภำค สคชจ.จงัหวดั  และสคชจ.
สำขำ ไตรมำสท่ี  2  (ม.ค. – มี.ค.)    
ส่งส ำนกังำนอยักำรภำค 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

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

สคช.ภำค  สคชจ.จงัหวดั  และสคชจ.
สำขำ ไตรมำสท่ี  3  (เม.ย. – มิ.ย.)    
ส่งส ำนกังำนอยักำรภำค 

2.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
สคช.ภำค  สคชจ.จงัหวดั  และสคชจ.
สำขำ  ไตรมำสท่ี  4  (ก.ค. – ก.ย.)   ส่ง
ส ำนกังำนอยักำรภำค  (ตุลำคม 2565) 

2.6 รำยงำนผลกำรปฏิบติังำน 
ประจ ำเดือน  ส่งส ำนกังำนอยักำรภำค 
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หน่วยงาน งาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ก าหนดการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สคช. ภำค 1.  ตรวจติดตำมผลกำรปฏิบติังำน 

ของ  สคช.ภำค  สคชจ.จงัหวดั  และ  
สคชจ.สำขำ  ภำยในภำค 
2.  รวบรวมผลกำรปฏิบติังำนของ 
สคช.ภำค สคชจ.จงัหวดั และสคชจ. 
สำขำ  เป็นรำยเดือนส่งส ำนกังำน
อยักำรสูงสุด 
3.  รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของ 
สคช.ภำค  สคชจ.จงัหวดั  และสคชจ.
สำขำ  ส่งส ำนกังำนอยักำรสูงสุด     
เป็นรำยไตรมำส  ดงัน้ี 
    -  ไตรมำสท่ี  1  (ต.ค. – ธ.ค.) 
    -  ไตรมำสท่ี  2  (ม.ค. – มี.ค.) 
    -  ไตรมำสท่ี  3  (เม.ย. – มิ.ย.) 
    -  ไตรมำสท่ี  4  (ก.ค. – ก.ย.) 
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              ส่วนที่ 3  
แผนการก าหนดเป้าหมาย 

ผลผลติ งานสคช. และ งบประมาณ 
 



ฝึกอบรม
คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล

ช่วยเหลือฯ 

(ทนายอาสา)
ให้ค าปรึกษา

หมู่บ้าน คน คน หมู่บ้าน คน เร่ือง เร่ือง เร่ือง

101  เบตง 5 32 62,523 20 80 100 20 40 20 5* 150
102 สมุย 7 39 86,635 20 80 100 20 40 20 5* 150
103 ตะกัว่ป่า 18 108 88,979 20 80 100 20 40 20 5* 150

112

112

ส่วนที่ 3
แผนการก าหนดเป้าหมาย  ผลผลติ

งาน สคช. จงัหวดั และ สคช,สาขา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่ม รหัส ส านักงาน ต าบล หมู่บ้าน ประชากร
เผยแพร่ความรู้ สนับสนุนการประนอมฯ

-1

หมายเหต ุ* มีทนายอาสา



ฝึกอบรม
คุ้มมครองสิทธิ

ทางศาล

ช่วยเหลือฯ 

(ทนายอาสา)
ให้ค าปรึกษา

หมู่บ้าน คน คน หมู่บ้าน คน เร่ือง เร่ือง เร่ือง

201 ทองผาภูมิ 10 61 106,020 20 80 100 20 40 20 5 200
202  แม่สะเรียง 21 204 130,705 20 80 100 20 40 20 5 350
203  แม่ฮองสอน 24 211 132,972 60 240 150 40 80 30 5* 350
204  เพชรบูรณ์ 27 311 144,152 60 240 150 40 80 30 5* 350
205  ไชยา 9 52 156,233 60 240 150 40 80 30 5* 350
206 เชียงค  า 23 279 157,194 60 240 150 40 40 30 5 200
207  พงังา 31 215 172,391 60 240 150 40 80 30 5* 350
208  ชยับาดาล 39 329 184,993 60 240 150 40 80 30 5 350
209  สมุทรสงคราม 36 284 192,052 60 240 150 40 80 30 5* 350
210  ระนอง 30 178 194,372 60 240 150 40 80 30 5* 350
211 ปากช่อง 12 217 196,811 60 240 150 40 80 30 5* 350
212 กบินทร์บุรี 20 256 199,735 60 240 150 40 80 30 5 350
213 หล่มสกั 42 407 199,768 60 240 150 40 80 30 5 350

113

113

กลุ่ม รหัส ส านักงาน ต าบล หมู่บ้าน
สนับสนุนการประนอมฯ

ประชากร
เผยแพร่ความรู้

-2

หมายเหต ุ* มีทนายอาสา



ฝึกอบรม
คุ้มมครองสิทธิ

ทางศาล

ช่วยเหลือฯ 

(ทนายอาสา)
ให้ค าปรึกษา

หมู่บ้าน คน คน หมู่บ้าน คน เร่ือง เร่ือง เร่ือง

301  สิงห์บุรี 43 364 205,898 100 400 150 40 80 40 6 400
302  ตาก 30 230 208,163 100 400 200 50 100 40 6* 400
303 หลงัสวน 36 384 226,066 100 400 200 50 100 40 6* 400
304  เดชอุดม 33 321 226,830 100 400 200 50 100 40 6 400
305  ฝาง 18 238 228,510 100 400 200 50 100 40 6* 400
306  ตราด 38 261 228,536 100 400 200 50 100 40 6 400
307 หวัหิน 18 147 239,796 100 400 150 40 80 40 6* 400
608  ปากพนงั 43 362 243,144 100 400 200 50 100 40 6* 400
309  สวรรคโลก 35 373 253,629 100 400 200 50 100 40 6* 400
310 นครนายก 41 408 260,081 100 400 200 50 100 40 6 400
311 ฮอด 31 406 261,467 100 400 200 50 100 40 6 400
312  เทิง 34 483 274,147 100 400 200 50 100 40 6* 400
313  อ่างทอง 73 513 276,584 100 400 200 50 100 40 6 400
314 เวียงสระ 5 64 278,304 100 400 200 50 100 40 6* 400
315 ชุมพร 34 290 283,584 100 400 200 50 100 40 6* 400
316  ปราจีนบุรี 45 448 293,394 100 400 200 50 100 40 6 400
317  ประจวบคีรีขนัธ์ 30 287 299,738 100 400 200 50 100 40 6* 400
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114

กลุ่ม รหัส ส านักงาน ต าบล หมู่บ้าน ประชากร
เผยแพร่ความรู้ สนับสนุนการประนอมฯ
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หมายเหต ุ* มีทนายอาสา



ฝึกอบรม
คุ้มมครองสิทธิ

ทางศาล

ช่วยเหลือฯ 

(ทนายอาสา)
ให้ค าปรึกษา

หมู่บ้าน คน คน หมู่บ้าน คน เร่ือง เร่ือง เร่ือง

401  พะเยา 46 500 310,162 160 640 400 70 140 60 7* 500

402 วิเชียรบุรี 43 479 311,704 160 640 400 70 140 60 7 500

403 แม่สอด 33 290 317,521 160 640 300 70 140 60 7* 500

404  ปทุมธานี 32 333 321,772 160 640 350 70 140 50 7 500

405 ชยันาท 53 505 322,477 160 640 350 70 140 50 7* 500
406  สตูล 36 280 324,098 160 640 350 70 140 50 7* 500
407 อุทยัธานี 70 642 325,868 160 640 350 70 140 50 7* 500
408  สุโขทยั 51 695 345,690 160 640 350 70 140 50 7* 500
409  บวัใหญ่ 94 506 348,016 160 640 400 70 140 60 7* 500
410 มุกดาหาร 53 526 350,911 160 640 400 70 140 60 7* 500
411  สีคิ้ว 43 572 362,962 160 640 400 70 140 60 7* 500
412 พิมาย 56 679 368,790 160 640 400 70 140 60 7* 500
413  อ  านาจเจริญ 56 607 376,194 160 640 400 70 140 60 7* 500
414  รัตนบุรี 53 694 395,872 160 640 400 70 140 60 7 500
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ต าบล หมู่บ้าน ประชากร
เผยแพร่ความรู้
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กลุ่ม รหัส ส านักงาน
สนับสนุนการประนอมฯ
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หมายเหต ุ* มีทนายอาสา



ฝึกอบรม
คุ้มมครองสิทธิ

ทางศาล

ช่วยเหลือฯ 

(ทนายอาสา)
ให้ค าปรึกษา

หมู่บ้าน คน คน หมู่บ้าน คน เร่ือง เร่ือง เร่ือง

501 ล าพูน 51 577 402,011 210 840 450 90 180 80 8* 550
502  ภูเกต็ 17 103 414,471 210 840 450 90 180 80 8* 550
503 สุราษฎร์ธานี 131 1075 418,328 210 840 500 90 180 100 8* 550
504  บึงกาฬ 53 617 422,042 210 840 450 90 180 80 8 550
505 ชุมแพ 54 638 433,043 210 840 450 90 180 80 8* 550
506  พล 62 663 433,043 210 840 450 90 180 80 8* 550
507  แพร่ 78 708 437,350 210 840 450 90 180 80 8* 550
508 อุตรดิตถ์ 67 613 448,745 210 840 450 90 180 80 8* 550
509  นาทวี 49 427 457,247 50 200 200 40 80 50 8* 400
510 กนัทรลกัษ์ 55 699 466,274 210 840 500 90 180 80 8 550
511  ยะลา 53 309 476,075 50 200 200 40 80 50 8* 400
512  น่าน 99 893 476,727 210 840 500 90 180 80 8* 550
513  กระบ่ี 53 389 477,770 210 840 500 90 180 80 8* 550
514  เพชรบุรี 93 698 482,193 210 840 500 90 180 80 8 550
515 หนองบวัล าภู 59 688 509,470 210 840 500 90 180 90 8* 550
516 หนองคาย 62 688 517,435 210 840 500 90 180 90 8* 550
517 พทัลุง 65 670 523,077 210 840 500 90 180 90 8* 550
518 พิจิตร 89 889 532,310 210 840 500 90 180 100 8* 550
519 ยโสธร 79 885 534,500 210 840 500 90 180 90 8* 550
520 จนัทบุรี 76 731 535,559 210 840 500 90 180 90 8* 550
521 สวา่งแดนดิน 61 735 535,620 210 840 500 90 180 90 8 550
522 ภูเขียว 53 706 540,283 210 840 500 90 180 90 8* 550 116

หมู่บ้าน ประชากร
เผยแพร่ความรู้ สนับสนุนการประนอมฯ
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กลุ่ม รหัส ส านักงาน ต าบล
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หมายเหต ุ* มีทนายอาสา



ฝึกอบรม
คุ้มมครองสิทธิ

ทางศาล

ช่วยเหลือฯ 

(ทนายอาสา)
ให้ค าปรึกษา

หมู่บ้าน คน คน หมู่บ้าน คน เร่ือง เร่ือง เร่ือง

523  นางรอง 70 895 559,965 210 840 500 90 180 100 8* 550
524  สระแกว้ 58 731 560,925 210 840 500 90 180 100 8 550
525 ทุ่งสง 60 560 565,729 210 840 500 90 180 100 8* 550
526  ลพบุรี 82 793 572,280 210 840 500 90 180 100 8 550
527  สมุทรสาคร 40 290 586,199 210 840 500 90 180 100 8* 550
528 ชยัภูมิ 71 911 598,740 210 840 500 90 180 100 8* 550
529  สกลนคร 64 588 613,852 210 840 500 90 180 100 8 550
530 พทัยา 16 141 619,586 210 840 500 90 180 100 8* 550
531  เลย 90 918 638,736 210 840 500 90 180 100 8* 550
532  ตรัง 87 723 640,574 210 840 500 90 180 100 8* 550
533  สระบุรี 111 973 643,828 210 840 500 90 180 100 8 550
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หมู่บ้าน ประชากร
เผยแพร่ความรู้ สนับสนุนการประนอมฯ
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กลุ่ม รหัส ส านักงาน ต าบล

หมายเหต ุ* มีทนายอาสา



ฝึกอบรม
คุ้มมครองสิทธิ

ทางศาล

ช่วยเหลือฯ 

(ทนายอาสา)
ให้ค าปรึกษา

หมู่บ้าน คน คน หมู่บ้าน คน เร่ือง เร่ือง เร่ือง

601  ก  าแพงเพชร 78 963 714,116 250 1000 550 110 220 120 9* 650

602 นครพนม 99 1131 717,201 250 1000 550 110 220 120 9* 650

603 นครศรีธรรมราช 64 616 720,631 250 1000 550 110 220 120 9* 650

604  ฉะเชิงเทรา 93 892 720,718 250 1000 550 110 220 120 9* 650
605  ปัตตานี 115 645 726,015 50 200 200 40 80 50 9* 450
606  ล  าปาง 100 972 728,964 250 1000 550 110 220 120 9* 650
607  ระยอง 58 441 741,524 250 1000 550 110 220 120 9* 650
608  กาญจนบุรี 85 894 781,959 250 1000 550 110 220 120 9* 650
609  นราธิวาส 77 595 804,428 50 200 200 40 80 50 9* 450
610 ธญับุรี 28 196 807,344 250 1000 600 110 220 120 10* 650
611  พระนครศรีอยธุยา 209 1452 819,088 250 1000 600 110 220 120 10* 650
612  สุพรรณบุรี 110 1008 838,628 250 1000 600 110 220 120 10 650
613 พิษณุโลก 93 1048 849,481 250 1000 600 110 220 120 10* 650
614  ราชบุรี 104 978 869,313 250 1000 600 110 220 120 10* 650
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ต าบล หมู่บ้าน
สนับสนุนการประนอมฯเผยแพร่ความรู้
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กลุ่ม รหัส ส านักงาน
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ประชากร

หมายเหต ุ* มีทนายอาสา



ฝึกอบรม
คุ้มมครองสิทธิ

ทางศาล

ช่วยเหลือฯ 

(ทนายอาสา)
ให้ค าปรึกษา

หมู่บ้าน คน คน หมู่บ้าน คน เร่ือง เร่ือง เร่ือง

701 นครปฐม 106 930 920,729 300 1200 650 130 260 135 11* 800
702  ขอนแก่น 82 1030 936,526 300 1200 650 130 260 135 11* 800
703 ชลบุรี 76 605 947,351 300 1200 700 130 260 135 12* 800
704  มหาสารคาม 133 1804 953,660 300 1200 650 130 260 135 12* 800
705  สงขลา 78 560 966,983 300 1200 650 130 260 135 12* 800
706  ศรีสะเกษ 151 1819 973,929 300 1200 650 130 260 135 12* 800
707 กาฬสินธุ์ 135 1584 977,175 300 1200 650 130 260 135 12* 800
708  สุรินทร์ 105 1404 999,695 300 1200 650 130 260 135 12* 800
709  บุรีรัมย์ 118 1651 1,021,219 300 1200 650 130 260 135 12* 800
710 เชียงราย 90 1270 1,036,953 300 1200 650 130 260 135 12* 800
711 นครสวรรค์ 130 1328 1,040,308 300 1200 650 130 260 135 12* 800
712  อุบลราชธานี 168 1695 1,060,179 300 1200 700 130 260 135 12* 800
713  เชียงใหม่ 150 1268 1,150,041 300 1200 700 130 260 135 13* 800
714  นนทบุรี 52 424 1,276,745 300 1200 700 130 260 135 13* 800
715 ร้อยเอด็ 193 2435 1,298,640 300 1200 700 130 260 135 14* 800
716 สมุทรปราการ 50 405 1,351,479 300 1200 700 130 260 135 14* 800
717 นครราชสีมา 139 1692 1,356,628 300 1200 700 130 260 135 14* 800
718  อุดรธานี 155 1862 1,567,983 300 1200 700 130 260 135 15* 800
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ต าบล หมู่บ้าน ประชากร
เผยแพร่ความรู้ สนับสนุนการประนอมฯ
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กลุ่ม รหัส ส านักงาน

หมายเหต ุ* มีทนายอาสา



หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน แบบ แผนรวม
แผนงาน : พืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 
ผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กิจกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

(1) ประเภทค่าใช้จ่าย /รายการ
(ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565) ส ารองไว้จ่าย รวมจัดสรร

 (กองกลาง) ส่วนกลาง

งบเงนิอุดหนุน
1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 24,370,000         17,297,620         41,667,620         80,660,580         122,328,200       
     1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 24,312,000         17,181,620         41,493,620         77,090,580         118,584,200       
          1.1.1  ค่าตอบแทน 7,070,600           17,181,620         24,252,220         25,815,300         50,067,520         
          - ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 70,600                -                          70,600                854,400              925,000              
          - ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ -                          -                          -                           -  - น าสมทบเป็นค่าจา้งเหมาบริการ

จ านวน 1,065,000 บาท
          - ค่าตอบแทนทนายอาสา 7,000,000           17,181,620         24,181,620         24,960,900         49,142,520         น าสมทบเป็นค่าจา้งเหมาบริการ

จ านวน 14,107,480 บาท
          1.1.2  ค่าใช้สอย 4,227,200           -                          4,227,200           37,721,280         41,948,480         
          - ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพกั และค่าพาหนะ 499,000              -                          499,000              3,198,000           3,697,000           
          - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 38,000                -                          38,000                1,962,000           2,000,000           
          - ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 300,000              -                          300,000              300,000              

120

รวมทั้งส้ิน

หน้าที ่ 1  จาก 2  หน้า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวมแผนการใช้จ่ายจ าแนกส่วนกลาง และภาค/จังหวดั

(4) หมายเหตุ
ส่วนกลาง

(3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)

ภาค / จังหวดั
ส่วนกลาง



(1) ประเภทค่าใช้จ่าย /รายการ
(ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564) ส ารองไว้จ่าย รวมจัดสรร

 (กองกลาง) ส่วนกลาง

          - ค่าจา้งเหมาบริการ 787,200              -                          787,200              21,561,280         22,348,480         
          - ค่าใชจ่้ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,403,000           -                          2,403,000           9,200,000           11,603,000         
          - ค่าธรรมเนียมศาล 200,000              -                          200,000              1,800,000           2,000,000           
                - ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจ 11,165,500         -                          11,165,500         5,280,000           16,445,500         
1. ค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองสิทธิเก่ียวกบัเอดส์ 5,000,000           5,000,000           5,280,000           10,280,000         
2. ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชด าริ 6,165,500           6,165,500           6,165,500           
          1.1.3  ค่าวสัดุ 1,848,700           -                          1,848,700           8,274,000           10,122,700         
          - วสัดุส านกังาน 296,000              296,000              4,434,000           4,730,000           
          - วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 460,000              460,000              3,840,000           4,300,000           
          - วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,092,700           1,092,700           
     1.2  ค่าสาธารณูปโภค 58,000                116,000              174,000              3,570,000           3,744,000           
          - ค่าโทรศพัท์
          - ค่าน ้าประปา
          - ค่าไปรษณียโ์ทรเลข
          - ค่าไฟฟ้า

121

ส่วนกลาง

หน้าที ่ 2  จาก  2  หน้า

ส่วนกลาง
ภาค / จังหวดั

(3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)

(4)หมายเหตุ
รวมทั้งส้ิน



หน่วยงาน ส านกังานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน แบบ. 2 ส่วนกลาง
แผนงาน : พืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรัฐ 
ผลผลติ : การอ านวยความยตุธิรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กจิกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

   ﴾1﴿    ﴾4﴿    ﴾5﴿    ﴾6﴿
แผนงาน/โครงการ/หลกัสูตร ส ารองไว้จ่าย เร่ิม - ส้ินสุด หน่วยด าเนนิการ หมายเหตุ

รายการ / รายการย่อย (กองกลาง)
ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน 24,370,000        17,297,620        41,667,620        1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 สคช.
ค่าตอบแทน 7,070,600          17,181,620        24,252,220        
1. คา่อาหารท าการนอกเวลาราชการ 70,600 70,600               
2. คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ  -  - สมทบจา้งเหมาบริการ
3. คา่ตอบแทนทนายความอาสา 7,000,000 17,181,620 24,181,620        

ใช้จ่ายในกจิกรรมดงัต่อไปนี้
(1) ใหค้  าปรึกษา ท านิติกรรมสญัญา ประนอมขอ้พิพาท 2,950,000          -                        2,950,000          สคช.
(2) คุม้ครองสิทธิทางศาล -                        -                        -                        
(3) ช่วยเหลืออรรถคดีจดัทนายความอาสาวา่ต่างแกต่้าง 4,000,000          -                        4,000,000          สคช.
       ใหค้  าปรึกษา ท านิติกรรมสญัญา และประนอมขอ้พิพาท
(4) ประชุมเชิงปฏิบติัการประจ าปี ทนายความอาสา 50,000               -                        50,000               สคช. สฝชก.1
(5) ส ารองใชจ่้ายกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือ -                        17,252,220 17,252,220        

รวมเป็นเงนิ 7,000,000          17,252,220        24,252,220        

122

กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณงาน หน่วยนบั รวมทั้งส้ิน

   ﴾3﴿
งบประมาณ (บาท)

ส่วนกลาง

หน้าที ่1 จาก 3 หน้า

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านกังานในส่วนกลาง จ าแนกรายการ / รายการย่อย ๆ (หลกัสูตร / กจิกรรม / โครงการ แล้วแต่กรณ)ี

﴾2﴿  
เป้าหมายการด าเนนิงาน



   ﴾1﴿    ﴾4﴿    ﴾5﴿    ﴾6﴿
แผนงาน/โครงการ/หลกัสูตร ส ารองไว้จ่าย เร่ิม - ส้ินสุด หน่วยด าเนนิการ หมายเหตุ

รายการ / รายการย่อย (กองกลาง)
ค่าใช้สอยและค่าวสัดุ 17,241,400        -                        17,241,400        1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564
1. คา่เบ้ียเล้ียง ท่ีพกั และคา่พาหนะ 499,000             
2. คา่ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 38,000               
3. คา่ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 300,000             
4. คา่จา้งเหมาบริการ 787,200             
5. คา่ใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,403,000          
6. คา่ธรรมเนียมศาล 200,000             
7. คา่ใชจ่้ายในการคุม้ครองสิทธิเก่ียวกบัเอดส์ 5,000,000          
8. คา่ใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนและช่วยเหลือตามแนว 6,165,500          
พระราชด าริ
9. วสัดุส านกังาน 296,000             
10. วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 460,000             
11. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,092,700          
 -  ใช้จ่ายในกจิกรรมดงัต่อไปนี้ -                        1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
(1) โครงการสมัมนา ตรวจติดตาม และประเมินผลการ ผูบ้ริหาร และ 345 คน -                        -                        -                        เดือนพฤศจิกายน 2564 ระบบออนไลน ์(ZOOM)
        ปฏิบติัราชการ ปี 2564 และนิเทศงาน สคช. ปี 2565 เจา้หนา้ท่ีในงาน สคช.
(2) อบรมนิติกร ธุรการ สคช. สฝคช.ภาค สคชจ .และสาขา นิติกร ธุรการ 128 คน 1,100,000 1,100,000          เดือนธนัวาคม 2564
(3) อบรมทนายความอาสาทัว่ประเทศ ทนายความอาสา 2 คร้ัง 1,200,000 1,200,000          เดือนมกราคม 2565

และทนายความอาวโุส
(4) นิเทศ อจ.คช. (แต่งตั้งใหมใ่นปี 2565) อจ.คช 76 คน 1,200,000 1,200,000          เดือนมีนาคม 2565
(5) อบรมหลกัสูตร อจ.อส.สคช. ปี 2565 อจ.อส.สคช. 113 คน 1,700,000 1,700,000          เดือนพฤษภาคม 2565
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ส่วนกลาง รวมทั้งส้ินกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณงาน หน่วยนบั

   ﴾3﴿
เป้าหมายการด าเนนิงาน งบประมาณ (บาท)

﴾2﴿  

หน้าที ่2 จาก 3 หน้า



   ﴾1﴿    ﴾4﴿    ﴾5﴿    ﴾6﴿
แผนงาน/โครงการ/หลกัสูตร ส ารองไว้จ่าย เร่ิม - ส้ินสุด หน่วยด าเนนิการ หมายเหตุ

รายการ / รายการย่อย (กองกลาง)
(6) อบรมหลกัสูตร รอง อจ.คช. พ.ศ. 2565 รอง อจ.คช. 114 คน 3,100,000          3,100,000          เดือนมิถุนายน 2565
(7)โครงการคลินิกอยัการอาสาเคล่ือนท่ีคุม้ครองสิทธิ ประชาชน 200 คน 200,000              200,000             เดือนมกราคม - ธนัวาคม 2565 สฝคป. สคช.
        ประชาชนระหวา่งประเทศ
(8) พิมพแ์ผนปฏิบติัการประจ าปี สคช. 2565 หน่วยงาน สคช. 400 เล่ม 60,000               60,000               เดือนมกราคม 2565 สฝผช. สคช.
(9) พิมพห์นงัสือรวมกฎหมายน่ารู้ง่ายนิดเดียว (ฉบบัการ์ตูน) ประชาชนทัว่ไป 22,000 เล่ม 350,000             350,000             เดือนกมุภาพนัธ ์2565 สฝผช. สคช.
(10) พิมพคู์มื่อกฎหมายเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัของประชาชน ประชาชนทัว่ไป 20,000 เล่ม 408,800             408,800             เดือนเมษายน 2565 สฝผช. สคช.
(11) พิมพห์นงัสือคูมื่อจดัการมรดก (ฉบบัประชาชน) ประชาชนทัว่ไป 20,000 เล่ม 369,200             369,200             เดือนพฤษภาคม 2565 สฝผช. สคช.
(12) แผน่พบัประชาสมัพนัธ ์สคช. ประชาชนทัว่ไป 10,000 แผน่ 12,000               12,000               เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 สฝผช. สคช.
(13) โครงการตรวจติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน สคชจ. และสาขา 3,400,000 3,400,000          สคช.
        ปี 2565 ของ สคชจ. และสาขา ทัว่ประเทศ
(14) ใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนและช่วยเหลือตามแนว หน่วยงาน สคช. 2,000,000          2,000,000          
        พระราชด าริ
(15) คา่ใชจ่้ายในโครงการการคุม้ครองสิทธิเก่ียวกบัเอดส์ หน่วยงาน สคช. 2,000,000          2,000,000          
(16) ส ารองไวใ้ชจ่้ายโครงการ/กิจกรรมอ่ืน ๆ 141,400             -                        

รวมเป็นเงนิ 17,100,000        141,400             17,241,400        

ค่าสาธารณูปโภค 58,000               116,000             174,000             1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 ส านกัการคลงั
 - คา่โทรศพัท์
 - คา่น ้าประปา
 - คา่ไปรษณียโ์ทรเลข
 - คา่ไฟฟ้า
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เป้าหมายการด าเนนิงาน งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณงาน หน่วยนบั ส่วนกลาง รวมทั้งส้ิน

หน้าที ่3 จาก 3 หน้า

﴾2﴿     ﴾3﴿



หน่วยงาน ส านกังานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรัฐ 
ผลผลติ : การอ านวยความยตุธิรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กจิกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม สนบัสนุนการประนอมฯ
คุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือทนาย

(หมู่บ้าน) (คน/ราย) (หมู่บ้าน/คน) ทางศาล (เร่ือง) อาสา (เร่ือง)
ส ำนกังำนอยักำรภำค 1  -  -  -  -  - 2,470,080      2,166,000 970,000         372,000 580,000 1,695,600 8,253,680
ส ำนกังำนอยักำรภำค 2  -  -  -  -  - 1,779,600      1,489,000 800,000         384,000 520,000 1,537,200 6,509,800
ส ำนกังำนอยักำรภำค 3  -  -  -  -  - 2,746,800      3,775,000 1,670,000      534,000 660,000 2,167,200 11,553,000
ส ำนกังำนอยักำรภำค 4  -  -  -  -  - 2,887,200      2,408,800 1,650,000      456,000 780,000 2,260,800 10,442,800
ส ำนกังำนอยักำรภำค 5  -  -  -  -  - 2,174,400      3,265,500 950,000         402,000 580,000 1,807,200 9,179,100
ส ำนกังำนอยักำรภำค 6  -  -  -  -  - 2,034,400      2,754,100 980,000         390,000 620,000 1,875,600 8,654,100
ส ำนกังำนอยักำรภำค 7  -  -  -  -  - 1,874,400      2,684,500 800,000         348,000 520,000 1,537,200 7,764,100
ส ำนกังำนอยักำรภำค 8  -  -  -  -  - 3,112,800      3,731,000 790,000         402,000 560,000 1,828,800 10,424,600

ส ำนกังำนอยักำรภำค 9  -  -  -  -  - 2,481,600      2,687,000 590,000         282,000 460,000 1,378,800 7,879,400

รวมทั้งส้ิน 21,561,280 24,960,900 9,200,000 3,570,000 5,280,000 16,088,400 80,660,580
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ค่าตอบแทน

ทนายอาสา

จ้างเหมา

บริการ
ฝึกอบรม สาธารณูปโภค

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวมภาค

แบบภาพรวมภาค

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (บาท)

หน่วยงานในพื้นที่
อ่ืน ๆ รวม

การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์



หน่วยงาน ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรัฐ 
ผลผลติ : การอ านวยความยตุิธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กจิกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านักงานภายใต้การก ากบัดูแลของส านักงานอยัการภาค 1
สฝคช.ภาค 1 108,000         24,000 90,000 222,000
1.จงัหวดันนทบุรี 300/1200 700 130/260 135 800 13* 218,400         617,500 140,000         30,000 60,000 158,400 1,224,300
2.จงัหวดัสมุทรปราการ 300/1200 700 130/260 135 800 14* 108,000         365,000 140,000         30,000 60,000 158,400 861,400
3.จงัหวดัปทุมธานี 160/640 350 70/140 50 500 7 236,400         -                 70,000           30,000 60,000 158,400 554,800
   (สาขาธญับุรี) 250/1000 600 110/220 120 650 10* 320,400         387,000 120,000         24,000 20,000 90,000 961,400
4.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 250/1000 600 110/220 120 650 10* 108,000         491,000 120,000         30,000 60,000 158,400 967,400
5.จงัหวดัอ่างทอง 100/400 200 50/100 40 400 6* 123,600         201,000 40,000           30,000 60,000 158,400 613,000
6.จงัหวดัสิงห์บุรี 100/400 200 50/100 40 400 6 338,400         -                 40,000           30,000 60,000 158,400 626,800
7.จงัหวดัชยันาท 160/640 350 70/140 50 500 7* 474,480         104,500 70,000           60,000 60,000 158,400 927,380
8.จงัหวดัลพบุรี 220/880 500 90/180 100 550 8 207,600         -                 100,000         30,000 60,000 158,400 556,000
    (สาขาชยับาดาล) 60/240 150 40/80 30 350 5 118,800         -                 30,000           24,000 20,000 90,000 282,800
9.จงัหวดัสระบุรี 220/880 500 100/200 100 550 8 108,000         -                 100,000         30,000 60,000 158,400 456,400

รวม 2,470,080      2,166,000      970,000         372,000 580,000 1,695,600 8,253,680
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ าแนกรายส านักงานแต่ละภาค

แบบภาพรวมภาค

ส านักงานภาค / สคช. จังหวดั

 / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (บาท)

ฝึกอบรม สาธารณูปโภค
ปรึกษา 

(ราย)

เผยแพร่ความรู้ 

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

ฝึกอบรม 

(คน)

จ้างเหมา

บริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา
อ่ืน ๆ รวม

การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

สนับสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)



หน่วยงาน ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 
ผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กิจกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านักงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานอัยการภาค 2
สฝคช.ภาค 2 118,800        24,000 90,000 232,800

1.จงัหวดัชลบุรี 300/1200 650 130/260 135 800 12* 188,400        350,000 130,000         30,000 60,000              158,400 916,800

     (สาขาพทัยา) 220/880 500 90/180 100 550 8* 200,400        320,000 100,000         24,000 20,000              90,000 754,400

2.จงัหวดัระยอง 250/1000 550 110/220 120 650 9* 108,000        275,500 110,000         30,000 60,000              158,400 741,900

3.จงัหวดัจนัทบุรี 220/880 500 90/180 90 550 8* 122,400        216,000 100,000         30,000 60,000              158,400 686,800

4.จงัหวดัตราด 100/400 200 50/100 40 400 6 280,800        -                 40,000           66,000 60,000              158,400 605,200

5.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 250/1000 550 110/220 120 650 9* 196,800        327,500 110,000         30,000 60,000              158,400 882,700

6.จงัหวดันครนายก 100/400 200 50/100 40 400 6 210,000        -                 40,000           66,000 60,000              158,400 534,400

7.จงัหวดัปราจีนบุรี 100/400 200 50/100 40 400 6 122,400        -                 40,000           30,000 60,000              158,400 410,800

     (สาขากบินทร์บุรี) 60/240 150 40/80 30 350 5 123,600        -                 30,000           24,000 20,000              90,000 287,600

8.จงัหวดัสระแกว้ 220/880 500 90/180 100 550 8 108,000        -                 100,000         30,000 60,000              158,400 456,400
รวมทั้งส้ิน 1,779,600     1,489,000 800,000         384,000 520,000            1,537,200 6,509,800
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สาธารณูปโภค
การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์
อ่ืน ๆ รวม

ปรึกษา 

(ราย)

เผยแพร่ความรู้ 

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

ฝึกอบรม 

(คน)

จ้างเหมา

บริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา

แบบรายส านักงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ าแนกรายส านักงานแต่ละภาค

ส านักงานภาค / สคช.

 จังหวัด / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (บาท)

สนับสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)
ฝึกอบรม



หน่วยงาน ส านกังานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรัฐ 
ผลผลติ : การอ านวยความยตุธิรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กจิกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านกังานภายใต้การก ากบัดูแลของส านกังานอยัการภาค 3
สฝคช.ภาค 3 24,000 90,000 114,000
1.จงัหวดันครราชสีมา 300/1200 700 130/260 135 800 14* 328,800      625,000         140,000         30,000 60,000              158,400 1,342,200
     (สาขาสีคิว้) 160/640 400 70/140 60 500 7* 118,800      312,500         80,000           24,000 20,000              90,000 645,300
     (สาขาปากช่อง) 60/240 150 40/80 30 350 5* 108,000      126,500         30,000           24,000 20,000              90,000 398,500
    (สาขาบวัใหญ่) 160/240 400 70/140 60 500 7* 108,000      134,000         80,000           24,000 20,000              90,000 456,000
    (สาขาพิมาย) 160/640 400 70/140 60 500 7* 204,000      156,500         80,000           24,000 20,000              90,000 574,500
2.จงัหวดัชยัภูมิ 220/880 500 90/180 100 550 8* 108,000      320,000         100,000         60,000 60,000              158,400 806,400
    (สาขาภูเขียว) 220/880 500 90/180 90 550 8* 240,000      164,000         100,000         24,000 20,000              90,000 638,000
3.จงัหวดับรีุรัมย์ 300/1200 700 130/260 135 800 12* 108,000      350,000         140,000         30,000 60,000              158,400 846,400
   (สาขานางรอง) 220/880 500 90/180 100 550 8* 214,800      320,000         100,000         24,000 20,000              90,000 768,800
4.จงัหวดัสุรินทร์ 300/1200 700 130/260 135 800 12* 150,000      350,000         140,000         30,000 60,000              158,400 888,400
    (สาขารัตนบรีุ) 160/640 400 70/140 60 500 7 108,000       - 80,000           24,000 20,000              90,000 322,000
5.จงัหวดัศรีสะเกษ 300/1200 700 130/260 135 800 12* 108,000      246,000         140,000         30,000 60,000              158,400 742,400
     (สาขากนัทรลกัษ)์ 210/840 500 90/180 80 550 8 108,000       - 100,000         24,000 20,000              90,000 342,000
6.จงัหวดัอุบลราชธานี 300/1200 700 130/260 135 800 12* 202,800      350,000         140,000         30,000 60,000              158,400 941,200
     (สาขาเดชอุดม) 100/400 200 50/100 40 400 6 210,000       - 40,000           24,000 20,000              90,000 384,000
7.จงัหวดัอ านาจเจริญ 160/640 400 70/140 60 500 7* 118,800      156,500         80,000           30,000 60,000              158,400 603,700
8.จงัหวดัยโสธร 220/880 500 90/180 90 550 8* 202,800      164,000         100,000         54,000 60,000              158,400 739,200

รวมทั้งส้ิน 2,746,800   3,775,000      1,670,000      534,000 660,000            2,167,200 11,553,000
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สาธารณูปโภค
การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์
อ่ืน ๆ รวม

ปรึกษา 

(ราย)

เผยแพร่ความรู้ 

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

ฝึกอบรม 

(คน)

จ้างเหมา

บริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกรายส านกังานแต่ละภาค

แบบรายส านกังาน

ส านกังานภาค / สคช.

 จงัหวดั / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (บาท)
สนบัสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)
ฝึกอบรม



หน่วยงาน ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 
ผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กิจกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านักงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานอัยการภาค 4
สฝคช.ภาค 4 229,200     24,000 90,000 343,200
1.จงัหวดัขอนแก่น 300/1200 650 130/260 135 800 11* 266,400     82,500 130,000         30,000 60,000              158,400 727,300
     (สาขาพล) 210/840 450 90/180 80 550 8* 111,600     164,000 90,000           24,000 20,000              90,000 499,600
     (สาขาชุมแพ) 210/840 450 90/180 80 550 8* 108,000     174,400 90,000           24,000 20,000              90,000 506,400
2.จงัหวดัร้อยเอ็ด 300/1200 700 130/260 135 800 14* 298,800     209,000 140,000         30,000 60,000              158,400 896,200
3.จงัหวดัสกลนคร 220/880 500 90/180 100 550 8 202,800      - 100,000         30,000 60,000              158,400 551,200
     (สาขาสว่างแดนดิน) 220/880 500 90/180 90 550 8 108,000      - 100,000         24,000 20,000              90,000 342,000
4.จงัหวดันครพนม 250/1000 550 110/220 120 650 9* 108,000     171,500 110,000         30,000 60,000              158,400 637,900
5.จงัหวดัมุกดาหาร 160/640 400 70/140 60 500 7* 130,800     156,500 80,000           30,000 60,000              158,400 615,700
6.จงัหวดัหนองคาย 220/880 500 90/180 90 550 8* 122,400     112,000 100,000         30,000 60,000              158,400 582,800
7.จงัหวดัเลย 220/880 500 90/180 100 550 8* 240,000     112,000 100,000         30,000 60,000              158,400 700,400
8.จงัหวดักาฬสินธุ์ 300/1200 700 130/260 135 800 12* 199,200     194,000 140,000         30,000 60,000              158,400 781,600
9.จงัหวดัมหาสารคาม 300/1200 700 130/260 135 800 12* 342,000     360,400 140,000         30,000 60,000              158,400 1,090,800
10.จงัหวดัหนองบวัล าภู 220/880 500 90/180 90 550 8* 123,600     320,000 100,000         30,000 60,000              158,400 792,000
11.จงัหวดับึงกาฬ 210/840 450 90/180 80 550 8 108,000      - 90,000           30,000 60,000              158,400 446,400
12.จงัหวดัอุดรธานี 300/1200 700 130/260 135 800 15* 188,400     352,500 140,000         30,000 60,000              158,400 929,300

รวมทั้งส้ิน 2,887,200  2,408,800 1,650,000      456,000 780,000            2,260,800 10,442,800
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สาธารณูปโภค
การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์
อ่ืน ๆ รวม

ปรึกษา 

(ราย)

เผยแพร่ความรู้ 

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

ฝึกอบรม 

(คน)

จ้างเหมา

บริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกรายส านักงานแต่ละภาค

แบบรายส านักงาน

ส านักงานภาค / สคช. 

จังหวัด / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (บาท)

สนับสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)
ฝึกอบรม



หน่วยงาน ส านกังานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรัฐ 
ผลผลติ : การอ านวยความยตุธิรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กจิกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านกังานภายใต้การก ากบัดูแลของส านกังานอยัการภาค 5
สฝคช.ภาค 5 108,000      24,000 90,000 222,000

1.จงัหวดัเชียงใหม่ 300/1200 700 130/260 135 800 13* 240,000      461,500 140,000         30,000 60,000              158,400 1,089,900

       (สาขาฝาง) 100/400 200 50/100 40 400 6* 212,400      201,000 40,000           24,000 20,000              90,000 587,400

       (สาขาฮอด) 100/400 200 50/100 40 400 6 188,400       - 40,000           24,000 20,000              90,000 362,400

2.จงัหวดัล าพนู 210/840 450 90/180 80 550 8* 122,400      112,000 90,000           30,000 60,000              158,400 572,800

3.จงัหวดัพะเยา 160/640 400 70/140 60 500 7* 108,000      572,500 80,000           30,000 60,000              158,400 1,008,900

       (สาขาเชียงค า) 20/80 150 20/40 20 200 5 188,400       - 30,000           24,000 20,000              90,000 352,400

4.จงัหวดัล าปาง 250/1000 550 110/220 120 650 9* 123,600      623,500 110,000         30,000 60,000              158,400 1,105,500

5.จงัหวดัเชียงราย 300/1200 700 130/260 135 800 12* 108,000      350,000 140,000         30,000 60,000              158,400 846,400

      (สาขาเทิง) 100/400 200 50/100 40 400 6* 214,800      305,000 40,000           24,000 20,000              90,000 693,800

6.จงัหวดัแพร่ 210/840 450 90/180 80 550 8* 202,800      320,000 90,000           48,000 60,000              158,400 879,200

7.จงัหวดัน่าน 210/840 500 90/180 80 550 8* 138,000      320,000 100,000         30,000 60,000              158,400 806,400

8.จงัหวดัแมฮ่่องสอน 60/240 150 40/80 30 350 5 111,600       - 30,000           30,000 60,000              158,400 390,000
      (สาขาแมส่ะเรียง) 20/80 100 20/40 20 350 5 108,000       - 20,000           24,000 20,000              90,000 262,000

รวมทั้งส้ิน 2,174,400   3,265,500 950,000         402,000 580,000            1,807,200 9,179,100
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สาธารณูปโภค
การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์
อ่ืน ๆ รวม

เผยแพร่ความรู้ 

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

ฝึกอบรม 

(คน)

ปรึกษา 

(ราย)

จ้างเหมา

บริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกรายส านกังานแต่ละภาค

แบบรายส านกังาน

ส านกังานภาค / สคช.

 จงัหวดั / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (บาท)

สนบัสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)
ฝึกอบรม



หน่วยงาน ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 
ผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กิจกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านักงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานอัยการภาค 6
สฝคช.ภาค 6 118,800        24,000 90,000 232,800

1.จงัหวดัตาก 100/400 200 50/100 40 400 6* 123,600        149,000 40,000           30,000 60,000              158,400 561,000

       (สาขาแม่สอด) 160/640 300 70/140 60 500 7* 111,600        104,500 60,000           24,000 20,000              90,000 410,100

2.จงัหวดัสุโขทยั 160/640 350 70/140 50 500 7* 108,000        134,000 70,000           30,000 60,000              158,400 560,400

      (สาขา สวรรคโลก) 100/400 200 50/100 40 400 6* 108,000        97,000 40,000           24,000 20,000              90,000 379,000

3.จงัหวดัพิษณุโลก 250/1000 600 110/240 120 650 10* 108,000        335,000 120,000         30,000 60,000              158,400 811,400

4.จงัหวดัพิจิตร 220/880 500 90/180 100 550 8* 108,000        216,000 100,000         30,000 60,000              158,400 672,400

5.จงัหวดัก าแพงเพชร 250/1000 550 110/220 120 650 9* 108,000        327,500 110,000         30,000 60,000              158,400 793,900

6.จงัหวดัอุตรดิตถ์ 210/840 450 90/180 80 550 8* 118,800        300,000 90,000           30,000 60,000              158,400 757,200

7.จงัหวดัอุทยัธานี 160/640 350 70/140 50 500 7* 123,600        343,700 70,000           30,000 60,000              158,400 785,700

8.จงัหวดัเพชรบูรณ์ 60/240 150 40/80 30 350 5* 211,200        245,500 30,000           30,000 60,000              158,400 735,100

     (สาขาหล่มสกั) 60/240 150 40/80 30 350 5* 122,400        141,500 30,000           24,000 20,000              90,000 427,900

    (สาขาวิเชียรบุรี) 160/640 400 70/140 60 500 7 445,600         - 80,000           24,000 20,000              90,000 659,600

9.จงัหวดันครสวรรค์ 300/1200 700 130/260 135 800 12* 118,800        360,400 140,000         30,000 60,000              158,400 867,600

รวมทั้งส้ิน 2,034,400     2,754,100      980,000         390,000 620,000            1,875,600 8,654,100
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สาธารณูปโภค
การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์
อ่ืน ๆ รวม

เผยแพร่ความรู้ 

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

ฝึกอบรม 

(คน)

ปรึกษา 

(ราย)

จ้างเหมา

บริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกรายส านักงานแต่ละภาค

แบบรายส านักงาน

ส านักงานภาค / สคช.

 จังหวัด / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (บาท)

สนับสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)
ฝึกอบรม



หน่วยงาน ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจดัการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรัฐ 
ผลผลติ : การอ านวยความยตุิธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กจิกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านักงานภายใต้การก ากบัดูแลของส านักงานอยัการภาค 7
สฝคช.ภาค 7 108,000              24,000 90,000 222,000
1.จงัหวดัสุพรรณบุรี 250/1000 600 110/220 120 650 10 246,000               - 120,000         30,000 60,000               158,400 614,400
2.จงัหวดัสมุทรสงคราม 60/240 150 40/80 30 350 5* 80,400                297,500 30,000           66,000 60,000               158,400 692,300
3.จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 100/400 200 60/120 60 400 6* 438,000              357,000 40,000           30,000 60,000               158,400 1,083,400
     (สาขาหวัหิน) 100/400 150 40/80 40 400 6* 108,000              201,000 30,000           24,000 20,000               90,000 473,000
4.จงัหวดันครปฐม 300/1200 650 130/260 135 800 11* 218,400              498,500 130,000         30,000 60,000               158,400 1,095,300
5.จงัหวดัสมุทรสาคร 220/880 500 90/180 100 550 8* 188,400              580,000 100,000         30,000 60,000               158,400 1,116,800
6.จงัหวดัเพชรบุรี 210/840 500 90/180 80 550 8 141,600               - 100,000         30,000 60,000               158,400 490,000
7.จงัหวดัราชบุรี 250/1000 600 110/240 120 650 10* 115,200              579,000 120,000         30,000 60,000               158,400 1,062,600
8.จงัหวดักาญจนบุรี 250/1000 550 110/220 120 650 9* 122,400              171,500 110,000         30,000 60,000               158,400 652,300
      (สาขาทองผาภูมิ) 20/80 100 20/40 20 200 5 108,000               - 20,000           24,000 20,000               90,000 262,000

รวมทั้งส้ิน 1,874,400           2,684,500 800,000         348,000 520,000            1,537,200 7,764,100
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สาธารณูปโภค
การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์
อ่ืน ๆ รวม

เผยแพร่ความรู้ 

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

ฝึกอบรม 

(คน)

ปรึกษา 

(ราย)
จ้างเหมาบริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกรายส านักงานแต่ละภาค

แบบรายส านักงาน

ส านักงานภาค / สคช. 

จงัหวดั / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (บาท)

สนับสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)
ฝึกอบรม



หน่วยงาน ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 
ผลผลิต : การอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กิจกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านักงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานอัยการภาค 8
สฝคช.ภาค 8 122,400     24,000 90,000 236,400
1.จงัหวดันครศรีธรรมราช 250/1000 550 110/220 120 650 9* 295,200     327,500 110,000         30,000 60,000              158,400 981,100
       (สาขาทุ่งสง) 220/880 500 90/180 100 550 8* 108,000     216,000 100,000         24,000 20,000              90,000 558,000
       (สาขาปากพนงั) 100/400 200 50/100 40 400 6* 742,800     189,000 40,000           24,000 20,000              90,000 1,105,800
2.จงัหวดัชุมพร 100/400 200 50/100 40 400 6* 127,200     305,000 40,000           30,000 60,000              158,400 720,600
       (สาขาหลงัสวน) 100/400 200 50/100 40 400 6* 108,000     305,000 40,000           24,000 20,000              90,000 587,000
3.จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 210/840 500 90/180 100 550 8* 272,400     164,000 100,000         30,000 60,000              158,400 784,800
      (สาขาเกาะสมุย) 20/80 100 20/40 20 150 5* 207,600     141,500 20,000           24,000 20,000              90,000 503,100
      (สาขาไชยา) 60/240 150 40/80 30 350 5* 229,200     141,500 30,000           24,000 20,000              90,000 534,700
     (สาขาเวียงสระ) 100/400 200 50/100 40 400 6* 108,000     149,000 40,000           24,000 20,000              90,000 431,000
4.จงัหวดัระนอง 60/240 150 40/80 30 350 5* 195,600     297,500 30,000           30,000 60,000              158,400 771,500
5.จงัหวดักระบ่ี 210/840 500 90/180 80 550 8* 192,000     580,000 100,000         30,000 60,000              158,400 1,120,400
6.จงัหวดัพงังา 60/240 150 40/80 30 350 5* 108,000     297,500 30,000           30,000 60,000              158,400 683,900
      (สาขาตะกัว่ป่า) 20/80 100 20/40 20 150 5* 108,000     297,500 20,000           24,000 20,000              90,000 559,500
7.จงัหวดัภูเก็ต 210/840 450 90/180 80 550 8* 188,400     320,000 90,000           30,000 60,000              158,400 846,800

รวมทั้งส้ิน 3,112,800  3,731,000 790,000         402,000 560,000            1,828,800 10,424,600
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สาธารณูปโภค
การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์
อ่ืน ๆ รวม

เผยแพร่ความรู้ 

(หมู่บ้าน/ชุมชน)
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จ้างเหมา

บริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกรายส านักงานแต่ละภาค

แบบรายส านักงาน

ส านักงานภาค / สคช. 

จังหวัด / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (บาท)

สนับสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)
ฝึกอบรม



หน่วยงาน ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
แผนงาน : พืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานรอง : การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอสิระของรัฐ 
ผลผลติ : การอ านวยความยุตธิรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน
กจิกรรม : งานคุ้มครองสิทธิประชาชน

ส านักงานภายใต้การก ากบัดูแลของส านักงานอยัการภาค 9
สฝคช.ภาค 9 314,400     24,000 90,000 428,400
1.จงัหวดัสงขลา 300/1200 700 130/260 135 800 12* 123,600     610,000 140,000  30,000 60,000              158,400 1,122,000
      (สาขานาทวี) 50/200 200 40/80 50 400 8* 152,400     320,000 40,000    24,000 20,000              90,000 646,400
2.จงัหวดัสตูล 160/640 350 70/140 50 500 7* 320,400     104,500 70,000    30,000 60,000              158,400 743,300
3.จงัหวดัตรัง 220/880 500 100/200 100 550 8* 214,800     312,500 100,000  30,000 60,000              158,400 875,700
4.จงัหวดัพทัลุง 220/880 500 90/180 90 550 8* 108,000     327,500 100,000  30,000 60,000              158,400 783,900
5.จงัหวดัปัตตานี 50/200 200 40/80 50 450 9* 444,000     275,500 40,000    30,000 60,000              158,400 1,007,900
6.จงัหวดัยะลา 50/200 200 40/80 50 400 8* 394,800     268,000 40,000    30,000 60,000              158,400 951,200
       (สาขาเบตง) 20/80 100 20/40 20 150 5* 145,200     141,500 20,000    24,000 20,000              90,000 440,700

7.จงัหวดันราธิวาส 50/200 200 40/80 50 450 9* 264,000     327,500 40,000    30,000 60,000              158,400 879,900
รวมทั้งส้ิน 2,481,600  2,687,000 590,000  282,000 460,000            1,378,800 7,879,400
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(หมู่บ้าน/ชุมชน)

จ้างเหมา

บริการ

ค่าตอบแทน

ทนายอาสา
สาธารณูปโภค

การคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์
อ่ืน ๆ

คุ้มครองสิทธิ

ทางศาล (เร่ือง)

ช่วยเหลือ

ทนายอาสา (เร่ือง)
ฝึกอบรม รวม

ปรึกษา 

(ราย)

ฝึกอบรม 

(คน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
จ าแนกรายส านักงานแต่ละภาค

แบบรายส านักงาน

ส านักงานภาค / สคช.

 จังหวดั / สาขา

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (บาท)

สนับสนุนการประนอมฯ

(หมู่บ้าน/คน)



 

ภาคผนวก 
รวมกฎหมาย ระเบยีบ ค าสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และคู่มอืเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สคช. 

 

 
https://shorturl.asia/bCtop 




