
ต้นฉบับ 

 
 
 
 
 

 
กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  

สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

SOP-สยจ-01 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง  

การอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด 

และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงาน 
วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
24 กุมภาพันธ์ 2565 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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1. วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนางานบริการของกระทรวงยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานบริการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือแนวทางการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม ภายใต้ประกาศมาตรฐาน
ระยะเวลาให้บริการของกระทรวงยุติธรรม ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้ โดย
มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมต่อไป 
2. ขอบเขต   

ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัย สาเหตุและหาวิธีการ แนวทางการแก้ไขปัญหา  
(1) งานที่ปฏิบัติ ปัจจัยที่ใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
(2) สาเหตุในการปฏิบัติงาน (คน/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ แนวทาง) 
(3) วิธีการ ขั้นตอน แนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงงานบริการต่าง ๆ ของกระทรวง
ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสังคมเป็นธรรมในทุกมิติ 
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับการช่วยเหลือด้วยความ 
รวดเร็วเป็นธรรม และมีความพึงพอใจต่องานบริการที่ได้รับ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง - คู่มือมาตรฐานคลินิกยุติธรรม   
- พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  
- พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
- พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง - เพ่ิมช่องทางการติดต่อการขอรับบริการของประชาชนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ต้นฉบับ 

 

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการอำนวย 
ความยุติธรรมตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ 
    1.1 มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการของกองทุนยุติธรรม 
7 วัน 
    1.2 มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 6 วัน 

ร้อยละ 95 

2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการงาน
ยุติธรรม 

ร้อยละ 90 

 
5. ระบบติดตามประเมินผล 
  ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
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ต้นฉบับ 

 

6. ผังกระบวนการ 
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ต้นฉบับ 

 

 
7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. รับคำขอ/รับเรื่อง - ตรวจสอบข้อมูลในระบบและ
เอกสารของผู้รับคำขอ พร้อม
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น และ
บันทึกลงในระบบ MSC 

นักจัดการงาน
ยุติธรรม/ผู้ที่

ได้รับ
มอบหมาย 

15 นาที  แบบ สยจ. 1  

2. จัดทำใบรับคำขอ - ดำเนินการจัดพิมพ์ใบคำขอ 
และส่งต่อไปยังจุดบริการที่ 2 
หรือจุดบริการที่ 3 

  2 นาที     

3. จำแนกการให้บริการ - ประมวลและวิเคราะห์ปัญหา
เบื้องต้น คัดกรองและส่งต่อ 
1) ยุติเรื่อง กรณีไม่ประสงค์
ขอรับงานบริการ  
2) ให้ความช่วยเหลือ กรณี
ประสงค์ขอรับบริการ ไปยังจุด
บริการที ่3 

ที่ปรึกษา
กฎหมาย/ 

นิติกร  

30 นาที    

4. ให้คำปรึกษาด้าน
กฎหมาย 

- ที่ปรึกษากฎหมายให้
คำแนะนำด้านกฎหมายพร้อม
บันทึกข้อมูลในระบบ MSC 
และลงลายมือชื่อในใบรับคำขอ  

ที่ปรึกษา
กฎหมาย/ 

นิติกร 

60 นาที    
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ประสงคด์ ำเนินกำร
ต่อ 

2. จดัท ำใบค ำรอ้ง 

 

4. ผังกระบวนการ (ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย) 
 

ประชาชน/ศยช./สภ./
เรือนจำ/สถานพินิจฯ/

ศดธ. 

กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ 

จุดบริการที่ 1 จุดบริการที่ 2 จุดบริการที่ 3 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                 

 

 

1. รบัเรื่องสอบถำม
ขอ้มลูเบือ้งตน้/

บนัทกึลงระบบ MSC 

3. จ ำแนก
กำร

ใหบ้รกิำร 

4. ใหค้ ำปรกึษำ
กฎหมำยและ
บนัทกึผลให้
ค ำปรกึษำ 

กำรใหค้วำม
ช่วยเหลอืตำม
ภำรกจิคลนิิก
ยุตธิรรม 

ตดิต่อ
สอบถำม/
ยื่นค ำรอ้ง 
 

ยุตเิรื่อง/ลง
ระบบ MSC 
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ต้นฉบับ 

 

 
 

5. ให้บริการตามภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด   
5.1 ผังกระบวนการการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิติการฯ 
 

 สภ./พม./คปภ./ทายาท/
ศยช./ศาล 

คณะอนุกรรมการฯ  
(ประจำจังหวัด) 

คณะกรรมการฯ 
(ส่วนกลาง) 

สชง. 
กรมคุ้มครองสิทธิฯ 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                 

  
1. มอบหมำยเวรประจ ำวนัรบัค ำขอสอบถำม
ขอ้มลูเบือ้งตน้ พรอ้มบนัทกึลงระบบ MSC 
ผูเ้สยีหำย/จ ำเลย 

2. มอบหมำยผูจ้ดัท ำส ำนวนรบัค ำขอและ
บนัทกึลงในระบบ OCIPA  

3. แสวงหำขอ้เทจ็จรงิ/ลง
พืน้ทีร่วบขอ้มลูประกอบ
ส ำนวน 

4. สรุปควำมเหน็เสนอผูบ้งัคบับญัชำ
พจิำรณำ 

ใหค้วำมช่วยเหลอืผูเ้สยีหำย/จ ำเลย 

6. แจง้ผลกำรพจิำรณำผูเ้สยีหำยและส่งต่อ
จ ำเลย 
  

8. จดัท ำแบบค ำขอรบัเงนิ (สชง.15,16) 
  

5. จดัประชุม
พจิำรณำ
ผูเ้สยีหำย/
กลัน่กรอง
จ ำเลย 

จ่ำย/ยก/งด/
ชลอ 

 

7. ส่งเรื่อง
จ ำเลย/อุทธรณ์ 
เขำ้ประชุม
พจิำรณำ  

(จ่ำย/ยก/งด/
ชลอ) 

 

9. จดัส่งเอกสำรเพื่อ
เบกิจ่ำยเงนิ 
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5.1 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายฯ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. มอบหมายเวร
ประจำวันรับคำขอ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
พร้อมบันทึกลงระบบ 
MSC  

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับคำขอ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานว่าเป็นผู้เสียหายหรือ
จำเลย หรือเป็นทายาท ตาม 
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
ว่าครบถ้วนหรือไม่ หากไม่
ครบ แจ้งผู้ยื่นดำเนินการส่งให้
ครบถ้วน พร้อมบันทึกข้อมูล
ลงระบบ MSC  

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

2 นาที   - คู่มือมาตรฐาน
คลินิกยุติธรรม 
- คู่มือปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสียหาย
และจำเลยใน
คดีอาญา เล่มที่ 
1,2 

2. มอบหมายผู้จัดทำ
สำนวนรับคำขอและ
บันทึกลงในระบบ OCIPA  

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับคำขอ 
2. เจ้าหน้าที่กดรับสำนวนจาก 
ระบบ MSC และสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ แล้วบันทึกลงในระบบ 
ระบบ OCIPA   

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

2 นาที 
 

30 นาที 

 - แบบ สชง 1/01 
- แบบ สชง 1/02 
- แบบ สชง 1/03 
- แบบ สชง 1/04 
 

 

3. แสวงหาข้อเท็จจริง/ลง
พ้ืนที่รวบข้อมูลประกอบ
สำนวน 

- รวบรวมข้อมูล โดยแสวงหา
ข้อเท็จจริง และทำรายงาน
สรุปความเห็น 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

3 วัน    
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

4. สรุปความเห็นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย/จำเลย 

- สรุปความเสนอหัวหน้างาน/
หัวหน้ากลุ่ม/ผอ.สยจ.ตรวจ
สำนวนพิจารณาลงความเห็น
ว่าเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ หาก
ไม่ผ่านให้ส่งกลับนิติกรเพ่ือ
แก้ไข 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 วัน ประเด็นพิจารณา 
- เจ้าหน้าที่จัดทำสรุปความเห็น
เสนอล่าช้าเลยมาตรฐาน
ระยะเวลา จึงควรกำหนดให้มี
การรายงานผลต่อเนื่องและ
ติดตามอย่างใกล้ชิด 

   

5. ประชุมพิจารณา
ผู้เสียหาย/กลั่นกรอง
จำเลย จ่าย/ยก/งด/ชลอ 

- จัดวาระเข้าประชุมเพ่ือเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาและมีมติ จ่าย/ยก/
งด/ชลอ 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

2 ชม.     

6. แจ้งผลการพิจารณา
ผู้เสียหาย และส่งต่อ
จำเลย 

- ดำเนินการตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ จ่าย/ยก/
งด/ชะลอ    
กรณีผู้เสียหาย แจ้งผลการ
พิจารณา   
  1) กรณีจ่าย (ไม่อุทธรณ)์ ให้
มายื่นเอกสารการขอรับเงิน 
(สชง.15,16) ส่งไปยังกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพ่ือ
โอนเงินโดยตรงไปยังผู้เสียหาย 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 ชม.    
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

7. ส่งเรื่องเสนอต่อคณะ
กรรมการฯประชุม
พิจารณา 
(จ่าย/ยก/งด/ชลอ) 

1)  กรณีผู้เสียหายขออุทธรณ์  
ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 
(จ่าย/ยก/งด/ชะลอ)  

กรณีจำเลย ส่งผลการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะ
อนุฯ ไปยังคณะกรรมการฯ 

2) แจ้งผลการพิจารณา 
(กรณีไม่อุทธรณ์) ให้มายื่น   
เอกสารการขอรับเงิน (สชง.
15,16) ส่งไปยังกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพเพ่ือโอนเงิน
โดยตรงไปยังผู้เสียหาย    

3) กรณีอุทธรณ์ รับคำร้อง
และส่งเรื่องไปยังคณะ
กรรมการฯ ดำเนินการ 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 ชม.    
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

8. จัดทำแบบคำขอรับเงิน 
(สชง.15,16) 

- เจ้าหน้าที่ประสานแจ้ง
ทายาทผู้เสียหาย/จำเลย มา
กรอกแบบคำขอรับเงิน พร้อม
ตรวจสอบเอกสารแนบตาม
แบบคำขอรับเงิน 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 ชม.  แบบ สชง.15,16  

9. จัดทำหนังสือส่งคำ
ขอรับเงินส่งไปกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

- เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือพร้อม
แนบเอกสารหลักฐานแบบคำ
ขอรับเงิน (สชง.15,16) เสนอ 
ผอ.สยจ.ลงนาม ถึงกรม
คุ้มครองสิทธิฯ เพื่อเบิก
จ่ายเงินแก่ทายาทผู้เสียหาย/
จำเลยโดยตรง 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 ชม.    
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ต้นฉบับ 

 

ทบทวนผลกำร
พจิำรณำ 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ไม่ทบทวนผลกำรพจิำรณำ 

5.2  ผังกระบวนการ การช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานนิติการฯ 
 

 สภ./ศยช./ศาล/อบต./
เทศบาล/กำนัน/ผญ. 

คณะอนุกรรมการฯ/ประธานฯ  กองทุนยุติธรรม 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
1. มอบหมำยเวรประจ ำวนัรบัค ำขอสอบถำม
ขอ้มลูเบือ้งตน้ พรอ้มบนัทกึลงระบบ MSC  

2. มอบหมำยผูจ้ดัท ำส ำนวนรบัค ำขอและ
บนัทกึลงในระบบ Justice Fund System 

5. แสวงหำ
ขอ้เทจ็จรงิ/ลงพืน้ที่
ประกอบส ำนวน 

6. สรุปควำมเหน็กำรช่วยเหลอืใน
กำรด ำเนินคดแีละขอปลอ่ยชัว่ครำว 

เสนอผูบ้งัคบับญัชำพจิำรณำ 
 

8. แจง้ผลกำรพจิำรณำ 
  

9. จดัท ำสญัญำใหค้วำมช่วยเหลอื  
  

7. พจิำรณำให้
ควำมช่วยเหลอื 
(กรณีเร่งด่วน หรอื
ปกต)ิ อนุมตั/ิไม่
อนุมตั/ิ ยุติ 

3. จ ำแนกกำร
ช่วยเหลอื 

4. จดัส่งค ำขอกำรถูก
ละเมดิสทิธมินุษยชนฯ 
และกำรสนับสนุนกำรให้
ควำมรูท้ำงกฎหมำย 

10. ตดิตำมกำรใหค้วำมช่วยเหลอื 
  

11. ปิดส ำนวน  
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ต้นฉบับ 

 

5.2 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. มอบหมายเวร
ประจำวันรับคำขอ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
พร้อมบันทึกลงระบบ 
MSC  

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับคำขอ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานว่าครบถ้วนหรือไม่ 
หากไม่ครบ แจ้งผู้ยื่นดำเนินการ
ส่งให้ครบถ้วน 

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

2 นาที 
 

30 นาที 

   

2. มอบหมายผู้จัดทำ
สำนวนตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารใน
ระบบ MSC พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงระบบ Justice 
fund System 

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับคำขอ 
2. เจ้าของสำนวนกดรับคำขอ
สำนวนจากระบบ MSC และ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ แล้วบันทึก
ลงในระบบ Justice fund 
System  

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

2 นาที 
 

30 นาที 

 แบบ กทย.1-4  

3. จำแนกการช่วยเหลือ
ตาม พ.ร.บ.ฯ  

1. เจ้าของสำนวนสอบถาม
ข้อมูลและความต้องการเพ่ือให้
ความช่วยเหลือตามคำขอ 
- การช่วยเหลือในการดำเนินคดี 
- การขอปล่อยชั่วคราว 
- การละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ  

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

2 นาที    
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 - การขอสนับสนุนให้ความรู้ทาง
กฎหมาย 

     

4. จัดส่งคำขอการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ 
หรือการสนับสนุนการให้
ความรู้ทางกฎหมาย 

1. กรณีเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนฯ และการขอ
สนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมาย 
จัดทำหนังสือเสนอ ผอ.สยจ.ลง
นามไปยังกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือต่อไป 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 วัน    

5. แสวงหาข้อเท็จจริง/
ลงพื้นที่รวบข้อมูล
ประกอบสำนวน 

- รวบรวมข้อมูล โดยแสวงหา
ข้อเท็จจริง พร้อมลงพ้ืนที่หา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้นำชุมชน 
พนักงานสอบสวน หรือศาล เพ่ือ
ประกอบสำนวน  

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

3 วัน    

6. สรุปความเห็นการ
ช่วยเหลือในการ
ดำเนินคดีและขอปล่อย
ชั่วคราวเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

1. วิเคราะห์และประมวลผล
สำนวน พร้อมสรุปความเห็น
เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และ ผอ.
สยจ.พิจารณาให้ความเห็นแยก
เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 วัน 
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

    1.1 กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน 
จัดทำหนังสือภายนอก พร้อม
แนบสำนวนคำขอฯ เสนอ
ประธาน/เลขาอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจำจังหวัด 
พิจารณา (อนุมัต/ิไม่อนุมัติ/ยุติ) 

1.2 กรณีเรื่องปกติ นำสำนวน    
เข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด    
พิจารณา (อนุมัต/ิไม่อนุมัติ/ยุติ) 
ตามข้อ 7 

     

7. ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ (อนุมัต/ิไม่
อนุมัติ/ยุติ) 

- จัดการประชุมและรายงาน
ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณาคำขอรับความ
ช่วยเหลือ (อนุมัติ/ไม่อนุมัต/ิยุติ)  

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

2 ชม.     

8. แจ้งผลการพิจารณา 1. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาแก่ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือภายใน 1 วัน 
 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 ชม.    
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 2. หากผู้ขอฯ ไม่เห็นด้วยกับ   
ผลการพิจารณา สามารถยื่น
หนังสือขอทบทวนผลการ
พิจารณาต่อคณะอนุกรรมการฯ/
ประธาน แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน 

     

9. จัดทำสัญญาให้
ความช่วยเหลือและส่ง
เรื่องเพ่ือเบิกจ่าย 

- ประสานผู้ขอฯ มาจัดทำสัญญา
การได้รับความช่วยเหลือ ณ 
สำนักงาน ภายใน 30 วัน พร้อม
ส่งเรื่องไปยังฝ่ายการเงิน สยจ.
เพ่ือเบิกจ่ายต่อไป 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 ชม.    

10. ติดตามการให้
ความช่วยเหลือ 

1. กรณีช่วยเหลือประชาชนใน
การดำเนินคดี เจ้าหน้าทื่ทำ
หนังสือติดตามผลคำพิพากษา
และนำเงินคืนกองทุนยุติธรรม 
2. กรณีขอปล่อยชั่วคราว      
เจ้าหน้าทื่ติดตามผลคำพิพากษา 
เพ่ือถอนประกันคืนกองทุนฯ 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

30 วัน     

11. ปิดสำนวน - เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือรายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาปิดสำนวน 

นิติกร/
นักวิชาการ
ยุติธรรม 

1 ชม.    
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ต้นฉบับ 

 

5.3 ผังกระบวนการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิติการฯ สภ./กำนัน/ผญบ./ศยช. สำนักงานคุ้มครองพยาน 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                 

1. มอบหมำยเวรประจ ำวนัรบัค ำขอสอบถำม
ขอ้มลูเบือ้งตน้ พรอ้มบนัทกึลงระบบ MSC   

2. มอบหมำยผูร้บัผดิชอบตรวจสอบเอกสำร
และรบัค ำขอตำมแบบ สคพ. 

3. แสวงหำขอ้เทจ็จรงิ/ลง
พืน้ทีส่รุปขอ้มลู  

4. จกัท ำหนังสอืเสนอ ผอ.พจิำรณำลงนำม
ถงึส ำนักงำนคุม้ครองพยำน 5. พจิำรณำจดัหำมำตรกำร

ในกำรคุม้ครองพยำน  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

 

5.3 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. มอบหมายเวร
ประจำวันรับคำขอ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
พร้อมบันทึกลงระบบ 
MSC 

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
เวรประจำวัน 
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง กลั่นกรอง 
และตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
MSC  

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/ผู้
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2 นาที 
 

30 นาที 

   

2. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสารและรับคำขอ
ตามแบบ สคพ.1 

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำ
ร้องตามแบบ สคพ.1 พร้อม
บันทึกปากคำ  

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/ผู้
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2 นาที 
30 นาที 

 แบบ สคพ.1  

3. แสวงหาข้อเท็จจริง/
ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล 
และสรุปข้อมูล  

- เจ้าหน้าทีต่รวจสอบคำร้อง
ทุกข์เบื้องต้น แสวงหา
ข้อเท็จจริง/ลงพ้ืนที่ สรุปผล 
นำเสนอ ผอ.สยจ.ลงนาม ไปยัง
สำนักงานคุ้มครองพยาน 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1 วัน    

4. จัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์/โทรสาร 
 

- เจ้าหน้าที่จัดทำเป็นหนังสือ
ประทับตราเป็นเอกสารลับทุก
แผ่น พร้อมจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย/์โทรสาร 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

20 นาที    

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

 

5.4 ผังกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

กลุ่มนิติการฯ สยจ. กรมคุ้มครองสิทธิฯ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กรณีไกล่เกลี่ยปกติ กรณีไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.  

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                 

  
1. มอบหมำยเวรประจ ำวนัรบัค ำขอสอบถำม
ขอ้มลูเบือ้งตน้ พรอ้มบนัทกึลงระบบ MSC  

2. มอบหมำยผูจ้ดัท ำส ำนวน  

4.1.1 จดัท ำหนังสอืเชญิคู่พพิำทเขำ้
กระบวนกำรไกล่เกลีย่กรณีทัว่ไป 

4. จ ำแนก
กำรไกล่เกลีย่ 

4.2.1 จดัท ำหนังสอืสอบถำมควำม
ประสงคผ์ูถู้กรอ้ง  

4.1.2. จดักระบวนกำรไกล่เกลีย่ 

4.1.3. บนัทกึผลกำรไกล่เกลีย่ 

4.2.1.1 แจง้ผูร้อ้งทรำบ 
(กรณีไม่ประสงค)์  

ยุต ิ

3. ส่งหน่วยที่
เกีย่วขอ้งด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที ่

4.1 กำรไกล่เกลีย่ปกต ิ

4.2. กำรไกล่เกลีย่ตำม พ.ร.บ. 

4.2.6 จดัส่งรำยงำนผลกำร
ไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิำทฯ  

4.2.4 จดักระบวนกำรไกล่เกลีย่ 

4.2.5 บนัทกึขอ้ตกลงระงบั 
ขอ้พพิำท 

4.2.2 จดัท ำหนังสอืเชญิ
คู่กรณีเขำ้ร่วมกระบวนกำร
ไกล่เกลีย่ (กรณีประสงค)์ 

4.2.3 ขออนุมตัจิดั
กระบวนกำรไกล่เกลีย่ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

 

5.4 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. มอบหมายเวร
ประจำวันรับคำร้อง 
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคำขอของผู้
ร้อง พร้อมบันทึกข้อมูล
ในระบบ MSC  

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
เวรประจำวันรับคำร้อง  
2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง/ตรวจสอบ
เอกสารประกอบคำขอของผู้ร้อง 
รวมถึงเอกสารที่เป็นที่มาของ
เรื่องท่ีมีการพิพาท ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมบันทึกข้อมูลใน
ระบบ MSC ออกเลขรับคำขอใน
ระบบ และพิมพ์ใบรับคำขอฯ  

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/ 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 นาที 
 

30 นาที 
 
 

 
 

   

2. มอบหมายผู้จัดทำ
สำนวน 

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำร้อง
ตามแบบคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ  
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูลพฤติการณ์ 
สถานะ และข้อกฎหมายของข้อ
พิพาทว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายหน่วยงานใด 

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/ 

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 นาที 
 
 

30 นาที 

 - แบบยื่นคำร้องขอ
ไกล่เกลี่ย 
 
 

 

 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3. จัดส่งคำร้องไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อพิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือ 

- จัดทำหนังสือเสนอ ผอ.สยจ. 
ลงนาม เพ่ือส่งคำร้องไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
เพ่ือพิจารณาดำเนินการ
ช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

30 นาที    

4. จำแนกการไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาท  

- เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูลพฤติการณ์ 
สถานะ และข้อกฎหมายของข้อ
พิพาทแยกประเภทการไกล่เกลี่ย  
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กรณีการ 
ไกล่เกลี่ยปกติ หรือกรณีการ 
ไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
 4.1 กรณีการไกล่เกลี่ยปกติ 
ดำเนินการ ดังนี้  
    4.1.1 จัดทำหนังสือเชิญคู่พิพาท
เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย และ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อจัด
กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาท 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

30 นาที    

 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

    4.1.2 ดำเนินการจัด
กระบวนการไกล่เกลี่ย  
   4.1.3 บันทึกผลการไกล่เกลี่ย 
4.2 กรณีการไกล่เกลี่ยตาม     
พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
พ.ศ. 2562 
   4.2.1 จัดทำหนังสือสอบถาม
ความประสงค์ผู้ถูกร้อง  

4.2.1.1 แจ้งผู้ร้องทราบ 
(กรณีไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย)  

4.2.2 จัดทำหนังสือเชิญคู่กรณี
เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย 
(กรณีประสงค์ไกล่เกลี่ย)  

4.2.3 จัดทำหนังสือขออนุมัติ
จัดกระบวนการไกล่เกลี่ย/ ผู้ไกล่
เกลี่ย และผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรณี
ประสงค์ไกล่เกลี่ย) 

 
 
 
 
 
 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

1 ชม. 
 
 
 

1 ชม. 
 
 

1 ชม. 

 - แบบการไกลเ่กลี่ย
ระงับข้อพิพาท 
- แบบบันทึก
ข้อตกลงระงับข้อ
พิพาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือแต่งตั้งผู้
ไกล่เกลี่ย 

 

 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

 4.2.4 ดำเนินการจัด
กระบวนการไกล่เกลี่ย   

4.2.5 บันทึกข้อตกลงระงับ  
ข้อพิพาท  

- กรณีสามารถหาข้อยุติร่วม
ได้ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงตาม
แบบบันทึกข้อตกลง 

- กรณีไม่สามารถหาข้อยุติ
ร่วมกัน ให้บันทึกข้อมูลตามแบบ
การไกล่เกลี่ยฯ ให้ยุติเรื่อง หรือ
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ
แนะนำการช่วยเหลือด้านอื่นๆ 

4.2.6 รายงานผลการไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทฯ โดยเจ้าหน้าที่
จัดทำหนังสือเสนอ ผอ.สยจ.   
ลงนาม ไปยังกรมคุ้มครองสิทธิฯ 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย/ผู้

ไกล่เกลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2 ชม. 
 

30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาที 
 
 

 

   
 
- บันทึกข้อตกลง
ระงับข้อพิพาท 

 

 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

 

5.5 ผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิติการฯ 
สภ./กำนัน/ผญบ./ศยช./

หน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                 

1. มอบหมำยเวรประจ ำวนัรบัค ำรอ้ง  
ตรวจสอบเอกสำร พรอ้มบนัทกึลงระบบ 
MSC   

2. มอบหมำยผูร้บัผดิชอบ
ด ำเนินกำร 

5. แสวงหำขอ้เทจ็จรงิ/   
ลงพืน้ทีร่วงรวมขอ้มลู  

6. จดัท ำรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพื่อ
พจิำรณำ  

4. วเิครำะห์
ประมวลผล
ขอ้มลู 

3. จดัส่งหน่วยที่
เกีย่วขอ้งด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที ่

7. แจง้ผลด ำเนินงำน  
  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับน้ี สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565



ต้นฉบับ 

 

5.5 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. มอบหมายเวร
ประจำวันรับคำร้อง 
สอบถามข้อเท็จจริง
เบื้องต้น รวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคำร้อง พร้อม
บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ MSC 

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
เวรประจำวันรับคำร้อง  
2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง/
ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ
ของผู้ร้องฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ 
MSC   

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 นาที 
 

30  นาที 
 

   

2. มอบหมายผู้จัดทำ
สำนวน 

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ พิจารณา
มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง
ทุกข์เบื้องต้น  

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/นิติกร/
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 นาที 
 

30  นาที 
 

   

3. จัดส่งคำร้องไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อพิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือ 

- จัดทำหนังสือเสนอ ผอ.สยจ. 
ลงนาม เพ่ือส่งคำร้องไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
เพ่ือพิจารณาดำเนินการ
ช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ 

นิติกร/หรือผู้ที่
ได้รับ

มอบหมาย 

30 นาที    
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ต้นฉบับ 

 

 
 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

4. วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล 

- เจ้าของสำนวน ตรวจสอบคำ
ร้องทุกข์เบื้องต้น วิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูลและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ดำเนินการช่วยเหลือ 

นิติกร/หรือผู้ที่
ได้รับ

มอบหมาย 

1 วัน    

5. แสวงหาข้อเท็จจริง/   
ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติม  

- เจ้าของสำนวนแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือลงพ้ืนที่ 
รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ให้ความช่วยเหลือ   

นิติกร/หรือผู้ที่
ได้รับ

มอบหมาย 

1 วัน    

6. จัดทำรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณา  

- เจ้าของสำนวนสรุปผลการให้
ความช่วยเหลือและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

นิติกร/หรือผู้ที่
ได้รับ

มอบหมาย 

30 นาที    

7. แจ้งผลการ
ดำเนินงาน 

- จัดทำหนังสือแจ้งผลการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องขอ/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

นิติกร/หรือผู้ที่
ได้รับ

มอบหมาย 

30 นาที    
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5.6 ผังกระบวนการการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิติการฯ การเงิน กลุ่มอำนวยการฯ 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
1. มอบหมำยเวรประจ ำวนัรบัค ำขอสอบถำม
ขอ้มลูเบือ้งตน้ พรอ้มบนัทกึลงระบบ MSC   

2. มอบหมำยผูร้บัผดิชอบรบัค ำขอจำก
ทนำยควำม/ทีป่รกึษำกฎหมำย และ
ตรวจสอบเอกสำรตำม Check List 

3. บนัทกึขอ้มลู 
ลงในระบบ 

https://ia.rlpd.go.th 
(IA)ฤชช 

4. จดัท ำหนังสอืเสนอ ผอ.
สยจ.พจิำรณำเพื่อขอเบกิ
จ่ำยเงนิ (อนุมตั/ิไม่อนุมตั)ิ 
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ต้นฉบับ 

 

5.6 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานการส่งเสริมผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. มอบหมายเวร
ประจำวันรับคำขอจาก
ทนายความ/ที่ปรึกษา
กฎหมาย และสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้น พร้อม
บันทึกลงระบบ MSC  

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมาย
เวรประจำวันรับคำร้อง  
2. เจ้าหน้าที่รับคำขอ/ตรวจสอบ
เอกสารประกอบคำขอให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมบันทึกข้อมูลใน
ระบบ MSC  
 

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/พนักงาน
คุ้มครองสิทธิ/
นิติกร/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

3 นาที 
 

30  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเด็นพิจารณา 
- ติดตามการเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 
- การยื่นคำขอรับเงินรางวัล
ของทนายความ/ที่ปรึกษา
กฎหมาย อาจยื่นข้าม
ปีงบประมาณ เห็นว่าควรขอ
ความร่วมมือสภาทนายความ
ในพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งทนายความ/
ที่ปรึกษากฎหมายให้มายื่นคำ
ขอฯ ภายในปีงบประมาณนั้น 

  

2. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรับคำขอ
จากทนายความ/ที่
ปรึกษากฎหมาย และ
ตรวจสอบเอกสารตาม  

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ พิจารณา
มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารประกอบการ
ขอเบิกจ่ายเงิน (Check List) 

หัวหน้ากลุ่ม
งานฯ/พนักงาน
คุ้มครองสิทธิ/
นิติกร/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

3 นาที 
 

30  นาที 
 

 - แบบ กพส.-34-00 
- แบบคำขอรับเงินค่า
ป่วยการที่ปรึกษา
กฎหมาย 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3. บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ 
https://ia.rlpd.go.th 
(IA) 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ความถูกต้องของข้อมูลทางคดี  
ใบรับรองทนายความ หนังสือ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วม
รับฟังการสอบสวน พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ  
https://ia.rlpd.go.th (IA) 

พนักงาน
คุ้มครองสิทธิ/
นิติกร/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

30 นาที    

4. จัดทำหนังสือเสนอ 
ผอ.สยจ.พิจารณาเพื่อ
ขอเบิกจ่ายเงิน   

- เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือ       
ขอเบิกจ่ายเงิน ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
งานฯ เพื่อเสนอ ผอ.สยจ. 
พิจารณา (อนุมัต/ิไม่อนุมัติ) 

พนักงาน
คุ้มครองสิทธิ/
นิติกร/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

30 นาที    
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา 
 

วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

6. จัดส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการช่วยเหลือ
ตามอำนาจหน้าที่ 

1) มอบหมายเจ้าหน้าเวร
ผู้รับผิดชอบรับเรื่อง 
2) รับคำขอและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารในระบบ 
MSC  
3) มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนามและจัดส่ง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 นาที 
 

30 นาที 
 
 

1 วัน 
 
 
 

   

7. แจ้งผลให้ประชาชน
ทราบ 

- ผู้รับชอบจัดทำหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม และ
จัดส่งไปยังประชาชนเพ่ือทราบ 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1 วัน    

8. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- ผู้รับชอบจัดทำหนังสือเพ่ือ
เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามและ
รายงานผลการดำเนินงานผ่าน
ทางระบบสารสนเทศฯ ไปยัง
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/กองทุนยุติธรรม/กรม
คุ้มครองสิทธิฯ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นิติกร/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1 วัน    
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ต้นฉบับ 

 

8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
 

เก็บไว้อ้างอิง 
 

แบบ สชจ. 1 1 ปี  2 ปี 
แบบ สชง 1/01 - 04 1 ปี  10 ปี 
แบบ สชง 15 - 16 1 ปี  10 ปี 
แบบ กทย. 1 - 4 1 ปี 5 ปี 
แบบ สพค.1 1 ปี  ปี 
แบบคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ 5 ปี 5 ปี 
แบบบันทึกข้อตกลง 5 ปี 5 ปี 
แบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 5 ปี 5 ปี 
แบบ กพส.-34-00 5 ปี 5 ปี 
แบบคำขอรับเงินค่าป่วยการที่ปรกึษากฎหมาย 5 ปี 5 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ฐานข้อมูลในรูปแบบ pdf. ทุกเดือน 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ฐานข้อมูลในรูปแบบ pdf.  ทุกเดือน 
สถิติข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา ฐานข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบ MSC, 

OCIPA/Justice fund/ia 
rlpd/emediation.rlpd 

ทุกเดือน 

10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

- นักวิชาการยุติธรรม 
- นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 
- พนักงานคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ 

1. ทักษะการวิเคราะห์ เรียบเรียง
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
เพ่ือสรุปข้อเท็จจริง  
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การประสานงาน 
4. การพัฒนากระบวนการคิด  
5. ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
6. การจัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค ์

- การคิดเชิงออกแบบ (Design 
thinking) 
- การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Problem 
Solving and Decision 
Making) 
- การให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความ
ประทับใจ 
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ต้นฉบับ 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

นิติกร 

1. ความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่าง ๆ 
อาทิ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็น
ต้น 
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
นำเสนอความเห็นในประเด็นข้อ
กฎหมาย  
3. การใช้ภาษาเขียนปรับข้อเท็จจริง
เข้ากับข้อกฎหมายได้อย่างมีเหตุผล 

- การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ในยุค Next Normal 
- การสืบสวนสอบสวนและการ
รวบรวมพยานหลักฐาน 
- การพัฒนาศักยภาพด้านการ
คิดวิเคราะห์และชั่งน้ำหนัก
พยานหลักฐาน 
- การใหบ้ริการที่เป็นเลิศสู่ความ
ประทับใจ 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. ความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่าง ๆ 
อาทิ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง เป็นต้น 
2. ทักษะการสร้างทัศนคติเชิงบวกใน
การให้บริการ 

- การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ในยุค Next Normal 
- การให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความ
ประทับใจ 
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