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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผ่านเครื่องมือการ

ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายที่ส านักงานกิจการยุติธรรมได้พัฒนาขึ้น  

 โดยวิธีการด าเนินการวิจัยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า

ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้แก่ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนผู้ใช้บริการและการเลือกพื้นที่

ในการเก็บข้อมูลส าหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ คณะผู้วิจัยก าหนดจากสถิติปริมาณการยื่นค าขอในแต่ละจังหวัดสูงสุด ทั้งสิ้น 7  อันดับ โดย

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง คือ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้ านบริหารความยุติธรรม อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา เจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกา รด าเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิตาม

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เข้ามาใช้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 องค์ประกอบด้านความจ าเป็นในการมีและการใช้กฎหมายในปัจจุบันอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งกฎหมายฉบับน้ี มีความจ าเป็นในการมีและ

ใช้กฎหมายเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยที่เกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐที่ไม่

สามารถดูแลความสงบสุขของประชาชนได้ประกอบกับการบัญญัติรับรองถึงสิทธิของจ าเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

องค์ประกอบด้านบทบัญญัติของกฎหมายอยู่ในระดับดี มีระบบตรวจสอบบทบัญญัติกฎหมายและการทบทวนแก้ไขบทบัญญัติและสภาพบังคับของ

กฎหมายที่มีความพยายามแก้ไขบทบัญญัติที่มีปัญหาและบกพร่องอยู่เสมอ มีการจัดท ารายงานประจ าปีในทุกปี จัดเก็บข้อมูลสถิติรายเดือนทุก

เดือนเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขความบกพร่อง องค์ประกอบด้านการน ากฎหมายไปบังคับใช้โดยรวมอยู่ในระดับดีมีการคัดสรรผู้

ปฎิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับดี แต่อาจจะมีปัญหาด้านจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอกับสัดส่วนของงานอยู่บ้าง มีระบบการ

ติดตามการท างานของผู้ปฏิบัติงานที่ดีมาก มีการประเมินผลงานตามรอบระยะเวลาอยู่ตลอด มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการท างานอยู่เกณฑ์

มาตรฐาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังกฎหมายบังคับใช้อยู่ในระดับพอใช้ การประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 อยู่ในระดับพอใช้ อาจจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

มากกว่าน้ีเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น อีกท้ังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับน้ี หากเข้าหลักเกณฑ์สามารถ

มาใช้สิทธิได้ตามกฎหมายไม่เสียสิทธิโดยปริยาย ส่วนทัศนคติของประชาชนเม่ือมายื่นค าขอตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า

ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แล้วน้ันอยู่ในระดับท่ีดี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้ารับบริกา รจากผู้ปฏิบัติงานตาม

กฎหมาย แต่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนระบบการติดตามพฤติกรรมหลังผู้ยื่นค าขอได้มายื่นค าขอและได้รับเงินเยียวยาแล้ว ไม่มีการติดตามถึงความ

เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ี และด้านผลที่ได้รับการจากบังคับใช้กฎหมายอยู่ในระดับที่ดีมาก มีการเก็บ สถิติของผู้ยื่นค าขอตาม

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มีการเก็บสถิติของจ านวนข้อร้องเรียนของ

ผู้ปฏิบัติงาน และมีการจ้างหน่วยงานภายนอกในการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า ทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 อยู่สม่ าเสมอ 

 ผลสรุปรวมของการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในภาพรวมถือว่า การบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี

มีผลที่ดี มีการด าเนินงานที่ดีในส่วนของการออกบทบัญญัติกฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในมาตรฐานมีการคัดสรรผู้ปฏิบัติงานที่

เหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่สม่ าเสมอ มีการด าเนินการในส่วนของความพึงพอใจของประชาชน มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี อาจจะขาดความสมบูรณ์ไปบ้างในบางกรณี ซึ่งอาจจะต้องน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในส่วนที่ยังต้อง

พัฒนา เช่น การติดตามพฤติกรรมของยื่นค าขอหลังได้รับเงินแล้ว แต่โดยรวมแล้วถือว่า มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายดี 
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Abstract 

 This research aims to monitor and evaluate the enforcement of the Act on Monitoring and Evaluation of Law 

Enforcement. Compensation for the injured person The cost of compensation to the defendant in a criminal case, 2001 and 

amended through the law enforcement evaluation tool developed by Office of Justice Affair 

 By the way, the sample was selected by selecting the sample related to the victim compensation scheme. The 

replacement cost and expenses for the defendant in the criminal case in 2001  are related executives. Relevant staff and 

people, users and the selection of storage areas for staff and users. The researcher determined by the statistics of the number 

of applications in each province up to seven positions by the relevant executive is Deputy Permanent Secretary of Justice. 

Head of Mission for Justice Administration Director-General of the Department for the Protection of Human Rights and 

Freedoms The Director of the Office of Financial Aid for the Victim and the Criminal Defense Attorney is the officer responsible 

for the implementation of the Victims Compensation Act. And the replacement cost and expenses for the defendant in the 

criminal case in 2001.  The user is the people who have rights under the compensation of the victim. And the replacement 

cost and expenses for the defendant in the criminal case in 2001 to use the service with the relevant agencies. 

 Elements of the need for and use of the law today are very good. This law. There is a need to have and use the 

law very much. Because of the remedies of the injured and the defendants caused by the error of the criminal justice system 

of the state can not take care of the peace of the people and the statement of the rights of the defendant in accordance 

with the Constitution of the Kingdom of Thailand. 1997 .  Elements of the legal provisions are at a good level. There is a 

system of reviewing the law and reviewing the provisions and conditions of the law that attempt to resolve the problematic 

and defective provisions. Annual reports are prepared every year. Collect monthly statistical data to be used as information 

to correct deficiencies. Elements of law enforcement are generally well-defined and well-selected. However, there may be 

some problems with the number of employees that are not enough for the proportion of jobs. Has a very good worker 

tracking system. The evaluation of the work throughout the period. The technology supports the standard work. Behavioral 

factors that occur after the law enforcement is at a fair level. PRESS RELEASE And the replacement cost and expenses for 

the defendant in the criminal case in 2001 is at a fair level. This may be more effective to reach out to the public. It also has 

to educate the public about this law. If the rules can come to exercise the right to do without the right. The attitude of the 

people when submitting the application under the compensation of the victims. And the replacement cost and expenses for 

the defendant in the criminal case in 2001  was at a good level. Most of the respondents were satisfied with the service 

provided by legal practitioners. The Behavior Monitoring System after the applicant has filed an application and received the 

remedies. There is no follow up to these changes in behavior. And the results of the law are very good. The statistics of the 

applicants under the Compensation Persons Act And the replacement cost and expenses for the defendant in the criminal 

case, 2001 , has collected statistics of the number of complaints of workers. In addition, the Company has outsourced its 

research to improve the compensation of victims. And the replacement cost and expenses for the defendant in the 2001 

criminal case is consistent. 

 The overall score for the five components was 4 . 0 6 .  In total, assume. This law enforcement has a good effect. 

There is good practice in the issuance of legal provisions. The performance of the staff is in the standard. The performance 

evaluation is consistent. There are actions in the area of public satisfaction. Technology has come to develop. Provide a good 

working environment. It may be incomplete in some cases. It may be necessary to introduce improvements to the areas that 

need to be developed, such as tracking the behavior of the application after receiving money. But overall, it is considered. 

Effective in enforcing the law. 


