แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐

สานักผูต้ รวจราชการกระทรวงยุติธรรม

คำนำ
ตามระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 ข้อ 8 การตรวจ
ราชการตามระเบียบนี้ หรือตามที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีแผนการ
ตรวจราชการประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาตามรอบปีงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
ผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจ
ราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจาปีของกรม ต้องสอดคล้องกับ
แผนการตรวจราชการประจาปีของกระทรวง
ในการนี้ รัฐบาลได้กาหนดร่างยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติรรม
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมได้กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม 5 ด้านประกอบด้วย 1. การอานวย
ความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า 2. การสร้างความปลอดภัยในสังคม 3. การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 5. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการตรวจราชการและกากับติดตาม
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและผู้ตรวจราชการกรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในเชิงบริหาร
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ต่อไป
ส านั กผู้ ตรวจราชการกระทรวงยุติ ธ รรม ขอขอบคุณผู้ บริห ารกระทรวงยุติ ธ รรม ผู้ ตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมทุกท่านที่สนับสนุนข้อมูลการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

พฤศจิกายน 2559

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ กรอบแนวคิดการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
- แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- กรอบแนวคิดการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- วิสัยทัศน์/ค่านิยมร่วม/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
- ปฏิทินแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- กรอบความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกระทรวงยุติธรรมต่อประเด็นการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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๘
๙
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๑๒
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ส่วนที่ ๓ แบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล
- แบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
๔๔
- แนวทางในการติดตามประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
๔๕
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
- แบบรายงานติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ๔๖
ภาคผนวก

๕๘

ส่วนที่ ๑
กรอบแนวคิดการตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม

๔

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ.๒๕๓๔ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ได้กาหนดให้ การบริหารราชการแผ่ นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอานาจการตัดสินใจ อานวยความ
สะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมในแต่ละภารกิจ มีหลักในการ
กาหนดแนวทางและทิศทางในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จาเป็น
ประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้
กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปีให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น และถ้ากระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการ
ตรวจราชการประจาปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจาปีของกระทรวง
โดยที่ รั ฐบาลได้ ก าหนดร่ างยุ ทธศาสตร์ ชาติ ซึ่ ง มี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวงยุ ติ ร รม
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริ มสร้ างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมได้กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม 5 ด้านประกอบด้วย 1. การอานวยความเป็น
ธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า 2. การสร้างความปลอดภัยในสังคม 3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4. การ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 5. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม จึงกาหนดนโยบายการตรวจราชการให้เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเป็นไป
ตามเป้ าหมายที่กาหนดและสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน กระทรวงยุติธรรมจึงได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือก แผนงาน โครงการกิจกรรมที่เป็นภารกิจที่
สาคัญมาใช้ประกอบการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ เป้าหมา
ผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 20 ปี จึงได้จัดทาแผนการ
ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้เป็น กลไกในการตรวจราชการและนิเทศงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สาคัญที่จะ
เร่งรัดการดาเนินงานให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานตรวจราชการและนิเทศงานให้สอดคล้องนโยบาย
รัฐบาลและนโยบายกระทรวง

๕

3. งานที่จะตรวจ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ประกอบด้วย
๓.๑ การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย
1) การอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
2) การสร้างความปลอดภัยในสังคม
3) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓.๒ การตรวจราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) แผนงาน/โครงการ (ปรากฏอยู่ในส่วนที่ ๒)
๒) ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3) ตรวจติดตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
4) ตรวจติดตามคารับรองการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
3.๓ การตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามที่สานั กนายกรัฐมนตรีกาหนด เพื่อผลั กดันให้ เกิดการร่วมมือในด้านต่างๆของ
กระทรวงและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการไปสู่บรรลุผลสาเร็จตาม
ประเด็นนโยบายที่กาหนดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.๔ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรม ที่ เกี่ยวกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อคลี่คลายหรือแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อน
3.๕ เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์สาคัญ หรือสาธารณภัย อันจาเป็นที่รัฐบาล และ
หน่วยงานในสังกัดต้องเข้าไปดาเนินการช่วยเหลือและแก้ไขให้ทันการ
3.๖ เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
๔.๑ ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
๔.๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานในภาคราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
๔.๔ ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรสอดคล้องกับปริมาณงาน
๔.๕ อุปสรรคในการดาเนินงานและการค้นหาทางออกของอุปสรรค
๔.๖ ความคาดหวังต่อการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด
๔.๗ แนวทางการพัฒนาต่อยอดการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคต
๕. วิธีการดาเนินการ
ในการจัดทาแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
5.1 จัดเตรียม รวบรวม ข้อมูลที่สาคัญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

๖

๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
๕.๓ แต่งตั้งคณะทางานการจัดทาแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ซึ่งประกอบด้วย
1) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมทุกท่าน หั วหน้าสานักผู้ ตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นคณะทางาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการตรวจราชการ เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทางาน
5.๔ คณะทางานประชุมเพื่อกาหนดกรอบและแนวทางในการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
๕.๕ คณะทางานจัดทาร่างแผนการตรวจราชการ โดยทาการ
๑) เก็บ รวบรวมข้ อมู ล จากหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง ผลการด าเนิ นงานที่ผ่ า นมา ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวง นโยบายผู้บริหารกระทรวง แผนงบประมาณประจาปี
๒) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ประมวลผลข้อมูลตามข้อ 1) ประกอบการจัดทาแผนการ
ตรวจราชการ
๓) สร้างความรู้ความเข้าใจคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการ
๔) ร่างแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการ
๕) น าแผนสู่ การรั บ ฟังความคิดเห็ นจากผู้ ที่เกี่ ยวข้อ ง ประกอบด้ ว ย ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
๖) ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจราชการ
5.๖ คณะทางานร่วมกันพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบร่างแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.๗ นาเสนอแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธ รรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
5.๘ แจ้งแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมต่อผู้ บริหารในหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.๙ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน รอบ6 เดือนและรอบ 12 เดือน
๖. กรอบระยะเวลาการตรวจราชการ
รอบที่ 1 ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
รอบที่ 2 ระหว่าง เดือน เมษายน – กันยายน 2560
๗. การรายงานผลการตรวจราชการ
๗.๑ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละครั้ง
๗.๒ รายงานผลการตรวจราชการภาพรวมทั้งประเทศรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๗.๓ รายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการรอบ ๖ เดื อ น และรอบ ๑๒ เดื อ น ตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด

กรอบแนวคิดการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นโยบายกระทรวงยุติธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี

๑. การอานวยความยุติธรรมเพื่อ
ลดความเหลื่อมลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

๒. การสร้างความปลอดภัยใน
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

๓. การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

๔.การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

๕.การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์สานักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาศักยภาพการตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาระบบงานและบุคลากร
การตรวจราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการตรวจราชการ

การตรวจราชการที่มุ่งเน้น

๑. ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม
๒. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และหน่วยงานในภาคราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๓. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
๔. ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
สอดคล้องกับปริมาณงาน
๕. อุปสรรคในการดาเนินงานและการ
ค้นหาทางออกของอุปสรรค
๖.ความคาดหวังต่อการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่กาหนด
๗.แนวทางการพัฒนาต่อยอดการ
ดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคต

๙

สำนักผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักการขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมอย่างมืออาชีพ

ค่ำนิยมร่วม
การตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดมความคิดแบบบูรณาการ

พันธกิจ





ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
พัฒนาระบบงานและบุคลากรการตรวจราชการ
บริหารจัดการงานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบงานและบุคลากรการตรวจราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการตรวจราชการ

ปฏิทินแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560
ชื่อหน่วยงาน : สานักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม
กิจกรรม

ลาดับ
1 ศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
2 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน

ตารางการปฏิบัตงิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนา
กลุ่มร้องเรียน

3 ประชุมร่วมกับคณะทางานจัดทาแผน
4 จัดทาร่างแผนการตรวจราชการ

กลุ่มพัฒนา

5 จัดทาแผนการตรวจราชการ
6 เสนอแผนให้ ปยธ. เห็นชอบ

กลุ่มพัฒนา

จัดทาประเด็นการตรวจราชการ
7 ประชุมชี้แจงแผน ผู้บริหารกระทรวง / กรม
8 ส่งแผนให้หน่วยรับตรวจ / หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
9 ตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการ รอบที่ 1
10

ตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการ รอบที่ 2

11 ๑๐.๑ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ครั้งที่ ๑
12 ๑๐.๒ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ครั้งที่ ๒
13 รายงานผลการตรวจราชการภาพรวม

กลุ่มพัฒนา
กลุ่มพัฒนา
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มพัฒนา
กลุ่มพัฒนา
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2
แผนการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐

กรอบความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกระทรวงยุติธรรมต่อประเด็นการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นโยบายของ รมต.
ยุติธรรม ๕ ด้าน
๑. การอานวยความ
ยุติธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมลา

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้ า งความสามารถในการ
แข่งขัน
แผนงาน พัฒ นาระบบการ
บังคับคดี คดีล้มละลาย และ
การฟื้ น ฟูกิ จ การของลูก หนี้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นการตรวจราชการ

๑. ดาเนินการในเชิงรุกเร่งรัดผลักดันทรัพย์ผ่าน นโยบาย 4 ร.
๒. โครงการมหกรรมการขายทอดตลาดและการขาย
ทอดตลาดในหยุดราชการนอกสถานที่
๓. โครงการเร่งรัดผลักดันสานวนค้างดาเนินการ ๑๐ ปี
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและดาเนินการไกล่เกลี่ยเชิงรุก
๕. โครงการจัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ย/ประนอมข้อ
พิพาทของกรมบังคับคดี
๗. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ
๘. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี และการ
ไกล่เกลี่ยแก่เกษตร
๙. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของ
กรมบังคับคดี
๑๐. โครงการอบรมให้ ความรู้ เกี่ ย วกับ กฎหมายค้ าประกั น
จานา จานอง และพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบ การวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
๑๑. โครงการอบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ล้ม ละลาย ฉบั บ ที่ 9 พ.ศ.2559 (การฟื้ น ฟู กิ จ การ) เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
๑๒. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายล้มละลายและวินัย
ทางการเงินแก่บุคคลในคดีล้มละลาย
๑๓. โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ

1.พัฒนาระบบการบังคับคดี
คดีล้มละลาย และการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.พัฒนาระบบระงับข้อ
พิพาทด้วยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ

๑. การดาเนินงานเร่งรัดผลักดันทรัพย์ผ่าน นโยบาย ๔ ร.
๒. การดาเนินงานบริหารสานวนที่ค้างเกิน ๑๐ ปี
๓. การดาเนินงานจัดตั้งศูนย์ไ กล่เกลี่ยและดาเนินการไกล่
เกลี่ย
๔.การดาเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้
๕.การดาเนินงานโครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากร
ตัวคูณ
๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

๑๒

นโยบายของ รมต.
ยุติธรรม ๕ ด้าน

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค
และเท่า เที ยมกั นทางสั งคม
แผ น ง า น ส่ ง เ ส ริ ม สิ ท ธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๑. โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ส่ งเสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ ๑. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ
เสรีภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้า
สิทธิมนุษยชน
๒. โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยใน
ชุมชน
๓. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิผเู้ สียหายและจาเลย
ในคดีอาญาเชิงลุก
๔. ค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หายและค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่
จาเลยในคดีอาญา
๕. ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน
๖. คลินิกยุติธรรม

ประเด็นการตรวจราชการ

๑. ผลการด าเนิ น งานด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา
๒. การบริหารจัดการสานวนคดีที่ค้างดาเนินการ
๓. การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพและผลการดาเนินงาน
๔. การให้คาปรึกษาทางกฎหมาย

แผนงาน ป ร ะ ชา ชนให้ ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือการปฏิบัติงานกองทุน ๑. ให้ประชาชนเข้าถึงความ ๑. การด าเนิ น การตามนโยบายในการเข้ า ถึ ง กองทุ น
เข้าถึงความเป็นธรรม
ยุตธิ รรมของเจ้าหน้าที่
เป็นธรรม
ยุตธิ รรม
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสานวน
๓. การประสานงานภารกิ จ กองทุ น ยุ ติ ธ รรมร่ ว มกั บ
เครือข่ายยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
๕. การบริหารจัดการองค์กร
๖. ปัญหาและอุปสรรค

๑๓

นโยบายของ รมต.
ยุติธรรม ๕ ด้าน

๒. การสร้างความ
ปลอดภัยในสังคม

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นการตรวจราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความ ๑. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ๑. เสริมสร้างความยุติธรรม
มั่นคง
ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน เสริ ม สร้ า งความ
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

๑. การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การให้คาแนะนา ปรึกษา และช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพคน
แ ผ น ง า น พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูก
จากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อ
สร้างความปลอดภัยในสังคม

๑. การยกระดั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ศักยภาพสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและการ
กระทาผิดของนักเรียน
๒. การจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
๓. การใช้ผลการจาแนกตามแบบประเมินความเสี่ยงและ
ความจาเป็น (R&N)
๔. การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ
๕. การสร้างเครือข่ายและเชิญชวนให้สถานประกอบการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยการรับ
ผู้กระทาผิดเข้าทางาน
๖. แนวทางในการติดตามประเมินผล
๗. ปัญหาอุปสรรคในการผลักดันการจ้างงานสู่ภาคเอกชน
๘. ปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษเพื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

๑. แผนพื้นฐานด้านมั่นคงฯ
กิจกรรม: พัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรม: การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูใน
ระบบบังคับบาบัด
๒. แผนพื้นฐานด้านปรับสมดุลฯ
กิจกรรม: การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
๓.โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
๔.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดทางจิตวิทยาในเด็ก
และเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง

๑.พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิ
ตามกฎหมายเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในสังคม

๑๔

นโยบายของ รมต.
ยุติธรรม ๕ ด้าน

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม

๓.การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความ
มั่นคง
แ ผ น ง า น ป้ อ ง กั น
ปราบปราม และบาบัดแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๑. โครงการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ๑. ป้องกัน ปราบปราม และ
ในรูปแบบชุมชนบาบัดและวิวัฒน์พลเมือง
บาบัดแก้ไขฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพ
๒. โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจา และทัณฑ ติด
สถาน
๓. โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด
๔. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
๕. โครงการป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม: การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิ จ กรรม: การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มและการมี ส่ ว นร่ ว ม
ป้องกัน
๖. โครงการปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรม: การปราบปรามการค้ายาเสพติด
กิจกรรม: ความร่วมมือระหว่างระเทศด้านปราบปรามยา
เสพติด
๗. โครงการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรม: การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรม: การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดยา
เสพติด

ประเด็นการตรวจราชการ

๑. การอานวยการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหายา
เสพติดแนวใหม่
๔. แผนงานการป้องกันยาเสพติด
๕. แผนงานการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๖. แผนงานการปราบปราม
๗. นโยบายด้านการถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดระบบบังคับบาบัดให้กระทรวงสาธารณสุข
๘. ๕ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์

๑๕

นโยบายของ รมต.
ยุติธรรม ๕ ด้าน

๔.การป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความ
มั่นคง
แ ผ น ง า น ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๑. โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๑. ป้องกันและปราบปราม
กิ จ กร ร ม : กา ร ป ร า บ ป ร า ม ผู้ กร ะ ท า ผิ ด แ ล ะ เ พิ่ ม อาชญากรรมพิเศษ
ประสิทธิภาพ (ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้า
มนุษย์กลุ่มเป้าหมาย คือ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าว)

ประเด็นการตรวจราชการ

มาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ
๑. การดาเนินการตามมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษ
๒. การดาเนินการตามระเบียบระยะเวลาการดาเนินการ
สอบสวน และการรายงานความก้าวหน้าของการสอบสวน
คดีพิเศษ
๓. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา

๑๖

นโยบายของ รมต.
ยุติธรรม ๕ ด้าน

๕.การพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นการตรวจราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความ ๑. โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและ ๑. พัฒนาการให้ บริการนิ ติ ๑. การให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
มั่นคง
ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร
วิทยาศาสตร์ของประเทศ
แ ผ น ง า น พั ฒ น า ก า ร
กิจกรรม: การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม
ให้ บ ริ ก ารนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพคน
แ ผ น ง า น พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูก
จากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อ
สร้างความปลอดภัยในสังคม

๑. โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิดใน
ชุมชน
กิจกรรม: การนาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
กับผู้กระทาผิด
กิจกรรม: การน า อ.ส.ค.เข้ามามีส่ว นร่ว มในการป้ องกั น
สังคมให้ปลอดอาชญากรรม
๒. โครงการคืนคนดีสู่สังคม
กิจกรรม: สนับสนุนให้ผู้กระทาผิด/ผู้ต้องโทษมีงานทา
กิจกรรม: การสืบเสาะและพินจิ
๓. โครงการปรับปรุงเรือนจาเฉพาะทาง
กิจกรรม: ปรับปรุงเรือนจาเฉพาะทาง

๑.พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิ
ตามกฎหมายเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในสังคม

๑. การเร่งรัดเพื่อผลักดันการจ้างงานสู่ภาคเอกชน
๒. การอบรมและเตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
๓. นโยบายด้านการจัดระบบอาสาสมัครคุมประพฤติให้มี
ประสิทธิภาพ
๔. การจัดตั้งเรือนจาศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (Hub)
๕. การสร้างเรือนจาโครงสร้างเบา
๖. การพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์เพื่อสร้างการยอมรับจาก
สังคม

๑๗

นโยบายของ รมต.
ยุติธรรม ๕ ด้าน

ยุทธศาสตร์กระทรวง
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ ๑.โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึง ๑.ให้ประชาชนเข้าถึงความ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค ความยุติธรรมของประชาชน
เป็นธรรม
และเท่า เที ยมกั นทางสั งคม กิจกรรม: การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน
แผนงาน ป ร ะ ชา ชนให้
เข้าถึงความเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงาน พั ฒ นากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

๑. โครงการกระบวนการยุ ติธรรมทางเลือ กเพื่อ สร้างความ ๑ . พั ฒ นา ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
สมานฉันท์ในสังคม
กระบวนการยุติธรรม
๒. โครงการประมูลขายทอดตลาดอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ eoffering auction
๓. โครงการพัฒนาระบบ e-filing แบบเต็มรูปแบบ
๔. โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
๕. โครงการพัฒนา application ค้นหาทรัพย์สินในรูปแบบ ๓
มิติ
๖. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2
๗. เสนอปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย
๘. เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ จ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี เพื่ อ
ยกระดั บ และมาตรฐานวิ ชาชี พ ในการด าเนิ น งานของเจ้ า
พนั ก งานบั ง คั บ คดี แ ละเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ และ
เสริมสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น (trust) ในการ
ทางาน
๙. เสนอปรั บ ปรุ งพระราช บั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ ... พ.ศ. .... (เรื่องการวาง
ทรัพย์)
๑๐. เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาควา มแพ่ ง รองรั บ การขายทอดตลาดทา ง

ประเด็นการตรวจราชการ
๑. เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน
๒. การผลักดันให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจหลักของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
๓. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน
๔. แผน / แนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน
๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลผู้กระทาผิดผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
๒. การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
๓. การจัดทาแผนสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติเพื่อปรับสมดุ ล
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
๔. การพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
National Single Window on Justice (NSWJ)
๕. การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป กฎหมายและพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม

๑๘

นโยบายของ รมต.
ยุติธรรม ๕ ด้าน

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นการตรวจราชการ

อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และทางแอพพลิ เ คชั่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๑๑. โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4
ระยะที่ 1
๑๒. โครงการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
National Single Window on Justice (NSWJ)
๑๓. โครงการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป กฎหมายและพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม

๑๙

กรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

๑. การอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดี คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานย่อย: ๑. แผนงานการพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่งคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

กรมบังคับคดี
๑.๑ ดำเนินกำรในเชิงรุกเร่งรัดผลักดันทรัพย์ผ่ำน
นโยบำย 4 ร. ได้แก่
- เร่งรัดกำรผลักดันทรัพย์สิน
- เร่งรัดติดตำมคำสั่งศำล
- เร่งรัดประชุมคณะกรรมกำร กำหนดรำคำทรัพย์
- เร่งรัดกำรประกำศขำยทอดตลำด

100,000
ล้ำนบำท

มูลค่ำทรัพย์สินที่ผลักดันออกจำกระบบกำรบังคับ
คดี

๑.๒ โครงกำรมหกรรมกำรขำยทอดตลำดและกำรขำย
ทอดตลำดในหยุดรำชกำรนอกสถำนที่

25 หน่วยงำน

จำนวนหน่วยงำนที่เข้ำร่วมจัดมหกรรมกำรขำย
ทอดตลำดและขำยทอดตลำดในวันหยุดรำชกำร

๑.๓ โครงกำรเร่งรัดผลักดันสำนวนค้ำงดำเนินกำร ๑๐
ปี

ร้อยละ 30

ร้อยละคดี คงค้ำงในระยะเวลำ 10 ปี ที่สำมำรถ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

กบค.

1,500,000

กบค.
กบค.

๒๐

๒๑

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดี คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานย่อย: ๒. แผนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ภายใต้แผนกลยุทธ์ “ เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม”

กรมบังคับคดี
2.1 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและดำเนินกำรไกล่
เกลี่ยเชิงรุก

ร้อยละ 80

ร้อยละของเรื่องที่เข้ำสู่ กระบวนกำรไกล่เกลี่ยที่
ดำเนินกำรสำเร็จ

5,436,160

กบค.

2.2 โครงกำรจัดมหกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

ร้อยละ 80

ร้อยละของเรื่องที่เข้ำสู่ กระบวนกำรไกล่เกลี่ยที่
ดำเนินกำรสำเร็จ

881,200

กบค.

2.3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบั ติกำรผู้ทำหน้ ำที่ไกล่ เกลี่ ย/
ประนอมข้อพิพำทของกรมบังคับคดี

ร้อยละ 80

ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำร
ประเมินผล

731,800

กบค.

2.4. โครงกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยทั่ว
ประเทศ

ร้อยละ 80

ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรปฏิบัติงำนไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

479,600

กบค.

2.5 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กฎหมำย กำรบังคับคดี
และกำรไกล่เกลี่ยแก่เกษตร

ร้อยละ 80

ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้กฎหมำย
กำรบังคับคดี และกำรไกล่เกลี่ย

538,840

กบค.

๒๒

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดี คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานย่อย: ๓. แผนงานให้คาปรึกษาและให้ความรู้ทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายด้านการบังคับคดีและวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
กลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเกษตรกร/หนี้ครัวเรือน/ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs)

กรมบังคับคดี
๓.๑ โครงกำรเผยแพร่ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรบั ง คั บ คดี แ ละ
ภำรกิจของกรมบังคับคดี
๓.๒ โครงกำรอบรมให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมำยค้ ำ
ประกัน จำนำ จำนอง และพระรำชบัญญัติหลักประกัน
ทำงธุรกิจ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบ
กำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

1,500 คน
1,000 รำย

จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนกำรบังคับ
คดีและภำรกิจของกรมบังคับคดี
จ ำนวนผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎ หม ำย ค้ ำ ป ระ กั น จ ำน ำ จ ำน อง แ ล ะ
พระรำชบัญญัติหลักประกันทำงธุรกิจ

1,065,400

กบค.

530,500

กบค.

๓.3 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ
ล้ ม ละลำย ฉบั บ ที่ 9 พ.ศ.2559 (กำรฟื้ น ฟู กิ จ กำร)
เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

1,300 รำย

จ ำนวนผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ
พระรำชบัญญัติล้ มละลำย ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559
(กำรฟื้นฟูกิจกำร)

670,300

กบค.

๓.4 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กฎหมำยล้มละลำยและ
วินัยทำงกำรเงินแก่บุคคลในคดีล้มละลำย

120 คน

จ ำนวนผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมควำมรู้ ก ฎหมำย
ล้มละลำยและวินัยทำงกำรเงิน

166,600

กบค.

๓.5 โครงกำรเครือข่ำยบังคับคดีและวิทยำกรตัวคูณ

280 คน

จำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย

908,600

กบค.

๒๓

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑. โครงกำรประชำสั มพัน ธ์ส่ งเสริมและคุ้มครอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
สิทธิและเสรีภำพเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยต่อกิจกรรมในกำรส่งเสริมและ
สร้ำงหลักประกันสิทธิมนุษยชน

3,600,000

กคส./สลก.

๒. โครงกำรส่งเสริมกำรระงับข้อพิพำทโดยกำรไกล่
เกลี่ยในชุมชน

47 อัตรำ

ดำเนินกำรตำมรำยละเอียด

14,500,000

กคส./กสร

๓. โครงกำรพั ฒ นำระบบกำรคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ผู้เสียหำยและจำเลยในคดีอำญำเชิงลุก

5,250 รำย

จำนวนผู้เสียหำยหรือจำเลยในคดีอำญำ

300,000,000

กคส./สชง.

๔. ค่ ำ ตอบแทนผู้ เ สี ย หำยและค่ ำ ทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยในคดีอำญำ

5,250 รำย

จำนวนผู้เสียหำยหรือจำเลยในคดีอำญำ

300,000,000

กคส./สชง.

๕. ค่ำใช้จ่ ำยในกำรตอบแทนพยำนและคุ้มครอง
พยำน
๖. คลินิกยุติธรรม

130 รำย

จำนวนพยำนในคดีอำญำ

12,000,000

กคส./สคพ.

จ ำนวนประชำชนกลุ่ ม เป้ ำ หมำยได้ รั บ ควำมรู้
บริกำรด้ำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

13,136,400

กคส./กพส

ไม่น้อยกว่ำ 34,680 รำย

๒๔

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

๔,๗๐๐,๐๐๐

สป.ยธ./กองทุนยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การคู่มือการปฏิบัติ งาน
กองทุนยุติธรรมของเจ้าหน้าที่
กิจกรรม: จั ด อบรมเจ้ ำ หน้ ำที่ จ ำกยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ดทุ ก
จังหวัด เพื่อเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกองทุน
ยุ ติ ธ รรมทั้ ง 4 ด้ ำ น ตำมเจตนำรมณ์ ข องกฎหมำย
กองทุนยุติธรรม

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละควำมเข้ำใจของผู้ร่วมโครงกำร

๒๕

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

๒. การสร้างความปลอดภัยในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อ - 10,000 รำย
การสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม: เสริมสร้ำงประสิทธิภำพงำนยุติธรรมเพื่อกำร
สร้ำงควำมเป็นธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- ร้อยละ 70
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30

-จ ำนวนประชำชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม ๖๓,๑๖๒,๘๐๐
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพงำนยุติธรรมเพื่อกำรสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
-ร้อยละเรื่องรำวร้องทุกข์ได้รับคำแนะนำ ปรึกษำ
และช่วยเหลือตำมขั้นตอน
-ร้ อ ยละของจ ำนวนเหตุ ก ำรณ์ ที่ ล ดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

สป.ยธ./สำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์

๒๖

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

347,518,200

กรมคุมประพฤติ

จำนวนผู้ ก ระทำผิ ด ได้ร อกำรสื บเสำะและพิ นิ จ 172,359,700
ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู

สำนักพัฒนำกำร
คุมประพฤติ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม

กรมคุมประพฤติ
๑.แผนพื้นฐานด้านมั่นคงฯ

72,500 รำย

-จำนวนผู้รับบริกำรที่ได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัด

กิจกรรม: พัฒนำระบบสำรสนเทศ

- จำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำเพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน

กิจกรรม: กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟื้นฟูใน
ระบบบังคับบำบัด

- ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนกำร
แก้ไขฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด

๒.แผนพื้นฐานด้านปรับสมดุลฯ
กิจกรรม: กำรควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ
ผิด

31,200 รำย

กิจกรรม: กำรสืบเสำะและพินิจ

82,000 รำย

๒๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

800,000

กพน.

2,650,000

กพน.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
๑.โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ
กิจกรรม: กำรสร้ำงปัญญำ พัฒนำวิชำชีพด้ำนกำรศึกษำ -ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ของเด็กและเยำวชน
-52 แห่ง
๒.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดทางจิตวิทยา
ในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิ ต หรื อปัญหา
ซับซ้อนรุนแรง
กิจกรรม: กำรบำบัดทำงจิตวิทยำในเด็กและเยำวชนที่มี -ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ปัญหำสุขภำพจิตหรือปัญหำซับซ้อนรุนแรง
-2,740 รำย

-ร้อยละของเด็กและเยำวชนภำยหลังปล่อยจำก
ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก และเยำวชนสำมำรถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
-จำนวนหน่วยงำนมีสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
และวิชำชีพที่ทันสมัย

ร้อยละของเด็กและเยำวชนภำยหลังปล่อยจำก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนสำมำรถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
จำนวนเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำสุขภำพจิตหรือ
ปัญหำที่ซับซ้อนได้รับกำรแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตรง
ตำมสภำพปัญหำ

๒๘

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

-จำนวนผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำทั้ง 3 ระบบ
-จำนวนผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยำเสพติดผ่ำนกำร
บำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพในระบบต้องโทษ รูปแบบ
ชุมชนบำบัดและวิวัฒน์พลเมือง
-ร้ อ ยละผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ผ่ ำ นกำรบ ำบั ด และฟื้ น ฟู
สมรรถภำพในระบบต้องโทษ กลับมำกระทำผิด
ซ้ำในคดียำเสพติดหลังปล่อยตัวภำยใน 1 ปี

๓๘,๑๔๐,๘๐๐

กรท.

จำนวนผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำทั้ง 3 ระบบ
-จำนวนเรือนจำและทัณฑสถำนมีชมรม TO BE
NUMBER ONE
-ร้อยละผู้ ต้องขังที่เป็นสมำชิก ชมรม TO BE
NUMBER ONE ในเรื อ นจำและทั ณ ฑสถำน
กลับมำกระทำผิดซ้ำในคดียำเสพติดอีกภำยหลัง
ปล่อยตัวภำยใน 1 ปี

๘,๐๗๖,๓๐๐

กรท.

เป้าหมาย

๓.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

กรมราชทัณฑ์
๑.โครงการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยา
เสพติดในรูปแบบชุมชนบาบัดและวิวัฒน์พลเมือง
กิจกรรม: บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
-220,000 คน
-อย่ำงน้อย 17,700 คน
กำรบ ำบั ด รั ก ษำ 3 ระบบ คื อ ระบบสมั ค รใจ ระบบ
บังคับบำบัด และระบบต้องโทษ
-ไม่เกิน ร้อยละ 15
๒.โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจา
และทัณฑสถาน
กิจกรรม: ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ -220,000 คน
และทัณฑสถำน
-60 แห่ง
กำรบ ำบั ด รั ก ษำ 3 ระบบ คื อ ระบบสมั ค รใจ ระบบ -ไม่เกิน ร้อยละ 15
บังคับบำบัด และระบบต้องโทษ

๒๙

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

กรมคุมประพฤติ
๑.โครงการฟื้ น ฟู ผู้ เ สพและผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบ
บังคับบาบัด
กิจกรรม: กำรฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด
ฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด 72,500 รำย แบบควบคุม
ตัว 31,500 รำย ไม่ควบคุมตัว 40,000 รำย Matrix
Program 1,000 รำย

72,500 รำย

จำนวนผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดที่ได้รับกำรฟื้นฟูฯ 453,921,600
ในระบบบังคับบำบัด

กคป./กองพัฒนำกำร
ฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด

๓๐

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

๗,๘๐๐,๐๐๐

กพน.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
๑.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

-๗,๗๓๘,๖๓๓ คน

-จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ด้ำนยำเสพติด

กิจกรรม: รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO -51 แห่ง
BE NUMBER ONE

-จำนวนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนและ
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน มีชมรม
TO BE NUMBER ONE

กิจกรรม: ป้องกันเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยงต่อกำรใช้ยำ -๗,๗๓๘,๖๓๓ รำย
เสพติด
-๗,๐๐๐ รำย

-จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ด้ำนยำเสพติด
-จำนวนเด็กและเยำวชนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ด้ำนยำเสพติด

๓,๕๓๐,๑๐๐

กพน.

จ ำนวนผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรบ ำบั ด รั ก ษำทั้ ง 3 ระบบ
(ระบบสมั ค รใจ ระบบบั ง คั บ บำบั ด และระบบ
ต้องโทษ)
จ ำนวนกำรน ำผู้ เ สพผู้ ติ ด เข้ ำ สู่ ก ระบวนกำร
บำบัดรักษำของแต่ละระบบ

๖,๘๓๗,๒๐๐

กพน.

๒.โครงการบาบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรม: กำรบำบัดรักษำฟื้นฟูสมรรถภำพเด็กและ
เยำวชนตำมผลกำรจำแนก

220,000 คน
2,500 รำย

๓๑

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.โครงการป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม: กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด

กิจกรรม: กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วม
ป้องกัน

7,738,633 คน

จ ำนวนของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยได้ รั บ กำรสร้ ำ ง ๕๘๑,๔๕๖,๐๐๐
ภูมิคุ้มกันยำเสพติด

100,650 คน

-จ ำนวนเด็ ก และเยำวชนที่ ไ ด้ รั บ กำรสร้ ำ ง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติด

ร้อยละ 70

-ร้อยละกลุ่มป้ำหมำยได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำ
เสพติด

19,840 แห่ง

-จำนวนหมู่ บ้ ำ นกองทุ น แม่ ของแผนดิน ที่ ไ ด้ รั บ
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
-ร้อยละกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในหมู่บ้ำน/
ชุมชนลดระดับลง

ร้อยละ 20

สำนักงำน ป.ป.ส.

๓๒

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

๖๘๗,๕๘๓,๐๐๐

สำนักงำน ป.ป.ส.

๓๖๖,๒๗๕,๐๐๐

สำนักงำน ป.ป.ส.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒.โครงการปราบปรามยาเสพติด

-ไม่เกิน 120 คน ต่อ
ประชำกร 100,000 คน

-สัดส่วนของผู้กระทำผิดคดียำเสพติดรำยสำคัญ

กิจกรรม: กำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด

-62,000 คดี

-จำนวนจับกุมผู้กระทำผิดคดียำเสพติดรำยสำคัญ
ไม่เกิน

กิจกรรม: ควำมร่วมมือระหว่ำงระเทศด้ำนปรำบปรำม
ยำเสพติด

-6 โครงกำร/กิจกรรม

-จำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศประจำปี ที่ได้รับ
กำรดำเนินกำร

๓.โครงการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

220,000 คน

จำนวนผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำทั้ง 3 ระบบ
(ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบ
ต้องโทษ)

53,300 คน

จำนวนผู้เสพยำเสพติดที่เข้ำรับกำรบำบัดรักษำ
ครบเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ 60

ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรบำบัดที่ได้รับกำรติดตำม
ดูแล ช่วยเหลือ

กิจกรรม: กำรบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
กิจกรรม: กำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบำบัดยำ
เสพติด

๓๓

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

๗,๐๕๗,๐๐๐

DSI

๔.การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑.โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กิ จ กรรม: กำรปรำบปรำมผู้ ก ระท ำผิ ด และเพิ่ ม
ประสิทธิภำพ
(ประชำชนกลุ่ ม เป้ ำ หมำยปลอดภัย จำกกำรค้ำ มนุ ษ ย์
กลุ่มเป้ำหมำย คือ สตรี เด็ก แรงงำนไทย และแรงงำน
ต่ำงด้ำว)

268 เรื่อง

-จำนวนคดีเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์

๕๖ เรื่อง

-จำนวนเรื่องที่ดำเนินคดีเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์

๓๔

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

๕.การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานพัฒนาการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๑.โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้
สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร

ร้อยละ 80

-ร้ อ ยละควำมพึ ง พอใจของประชำชนในกำร 7,030,000
ให้บริกำรของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม

กิจกรรม: กำรจัดเก็บและตรวจสำรพันธุกรรม

1,600 รำย

-จำนวนประชำชนที่ ป ระสบปั ญ หำสถำนะทำง
ทะเบียนรำษฎรได้รับกำรตรวจสำรพันธุกรรมเพื่อ
กำรพิสูจน์สัญชำติ

เป้ า หมาย:ประชำชนที่ ป ระสบปั ญ หำสถำนะทำง
ทะเบียนรำษฎรได้เข้ำรับกำรตรวจสำรพันธุกรรม

CIFS/กลุ่มนิติเวชคลินิก

๓๕

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม

กรมคุมประพฤติ
๑. โครงการพั ฒ นาระบบการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท า
ความผิดในชุมชน
กิจกรรม: กำรนำเครื่องมือติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์มำ
ใช้กับผู้กระทำผิด
กิจกรรม: กำรนำ อ.ส.ค.เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
สังคมให้ปลอดอำชญำกรรม

๒.โครงการคืนคนดีสู่สังคม
กิจกรรม: สนับสนุนให้ผู้กระทำผิด/ผู้ต้องโทษมีงำนทำ

6,000 รำย

จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตำมตัว
E-leaning

109,811,600 กคป./สำนักพัฒนำกำร
คุมประพฤติ

500 รำย
-

560 รำย

1,066,000

กคป./กองกิจกำรชุมชน
และบริกำรสังคม

จำนวนผู้กระทำผิดได้รับกำรจ้ำงงำน
49,707,000

กคป./สำนักพัฒนำกำร
คุมประพฤติ

๓๖

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

๕๖,๗๑๓,๑๐๐

กรท.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม

กรมราชทัณฑ์
๑.โครงการปรับปรุงเรือนจาเฉพาะทาง
กิจกรรม: ปรับปรุงเรือนจำเฉพำะทำง
เป้าหมาย: กำรให้บริกำรประชำชน

ร้อยละ 15
6 ประเภท

-ร้อ ยละของผู้ ต้ อ งขัง ที่ ผ่ ำ นกำรแก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละ
พัฒนำพฤตินิสัยจำกเรือนจำเฉพำะทำง มีอัตรำ
กระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภำยใน 3 ปี
-จำนวนกำรปรับปรุงเรือนจำเฉพำะทำง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑.โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการ
เข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
กิจกรรม: กำรขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน
เป้าหมาย: กำรส่งเสริมกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก

-11,530 คน

-จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน ๑๑๖,๐๒๑,๐๐๐ สป.ยธ./กองทุนยุติธรรม
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก

-10,000 คน

-จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก

๓๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการประชาชน

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
๑.โครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้าง
ความสมานฉันท์ในสังคม

11,530 คน

-จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก
๑,๓๐๐,๐๐๐

กิจกรรม: สร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคม โดยใช้
มำตรกำรพิเศษแทนกำรดำเนินคดีอำญำ

330 รำย

กพน.

-จำนวนผู้แทนชุมชนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
สร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการประชาชน

กรมบังคับคดี
๑. แผนงำนนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้เพื่อประสิทธิภำพในกระบวนกำรบังคับคดี รองรับกำรพัฒนำเข้ำสู่ระบบ digital economy
๑.๑ โครงกำรประมูลขำยทอดตลำดอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 5
ร้อยละของระบบกำรประมูลขำยทอดตลำด
75,198,200
ออนไลน์ e-offering auction
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ดำเนินกำรเสร็จ

กบค./ศท.

๓๘

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการประชาชน

กรมบังคับคดี
๑.๒ โครงกำรพัฒนำระบบ e-filing แบบเต็มรูปแบบ
(full Scale)

1 ระบบ

จำนวนระบบยื่นคำร้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ดำเนินกำรเสร็จ

๑.3 โครงกำรพัฒนำระบบกำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้

1 ระบบ

๑.4 โครงกำรพัฒนำ application ค้นหำทรัพย์สินใน
รูปแบบ ๓ มิติ

1 ระบบ

จ ำนวนระบบกำรฟื้ น ฟู กิ จ กำรของลู ก หนี้ ที่
ดำเนินกำรเสร็จ
จำนวนระบบ application ค้นหำทรัพย์สินใน
รูปแบบ 3มิติที่พัฒนำเสร็จ

15,179,200

กบค.
กบค.
กบค.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: ปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๒. แผนงำนปรับปรุง แก้ไข กฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับ
๒.1 ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำย
๑ ฉบับ
วิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ภำค 4 ลักษณะ 2

จำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
บังคับคดีที่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย

กบค.

๓๙

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: ปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

กรมบังคับคดี
๒.2 เสนอปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติล้มละลำย

๑ ฉบับ

จำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
บังคับคดีที่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย
จำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
บังคับคดีที่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย

กบค.

๒.3. เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติเจ้ำพนักงำนบังคับคดี
เพื่อยกระดับและมำตรฐำนวิชำชีพ ในกำรดำเนินงำน
ของเจ้ำพนักงำนบังคับคดีและเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
และเสริมสร้ำงควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่น (trust)
ในกำรทำงำน

๑ ฉบับ

๒.4 เสนอปรับปรุงพระรำช บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ฉบับที่ ... พ.ศ. ....
(เรื่องกำรวำงทรัพย์)

๑ ฉบับ

จำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
บังคับคดีที่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย

กบค.

๒.5 เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธี
พิ จ ำรณำควำมแพ่ ง รองรั บ กำรขำยทอดตลำดทำง
อิเล็ กทรอนิ กส์ และทำงแอพพลิ เ คชั่ น โทรศั พท์มื อถื อ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน

๑ ฉบับ

จำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
บังคับคดีที่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย

กบค.

กบค.

๔๐

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: ปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑.โครงการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4

ระยะที่ 1

1 ฉบับ

จำนวนแผนสิ ทธิม นุษยชนในระดับพื้ นที่ ทั้ง 4
ภูมิภำคและกทม.

5,238,400

กคส./กสส.

๔๑

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงานย่อย: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการประชาชน

สานักงานกิจการยุติธรรม
๑.โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ -ไม่น้อยกว่ำ 2 อันดับ
National Single Window on Justice (NSWJ)

กิ จ กรรม: พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง ระบบเชื่ อ มโ ยง -ไม่ต่ำกว่ำ 600,000 ครั้ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล

ผลกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและด้ำนสังคม
ดีขึ้น (ตำมกำรจัดอันดับ Network Readiness
Index : NRI)
-จำนวนกำรเข้ำใช้ร ะบบฐำนข้อมู ล สำรสนเทศ
ของสำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

๓๒,๘๘๙,๐๐๐

สกธ.

๔๒

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: ปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

สานักงานกิจการยุติธรรม
๒.โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา ร้อยละ 80
กระบวนการยุติธรรม
กิ จ กรรม: ก ำหนดแนวทำงกำรพั ฒ นำกฎหมำยและ ไม่น้อยกว่ำ 6 เรื่อง
กระบวนกำร

-ร้ อ ยละควำมพึ ง พอใจของประชำชนในกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม
-จ ำนวนข้ อ เสนอแนะ/แนวทำงในกำรพั ฒ นำ
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม

๑๐,๑๕๗,๔๐๐

สกธ.

ส่วนที่ ๓
แบบฟอร์มการรายงาน
และการติดตามประเมินผล

๔๔

แบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
เขตตรวจราชการ ที่ ........................จังหวัด ...................................................
วันที่ตรวจราชการ...........................................................
--------------------------------------------------------------------------เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม / ปลัดกระทรวงยุติธรรม
1. ผลการตรวจราชการตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.๑ ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม
1.๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานในภาคราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
1.. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
1.4 ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรสอดคล้องกับปริมาณงาน
1.5 อุปสรรคในการดาเนินงานและการค้นหาทางออกของอุปสรรค
1.6 ความคาดหวังต่อการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนด
1.7 แนวทางการพัฒนาต่อยอดการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคต
2. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานรับการตรวจในครั้งที่ผ่านมา (แต่ละหน่วยงาน)
3. ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
4. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ลงชื่อ
(..............................................)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

แนวทางในการติดตามประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
1. ขอบเขตการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการกากับติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม ให้บรรลุสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเพื่อให้ได้มีโอกาสตรวจสอบปัญหา อุปสรรคในระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อันจะ
นาไปสู่การแสวงหาแนวทางในการแก้ไข และป้องกันปัญหา รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมสามารถนาผลการประเมินดังกล่าวไปตัดสินใจประกอบการกาหนดนโยบาย
ในการพัฒนางานของกระทรวงยุติธรรมอีกช่องทางหนึ่งด้วย
2. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล
2.1 การประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จะช่วยให้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
ประสบความสาเร็จเนื่องจากผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคของนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ทันเวลา สามารถแก้ไขปัญหา ได้ก่อนที่จะสายเกินไป แม้ปัญหาบาง
ปัญหาอาจแก้ไขไม่ได้แต่การติดตาม และประเมินผลสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ทาให้โครงการเสียหาย
2.2 การประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยที่การติดตามผลทาให้ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ ถูกต้องยิ่งขึ้น ทาให้สามารถประเมิน ผลการดาเนินงานและนโยบายที่
จะกาหนดในอนาคต ซึง่ ผู้บริหารจะสามารถเลือกประเภทของนโยบายได้ดีขึ้น
2.3 การประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือสาคัญในการผลักดันการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ.2558-2561 สู่ความสาเร็จ
3. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
ประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงาน
ติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ส่งไฟล์ผ่านทาง E-mail: oij.moj@gmail.com ไปยังสานักผู้ตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม จานวน 2 รอบ ประกอบด้วย
1. รอบที่ 1 ( ผลการดาเนินงาน ระหว่าง ธ.ค.2559 – มี.ค.2560) ให้รายงานผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
1. รอบที่ 1 ( ผลการดาเนินงาน ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2560) ให้รายงานผลภายในวันที่ 15 ต.ค.2560
๔. ผู้ประสานงาน : นางสาวสินีนาฏ มะปรางทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจราชการ สผต. โทร 0 2141 4976
๔๕

แบบรายงานติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ปี 2558-2561
รายงานผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ.
หน่วยงาน…………………………………………………………………………..วัน/เดือน/ปีที่รายงาน…………………………………..ผู้รายงาน…………………………………………………………………….
โทรศัพท์…………………………………………..……โทรสาร…………………………………………..……E-Mail……………………………………………..………………………..
นโยบายที่ ๑. การอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดี คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานย่อย: ๑. แผนงานการพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่งคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที 3

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 4

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 5

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดี คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานย่อย: ๒. แผนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชันบังคับคดี ภายใต้แผนกลยุทธ์ “ เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม”
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

๔๗

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดี คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานย่อย: ๓. แผนงานให้คาปรึกษาและให้ความรู้ทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายด้านการบังคับคดีและวินัยทางการเงินให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเกษตรกร/หนีครัวเรือน/ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ ตัวชีวัด/เป้าหมาย หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ ผลการ
ดาเนินกลยุทธ์
รับผิดชอบ
(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)
กิจกรรมที1่

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
๔๘

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที1่

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

๔๙

นโยบายที่ 2 การสร้างความปลอดภัยในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

๕๑

นโยบายที่ ๓.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ ตัวชีวัด/เป้าหมาย หน่วยงานที่
ดาเนินกลยุทธ์
รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 4

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 5

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

๕๒

นโยบายที่ 4 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

๕๓

นโยบายที่ ๕. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานพัฒนาการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ ตัวชีวัด/เป้าหมาย หน่วยงานที่
ดาเนินกลยุทธ์
รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วดั

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ ตัวชีวัด/เป้าหมาย หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน
ดาเนินกลยุทธ์
รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1

งบประมาณ
(บาท)

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ
ดาเนินกลยุทธ์

ตัวชีวัด/เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงายย่อย: ปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ ตัวชีวัด/เป้าหมาย หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ ผลการ
ดาเนินกลยุทธ์
รับผิดชอบ
(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)
กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนงานย่อย: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการ ตัวชีวัด/เป้าหมาย หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ ผลการ
ดาเนินกลยุทธ์
รับผิดชอบ
(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)
กิจกรรมที่ 1

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 2

ชื่อตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3

ชื่อตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
๕๗

ภาคผนวก

ภาคผนวก
ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
3. คาสั่งแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
5. แบบฟอร์ ม ประเด็ น การตรวจราชการกระทรวงยุ ติ ธ รรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ปี 2558-2561
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
2. บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
4. การพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ งในและ
ต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญสูง (Flagship)
๑. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๑.๑ โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและกองทุนแม่ของแผ่นดิน (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
๑.๒ โครงการจัดการสภาพแวดล้อมและพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
๑.๓ โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดระหว่างหน่วยงาน (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
๑.๔ การบริหารระบบฐานข้อมูลผู้เสพยาเสพติดของประเทศ (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)
๑.๕ โครงการความร่วมมือในกรอบอาเซียน เช่น AAITF, ASITF และโครงการพัฒนามาตรฐานการ
บาบัดรักษา (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
๑.๖ ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้าโขง (สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
๑.๗ การสกัดกั้นยาเสพติดทางบก ทางน้า และทางอากาศ (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)
๑.๘ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปราบปรามยาเสพติด Digital Forensic (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
๑.๙ โครงการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดใน
เรือนจา (กรมราชทัณฑ์)
๑.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายสาคัญ (Big Name) (กรมราชทัณฑ์)
๑.๑๑ การพัฒนาระบบการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบาบัด ระบบ
ต้องโทษ (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
๑.๑๒ โครงการพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัดให้เป็นมาตรฐาน (กรมคุมประพฤติ)
๑.๑๓ โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรับผิดชอบระบบการบาบัดยาเสพติดของประเทศ (กรมคุม
ประพฤติ)
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๒. แผนงานเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองและข้อมูลอาชญากรรมภัยแทรกซ้อนเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
๓. แผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
๓.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกัน ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงของประเทศ เช่น ด้านค้ามนุษย์ ด้านอาญากรรมข้ามชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบุกรุกและทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการสืบสวนสอบคดีพิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
๓.๓ โครงการพัฒนาความร่วมมือและบูรณาการทางานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
๔. แผนงานพัฒนาการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
๔.๑ การพัฒนาหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้รับมาตรฐานสากลครบทุกด้านเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการอานวยความเป็นธรรม (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
๔.๒ การยกระดับสู่การเป็นหน่วยงานส่งเสริมการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล
(สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
๔.๓ ศูนย์กลางข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Data Centre) (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
๔.๔ ศูนย์กลางการวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
๔.๕ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิติวิทยาศาสตร์แห่งอาเซียน (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญ (Flagship)
๑. แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดี คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี การล้มละลาย การขายทอดตลาดทรัพย์รอการขาย และการ
ไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทชั้น บังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Enforcement, E-Filing, E-Payment,
E-Evidence, E-Insolvency, E-Public Auction, E- Mediation ตามหลักการทางาน Easier, Anywhere
และ Better (กรมบังคับคดี)
๑.๒. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Data Center of Assets of
Bankrupted Person) (กรมบังคับคดี)
๑.๓. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และอนุสัญญาระหว่างประเทศ (เช่น คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(UNCITRAL) และกรอบการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) และ
รายงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ROSC (Report of the Observance of Standards and
Codes) ของธนาคารโลก) (กรมบังคับคดี)
๑.๔. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบังคับคดีแ ละการไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดีให้เป็นฐานข้อมูล
กลาง (กรมบังคับคดี)
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๑.๕ โครงการปรับบทบาท และรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจาก
ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้กากับดูแล (Regulator) (กรมบังคับคดี)
๑.๖ โครงการจัดตั้งสานักฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนและเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ (Institute of Civil Enforcement Officer and Trustee) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ (กรมบังคับคดี)
๑.๗ แผนงานให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ รายย่อยและขนาดกลางและขนาดเล็ก (Micro)
เกษตรกร ประชาชน และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของ
ประเทศ (กรมบังคับคดี)
๑.๘ โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)
องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)
(กรมบังคับคดี)
๑.๙ โครงการพัฒนาระบบการรายงานการวิเคราะห์สถิติเพื่อส่งสัญญาณให้กับระบบเศรษฐกิจไทย
และศึกษาวิจัยผลของการบังคับคดีต่อระบบเศรษฐกิจ ในมิติกฎหมายและเศรษฐศาสตร์หรือนิติเศรษฐศาสตร์
(Law and Economics) (กรมบังคับคดี)
๒. พัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
๒.๑ ผลั ก ดั น ให้ มี ป รั บ ปรุ ง มาตรการและแก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ อานวยความสะดวกในการใช้
อนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทระหว่างประเทศ (สถาบันอนุญาโตตุลาการ)
๒.๒ แผนงานพัฒนาข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการให้มีมาตรฐานในระดับสากล (สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ)
๒.๓ พัฒนาช่องทางในการรับเรื่องระงับข้อพิพาททางเลือก (สถาบันอนุญาโตตุลาการ)
๒.๔ แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อพัฒนาระบบและ
ยกระดับอนุญาโตตุลาการ และการประนอม ในประเทศไทย (สถาบันอนุญาโตตุลาการ)
๒.๕ แผนงานจัดตั้งศูนย์ให้ความรู้ในการระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นแห่งแรกในประเทศไทย (สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญสูง (Flagship)
1. แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่ถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยใน
สังคม
1.1 โครงการพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
1.2 โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เด็กและเยาวชน (Brand Djop) (กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน)
1.3 โครงการพัฒนาอาชีพรองรับความต้องการของตลาด (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
1.4 โครงการกระบวนการบาบัดเด็กและเยาวชน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
1.5 โครงการบาบัดแบบไร้รอยต่อ (Individual Routing Counselor : IRC) (กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน)
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1.6 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนให้ครบทุกเขต (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน)
1.7 โครงการจัดตั้งสถานแรกรับเด็กและเยาวชนให้ครบทุกจังหวัด (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน)
1.8 แผนงานพัฒนาระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในเรือนจาและทัณฑสถาน (กรมราชทัณฑ์)
1.9 โครงการพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการจาคุก เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน (กรม
คุมประพฤติ)
1.10 โครงการพัฒนาการแก้ไขผู้กระทาผิดแบบไร้รอยต่อ (กรมคุมประพฤติ)
1.11 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด (กรมคุมประพฤติ)
1.12 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ)
1.13 โครงการพัฒนาโครงสร้างกรมคุม ประพฤติเพื่อรองรับมาตรการทางเลือกแทนการจาคุกและ
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน (กรมคุมประพฤติ)
1.14 แผนงานส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเรือนจาเอกชน (กรมราชทัณฑ์)
1.15 แผนงานสร้างระบบหรือกลไกสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษปรับตัวกลับสู่สังคม (กรมราชทัณฑ์)
1.16 แผนงานนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด (กรมราชทัณฑ์)
1.17 โครงการนาเทคโนโลยีมาใช้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด เช่น EM, Kiosk, Smartphone
Application (กรมคุมประพฤติ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญสูง (Flagship)
1. แผนงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
1.1 โครงการยกระดับด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ (กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ)
1.2 โครงการสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล (กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ)
2. แผนงานประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
2.1 โครงการผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาติ (สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม)
2.2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนอย่างครบวงจร (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
2.3 โครงการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหาย (เหยื่ออาชญากรรม) และจาเลยในคดีอาญาแบบบูรณา
การ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
2.4 โครงการพัฒนาระบบและมาตรการคุ้มครองพยานตามมาตรฐานสากล (กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ)
2.5 จัดทายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีแห่งชาติ (พ.ศ.2559-2563) เพื่อ
พัฒนาพัฒนากลไกในการยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
2.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรม
การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
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2.7 พัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
2.8 พัฒนาโครงสร้างอานาจหน้าที่และระบบงานของกองทุนยุติธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
2.9 บ ารุง รั กษาและพัฒ นาระบบสารสนเทศรองรับการทางานกองทุนยุติธ รรม (สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญสูง (Flagship)
1. แผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑.๑ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
๑.๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
๑.๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อร้องเรียน กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม)
2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.1 ปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
1) โครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมาย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม)
2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานด้านกระบวนการยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม)
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานกฎหมายกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
4) โครงการพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และอนุสัญญาระหว่างประเทศ (กรมบังคับคดี)
5) แผนงานให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ รายย่อยและขนาดกลางและขนาดเล็ก
(Micro) เกษตรกร ประชาชน และการสร้างองค์ความรู้ ด้านกฎหมายและการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตของประเทศ (กรมบังคับคดี)
6) โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมลาให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
7) โครงการปฏิรูป แก้ไข และปรับปรุง กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาลูกหนี (สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม)
8) โครงการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
9) โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
10) โครงการพัฒนาดัชนีชี วัดด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศ (สานักงานกิจการ
ยุติธรรม)
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11) โครงการพัฒนางานวิจัยด้ านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สานักงานกิจการ
ยุติธรรม)
12) โครงการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA)
(สานักงานกิจการยุติธรรม)
13) โครงการประเมินผลนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม (สานักงานกิจการยุติธรรม)
14) โครงการปรับบทบาท และรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดี
จากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้กากับดูแล (Regulator) (กรมบังคับคดี)
15) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)
องค์ ก ระระหว่ า งประเทศต่ า ง ๆและคณะกรรมาธิ การสหประชาชาติว่ า ด้ ว ยการค้า ระหว่ า งประเทศ
(UNCITRAL) (กรมบังคับคดี)
16) โครงการเผยแพร่และส่งเสริมการนา UN Bangkok Rules และมาตรฐานและบรรทัด
ฐานของ UN ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดไปใช้ (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย)
17) โครงการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานและพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งหลักนิติธรรมของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน (สถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย)
18) โครงการเผยแพร่และส่งเสริ มการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม มาตรฐาน และบรรทัดฐาน
ของ UN/UNODC ด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย)
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เพื่อ
สนับสนุนการบริหารและการให้บริการประชาชน
1) โครงการพัฒนาศูนย์กลางด้านข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ (สานักงาน
กิจการยุติธรรม)
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
3) โครงการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
4) โครงการจัดทามาตรฐานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
5) โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี การล้มละลาย การขายทอดตลาดทรัพย์รอการขาย
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรมบังคับคดี)
6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน (กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ)
7) โครงการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสนับสนุ นการปฏิบัติงานกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
8) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการคดีพิเศษเชิงภูมิสารสนเทศ (GIS-DSI) (กรม
สอบสวนคดีพิเศษ)
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2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
1) โครงการพัฒ นาบุ คลากรด้านกระบวนการยุติธ รรมเพื่อเตรียมความพร้อ มต่อการ
เปลี่ยนแปลง (สานักงานกิจการยุติธรรม)
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงยุติธรรมให้มีความพร้อมรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
3) โครงการจัดตัง้ สานักฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนและเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ (Institute of Civil Enforcement Officer and Trustee) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ (กรมบังคับคดี)
4) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง (กรมบังคับคดี)
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน)
6) โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมของหน่วยบังคับ
ใช้กฎหมายของภูมิภาคลุ่มนาโขงและอาเซียน (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
2.4 พั ฒ นาโครงสร้ า งและอั ต รากาลั ง ของกระทรวงยุ ติ ธ รรมให้ ส อดรั บ ภารกิจ และความ
เปลี่ยนแปลง
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานกระทรวงยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม)
2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลัง สนับสนุนส่วนราชการ (สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม)
3) โครงการจัดตั้งสถาบันไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
4) โครงการจัดตั้งสานักงานคุ้มครองพยานและรักษาความปลอดภัยบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมให้เป็นหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
5) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
6) โครงการจัดตั้งศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรมและจาเลย และยกฐานะเป็นกรม (กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
7) โครงการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรในฐานะสถาบันสมทบแห่งองค์การสหประชาชาติที่
มีสมรรถนะสูง (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย)
8) โครงการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐรูปแบบองค์กรมหาชนให้มี อานาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาหนี สินภาคประชาชนอย่างครบวงจร (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)

การแบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แนบทายคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 485 /2559

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

พ.ต.ท.พงษธร ธัญญสิริ
ตําแหนงเลขที่ 228

พ.ต.ท.สุพจน นาคเงินทอง
ตําแหนงเลขที่ 7

หลัก

หลัก

กลุมที่ 3
พ.ท.เอนก ยมจินดา
ตําแหนงเลขที่ 6
หลัก

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5

กลุมที่ 6

กลุมที่ 7

(วาง)
ผต.ยธ.
ตําแหนงเลขที่ 287
พ.ท.เอนก ยมจินดา
ปฏิบัติหนาที่แทน

(วาง)
พ.ต.อ.สุชาติ วงศอนันตชัย
นายศักยา ชูใหม
ผต.ยธ.
ตําแหนงเลขที่ 532
ตําแหนงเลขที่ 289
ตําแหนงเลขที่ 8
พ.ต.อ.สุชาติ วงศอนันตชัย
หลัก
หลัก
ปฏิบัติหนาที่แทน

1.กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
2.สถาบันนิติวิทยาศาสตร
เขตตรวจราชการที่ 15
เชียงใหม ลําปาง
แมฮองสอน ลําพูน

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน

1.กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2.สํานักงานกิจการยุติธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

1. กรมบังคับคดี
2. ป.ป.ส.

กรมราชทัณฑ

กรมคุมประพฤติ

เขตตรวจราชการที่ 2
ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี
อางทอง

เขตตรวจราชการที่ 10
เลย หนองคาย
หนองบัวลําภู อุดรธานี
บึงกาฬ

เขตตรวจราชการที่ 13
ยโสธร ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ 4
กาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ 1
นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

เขตตรวจราชการที่ 7
กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ระนอง ตรัง

เขตตรวจราชการที่ 16
นาน พะเยา
เชียงราย แพร

เขตตรวจราชการที่ 17
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ

เขตตรวจราชการที่ 11
นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร

เขตตรวจราชการที่ 14
ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย สุรินทร

เขตตรวจราชการที่ 12
ขอนแกน มหาสารคาม
รอยเอ็ด กาฬสินธุ
รวม 12 จังหวัด

รวม 8 จังหวัด

เขตตรวจราชการที่ 3
ฉะเชิงเทรา นครนายก
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ
สระแกว
เขตตรวจราชการที่ 9
จันทบุรี ชลบุรี
ตราด ระยอง
รวม 13 จังหวัด

เขตตรวจราชการที่ 8
สงขลา สตูล ปตตานี
ยะลา นราธิวาส

เขตตรวจราชการที่ 18
กําแพงเพชร นครสวรรค
พิจิตร อุทัยธานี
รวม 13 จังหวัด

เขตตรวจราชการที่ 5
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 6
นครศรีธรรมราช พัทลุง
ชุมพร สุราษฎรธานี
รวม 12 จังหวัด

รวม 8 จังหวัด

รวม 10 จังหวัด

๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เขตตรวจราชการที่

จังหวัด

๑. หนวยงาน
 เปนสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง
 ไมเปนสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง
๒. หัวหนาหนวยงาน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

(ดํารงตําแหนงเมื่อ

)

โทรศัพทติดตอหัวหนาหนวยงาน

โทรศัพทมือถือ

๓. เจาหนาที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

โทรศัพทติดตอ

โทรศัพทมือถือ

๔. ที่ทําการ
 เปนอาคารที่ทําการของตัวเอง
 เปนอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
 อาศัยพื้นที่ของหนวยงานอื่น (ระบุหนวยงาน)
 เปนอาคารเชาของเอกชน อัตราคาเชาเดือนละ
พื้นที่ใชสอย ขนาด

บาท

ตารางเมตร

 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
ที่ตั้ง
โทรศัพท

โทรสาร

๕. บานพักสําหรับบุคลากร
มี/เพียงพอ

มี/ไมเพียงพอ

ไมมี

รหัสไปรษณีย

๒

๖. อัตรากําลัง
• อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง
• ปฏิบัติหนาที่จริง

จํานวน
จํานวน

คน
คน (ชาย

๑) ขาราชการ

จํานวน

คน

๒) ลูกจางประจํา

จํานวน

คน

๓) พนักงานราชการ

จํานวน

คน

๔) ลูกจางชั่วคราว

จํานวน

คน

๕) พนักงานจางเหมา

จํานวน

คน

๖) อื่นๆ

จํานวน

คน

คน/หญิง

คน)

ประกอบดวย

๗. รถยนต
• ประเภทของรถยนตราชการที่มีใชงานในปจจุบัน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
• รถยนตราชการมีสมรรถนะ
เหมาะสม

คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
ไมเหมาะสม เนื่องจาก

• ประเภทรถยนตที่ตองการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ประเภท
จํานวน
คัน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
คัน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
คัน
ใชในการปฏิบตั ิงานภารกิจ
๘. อุปกรณคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
• คอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรร

จํานวน
จํานวน

เครื่อง
เครื่อง

๙. ศูนยยุติธรรมชุมชน
ชื่อศูนย
๑.
๒.
๓.

สถานที่ตั้ง

ป
ป
ป

๓

๑๐. แผนที่หนวยงาน (กรุณาระบุตําแหนงที่ตั้ง และสถานที่ใกลเคียงใหชัดเจน )

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ 2 กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ขอมูล ณ วันที่
๑. งานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
๑.๑ หน ว ยงานของท า นมี ผ ลการดํ า เนิ น งานด า นการช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ผู เ สี ย หายและจํ า เลย
ในคดีอาญาอยางไร
ผลการพิจารณา
จํานวนคําขอ
อยูระหวาง
ปงบประมาณ
ทั้งหมด
ดําเนินการ
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
รวม
๑.๒ หนวยงานของทานมีการบริหารจัดการสํานวนคดีที่คางดําเนินการอยางไร
๑.๓ หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๒. การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
๒.๑ ในจังหวัดของทานมีการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งหมด
กี่ศูนย และมีผลการดําเนินงานอยางไร (โปรดตอบคําถามตามความเปนจริง เพื่อนําไปพัฒนาให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม)
๒.๒ มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน สามารถใชเปนตนแบบแกศูนยไกลเกลี่ย
ระงั บขอพิพาทแหงอื่นไดห รือไม (โปรดระบุชื่อศูนย สถานที่ตั้ ง และผลการดําเนิน งานที่โ ดดเดน )
๒.๓ ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมีผลการดําเนินงานดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ทั้งหมด
ไกลเกลี่ยสําเร็จ
เรื่อง มีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินการ คือ
ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ

เรื่อง เนื่องจาก

เรื่อง

๒

๒.๔ หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๓. การใหคาํ ปรึกษาทางกฎหมาย
เดือน

จํานวนผูขอรับคําปรึกษา (ราย)
คดีแพง
คดีอาญา
คดีประเภทอื่น

ศยช.

สยจ.

ศยช.

สยจ.

ศยช.

สยจ.

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

รวม
หมายเหตุ ศยช. คือ การรับคําปรึกษาจากศูนยยุติธรรมชุมชน
สยจ. คือ การรับคําปรึกษาจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
๔. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ

รวม

หมายเหตุ

ตอนที่ 2 กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ขอมูล ณ วันที่
ขอมูลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ปจจุบัน
- ผูขอรับความชวยเหลือประสงคขอรับการไกลเกลี่ยจํานวน
o สําเร็จ จํานวน
ราย
o ไมสําเร็จ จํานวน
ราย สาเหตุที่ไมสําเร็จ

ราย

- ผลการพิจารณาใหความชวยเหลือกองทุนยุติธรรม

จํานวนคําขอ
ทั้งหมด
(ราย/เรื่อง)

(กรณีเรงดวนประกันตัว)
ประธานอนุกรรมการ/
อนุกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย
อนุมัติ
(ราย/
เรื่อง)

ไม
อนุมัติ
(ราย/
เรื่อง)

(พิจารณากรณีเรงดวน
ในการดําเนินคดี)
ประธานอนุกรรมการ

ไม ยุติคํา
ยุติคํา
อนุมัติ
อนุมัติ ขอ
ขอ
(ราย/
(ราย/ (ราย/
(ราย/
เรื่อง)
เรื่อง) เรือ่ ง)
เรื่อง)

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา

อนุมัติ
(ราย/
เรื่อง)

ไม
อนุมัติ
(ราย/
เรื่อง)

สง
พิจารณา
อยูระหวาง
สวนกลาง แลวเสร็จ
ดําเนินการ
พิจารณา
(ราย/
(ราย/เรื่อง)
ยุติคํา
(ราย/เรื่อง) เรื่อง)
ขอ
(ราย/
เรื่อง)

สรุปสถิติประเภทคําขอรับความชวยเหลือ (๔ ดาน)
• ดานการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี จํานวน
ราย จํานวน
ประเภทคดี
จํานวนราย
คดีแพง (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.
คดีอาญา (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.
คดีปกครอง (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.

บาท
จํานวนเงิน

-๒ประเภทคดี
จํานวนราย
คดีอื่นๆ (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.
หมายเหตุ ประเภทคดีใหแบงตามแตละประเภทของกฎหมาย
• การขอปลอยตัวชั่วคราวผูตองขัง / จําเลย จํานวน
ราย จํานวน
ประเภทคดี
จํานวนราย
ขอหาเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.
ขอหาเกี่ยวกับทรัพย (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.
ขอหาเกี่ยวกับเพศ (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.
ขอหาเกี่ยวกับเสรีภาพ (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.
ขอหาเกี่ยวกับความมั่นคง (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.

จํานวนเงิน

บาท

จํานวนเงิน

ขอหาอื่นๆ (๓ ลําดับแรก)
๑.
๒.
๓.
• การใหความชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จํานวน
• การใหการสนับสนุนโครงการใหความรูทางกฎหมาย จํานวน

ราย (สงสวนกลางพิจารณา)
เรื่อง (สงสวนกลางพิจารณา)

-๓สวนที่ ๑ การปฏิบัติการ
๑. หนวยงานของทานไดดําเนินการตามนโยบายในการเขาถึงกองทุนยุติธรรมอยางไร
๑.
๒.
๓.
๒. ทานมีแนวทางในการพัฒนากองทุนยุติธรรมใหเกิดความยั่งยืนอยางไร
สวนที่ ๒ ดานประสิทธิภาพ
๑. หนวยงานของทานไดมีการบริหารจัดการสํานวนใหเปนไปตามกรอบระยะเวลามาตรฐานเวลาอยางไร
- ภายในระยะเวลา ๖๘ วันทําการ ตอ ๑ สํานวน จํานวน
ราย
หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ ๑ การรับคําขอและตรวจสอบเบื้องตน จํานวน ๑ วันทําการ
ขั้นตอนที่ ๒ การแสวงหาขอเท็จจริงและทําความเห็น จํานวน ๑๕ วันทําการ
ขั้นตอนที่ ๓ การพิ จ ารณาของประธานอนุ ก รรมการให ค วามช ว ยเหลื อ ฯ และ
อนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือฯ
(กรณี เ ร ง ด ว น) และการกลั่ น กรองของฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ใหความชวยเหลือฯ จํานวน ๒๐ วันทําการ
ขั้นตอนที่ ๔ การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ใหความชวยเหลือฯ จํานวน ๒๕ วันทําการ
ขั้นตอนที่ ๕ แจงผลการพิจารณา จํานวน ๗ วันทําการ
๒. หนวยงานของทานมีสํานวนคดีที่คางการพิจารณาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รวมทั้งหมดจํานวน
ราย
๓. ประธานอนุกรรมการฯ หรือ อนุกรรมการที่ไดรับมอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการ ไดเรงรัดการพิจารณาคดี
ใหสอดคลองกับความเรงดวนของคดีหรือไม
 มีความสอดคลอง /ทันเวลา
จํานวน
ราย
 ไมมคี วามสอดคลอง /ไมทันเวลา
จํานวน
ราย
- ในกรณีที่ไมมีความสอดคลอง /ไมทันเวลา
เปนการพิจารณาโดยยุติธรรมจังหวัด
จํานวน
ราย
เปนการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ จํานวน
ราย
- ไมมีความสอดคลอง /ไมทันเวลา เนื่องจาก
๔. ในกรณีที่มีการของบประมาณกองทุนยุติธรรมเพิ่มเติมจากวงเงินที่ไดรับการจัดสรร สวนกลางสามารถจัดสรร
เงินงบประมาณชวยเหลือประชาชนไดทันหรือไม
๕. ความสอดคลองของความเห็นระหวางนิติกรกับเลขาคณะอนุกรรมการฯ
- ความคิดเห็นมีความสอดคลองกัน
จํานวน
คดี
- ความคิดเห็นมีความไมสอดคลองกัน จํานวน
คดี ไดแก ประเภทคดี

-๔๖. หนวยงานมีการประชาสัมพันธเรื่องกองทุนยุติธรรมในชองทางใดบาง (เชน วิทยุชุมชน , เคเบิลทีวี , วารสาร
เปนตน)
- ชองทาง
จํานวน
ครั้ง
- ชองทาง
จํานวน
ครั้ง
- ชองทาง
จํานวน
ครั้ง
๗. ประชาชนที่มาขอรับความชวยเหลือกองทุนยุติธรรมยื่นคําขอผานชองทางใดบาง (เชน สยจ., ศูนยดํารงธรรม,
ศูนยยุติธรรมชุมชน, ตํารวจ , ศาล, กํานันผูใหญบาน เปนตน)
- ชองทาง
จํานวน
ราย
- ชองทาง
จํานวน
ราย
- ชองทาง
จํานวน
ราย
สวนที่ ๓ ดานประสิทธิผล
๑. ผูไดรับความชวยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรม ดานการขอปลอยชั่วคราวผูตองขัง / จําเลย มีกรณีหลบหนี
จํานวน
ราย เปนคดีประเภทใด และมีการดําเนินการอยางไร
๒. หนวยงานสามารถติดตามเงินกองทุนยุติธรรมคืนไดครบถวนหรือไม (เชน เงินประกันปลอยตัวชั่วคราว เงินคา
ทนายความและคาธรรมเนียมศาล (ผลการพิพากษาใหนําเงินกลับคืนกองทุนยุติธรรม))
 ครบถวน จํานวน
ราย จํานวน
บาท
 ไมครบถวน จํานวน
ราย รวมเปนเงิน จํานวน
บาท
เนื่องจาก
หนวยงานมีมาตรการ/แนวทาง ในการติดตามเงินกองทุนยุติธรรมคืนอยางไรบาง

๓. มีการประสานงานภารกิจกองทุนยุติธรรมรวมกับเครือขายยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องใดบาง
และมีความสําเร็จที่ไดจากการประสานงานอยางไร

สวนที่ ๔ ดานการบริการ
- ทานคิดวาเจาหนาที่สวนกลางสามารถอธิบายขั้นตอน ประเด็นคําถาม หรือใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
ไดชัดเจนมากนอยเพียงใด

-๕สวนที่ ๕ ดานการบริหารจัดการองคกร
๑. บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง (รวมถึงการมอบหมายงาน, การมอบหมายใหเขารวมประชุม,การเขารับ
การฝกอบรม)
๑.๑ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเรื่องกองทุนยุติธรรม
ลําดับที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

ประโยชนที่ไดรับ

จัดโดยหนวยงาน

1.2 ปญหา /อุปสรรค และขอเสนอหรือความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน

๒. ความพรอมดานคูมือ แนวทางการปฏิบัติงาน และความรูความเขาใจเรื่องกองทุนยุติธรรมของเจาหนาที่
- ทานคิดวาควรมีการพัฒนาคูมือและแนวทางในการปฏิบัติงานอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ

๓. การนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน
๓.1 หน ว ยงานของท า นมี ก ารใช ร ะบบงานสารสนเทศกองทุ น ยุ ติ ธ รรมมาใช ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ดานกองทุนยุติธรรมหรือไม
 มี (โปรดระบุรายละเอียด)
 ไมมี
3.2 หากมีการใชระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม ทานไดใชกระบวนการใดบาง (สามารถตอบไดมากกวา ๑ ขอ)
 ออกเลขคําขอ

 แสวงหาขอเท็จจริง

 การทําความเห็น

 การแจงผลการพิจารณา

 อื่นๆ (โปรดระบุ)
๓.๓ ทานไดใชระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม รายงานขอมูลสถิติหรือไม
 ไดใช

 ไมไดใชงาน เนื่องจาก

๓.๔ ทานตองการใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศใดบาง
 ฮารดแวร (ครุภัณฑคอมพิวเตอร)
 ซอฟแวร (เชน โปรแกรม ระบบสารสนเทศ)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

-๖๓.๕ ปญหา /อุปสรรค และขอเสนอหรือความตองการเกี่ยวกับการนําระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

๔. วัสดุครุภัณฑ เชน รถยนตในการลงพื้นที่ อุปกรณตางๆ เพียงพอตอการดําเนินงานตามภารกิจหรือไม อยางไร

สวนที่ ๖ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม
- หนวยงานของทานพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมอยางไร พรอมขอเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว

สวนที่ ๗ ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ ๓ ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป
๑) การบริหารงบประมาณและติดตามความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๑.๑ หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในหมวดใดบาง
 ไมไดรับเงินงบประมาณ
 ไดรับเงินงบประมาณ
ดังนี้  งบบุคลากร
จํานวน ................... บาท
 งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)
จํานวน ....................บาท
 งบดําเนินงาน
(คาตอบแทน /คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค)
จํานวน..................... บาท
 งบอุดหนุน
จํานวน.. ...................บาท
 งบรายจายอื่น
จํานวน .....................บาท
 อื่น ๆ
จํานวน ....................บาท
 เงินนอกงบประมาณ
จํานวน ................... บาท
๑.๒ เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปกอนและปปจจุบัน(กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คิดเปนรอยละ)

๑.๓ ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปตามไตรมาส (กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
ไตรมาสที่ เปาหมาย
(รอยละ)
๑
๓๐
๒
๕๒
๓
๗๓
๔
๙๖

ผลการเบิกจาย
(รอยละ)

ปญหา/อุปสรรคในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

ขอเสนอ/แนวทางแกไข

หมายเหตุ ๑. กรณีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโปรดระบุหนวยเบิกจายแทน
๒. กรณี หน วยงานรั บตรวจไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณประจําปไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด ขอไดโปรดกรอกขอมูลในชองปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ

๑

๒
๒. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข

หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
๓. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผานมา (ถามี)
โปรดระบุผลความคืบหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะครั้งกอนหนาการตรวจราชการในรอบนี้ (ขอมูลจากสมุดตรวจราชการของหนวยงาน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
(กรณีดําเนินการยังไมแลว
เสร็จโปรดระบุระยะเวลา
ดําเนินการโดยประมาณ)

๒

๓
๔. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความตองการของหนวยงาน (ถามี)
ลําดับที่
เรื่อง

ปญหา/อุปสรรค

ความตองการในการแกไข

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน
(..................................................)
ตําแหนง………………………………………………………

๓

ตอนที่ 2 กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามนโยบายดานยุติธรรมชุมชน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ขอมูล ณ วันที่
การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.)
๑. หนวยงานของทานมีเปาหมายในการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนจํานวน
ศูนย และสามารถ
ดําเนินการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนไดจํานวน
ศูนย
๒. หนวยงานของทานมีการผลักดันใหศูนยยุติธรรมชุมชนขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักของศูนย
ยุติธรรมชุมชนอยางไร
๒.1. ยังไมมีการขับเคลื่อนภารกิจ
จํานวน
ศูนย
ชื่อศูนยยุติธรรมชุมชน
สถานที่ตั้ง
๑.
๒.
๓. ...
๒.2. ขับเคลื่อนภารกิจ ๑ - ๒ ดาน
ชื่อศูนยยุติธรรมชุมชน
๑.
๒.
๓. ...

จํานวน

๒.3. ขับเคลื่อนภารกิจ ๓ ดาน
ชื่อศูนยยุติธรรมชุมชน
๑.
๒.
๓. ...

จํานวน

๒.4. ขับเคลื่อนภารกิจมากกวา ๓ ดาน
ชื่อศูนยยุติธรรมชุมชน
๑.
๒.
๓. ...

จํานวน

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

ศูนย

ศูนย

ศูนย

๓. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดมีรูปแบบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน
ในจังหวัดของทานอยางไร

๔. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดไดมีการกําหนดแผน / แนวทางในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชนอยางไร

๕. ปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งและการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน

๖. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ

ศูนยยุติธรรมชุมชน
๑. ศูนยยุติธรรมชุมชนมีความพรอมในการใหบริการประชาชนในดานตางๆ อยางไรบาง
๑.๑ ดานสถานที่
 มีปายแสดงที่ตั้งของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ชัดเจน
 มีปายประชาสัมพันธภารกิจงานของศูนยยุติธรรมชุมชน
 มีสถานที่รองรับการใหบริการประชาชนอยางเพียงพอ
 อื่นๆ (ถามี)
ปญหาอุปสรรค
๑.๒ ดานบุคลากร
 มีบุคลากรพรอมที่จะใหบริการประชาชนไดทันทวงที
 บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจงานของศูนยยุติธรรมชุมชน
 บุ ค ลากรมี ค วามรู ความสามารถ หรื อ ทั ก ษะที่ เ พี ย งพอต อ การปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ ต าม
เปาหมายของศูนยยุติธรรมชุมชน
หากบุคลากรขาดความรู ความสามารถ หรือทักษะที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทานตองการ
พัฒนาในดานใดบาง
ปญหาอุปสรรค
๑.๓ ดานวัสดุอุปกรณ
 แบบฟอรมประเภทตางๆ เชน แบบฟอรมการขอรับความชวยเหลือ แบบฟอรมการรายงาน
ผลการดําเนินงาน เปนตน
 อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท ปากกา กระดาษ เปนตน
 อื่นๆ (ถามี)
ปญหาอุปสรรค
๑.๔ ดานอื่นๆ

๒. ผลการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนตามภารกิจหลัก ๕ ดาน
๒.๑ ดานการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระทํา
ผิดกฎหมายตาง ๆ ในชุมชน มีผลการดําเนินการในภาพรวมอยางไร

๒.๒ ดานการรั บ เรื่ องร องเรี ย นหรือรองทุกขปญหาความไมเปน ธรรมของประชาชน และรับ แจง
เบาะแสขอมู ลการกระทํ าผิดกฎหมายตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนํา และแกไข
ปญหาในเบื้องตนแกผูไดรับความเดือดรอน หรือผูที่ตองการคําแนะนําเบื้องตนทางดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม มีผลการดําเนินการในภาพรวมอยางไร

๒.๓ ดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหรือความขัดแยงในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
การเสริมสรางความสมานฉันทในชุมชน และการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดมีการไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทหรือความขัดแยง มีผลการดําเนินการในภาพรวมอยางไร

๒.๔ ดานการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูที่ไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมและ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามหนาที่ มีผลการดําเนินการในภาพรวมอยางไร

๒.๕ ดานการใหความชวยเหลือ สงเคราะห และบําบัดแกไขฟ นฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ
ใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก มีผลการดําเนินการในภาพรวมอยางไร

๒.๖ ปญหาอุปสรรค

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
(ป.ป.ส., DSI, คุมครองสิทธิฯ)
เขตตรวจราชการที่

จังหวัด

๑. หนวยงาน
๒. หัวหนาหนวยงาน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

(ดํารงตําแหนงเมื่อ

)

โทรศัพทติดตอหัวหนาหนวยงาน

โทรศัพทมือถือ

๓. ที่ทําการ
 เปนอาคารที่ทําการของตัวเอง
 เปนอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
 อาศัยพื้นที่ของหนวยงานอื่น (ระบุหนวยงาน)
 เปนอาคารเชาของเอกชน อัตราคาเชาเดือนละ
พื้นที่ใชสอย ขนาด

บาท

ตารางเมตร

 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
ที่ตั้ง
โทรศัพท

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

๔. อัตรากําลัง
• อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง
• ปฏิบัติหนาที่จริง

จํานวน
จํานวน

คน
คน (ชาย

๑) ขาราชการ

จํานวน

คน

๒) ลูกจางประจํา

จํานวน

คน

๓) พนักงานราชการ

จํานวน

คน

๔) ลูกจางชั่วคราว

จํานวน

คน

๕) พนักงานจางเหมา

จํานวน

คน

๖) อื่นๆ

จํานวน

คน

ประกอบดวย

คน/หญิง

คน)

๒

๕. บานพักสําหรับบุคลากร
มี/เพียงพอ

มี/ไมเพียงพอ

๖. รถยนต
• ประเภทของรถยนตราชการที่มีใชงานในปจจุบัน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
• รถยนตราชการมีสมรรถนะ
เหมาะสม

ไมมี
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
ไมเหมาะสม เนื่องจาก

• ประเภทรถยนตที่ตองการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
๗. อุปกรณคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
• คอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรร

จํานวน
จํานวน

ป
ป
ป
ป

คัน
คัน
คัน

เครื่อง
เครื่อง

๘. ศูนย /เครือขาย (ถามี)
ชื่อหนวย(ศูนย/เครือขาย)

สถานที่ตั้ง

จํานวนสมาชิก

๓

๙. แผนที่หนวยงาน (กรุณาระบุตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน และสถานที่ใกลเคียง)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ 2 กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ขอมูล ณ วันที่
๑. งานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
๑.๑ หน ว ยงานของท า นมี ผ ลการดํ า เนิ น งานด า นการช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ผู เ สี ย หายและจํ า เลย
ในคดีอาญาอยางไร
ผลการพิจารณา
จํานวนคําขอ
อยูระหวาง
ปงบประมาณ
ทั้งหมด
ดําเนินการ
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๐
รวม
๑.๒ หนวยงานของทานมีการบริหารจัดการสํานวนคดีที่คางดําเนินการอยางไร
๑.๓ หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๒. การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
๒.๑ ในจังหวัดของทานมีการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งหมด
กี่ศูนย และมีผลการดําเนินงานอยางไร (โปรดตอบคําถามตามความเปนจริง เพื่อนําไปพัฒนาให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม)
๒.๒ มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน สามารถใชเปนตนแบบแกศูนยไกลเกลี่ย
ระงั บขอพิพาทแหงอื่นไดห รือไม (โปรดระบุชื่อศูนย สถานที่ตั้ ง และผลการดําเนิน งานที่โ ดดเดน )
๒.๓ ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมีผลการดําเนินงานดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ทั้งหมด
ไกลเกลี่ยสําเร็จ
เรื่อง มีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินการ คือ
ไกลเกลี่ยไมสําเร็จ

เรื่อง เนื่องจาก

เรื่อง

๒

๒.๔ หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๓. การใหคาํ ปรึกษาทางกฎหมาย
เดือน

จํานวนผูขอรับคําปรึกษา (ราย)
คดีแพง
คดีอาญา
คดีประเภทอื่น

ศยช.

สยจ.

ศยช.

สยจ.

ศยช.

สยจ.

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

รวม
หมายเหตุ ศยช. คือ การรับคําปรึกษาจากศูนยยุติธรรมชุมชน
สยจ. คือ การรับคําปรึกษาจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
๔. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ

รวม

หมายเหตุ

๑

ตอนที่ ๓ ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป
๑) การบริหารงบประมาณและติดตามความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๑.๑ หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในหมวดใดบาง
 ไมไดรับเงินงบประมาณ
 ไดรับเงินงบประมาณ
ดังนี้  งบบุคลากร
จํานวน ................... บาท
 งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)
จํานวน ....................บาท
 งบดําเนินงาน
(คาตอบแทน /คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค)
จํานวน..................... บาท
 งบอุดหนุน
จํานวน.. ...................บาท
 งบรายจายอื่น
จํานวน .....................บาท
 อื่น ๆ
จํานวน ....................บาท
 เงินนอกงบประมาณ
จํานวน ................... บาท
๑.๒ เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปกอนและปปจจุบัน(กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คิดเปนรอยละ)

๑.๓ ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปตามไตรมาส (กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
ไตรมาสที่ เปาหมาย
(รอยละ)
๑
๓๐
๒
๕๒
๓
๗๓
๔
๙๖

ผลการเบิกจาย
(รอยละ)

ปญหา/อุปสรรคในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

ขอเสนอ/แนวทางแกไข

หมายเหตุ ๑. กรณีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโปรดระบุหนวยเบิกจายแทน
๒. กรณี หน วยงานรั บตรวจไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณประจําปไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด ขอไดโปรดกรอกขอมูลในชองปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ

๑

๒
๒. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข

หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
๓. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผานมา (ถามี)
โปรดระบุผลความคืบหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะครั้งกอนหนาการตรวจราชการในรอบนี้ (ขอมูลจากสมุดตรวจราชการของหนวยงาน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
(กรณีดําเนินการยังไมแลว
เสร็จโปรดระบุระยะเวลา
ดําเนินการโดยประมาณ)

๒

๓
๔. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความตองการของหนวยงาน (ถามี)
ลําดับที่
เรื่อง

ปญหา/อุปสรรค

ความตองการในการแกไข

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน
(..................................................)
ตําแหนง………………………………………………………

๓

๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ
เขตตรวจราชการที่

จังหวัด

๑. หนวยงาน
๒. หัวหนาหนวยงาน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

(ดํารงตําแหนงเมื่อ

)

โทรศัพทติดตอหัวหนาหนวยงาน

โทรศัพทมือถือ

๓. ที่ทําการ
• ที่ตั้ง
โทรศัพท

โทรสาร

รหัสไปรษณีย

 พื้นที่ทั้งหมด

จํานวน

ไร

งาน

ตารางวา

 พื้นที่ภายใน

จํานวน

ไร

งาน

ตารางวา

 พื้นที่ภายนอก จํานวน

ไร

งาน

ตารางวา

• เรือนจําชั่วคราว ชื่อ
 ผูตองขังที่อยูภายในเรือนจําชั่วคราว

จํานวน

คน

 มีการฝกอบรมวิชาชีพในดานใด

ที่ตั้ง
โทรศัพท

รหัสไปรษณีย

โทรสาร

 พื้นที่ จํานวน

ไร

งาน

ตารางวา

๔. บานพักสําหรับบุคลากร


มี/เพียงพอ

มี/ไมเพียงพอ

ไมมี

๕. อัตรากําลัง
• อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง
• ปฏิบัติหนาที่จริง

จํานวน
จํานวน

คน
คน (ชาย

คน/หญิง

คน)

๒

ประกอบดวย
๑) ขาราชการ
๒) ลูกจางประจํา
๓) พนักงานราชการ
๔) ลูกจางชั่วคราว
๕) พนักงานจางเหมา
๖) อื่นๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๖. รถยนต
• ประเภทของรถยนตราชการที่มีใชงานในปจจุบัน
 ประเภท
จํานวน
 ประเภท
จํานวน
 ประเภท
จํานวน
• รถยนตราชการมีสมรรถนะ
เหมาะสม

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
ไมเหมาะสม เนื่องจาก

• ประเภทรถยนตที่ตองการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
 ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
 ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
 ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
๗. อุปกรณคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
• คอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรร

จํานวน
จํานวน

ป
ป
ป

คัน
คัน
คัน

เครื่อง
เครื่อง

๘. ขอมูลความจุของผูตองขัง
• ความจุผูตองขังตามมาตรฐานของพื้นที่ แดนชาย

คน แดนหญิง

คน

• จํานวนผูตองขังในปจจุบัน
จํานวน
ประเภทผูตองขัง
ผูตองขัง
ผูตองกักขัง
ผูเขารับการตรวจพิสูจน
ยอดรวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

(คน)

(คน)

(คน)

หมายเหตุ

๓

๙. ผูตองขังหญิงตั้งครรภ จํานวน

คน

เด็กติดผูตองขัง อายุ ๐ – ๑ ป จํานวน

คน อายุ ๑ ปขึ้นไปจํานวน

๑๐. ประเภทฐานความผิด (ระบุ ๕ อันดับแรก)
๑๐.๑
คิดเปนรอยละ
๑๐.๒
คิดเปนรอยละ
๑๐.๓
คิดเปนรอยละ
๑๐.๔
คิดเปนรอยละ
๑๐.๕
คิดเปนรอยละ
๑๑. แผนที่หนวยงาน (กรุณาระบุตําแหนงที่ตั้ง และสถานที่ใกลเคียงใหชัดเจน )

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

คน

๑

ตอนที่ 2 กรอบแนวทางการตรวจราชการ กรณีปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ
หนวยงาน
ขอมูล ณ วันที่
๑. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ประเด็น
๕ ก า ว ย า ง แ ห ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงราชทัณฑ
๑. ค ว บ คุ ม ป ร า บ ป ร า ม
ยาเสพติ ด โทรศั พ ท มื อ ถื อ
แล ะสิ่ ง ของต อ งห า มใน
เรือนจํา

เปาหมาย

เชิงปริมาณ

ผลการดําเนินงาน

๑. สถิติการจูโจมตรวจคน
- กรณีปกติ...ครั้ง
- กรณีพิเศษ...ครั้ง
ผลการจูโจมตรวจคน
- โทรศัพทมือถือ...เครื่อง
- ซิมการด...อัน
- ยาบา...เม็ด
- ยาไอซ...กรัม
๒. จัดทําฐานขอมูลผูตองขังราย
สําคัญ
๓. การคัดยายผูตองขังรายสําคัญ
(Big name) รวมกับ ป.ป.ส. และ
บช.ปส.

เชิงคุณภาพ

ปญหาอุปสรรค

๒

ประเด็น

๒. การจัดระเบียบเรือนจํา
๓. การฝกวินัยผูตองขัง
๔. การพัฒนาจิตใจ
ผูตองขังและเจาหนาที่ดวย
หลักสูตรสัคคสาสมาธิและ
ชินนสาสมาธิ
๕. การสรางการยอมรับ
จากสังคม

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
๔. ผลการสุมตรวจหาสารเสพติด
ในปสสาวะเจาหนาที่และผูตองขัง
๕. การลงโทษทางวินัยและทาง
อาญาอยางเฉียบขาด (กรณี
เจาหนาที่มีพฤติการณเกี่ยวของ
กับยาเสพติดและโทรศัพทใน
เรือนจํา)

เชิงคุณภาพ

ปญหาอุปสรรค

๓

ประเด็น
๒. การจัดตั้งเรือนจําศูนย
ระหวางพิจารณาคดี (Hub)
๓. โครงการเรือนจําโครงสราง
เบา
๔. ศูนยการเรียนรูเกษตร
อุตสาหกรรม (ทส.ก.เขาพริก)
๕. โครงการสงผูตองขังออก
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
๖. เปดชองทางการจําหนาย
สินคาราชทัณฑ

เปาหมาย

เชิงปริมาณ

ผลการดําเนินงาน

๑. การกอสรางเรือนจําโครงสราง
เบา ๑๗ แหง/๑๘ ศูนย
๒. การเตรี ย มความพร อ มก อ น
ปลอยภายใตเรือนจําโครงสรางเบา

เชิงคุณภาพ

ปญหาอุปสรรค

๔

๒. การพัฒนาระบบงานราชทัณฑเพื่อสรางการยอมรับจากสังคม
ประเด็น
๒ . ๑ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านจํ า แนกลั ก ษณะ
ผูตองขัง
๒.๒ การติ ด ตามพฤติ ก ารณ
ผูตองขังเพื่อการควบคุม
๒.๓ การบู ร ณาการข อ มู ล
พฤติการณเพื่อการพัฒนาพฤติ
นิสัย
๒.๔ การใช ข อ มู ล พั ฒ นาเชิ ง
พฤติ ก รรมของผู ต อ งขั ง ใน
กระบวนการงานทัณฑปฏิบัติ
๒.๕ การยกระดั บ การเตรี ย ม
ความพร อ มก อ นปล อ ยเพื่ อ
สรางสังคมแหงความปลอดภัย
๓. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

เปาหมาย

เชิงปริมาณ

ผลการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ

ปญหาอุปสรรค

๕

กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เกี่ยวกับการเขาใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)
หนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย
หนวยงาน
ประเด็นคําถาม
๑. หนวยงานของทานมีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการใชประโยชนจากขอมูล
ผูกระทําผิดผานระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือไม อยางไร
๒. หนวยงานของทานไดมีการเขาใชระบบ DXC ครั้งลาสุดเมื่อใด และใชงานในเรื่องใดบาง

อยางไร

๓. หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการใชระบบ DXC และมีความตองการเพิ่มเติมหรือไม

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ ๓ ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป
๑) การบริหารงบประมาณและติดตามความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๑.๑ หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในหมวดใดบาง
 ไมไดรับเงินงบประมาณ
 ไดรับเงินงบประมาณ
ดังนี้  งบบุคลากร
จํานวน ................... บาท
 งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)
จํานวน ....................บาท
 งบดําเนินงาน
(คาตอบแทน /คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค)
จํานวน..................... บาท
 งบอุดหนุน
จํานวน.. ...................บาท
 งบรายจายอื่น
จํานวน .....................บาท
 อื่น ๆ
จํานวน ....................บาท
 เงินนอกงบประมาณ
จํานวน ................... บาท
๑.๒ เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปกอนและปปจจุบัน(กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คิดเปนรอยละ)

๑.๓ ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปตามไตรมาส (กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
ไตรมาสที่ เปาหมาย
(รอยละ)
๑
๓๐
๒
๕๒
๓
๗๓
๔
๙๖

ผลการเบิกจาย
(รอยละ)

ปญหา/อุปสรรคในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

ขอเสนอ/แนวทางแกไข

หมายเหตุ ๑. กรณีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโปรดระบุหนวยเบิกจายแทน
๒. กรณี หน วยงานรั บตรวจไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณประจําปไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด ขอไดโปรดกรอกขอมูลในชองปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ

๑

๒
๒. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข

หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
๓. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผานมา (ถามี)
โปรดระบุผลความคืบหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะครั้งกอนหนาการตรวจราชการในรอบนี้ (ขอมูลจากสมุดตรวจราชการของหนวยงาน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
(กรณีดําเนินการยังไมแลว
เสร็จโปรดระบุระยะเวลา
ดําเนินการโดยประมาณ)

๒

๓
๔. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความตองการของหนวยงาน (ถามี)
ลําดับที่
เรื่อง

ปญหา/อุปสรรค

ความตองการในการแกไข

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน
(..................................................)
ตําแหนง………………………………………………………

๓

๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
เขตตรวจราชการที่

จังหวัด

๑. หนวยงาน
 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
 มีแรกรับ
 ไมมีแรกรับ ไดสงตัวเด็กและเยาวชนไปควบคุมตัวที่
มีระยะทาง

กิโลเมตร

๒. หัวหนาหนวยงาน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

(ดํารงตําแหนงเมื่อ

)

โทรศัพทติดตอหัวหนาหนวยงาน

โทรศัพทมือถือ

๓. ที่ทําการ
 เปนอาคารที่ทําการของตัวเอง
 เปนอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
 อาศัยพื้นที่ของหนวยงานอื่น (ระบุหนวยงาน)
 เปนอาคารเชาของเอกชน อัตราคาเชาเดือนละ
พื้นที่ใชสอย จํานวน

ไร

บาท
งาน

ตารางวา

 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
ที่ตั้ง

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

โทรสาร

๔. บานพักสําหรับบุคลากร
๕. อัตรากําลัง

มี/เพียงพอ

• อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง
• ปฏิบัติหนาที่จริง

มี/ไมเพียงพอ
จํานวน
จํานวน

ไมมี
คน
คน (ชาย

คน/หญิง

คน)

๒

ประกอบดวย
๑) ขาราชการ
๒) ลูกจางประจํา
๓) พนักงานราชการ
๔) ลูกจางชั่วคราว
๕) พนักงานจางเหมา
๖) อื่นๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๖. รถยนต
• ประเภทของรถยนตราชการที่มีใชงานในปจจุบัน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
• รถยนตราชการมีสมรรถนะ
เหมาะสม

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
ไมเหมาะสม เนื่องจาก

• ประเภทรถยนตที่ตองการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
๗. อุปกรณคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
• คอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรร

ป
ป
ป

คัน
คัน
คัน

จํานวน
จํานวน

เครื่อง
เครื่อง

คน หญิง

คน รวม

๘. ขอมูลเด็ก/เยาวชนในความดูแล
• จํานวนเด็ก/เยาวชน ในความดูแล ชาย
• ประเภทฐานความผิด (ระบุ ๕ อันดับแรก)
๑)

คิดเปนรอยละ

๒)

คิดเปนรอยละ

๓)

คิดเปนรอยละ

๔)

คิดเปนรอยละ

๕)

คิดเปนรอยละ

คน

๓

๙. แผนที่หนวยงาน (กรุณาระบุตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน และสถานที่ใกลเคียง)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

ตอนที่ ๒ กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
หนวยงาน
ขอมูล ณ วันที่
(คําถามเฉพาะศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน)
๑. หนวยงานของทานมีเด็กและเยาวชนที่เขาโครงการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบ
ไรรอยตอ (Individual Routing Counselor : IRC) จํานวน
ราย และมีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมอยางไร และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๒. หนวยงานของทานมีการจัดฝกอบรมวิชาชีพใหเด็กและเยาวชนโดยใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการในพื้ นที่อยางไร และมีการฝกวิชาชีพใดบาง และมีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๓. หนวยงานของทานมีการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในสายสามัญและสายอาชีพ (อาชีวศึกษา)
ตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการอยางไร และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๔. หนวยงานของทานใชผลการจําแนกตามแบบประเมินความเสี่ยงและความจําเปน (R&N) ในดาน
ใดบาง

๕. หนวยงานของทานไดมีการจัดพื้นที่สําหรับเยาวชนที่ไปฝกอาชีพหรือไปศึกษาภายนอกศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนอยางไร และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๖. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เกี่ยวกับการเขาใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)
หนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย
หนวยงาน
ประเด็นคําถาม
๑. หนวยงานของทานมีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการใชประโยชนจากขอมูล
ผูกระทําผิดผานระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือไม อยางไร
๒. หนวยงานของทานไดมีการเขาใชระบบ DXC ครั้งลาสุดเมื่อใด และใชงานในเรื่องใดบาง

อยางไร

๓. หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการใชระบบ DXC และมีความตองการเพิ่มเติมหรือไม

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

ตอนที่ ๒ กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
หนวยงาน
ขอมูล ณ วันที่
(คําถามเฉพาะสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน)
๑. หน ว ยงานของท า นมี ผ ลการดํ า เนิ น งานตามคํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั กษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.)
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ อยางไร และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๒. หนวยงานของทานมีผลการดําเนินงานในการยกระดับการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาในการแกไขปญหาพฤติกรรมและการกระทําผิดของนักเรียนอยางไร และมีปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการอยางไร

๓. หนวยงานของทานมีการจัดฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใหแกเด็กและเยาวชนที่อยูระหวางการพิจารณา
คดีอยางไร และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๔. หนวยงานของทานใชผลการจําแนกตามแบบประเมินความเสี่ยงและความจําเปน (R&N) ในดาน
ใดบาง

๕. หนวยงานของทานมีผลการดําเนินงานโครงการคลินิกใหคําปรึกษาครอบครัวอบอุนอยางไร
และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามโครงการนี้อยางไร

๖. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เกี่ยวกับการเขาใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)
หนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย
หนวยงาน
ประเด็นคําถาม
๑. หนวยงานของทานมีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการใชประโยชนจากขอมูล
ผูกระทําผิดผานระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือไม อยางไร
๒. หนวยงานของทานไดมีการเขาใชระบบ DXC ครั้งลาสุดเมื่อใด และใชงานในเรื่องใดบาง

อยางไร

๓. หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการใชระบบ DXC และมีความตองการเพิ่มเติมหรือไม

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
หนวยงาน
ขอมูล ณ วันที่
(คําถามเฉพาะศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน)
๑. หนวยงานของทานมีเด็กและเยาวชนที่เขาโครงการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบ
ไรรอยตอ (Individual Routing Counselor : IRC) จํานวน
ราย และมีผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมอยางไร และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๒. หนวยงานของทานมีการจัดฝกอบรมวิชาชีพใหเด็กและเยาวชนโดยใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการในพื้ นที่อยางไร และมีการฝกวิชาชีพใดบาง และมีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๓. หนวยงานของทานมีการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในสายสามัญและสายอาชีพ (อาชีวศึกษา)
ตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการอยางไร และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๔. หนวยงานของทานใชผลการจําแนกตามแบบประเมินความเสี่ยงและความจําเปน (R&N) ในดาน
ใดบาง

๕. หนวยงานของทานไดมีการจัดพื้นที่สําหรับเยาวชนที่ไปฝกอาชีพหรือไปศึกษาภายนอกศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนอยางไร และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

๖. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เกี่ยวกับการเขาใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)
หนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย
หนวยงาน
ประเด็นคําถาม
๑. หนวยงานของทานมีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการใชประโยชนจากขอมูล
ผูกระทําผิดผานระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือไม อยางไร
๒. หนวยงานของทานไดมีการเขาใชระบบ DXC ครั้งลาสุดเมื่อใด และใชงานในเรื่องใดบาง

อยางไร

๓. หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการใชระบบ DXC และมีความตองการเพิ่มเติมหรือไม

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ ๓ ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป
๑) การบริหารงบประมาณและติดตามความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๑.๑ หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในหมวดใดบาง
 ไมไดรับเงินงบประมาณ
 ไดรับเงินงบประมาณ
ดังนี้  งบบุคลากร
จํานวน ................... บาท
 งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)
จํานวน ....................บาท
 งบดําเนินงาน
(คาตอบแทน /คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค)
จํานวน..................... บาท
 งบอุดหนุน
จํานวน.. ...................บาท
 งบรายจายอื่น
จํานวน .....................บาท
 อื่น ๆ
จํานวน ....................บาท
 เงินนอกงบประมาณ
จํานวน ................... บาท
๑.๒ เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปกอนและปปจจุบัน(กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คิดเปนรอยละ)

๑.๓ ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปตามไตรมาส (กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
ไตรมาสที่ เปาหมาย
(รอยละ)
๑
๓๐
๒
๕๒
๓
๗๓
๔
๙๖

ผลการเบิกจาย
(รอยละ)

ปญหา/อุปสรรคในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

ขอเสนอ/แนวทางแกไข

หมายเหตุ ๑. กรณีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโปรดระบุหนวยเบิกจายแทน
๒. กรณี หน วยงานรั บตรวจไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณประจําปไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด ขอไดโปรดกรอกขอมูลในชองปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ

๑

๒
๒. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข

หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
๓. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผานมา (ถามี)
โปรดระบุผลความคืบหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะครั้งกอนหนาการตรวจราชการในรอบนี้ (ขอมูลจากสมุดตรวจราชการของหนวยงาน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
(กรณีดําเนินการยังไมแลว
เสร็จโปรดระบุระยะเวลา
ดําเนินการโดยประมาณ)

๒

๓
๔. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความตองการของหนวยงาน (ถามี)
ลําดับที่
เรื่อง

ปญหา/อุปสรรค

ความตองการในการแกไข

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน
(..................................................)
ตําแหนง………………………………………………………

๓

๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
เขตตรวจราชการที่

จังหวัด

๑. หนวยงาน
๒. หัวหนาหนวยงาน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

(ดํารงตําแหนงเมื่อ

)

โทรศัพทติดตอหัวหนาหนวยงาน

โทรศัพทมือถือ

๓. ที่ทําการ
• อาคารสํานักงาน
 เปนอาคารที่ทําการของตัวเอง
 เปนอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
 อาศัยพื้นที่ของหนวยงานอื่น (ระบุหนวยงาน)
 เปนอาคารเชาของเอกชน อัตราคาเชาเดือนละ
• พื้นที่ใชสอย ขนาด

บาท

ตารางเมตร

 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
• ที่ตั้ง
โทรศัพท

โทรสาร

รหัสไปรษณีย

• สถานที่ควบคุมตัวเพื่อเขารับการตรวจพิสูจน
 ที่เดียวกับอาคารสํานักงาน
 ที่อื่น (โปรดระบุรายละเอียด) ที่ตั้ง
• สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ระบบควบคุมตัว)
๑)
๒)
๓)
๔)

๒

๔. บานพักสําหรับบุคลากร
๕. อัตรากําลัง

มี/เพียงพอ

มี/ไมเพียงพอ

• อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง
• ปฏิบัติหนาที่จริง

ไมมี

จํานวน
จํานวน

คน
คน (ชาย

๑) ขาราชการ

จํานวน

คน

๒) ลูกจางประจํา

จํานวน

คน

๓) พนักงานราชการ

จํานวน

คน

๔) ลูกจางชั่วคราว

จํานวน

คน

๕) พนักงานจางเหมา
จํานวน
๖) อื่นๆ
จํานวน
๖. รถยนต
• ประเภทของรถยนตราชการที่มีใชงานในปจจุบัน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
• รถยนตราชการมีสมรรถนะ
เหมาะสม

คน
คน

คน/หญิง

คน)

ประกอบดวย

คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
ไมเหมาะสม เนื่องจาก

• ประเภทรถยนตที่ตองการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
๗. อุปกรณคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
• คอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรร

จํานวน
จํานวน

คัน
คัน
คัน

เครื่อง
เครื่อง

ป
ป
ป

๓

๘. ศูนย /เครือขาย (ถามี)
ชื่อหนวย(ศูนย/เครือขาย)

สถานที่ตั้ง

จํานวนสมาชิก

เปนศูนย
เดียวกับ สยจ.
(ใช / ไมใช)

ศูนยยุติธรรมชุมชน
(ศูนยของคุมประพฤติ)
๑.
๒.
๓.
๙. แผนที่หนวยงาน (กรุณาระบุตําแหนงที่ตั้ง และสถานที่ใกลเคียงใหชัดเจน )

ผูใหขอมูล..................................................

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ 2 กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติ
ขอมูล ณ วันที่
โครงการสรางงาน สรางอาชีพ
๑. โครงการเรงรัดเพื่อผลักดันการจางงานสูภาคเอกชน
๑.๑ หนวยงานของทานมีวิธีการอยางไรในการสรางเครือขายและเชิญชวนใหสถานประกอบการ
เขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด โดยการรับผูกระทําผิดเขาทํางาน
๑.๒ สถานประกอบการที่เขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในปจจุบัน มีจํานวนเทาใด
และเปนกิจการประเภทใดบาง
๑.๓ หนวยงานของทานมีผูกระทําผิดที่เขารวมโครงการฯ จํานวนเทาใด
๑.๔ หนวยงานของทานมีปญหาอุปสรรคในการผลักดันการจางงานสูภาคเอกชนหรือไม อยางไร
๒. โครงการอบรมและเตรียมความพรอมผูพนโทษเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
๒.๑ หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจในการทํางานรวมกับผูอื่น
ใหกับผูถูกคุมประพฤติ อยางไร
๒.๒ หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมใหผูถูกคุมประพฤติ พบสถานประกอบการเพื่อสมัคร
เขาทํางานหรือการขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จํานวนกี่ครั้ง และมีผลการดําเนินการอยางไร
๒.๓ หนวยงานของทานมีการกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลโครงการฯ อยางไร
๒.๔ หน ว ยงานของท า นมี ป ญ หาอุ ป สรรคในการเตรี ย มความพร อ มผู พ น โทษเพื่ อ เข า สู
ตลาดแรงงานหรือไม อยางไร

๒

โครงการบานกึ่งวิถี
โครงการพัฒนาบานกึ่งวิถีใหรองรับผูกระทําผิดในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย
๑. หนวยงานของทานมีรูปแบบการพัฒนาบานกึ่งวิถีใหรองรับผูกระทํ าผิดในกลุมภารกิจดาน
พัฒนาพฤตินิสัยในจังหวัดของทานอยางไร
๒. หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการโครงการบานกึ่งวิถีหรือไม อยางไร

นโยบายดานการถายโอนภารกิจการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัด
ใหกระทรวงสาธารณสุข
๑. หนวยงานของท านมี แผนในการถายโอนภารกิจการฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดระบบ
บังคับบําบัดใหกระทรวงสาธารณสุขอยางไร
๒. มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร

นโยบายดานการจัดระบบอาสาสมัครคุมประพฤติใหมีประสิทธิภาพ
๑. หนวยงานของทานมีการสรรหา และแตงตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติครบทุกตําบลแลวหรือไม
๒. หนวยงานของทานมีปญหาอุปสรรคในการสรรหา และแตงตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติอยางไร
๓. หน วยงานของทานมีการมอบหมายงานใหอาสาสมัครคุมประพฤติเข ามามีส วนรวมในการ
ขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนหรือไม อยางไร

ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

๓

กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เกี่ยวกับการเขาใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)
หนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย
หนวยงาน
ประเด็นคําถาม
๑. หนวยงานของทานมีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการใชประโยชนจากขอมูล
ผูกระทําผิดผานระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือไม อยางไร
๒. หนวยงานของทานไดมีการเขาใชระบบ DXC ครั้งลาสุดเมื่อใด และใชงานในเรื่องใดบาง

อยางไร

๓. หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการใชระบบ DXC และมีความตองการเพิ่มเติมหรือไม

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ ๓ ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป
๑) การบริหารงบประมาณและติดตามความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๑.๑ หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในหมวดใดบาง
 ไมไดรับเงินงบประมาณ
 ไดรับเงินงบประมาณ
ดังนี้  งบบุคลากร
จํานวน ................... บาท
 งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)
จํานวน ....................บาท
 งบดําเนินงาน
(คาตอบแทน /คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค)
จํานวน..................... บาท
 งบอุดหนุน
จํานวน.. ...................บาท
 งบรายจายอื่น
จํานวน .....................บาท
 อื่น ๆ
จํานวน ....................บาท
 เงินนอกงบประมาณ
จํานวน ................... บาท
๑.๒ เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปกอนและปปจจุบัน(กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คิดเปนรอยละ)

๑.๓ ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปตามไตรมาส (กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
ไตรมาสที่ เปาหมาย
(รอยละ)
๑
๓๐
๒
๕๒
๓
๗๓
๔
๙๖

ผลการเบิกจาย
(รอยละ)

ปญหา/อุปสรรคในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

ขอเสนอ/แนวทางแกไข

หมายเหตุ ๑. กรณีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโปรดระบุหนวยเบิกจายแทน
๒. กรณี หน วยงานรั บตรวจไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณประจําปไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด ขอไดโปรดกรอกขอมูลในชองปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ

๑

๒
๒. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข

หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
๓. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผานมา (ถามี)
โปรดระบุผลความคืบหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะครั้งกอนหนาการตรวจราชการในรอบนี้ (ขอมูลจากสมุดตรวจราชการของหนวยงาน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
(กรณีดําเนินการยังไมแลว
เสร็จโปรดระบุระยะเวลา
ดําเนินการโดยประมาณ)

๒

๓
๔. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความตองการของหนวยงาน (ถามี)
ลําดับที่
เรื่อง

ปญหา/อุปสรรค

ความตองการในการแกไข

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน
(..................................................)
ตําแหนง………………………………………………………

๓

๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
เขตตรวจราชการที่

จังหวัด

๑. หนวยงาน
๒. หัวหนาหนวยงาน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

(ดํารงตําแหนงเมื่อ

)

โทรศัพทติดตอหัวหนาหนวยงาน

โทรศัพทมือถือ

๓. ที่ทําการ
 เปนอาคารที่ทําการของตัวเอง
 เปนอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
 อาศัยพื้นที่ของหนวยงานอื่น (ระบุหนวยงาน)
 เปนอาคารเชาของเอกชน อัตราคาเชาเดือนละ
พื้นที่ใชสอย ขนาด
ตารางเมตร

บาท

 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
ที่ตั้ง

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

โทรสาร

๔. บานพักสําหรับบุคลากร
๕. อัตรากําลัง

มี/เพียงพอ

• อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง
• ปฏิบัติหนาที่จริง

มี/ไมเพียงพอ

ไมมี

จํานวน
จํานวน

คน
คน (ชาย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ประกอบดวย
๑) ขาราชการ
๒) ลูกจางประจํา
๓) พนักงานราชการ
๔) ลูกจางชั่วคราว
๕) พนักงานจางเหมา
๖) อื่นๆ

คน/หญิง

คน)

๒

๖. รถยนต
• ประเภทของรถยนตราชการที่มีใชงานในปจจุบัน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
• รถยนตราชการมีสมรรถนะ
เหมาะสม

คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
ไมเหมาะสม เนื่องจาก

• ประเภทรถยนตที่ตองการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
๗. อุปกรณคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
• คอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรร

จํานวน
จํานวน

ป
ป
ป

คัน
คัน
คัน

เครื่อง
เครื่อง

๘. ศูนย /เครือขาย (ถามี)
ชื่อหนวย(ศูนย/เครือขาย)

สถานที่ตั้ง

ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท

หมายเหตุ มีการตั้งอยูในพื้นที่ของศูนยยุติธรรมชุมชนหรือไม (โปรดระบุ)

จํานวนสมาชิก/

หมายเหตุ

๓

๙. แผนที่หนวยงาน (กรุณาระบุตําแหนงที่ตั้ง และสถานที่ใกลเคียงใหชัดเจน )

ผูใหขอมูล..................................................

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ ๒ กรอบแนวทางการตรวจราชการ กรณีปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกรมบังคับคดี
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ขอมูล ณ วันที่
๑. แผนงานการพัฒนาระบบการบังคับคดีแพงคดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
๑.๑ ผลการดําเนินงานเรงรัดผลักดันทรัพยผาน นโยบาย ๔ ร.
๑.๑.๑ เรงรัดการผลักดันทรัพยสิน
เปาหมาย (บาท)
ผลการดําเนินการ (บาท)
คิดเปนรอยละ
๑.๑.๒ เรงรัดติดตามคําสั่งศาล
ผลการดําเนินงาน
๑.๑.๓ เรงรัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย
ผลการดําเนินงาน
๑.๑.๔ เรงรัดการประกาศขายทอดตลาด
ผลการดําเนินงาน
๑.๒ ผลการดําเนินงานบริหารสํานวนที่คางเกิน ๑๐ ป
ผลการดําเนินงาน
๑.๓ เรงรัดการจัดทําบัญชีรับ – จายใหสามารถดําเนินการไดเสร็จในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
ผลการดําเนินงาน
๒. แผนงานไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี แผนกลยุทธ “ เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม”
๒.๑ จัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยและดําเนินการไกลเกลี่ย เชิงรุกอยางตอเนื่องใหครอบคลุมกลุมเปาหมายกวางขวางขึ้น
ผลการดําเนินงาน
๒.๒ เสริมสรางศักยภาพและองคความรูใหกับผูไกลเกลี่ยและเจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกลี่ยทั่วประเทศ
ผลการดําเนินงาน
๒.๓ เสริมสรางความรูกฎหมาย การบังคับคดี และการไกลเกลี่ยและวินัยทางการเงิน ใหแก เกษตรกร และลูกหนี้บัตร
เครดิต
ผลการดําเนินงาน

๒

๓. งานดานเชิงปองกันและใหความคุมครอง แผนงานใหคําปรึกษาและใหความรูทางกฎหมายแพงและพาณิชย และ
กฎหมายดานการบังคับคดีและวินัยทางการเงินใหกับกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเปราะบาง ไดแก กลุมเกษตรกร หนี้
ครัวเรือน และผูประกอบการธุรกิจ SMEs
๓.๑ โครงการเผยแพรความรูดานการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี
ผลการดําเนินงาน
๓.๒ โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายค้ําประกัน จํานํา จํานอง และพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผลการดําเนินงาน
๓.๓ โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลมละลาย ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 (การฟนฟูกิจการ) เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผลการดําเนินงาน
๓.๔ โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายลมละลายและวินัยทางการเงินแกบุคคลในคดีลมละลาย
ผลการดําเนินงาน
๓.๕ โครงการเครือขายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ
ผลการดําเนินงาน
๔. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

๕. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ

๑

ตอนที่ ๓ ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป
๑) การบริหารงบประมาณและติดตามความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๑.๑ หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในหมวดใดบาง
 ไมไดรับเงินงบประมาณ
 ไดรับเงินงบประมาณ
ดังนี้  งบบุคลากร
จํานวน ................... บาท
 งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)
จํานวน ....................บาท
 งบดําเนินงาน
(คาตอบแทน /คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค)
จํานวน..................... บาท
 งบอุดหนุน
จํานวน.. ...................บาท
 งบรายจายอื่น
จํานวน .....................บาท
 อื่น ๆ
จํานวน ....................บาท
 เงินนอกงบประมาณ
จํานวน ................... บาท
๑.๒ เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปกอนและปปจจุบัน(กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คิดเปนรอยละ)

๑.๓ ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปตามไตรมาส (กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
ไตรมาสที่ เปาหมาย
(รอยละ)
๑
๓๐
๒
๕๒
๓
๗๓
๔
๙๖

ผลการเบิกจาย
(รอยละ)

ปญหา/อุปสรรคในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

ขอเสนอ/แนวทางแกไข

หมายเหตุ ๑. กรณีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโปรดระบุหนวยเบิกจายแทน
๒. กรณี หน วยงานรั บตรวจไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณประจําปไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด ขอไดโปรดกรอกขอมูลในชองปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ

๑

๒
๒. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข

หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
๓. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผานมา (ถามี)
โปรดระบุผลความคืบหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะครั้งกอนหนาการตรวจราชการในรอบนี้ (ขอมูลจากสมุดตรวจราชการของหนวยงาน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
(กรณีดําเนินการยังไมแลว
เสร็จโปรดระบุระยะเวลา
ดําเนินการโดยประมาณ)

๒

๓
๔. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความตองการของหนวยงาน (ถามี)
ลําดับที่
เรื่อง

ปญหา/อุปสรรค

ความตองการในการแกไข

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน
(..................................................)
ตําแหนง………………………………………………………

๓

๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
(ป.ป.ส., DSI, คุมครองสิทธิฯ)
เขตตรวจราชการที่

จังหวัด

๑. หนวยงาน
๒. หัวหนาหนวยงาน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

(ดํารงตําแหนงเมื่อ

)

โทรศัพทติดตอหัวหนาหนวยงาน

โทรศัพทมือถือ

๓. ที่ทําการ
 เปนอาคารที่ทําการของตัวเอง
 เปนอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
 อาศัยพื้นที่ของหนวยงานอื่น (ระบุหนวยงาน)
 เปนอาคารเชาของเอกชน อัตราคาเชาเดือนละ
พื้นที่ใชสอย ขนาด

บาท

ตารางเมตร

 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
ที่ตั้ง
โทรศัพท

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

๔. อัตรากําลัง
• อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง
• ปฏิบัติหนาที่จริง

จํานวน
จํานวน

คน
คน (ชาย

๑) ขาราชการ

จํานวน

คน

๒) ลูกจางประจํา

จํานวน

คน

๓) พนักงานราชการ

จํานวน

คน

๔) ลูกจางชั่วคราว

จํานวน

คน

๕) พนักงานจางเหมา

จํานวน

คน

๖) อื่นๆ

จํานวน

คน

ประกอบดวย

คน/หญิง

คน)

๒

๕. บานพักสําหรับบุคลากร
มี/เพียงพอ

มี/ไมเพียงพอ

๖. รถยนต
• ประเภทของรถยนตราชการที่มีใชงานในปจจุบัน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
• รถยนตราชการมีสมรรถนะ
เหมาะสม

ไมมี
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
ไมเหมาะสม เนื่องจาก

• ประเภทรถยนตที่ตองการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
๗. อุปกรณคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
• คอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรร

จํานวน
จํานวน

ป
ป
ป
ป

คัน
คัน
คัน

เครื่อง
เครื่อง

๘. ศูนย /เครือขาย (ถามี)
ชื่อหนวย(ศูนย/เครือขาย)

สถานที่ตั้ง

จํานวนสมาชิก

๓

๙. แผนที่หนวยงาน (กรุณาระบุตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน และสถานที่ใกลเคียง)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

ตอนที่ ๒ กรอบแนวทางการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หนวยงาน
ขอมูล ณ วันที่
มาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ
๑. หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ อยางไร

๒. หนวยงานของทานมีการดําเนินการตามระเบียบระยะเวลาการดําเนินการสอบสวน และการ
รายงานความกาวหนาของการสอบสวนคดีพิเศษ อยางไร

๓. หนวยงานของทานมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม อยางไร และมีแนวทางในการแกไข
ปญหาอยางไร

๔. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ

๑

ตอนที่ ๓ ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป
๑) การบริหารงบประมาณและติดตามความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๑.๑ หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในหมวดใดบาง
 ไมไดรับเงินงบประมาณ
 ไดรับเงินงบประมาณ
ดังนี้  งบบุคลากร
จํานวน ................... บาท
 งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)
จํานวน ....................บาท
 งบดําเนินงาน
(คาตอบแทน /คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค)
จํานวน..................... บาท
 งบอุดหนุน
จํานวน.. ...................บาท
 งบรายจายอื่น
จํานวน .....................บาท
 อื่น ๆ
จํานวน ....................บาท
 เงินนอกงบประมาณ
จํานวน ................... บาท
๑.๒ เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปกอนและปปจจุบัน(กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คิดเปนรอยละ)

๑.๓ ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปตามไตรมาส (กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
ไตรมาสที่ เปาหมาย
(รอยละ)
๑
๓๐
๒
๕๒
๓
๗๓
๔
๙๖

ผลการเบิกจาย
(รอยละ)

ปญหา/อุปสรรคในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

ขอเสนอ/แนวทางแกไข

หมายเหตุ ๑. กรณีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโปรดระบุหนวยเบิกจายแทน
๒. กรณี หน วยงานรั บตรวจไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณประจําปไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด ขอไดโปรดกรอกขอมูลในชองปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ

๑

๒
๒. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข

หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
๓. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผานมา (ถามี)
โปรดระบุผลความคืบหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะครั้งกอนหนาการตรวจราชการในรอบนี้ (ขอมูลจากสมุดตรวจราชการของหนวยงาน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
(กรณีดําเนินการยังไมแลว
เสร็จโปรดระบุระยะเวลา
ดําเนินการโดยประมาณ)

๒

๓
๔. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความตองการของหนวยงาน (ถามี)
ลําดับที่
เรื่อง

ปญหา/อุปสรรค

ความตองการในการแกไข

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน
(..................................................)
ตําแหนง………………………………………………………

๓

๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
(ป.ป.ส., DSI, คุมครองสิทธิฯ)
เขตตรวจราชการที่

จังหวัด

๑. หนวยงาน
๒. หัวหนาหนวยงาน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)

ตําแหนง

(ดํารงตําแหนงเมื่อ

)

โทรศัพทติดตอหัวหนาหนวยงาน

โทรศัพทมือถือ

๓. ที่ทําการ
 เปนอาคารที่ทําการของตัวเอง
 เปนอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
 อาศัยพื้นที่ของหนวยงานอื่น (ระบุหนวยงาน)
 เปนอาคารเชาของเอกชน อัตราคาเชาเดือนละ
พื้นที่ใชสอย ขนาด

บาท

ตารางเมตร

 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก
ที่ตั้ง
โทรศัพท

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

๔. อัตรากําลัง
• อัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง
• ปฏิบัติหนาที่จริง

จํานวน
จํานวน

คน
คน (ชาย

๑) ขาราชการ

จํานวน

คน

๒) ลูกจางประจํา

จํานวน

คน

๓) พนักงานราชการ

จํานวน

คน

๔) ลูกจางชั่วคราว

จํานวน

คน

๕) พนักงานจางเหมา

จํานวน

คน

๖) อื่นๆ

จํานวน

คน

ประกอบดวย

คน/หญิง

คน)

๒

๕. บานพักสําหรับบุคลากร
มี/เพียงพอ

มี/ไมเพียงพอ

๖. รถยนต
• ประเภทของรถยนตราชการที่มีใชงานในปจจุบัน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
ประเภท
จํานวน
• รถยนตราชการมีสมรรถนะ
เหมาะสม

ไมมี
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
คัน อายุการใชงาน
ไมเหมาะสม เนื่องจาก

• ประเภทรถยนตที่ตองการเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
ประเภท
จํานวน
ใชในการปฏิบัติงานภารกิจ
๗. อุปกรณคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรที่ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานจริง
• คอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรร

จํานวน
จํานวน

ป
ป
ป
ป

คัน
คัน
คัน

เครื่อง
เครื่อง

๘. ศูนย /เครือขาย (ถามี)
ชื่อหนวย(ศูนย/เครือขาย)

สถานที่ตั้ง

จํานวนสมาชิก

๓

๙. แผนที่หนวยงาน (กรุณาระบุตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน และสถานที่ใกลเคียง)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ
ขอมูล ณ วันที่

๑

ตอนที่ ๒ กรอบแนวทางการตรวจราชการ กรณีปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หนวยงาน
ขอมูล ณ วันที่
๑. การอํานวยการใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๑ หนว ยงานของท า นมี การขับ เคลื่อนการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในดานนี้อยางไร

๑.๒ หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม อยางไร และมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร

๒. การพัฒนาและสรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒.๑ หนวยงานของทานมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดความรวมมือจากภาคประชาชน และภาคประชา
สังคม ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางไร

๒.๒ หนวยงานของทานมีปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและสรางการมีสวนรวมของภาคประชา
สังคมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หรือไม อยางไร และมีแนวทางในการแกไขปญหา
อยางไร

๓. การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหม
หนวยงานของทานมีการประชาสัมพันธนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหม เพื่อใหประชาชน
ไดรับรู อยางไร

๒

๔. แผนงานการปองกันยาเสพติด
๔.๑ หนวยงานของทานมีการดําเนินการสรางภูมิคุมกันใหกับทุกกลุมที่มีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด อยางไร

๔.๒ หนวยงานของทานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันยาเสพติดในภาพรวม
อยางไร

๕. แผนงานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
๕.๑ หนวยงานของทานมีรูปแบบการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติดโดยกระบวนการชุมชน
อยางไร

๕.๒ หน ว ยงานของท า นมี ก ารติ ด ตามดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู ผ า นการบํ า บั ด รั ก ษาอาการติ ด ยาเสพติ ด
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือไม อยางไร

๕.๓ หน ว ยงานของท า นมี ป ญ หาและอุป สรรคในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด หรือไม อยางไร
และมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร

๖. แผนงานการปราบปราม
๖.๑ หนวยงานของทานมีผลการดําเนินงานในการสกัดกั้นยาเสพติดทั้งชายแดนและตอนใน อยางไร

๖.๒ หนวยงานของทานมีผลการดําเนินงานในการขยายผล ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพยสินเครือขาย
ผูคายาเสพติดรายสําคัญ อยางไร

๓

๖.๓ หนวยงานของทานมีแนวทางในการยุติการแพรระบาดยาเสพติดในหมูบานชุมชน อยางไร

๖.๔ หน ว ยงานของท า นมี ป ญ หาและอุ ป สรรคในการปราบปรามยาเสพติ ด หรื อ ไม อย า งไร
และมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร

๗. ประเด็นคําถามอื่นๆ (ถามี)

ผูใหขอมูล
ตําแหนง
หมายเลขติดตอ

๑

ตอนที่ ๓ ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป
๑) การบริหารงบประมาณและติดตามความกาวหนาในการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
๑.๑ หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในหมวดใดบาง
 ไมไดรับเงินงบประมาณ
 ไดรับเงินงบประมาณ
ดังนี้  งบบุคลากร
จํานวน ................... บาท
 งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)
จํานวน ....................บาท
 งบดําเนินงาน
(คาตอบแทน /คาใชสอย/คาวัสดุ/คาสาธารณูปโภค)
จํานวน..................... บาท
 งบอุดหนุน
จํานวน.. ...................บาท
 งบรายจายอื่น
จํานวน .....................บาท
 อื่น ๆ
จํานวน ....................บาท
 เงินนอกงบประมาณ
จํานวน ................... บาท
๑.๒ เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปกอนและปปจจุบัน(กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณที่ไดรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คิดเปนรอยละ)

๑.๓ ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปตามไตรมาส (กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ)
ไตรมาสที่ เปาหมาย
(รอยละ)
๑
๓๐
๒
๕๒
๓
๗๓
๔
๙๖

ผลการเบิกจาย
(รอยละ)

ปญหา/อุปสรรคในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

ขอเสนอ/แนวทางแกไข

หมายเหตุ ๑. กรณีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดโปรดระบุหนวยเบิกจายแทน
๒. กรณี หน วยงานรั บตรวจไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณประจําปไดตามเป าหมาย
ที่กําหนด ขอไดโปรดกรอกขอมูลในชองปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ

๑

๒
๒. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข

หมายเหตุ .............................................................................................................................................................
๓. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผานมา (ถามี)
โปรดระบุผลความคืบหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะครั้งกอนหนาการตรวจราชการในรอบนี้ (ขอมูลจากสมุดตรวจราชการของหนวยงาน)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
(กรณีดําเนินการยังไมแลว
เสร็จโปรดระบุระยะเวลา
ดําเนินการโดยประมาณ)

๒

๓
๔. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความตองการของหนวยงาน (ถามี)
ลําดับที่
เรื่อง

ปญหา/อุปสรรค

ความตองการในการแกไข

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน
(..................................................)
ตําแหนง………………………………………………………

๓

