
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ดานการบริหารจัดการและดานการเงินของกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 
 

1. กระทรวงยุติธรรม (MINISTRY OF JUSTICE) 

2. ขอมูลพ้ืนฐานของกระทรวงยุติธรรม 

2.1  วิสัยทัศน  
“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 

พันธกิจ   
พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม ใหการพัฒนาประเทศมีมิติดานการยุติธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

เกิดความเปนธรรมในสังคม โดยเนนการพัฒนาควบคูกับการปองกัน และบังคับใชกฎหมาย ใหความคุมครอง
ชวยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

2.2  เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม 

 เปาประสงค 
1) ประชาชนไดรับการบริการใหเขาถึงการอํานวยความยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม  
2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรบัการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  
3) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางยั่งยืน 
4) ประชาชนท่ีมารับบริการ คูความ และผูมีสวนไดเสียในดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ย 

ไดรับการปฏิบัติดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม 
 ตัวช้ีวัด 

1) รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมท่ีไดรับการชวยเหลือเยียวยา 
2) รอยละของเรื่องท่ีไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดสําเร็จ 
3) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน 
4) รอยละความเชื่อม่ันของการอํานวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
5) รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพง 
6) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีไดรับการปฏิบัติดานการบังคับคดีดวยความสะดวกรวดเร็ว 

 กลยุทธ  
1) พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพ่ืออนุวัติพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของรัฐ 
2) สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน 
3) พัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
4) บูรณาการการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
5) พัฒนาระบบการใหบริการดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงค 
การบังคับใชกฎหมายอยางเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด การทุจริต 

ในภาครัฐ และการดําเนินคดีพิเศษโดยนํากระบวนการนิติวิทยาศาสตรมาสนับสนุนเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันของสังคม 
ตัวช้ีวัด 
รอยละความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอการบังคับใชกฎหมายในการแกปญหายาเสพติด การทุจริตภาครัฐ 

และการดําเนินคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรม  
กลยุทธ 
1) ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และสงเสริมและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 
2) ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเชิงรุก 
3) ปองกัน ปราบปราม และพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด  

เปาประสงค 
1) ผูกระทําผิดไดรับการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2) ผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม  
3) ลดความแออัดของผูกระทําผิดในท่ีควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
4) ผูกระทําผิดท่ีผานการแกไขฟนฟูกลับเขาสูสังคมและใชชีวิตไดอยางปกติสุข และมีกระทําผิดซํ้าลดลง 
5) ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด  
ตัวช้ีวัด 
1) รอยละ ของผูกระทําความผิดไดรับการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย  
2) รอยละ ของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ  
3) ปริมาณผูท่ีกระทําความผิดไดรับปลอยพักการลงโทษ ลดวันตองโทษ  
4) รอยละ ของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีท่ีไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม  
5) รอยละการเพ่ิมข้ึนขององคกรท่ีเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด  
กลยุทธ 
1) พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2) พัฒนาระบบแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ 
3) พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับกลางเพ่ือลดปริมาณผูตองขัง 
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน และการดูแลหลังปลอยตัว 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวน 
ท้ังในและตางประเทศ 

เปาประสงค 
1) กฎหมายในการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 
2) ระบบการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล  
3) บูรณาการความรวมมือเพ่ือการพัฒนางานยุติธรรมท้ังในและตางประเทศ  

ตัวช้ีวัด 
1) รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย 
2) รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม 
3) รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกันในกระบวนการยุติธรรม 
กลยุทธ 
1) ปรับปรุง แกไข เสนอรางกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 
2) ศึกษา วิจัย และรวบรวมองคความรูเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม 
3) บูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

เปาประสงค 
1) การบริหารจัดการหนวยงานมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางครบถวน 

มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2) บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการ

ประชาชน 
3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุติธรรมไดรับการพัฒนา บูรณาการ

ฐานขอมูล และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
4) การสื่อสารองคกรสูสาธารณะมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1) รอยละของการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกระทรวงยุติธรรม เปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
2) รอยละของการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกร 
3) รอยละของบุคลากรไดร ับการฝกอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน 
กลยุทธ 
1) พัฒนาระบบยุทธศาสตร ปรับปรงุโครงสรางองคกร และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ 
3) พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมและทันสมัย 
4) พัฒนาระบบการสื่อสารใหสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว และท่ัวถึง  
5) พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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2.3  เปาหมายผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
๑. ระบบงานยุติธรรมและการอํานวยความยุติธรรมเปนไปดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม ถูกตอง

ตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากล 
๒. ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
๓. ประชาชนไดรับการบริการงานยุติธรรมอยางสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม 
๔. นํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย  
๕. การเสริมสรางเครือขายความรวมมือและการบูรณาการงานยุติธรรม 

สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม    

1) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2) กรมคุมประพฤติ  
3) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
4) กรมบังคับคดี 
5) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
6) กรมราชทัณฑ 
7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
8) สํานักงานกิจการยุติธรรม  
9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

1) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

(ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559) กําหนดใหเปนสวนราชการมีฐานะ
เทียบเทากรมที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี) 
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2.4  โครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการ 
หนวย : คน 

สวนราชการ 
กรอบอัตรากําลัง 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว 

1. สํานักงานรัฐมนตรี         10    -                6        18  
2. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม       467            17  204       606  
3. กรมคุมประพฤติ     1,462          243  2,030        746  
4.  กรมราชทัณฑ   11,409          188  1,715    -   
5. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน     1,611          872  1,495           90  
6. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ       138    -   162    -   
7. กรมบังคับคดี     1,129          244  1,536         287  
8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ     1,181    -   170    -   
9. สํานักงานกิจการยุติธรรม         99    -             32    -   
10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร       218    -             55         112  
11. สํานักงาน ป.ป.ส.     1,060            68  172            1  

รวม  18,784      1,632  7,577     1,860  

ท่ีมา : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 

2.5 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

กระทรวงยุติธรรม ไดรับงบประมาณรายจาย จํานวน 22,020,550,000 บาท 

ลําดับท่ี หนวยงาน งบประมาณ (บาท) รอยละ 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 826,470,000 3.75 
2 กรมคุมประพฤติ 1,904,530,000 8.65 
3 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 569,710,000 2.59 
4 กรมบังคับคดี 998,490,000 4.53 
5 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 1,864,500,000 8.47 
6 กรมราชทัณฑ 11,577,670,000 52.58 
7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1,111,600,000 5.05 
8 สํานักงานกิจการยุติธรรม 182,700,000 0.83 
9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร 280,300,000 1.27 

10 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  2,516,710,000 11.43 
11 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 147,870,000 0.67 
12 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 40,000,000 0.18 
  รวม 22,020,550,000 100.00 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
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2.6 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

2.6.1  รายงานการเงินของกระทรวงยุติธรรมไมรวมกองทุนยุติธรรม  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1.  งบแสดงฐานะการเงิน  
รวมสินทรัพย 93,297,322,452.02 
   สินทรัพยหมุนเวียน 72,283,259,044.25 
   สินทรัพยไมหมุนเวียน 21,014,063,407.77 
รวมหนี้สินและสวนทุน 93,297,322,452.02 
   หนี้สินหมุนเวียน 72,653,441,855.45 
   หนี้สินไมหมุนเวียน 287,074,780.95 
   สวนของทุน 20,356,805,815.62 
2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  
รายไดรวม 28,045,970,687.59 
คาใชจายรวม 27,467,965,007.49 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธ ิ 578,005,680.10 

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก  
ท่ีมา : กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 

2.6.2  รายงานการเงินของกองทุนยุติธรรม  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1.  งบแสดงฐานะการเงิน  
รวมสินทรัพย 340,420,539.52 
   สินทรัพยหมุนเวียน 339,441,275.91 
   สินทรัพยไมหมุนเวียน 979,263.61 
รวมหนี้สินและสวนทุน 340,420,539.52 
   หนี้สินหมุนเวียน (2,965,060.79) 
   หนี้สินไมหมุนเวียน             - 
   สวนของทุน 343,385,600.31 
2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  
รายไดรวม 101,208,716.43 
คาใชจายรวม 37,083,410.57 
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธ ิ 64,125,305.86 

ท่ีมา : กองทุนยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
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3. วิธีการดําเนินงาน 
๑. สอบทานจากรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการและดานการเงินของกระทรวงยุติธรรม 

ไดแก การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานทางการเงิน 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีไดจากขอมูลตาง ๆ กับเปาหมายท่ีกําหนด 
3. สอบถามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดสอบทานการปฏิบัติงาน 

ดานตาง ๆ ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงไดรับความรวมมือและสนับสนุนดวยดีจากสวนราชการ 
โดยมีกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม และสํานักผูตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม เปนฝายเลขานุการ ทําหนาท่ีประสานงาน และรวบรวมขอมูลใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม  

 4. ขอคนพบและขอเสนอแนะ  

จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดานการบริหารจัดการและดานการเงิน ตามประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีขอคนพบและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

4.1  ดานการบริหารจัดการ 

(1) การตรวจราชการ 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
๑. การกําหนดแผนการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๑.๑  ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 
  การตรวจราชการกรณีปกติ ไดกําหนดประเด็น
การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร
กระทรวงยุตธิรรม ประกอบดวย 
  ๑) การอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
  ๒) การสรางความปลอดภัยในสังคม 
  ๓) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๔) การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๕) การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
  ๖) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   ๑.๒  ความครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 ไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีการตรวจราชการไวครบถวน 
ท้ังหนวยงานระดับกรมและหนวยงานในพ้ืนท่ีตามเขต
ตรวจราชการท่ีกําหนดไว ท้ัง ๑๘ เขต 
   ๑.๓  การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาลตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด  
  ๑) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม 
  ๒) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
๒. ผลการดําเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๒.๑  การรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ 
  ผลการตรวจในพ้ืนท่ีภาพรวมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ไดลงพ้ืนท่ีครบทุกจังหวัด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
 รอบท่ี ๑/๒๕๕๙  ตรวจราชการกรณีปกติ จํานวน 
๗๐ จังหวัด คิดเปนรอยละ ๙๒.๑๑ และตรวจราชการ
รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๘ จังหวัด ไดแก 
จังหวัดสตูล นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุร ี
ระยอง ชลบุรี และขอนแกน  
 รอบท่ี ๒/๒๕๕๙  ตรวจราชการกรณีปกติ จํานวน 
๒๑ จังหวัด คิดเปนรอยละ ๒๗.๖๓ และตรวจราชการ
รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๓ จังหวัด ไดแก 
จังหวัดนครสวรรค ระยอง และชลบุรี 

 ผลการตรวจราชการกรณีปกต ิมีดังนี้ 
 ๑) ผลการตรวจราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม หนวยงานใหความสําคัญ
และเรงดําเนินการขับเคลื่อนแผนงาน /โครงการตามนโยบาย
สําคัญเรงดวนในดานตางๆ ท้ัง ๖ ดาน ซ่ึงสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานท้ังภายใน
กระทรวงยุติธรรม และในพ้ืนท่ี ผต.ยธ. เห็นควรใหมีการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒) การใชจายงบประมาณ หนวยงานสวนใหญ
สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 ๓) การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด หนวยงานสวนใหญสามารถปฏิบัติงานไดตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด อนึ่ง ผูตรวจราชการกรมไดมีการเรงรัด
ติดตามดวยอีกทางหนึ่ง 
 โดยรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
 ๑) ดานการอํานวยความยุติธรรมเพื ่อลด
ความเหล่ือมลํ้า  

สํานักงานยุ ติธรรมจังหวัดมีการดําเนินการ
ใหบริการประชาชนในดานตางๆ เชน การรับคําขอความ
ชวยเหลือดานกองทุนยุติธรรม การรับคํารองในการให
ความชวยเหลือประชาชนตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย คาชดเชยและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และแกไขเพ่ิมเติม การใหคําปรึกษาทางดาน
กฎหมาย การรับเรื่องรองเรียนรองทุกข การไกลเกลี่ย
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
ระงับขอพิพาท ซ่ึงสํานักงานยุติธรรมจังหวัดไดมีการจัด
โครงการประชาสัมพันธเ กี ่ยวกับบทบาท ภารกิจ    
ใ ห ประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่ องในชองทาง           
ท่ีหลากหลาย เชน บรรยายใหความรูดานกองทุนยุติธรรม
ในการเปดศูนยยุติธรรมชุมชน ลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ
รวมกับหนวยงานราชการและเครือขายยุติธรรมชุมชน     
ใหความรูดานกฎหมายผานรายการวิทยุ  เครือขาย
ออนไลน เปนตน ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 ๑.๑) ผลการดําเนินงานดานกองทุนยุติธรรม               
สวนใหญหนวยงานสามารถบริหารจัดการสํานวนไดตาม
มาตรฐานระยะเวลา แตมีบางหนวยงานไมสามารถ
ดําเนินการไดตามมาตรฐานระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ไมมี
สํานวนคดีท่ีขาดอายุความ และสาเหตุท่ีทําใหการบริหาร
จัดการสํานวนเกินมาตรฐานระยะเวลา ไดแก บางสํานวน
มีความซับซอน คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
ประจําจังหวัดจึงมีมติใหฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบ 
และแสวงหาขอเท็จจริงเ พ่ิมเติม เ พ่ือเปนขอมูลให
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหความชวยเหลือในการ
ประชุมคราวถัดไป การยื่นคําขอรับการสนับสนุนกองทุน
ยุติ ธรรมไมสอดคลอง กับการประชุมพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ และการขอความอนุเคราะหขอมูล
เอกสารจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความลาชา  
 การติดตามหลังการชวยเหลือผูไดรับการสนับสนุน
เงินกองทุนยุติธรรมดานการประกันตัวไมพบพฤติกรรม
การหลบหนี  ส วนใหญหนวยงานสามารถติดตาม
เงินกองทุนยุติธรรมคืนไดครบถวน มีบางจังหวัดยังไม
สามารถติดตามเงินคืนได เนื่องจากศาลสั่งใหจําเลย
จายเงินแกโจทก (ผูขอ) ไมไดสั่งใหคืนเงินแกกองทุน
ยุติธรรมแตผู ขอยัง เพิกเฉยไมยอมคืน เงินดังกลาว 
บางสํานวนศาลสั่งใหจําเลย (คูกรณี) ชําระคาธรรมเนียมศาล
และคาทนายความใหโจทก (ผูขอรับเงินกองทุนยุติธรรม) 
แตจําเลยไมนําเงินมาวางศาลตามคําพิพากษา ทําใหโจทก
ไมสามารถนําเงินมาคืนกองทุนยุติธรรมได ท้ังนี้ สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดไดดําเนินการติดตามแลว เพ่ือลดภาระการ
ติดตามเงินคืนจากผูไดรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม 
ในทางปฏิบัติสํานักงานกองทุนยุติธรรมควรหารือรวมกับ
สํานักงานศาลยุติธรรมเก่ียวกับแนวทางการคืนเงินประกันตัว
และคาธรรมเนียมศาลใหแกกองทุนยุติธรรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
-  สํานักงานกองทุนยุติธรรมควรหารือรวมกับ
สํานักงานศาลยุติธรรมเก่ียวกับแนวทางการคืน
เงินประกันตัวและคาธรรมเนียมศาลใหแกกองทุน
ยุติธรรมโดยตรง เพ่ือปองกันมิใหมีการสั่งคืนเงิน
ของกองทุนยุติธรรมใหกับโจทก และลดภาระใน
การติดตามเงินคืนจากผู ไดรับการสนับสนุน
เงินกองทุนยุติธรรม  
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
หลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุน

ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยังไมไดรับ
คู มือการปฏิบัติ งานท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ดังกลาว สงผลตอการปฏิบัติงานที่ยุงยากของเจาหนาท่ี
ในสวนภูมิภาค 
 ๑.๒) ผลการดําเนินงานดานการจัดตั้ ง ศูนย
ยุติธรรมชุมชน  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแหงไดเรงรัด
ดําเนินการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนใหครบตามเปาหมาย
ท่ีกระทรวงกําหนด ซ่ึงในจังหวัดท่ีชุมชน มีความเขมแข็ง 
ก็จะไดรับการตอบรับและขับเคลื่อนงานเปนอยางดี แตจาก
การตรวจราชการกลับพบปญหาท่ีสําคัญ คือ เม่ือจัดตั้งศูนย
ยุติธรรมชุมชนแลว สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยังไม
สามารถติดตามการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน  
ไดครบถวน เนื่องจากขาดแผนการติดตามประเมินผล   
การปฏิบัติงาน และงบประมาณในการติดตามการ
ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนไมเพียงพอ อีกท้ัง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดบางแหงไมมีรถยนตท่ีใชในการ
เดินทาง และขาดอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีจะติดตามการ
ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน เพ่ือใหการดําเนินงาน  
มีความตอเนื่อง สํานักงานยุติธรรมจังหวัด กรรมการ
ประจําศูนยฯ และกระทรวงยุติธรรม ควรรวมกันวางแผน
สรางรูปแบบในการขับเคลื่อนการทํางานของศูนยยุติธรรม
ชุมชน และจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนกรอบ
การปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ี ในระยะการเริ่มตนการ
ดําเนินการของศูนยฯ ควรเรงรัดใหสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรรมการศูนย
ยุติธรรมชุมชนในดานตางๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินงาน
ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓) การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย
และจําเลยในคดีอาญา พบวา การพิจารณาใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกผู เสียหายและจําเลยในคดีอาญาของ
คณะอนุกรรมการฯ สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค
มีความลาชา เนื่องจากตองรับผิดชอบพ้ืนท่ีหลายจังหวัด 
และในปจจุบันพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ซึ ่ง เ พิ ่ม อํานาจของคณะกรรมการในการมอบอํานาจ
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน คาทดแทนหรือคาใชจาย
ใหแกคณะอนุกรรมการฯ ได ซ่ึงกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

-  สํานักงานกองทุนยุติธรรมควรเรงรัดการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
-  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ยุติ ธรรมจั งหวัด  จึ ง ใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงาน ดั้งนี ้

1) สํานักงานยุติ ธรรมจั งหวัดควรเ ก็บ
รวบรวมขอมูลสถิติการดําเนินงาน ใหเปนระบบ 
แยกหมวดหมู เพ่ือความสะดวกในการนําไปใช
ประโยชนดานการพัฒนางานตอไป 

2) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดควรมีแผน
กํากับ ติดตาม ประเมินผล โดยกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลท่ีชัดเจน 

3) ควรประชาสัมพันธบทบาทภารกิจของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอยางตอเนื่อง โดยใชสื่อ
ประชาสัมพันธท่ีเปนภาษาทองถ่ินหรือประเพณี
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีนั้น ๆ มาประยุกตใช และเพ่ิม
ชองทางประชาสัมพันธโดยใชสื่อขององคกร
ปก ค ร อ งส ว น ท อ ง ถ่ิ น  ซ่ึ ง มี ช อ งท า ง แ ล ะ              
สื่อประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ เชน วิทยุชุมชน 
เคเบิ้ลทีวี วารสารชุมชน เปนตน เพ่ือใหเขาถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
-  สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค 
และเจาหนาท่ีคุมครองสิทธิและเสรีภาพในจังหวัด 
ควรเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ในการใหความ
ชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
จะมีการกระจายอํานาจไปยัง ๑๙ จังหวัด ท่ีเปนท่ีตั้งของ
ศูนยประสานราชการกระทรวงยุติธรรมเขต (ศป.ยธ.เขต) 
เพ่ือลดความลาชาในการพิจารณา  
 ๑.๔) หนวยงานสังกัดกรมบังคับคดี มีการดําเนินงาน
เพ่ืออํานวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ําตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน ไดแก การบังคับคดีแพง การวางทรัพย 
การผลักดันทรัพยสิน การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท และ
การชวยเหลือหนี้สินเกษตรกรท่ีอยูระหวางการบังคับคดี 
จากการตรวจราชการพบวาสามารถดําเนินงานไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนี้กรมบังคับคดีไดมีการเพ่ิม
ชองทางในการขายทอดตลาดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจายในการขาย
ทอดตลาดแกประชาชน ซ่ึงเปนการสรางการเปลี่ยนแปลง
ระบบการขายทอดตลาดที่สําคัญของกรมบังคับคดี 
โดยเริ ่มทดลองใชใน ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา 
เชียงใหม นครราชสีมา และขอนแกน 
 ๒) ดานการสรางความปลอดภัยในสังคม  
มีผลดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๒.๑) หนวยงานสังกัดกรมราชทัณฑ  สามารถ
ดําเนินการเพ่ือสรางความปลอดภัยในสังคมไดอยาง
เหมาะสม เชน การดําเนินงานตามนโยบาย ๕ กาวยาง
แหงการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ มีการดําเนินงานท้ังดาน
การควบคุมปราบปรามยาเสพติด โทรศัพทมือถือ และ
สิ่งของตองหามในเรือนจํา การจัดระเบียบเรือนจํา การฝก
ระเบียบวินัยผูตองขัง การอบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธิ 
และการสรางการยอมรับจากสังคม ซ่ึงการดําเนินงานตาม
นโยบายดังกลาว สงผลดีตอภาพลักษณของเรือนจํา            
ท่ัวประเทศในทิศทางท่ีดีและเห็นผลเปนรูปธรรม แต
อยางไรก็ตาม ในดานการสรางการยอมรับจากสังคม พบวา 
แมวาแตละหนวยงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
แตยังไมสามารถทําใหสังคมยอมรับผูตองขังท่ีพนโทษ
กลับไปดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข  
 ๒.๒) หนวยงานสังกัดกรมคุมประพฤติ  มีการ
ดําเนินการแกไขฟนฟูผูถูกคุมประพฤติ และสงตอขอมูล
ผูกระทําความผิดไปยังอาสาสมัครคุมประพฤติ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหชวยสอดสองดูแลพฤติกรรมและ
ใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกผูกระทําผิด เพ่ือใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข  
อีก ท้ั ง  หน วยงานได เ ร ง รัดการสรรหาและแต ง ตั้ ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  กรมราชทัณฑ ควรสรางรูปแบบการดําเนินงาน
ท่ีสามารถสรางความยอมรับใหแกสังคม โดยเนน
เรื่องการสรางแรงจูงใจของผูตองขังในการ
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย การปรับแนวความคิด   
การสรางแรงบันดาลใจ รวมไปถึงการหาสถาน
ประกอบการมารองรับการทํางานของผูตองขัง  
ท่ีไดรับการปลอยตัว เพ่ือใหผูตองขังเกิดแรง
กระตุนท่ีจะเริ่มตนดําเนินชีวิตใหมอยางม่ันคง 
-  การเตรียมตัวกอนปลอยผูตองขังท่ีพนโทษ 
ในทางปฏิบัติเ พ่ือเตรียมการรองรับภายหลัง   
การปลอยตัวผูตองขังใหชุมชนเกิดการยอมรับ 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ 
ควรบูรณาการรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
ไดแก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําชุมชน  
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
อาสาสมัครคุมประพฤติใหครบทุกตําบลตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 ๒.๓) หนวยงานสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน  มีการใชระบบการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและ
เยาวชนเฉพาะรายแบบไรรอยตอ (Individual Routing 
Counselor : IRC) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดีมาก เปนการใหคําปรึกษา
และจัดทําแผนการดําเนินชีวิต (life plan) และติดตาม
ภายหลังปลอยเปนระยะเวลา ๑ ป แตอยางไรก็ตาม 
การดําเนินการในเรื่องดังกลาวตองใชนักจิตวิทยาและนัก
สังคมสงเคราะหจํานวนมาก 
 ๓)  ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
มีผลดําเนินงาน ดังนี้ 
 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด     
ไดสนับสนุนการจัดซ้ือเครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท 
(Jammer) และเครื่องดักฟงโทรศัพท (Intercept) แกเรือนจํา 
เ พ่ือใชในการตรวจจับสัญญาณโทรศัพท มือถือและ
เครื่องมือสื่อสาร และขยายผลในการจับกุมและปองกัน
การใชเรือนจําเปนฐานสั่งการยาเสพติด แตเนื่องจาก
เครื่องมือดังกลาวบางแหงมีการชํารุดและตองไดรับการ
บํารุงรักษา  
 หนวยงานสังกัดกรมราชทัณฑ  มีการดําเนินการ
ปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติด โดยไดกําหนด
เปนหนึ่งในนโยบาย ๕ กาวยางแหงการเปลี่ยนแปลง
ราชทัณฑ และมีการดําเนินการดังนี ้
 - การปองกัน ไดแก ติดตั้งรั้วตาขายบนสันแนว
กําแพงเรือนจําเพ่ือปองกันการโยนสิ่งของขามกําแพง             
การติดต้ังกลองวงจรปดท้ังภายในและภายนอกเรือนจํา 
และตั้งสายขาวเฝาระวังคอยหาขาว 
 - การปราบปราม ไดแก การตรวจคนจู โจม             
ท้ังตรวจคนปกติเปนประจําทุกวัน และมีการตรวจคนกรณี
พิเศษโดยการสนธิกําลังเจาหนาท่ีตํารวจภูธร เจาหนาท่ี 
ตชด. เจาหนาท่ีอาสาสมัคร และเจาหนาท่ีของเรือนจํา 
รวมท้ังการสุมตรวจปสสาวะผูตองขังเพ่ือตรวจหาสารเสพติด 
การบําบัดยาเสพติด ไดแก จัดโครงการชุมชนบําบัด จัดอบรม
โปรแกรมแกไขฟนฟูผูตองขังยาเสพติด (ผูคารายยอย) 
และการอบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธ ิ
 หนวยงานสังกัดกรมคุมประพฤติ  มีการดําเนินการ
เพ่ือเปนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เชน จัดอบรม 
ประชาสัมพันธ และรณรงคใหความรูดานยาเสพติด     

-  กรมพินิจและคุ มครอง เด็กและเยาวชน 
ควรพิจารณาเพ่ิมกรอบอัตรากําลังมารองรับ 
การดําเนินงาน สําหรับปญหาการกอจลาจล    
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน พบวา 
เจาหนาท่ีสวนใหญยังขาดทักษะในการควบคุม
ก า ร จ ล า จ ล  ซ่ึ ง ส ง ผ ล ทํ า ใ ห ก า ร ค ว บ คุ ม
สถ านกา รณ ไ ม มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ เท า ท่ี ค ว ร        
กรมพินิจฯ จึงควรจัดหลักสูตรการฝกอบรม    
ดานการควบคุมเด็กและเยาวชนและการเผชิญ
เหตุจลาจลแกเจาหนาท่ีใหมีความพรอมในการ
ควบคุมการจลาจล และเผชิญเหตุอยูเสมอ 
 
-  สํานักงาน ป.ป.ส. ควรพิจารณาสนับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ซ อ ม บํ า รุ ง เ ค รื่ อ ง มื อ            
ตัดสัญญาณโทรศัพท (Jammer) และเครื่อง   
ดักฟงโทรศัพท (Intercept) แกเรือนจํา 
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แกครอบครัวผูกระทําผิดและประชาชนท่ัวไป การลงพ้ืนท่ี
สอดสองผูกระทําผิด จัดสงคดีใหอาสาสมัครคุมประพฤติ
ดําเนินการเพ่ือติดตามสอดสองผูเขารับการบําบัดฟนฟู 
เปนตน ท้ังนี้ การดําเนินงานตามโปรแกรมบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ภาคีเครือขายตางๆ โดยไดนําอาสาสมัครคุมประพฤติ/
เครือขายยุติธรรมชุมชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 หนวยงานสัง กัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก     
และเยาวชน  มีการดําเนินการเพ่ือเปนการปองกัน          
และปราบปรามยาเสพติด ไดแก จัดกิจกรรมเชิงรุก 
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาและองคกรเครือขายในชุมชน ในการปองกัน
ปญหาพฤติกรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
โครงการ ๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา และมีการตรวจคน 
ตรวจปสสาวะเด็กและเยาวชนแรกรับทุกราย มีการตรวจคน
จูโจม เพ่ือหายาเสพติดและสิ่งของตองหามในหองควบคุม
เด็กและเยาวชน มีจุดรับฝากสิ่งของตองหามท่ีชัดเจน 
 จากการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ของหนวยงานสังกัดกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย 
พบวา มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 
ท้ังในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ได อย า งดี  แตอย าง ไร ก็ตามระบบการบําบัดฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมมีผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม 
และพบวาผูผานการบําบัดฯ ยังมีพฤติกรรมหวนกลับมา
เสพซํ้า เนื่องจากหนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจดาน
พัฒนาพฤตินิสัยยังขาดบุคลากรท่ีมีองคความรู เครื่องมือ 
งบประมาณ และสถานที่ในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด จึงเห็นควรใหหนวยงานท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป 
 ๔) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 
 หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ
หน วยงาน มีการแต งตั้ งคณะทํางานปอง กันและ
ปราบปรามการทุจริต และแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการ
ปอง กันและปราบปรามการ ทุจริ ต ในการประชุ ม

-  เห็นควรจัดโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน อีกท้ังเด็กและเยาวชนท่ีไดรับ
การคัดกรองการใชยาและสารเสพติดสําหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานควบคุม ท้ังกลุมเสี่ยง กลุมเสพ 
และกลุมติดใหไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
ยาเสพติด ตามโปรแกรมการจัดกิจกรรมการแกไข
และฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนทุกราย 
-  เห็นควรพิจารณาเรื่องผูเสพยาเสพติดเปนผูปวย 
ที่จะตองเขารับการบําบัดรักษาอยางจริงจัง 
ในระดับชาติแทนการลงโทษจําคุก สงผลใหคน         
ลนคุก ซ่ึงไดเคยมีรายงานของ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงยุติธรรมเสนอตอผูบริหารระดับสูง    
ไปแลว ๒ ครั้ง จึงควรนํามาทบทวนอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยงานควรเนนกิจกรรมเชิงรุกในการให
ความรูในเชิงลึกวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนผลเสีย
ตอตัวเอง ครอบครัว และสังคมอยางไร อีกท้ัง
สรางความเสียหายใหกับประเทศชาติอยางไร 
โดยเนนการปลูกจิตสํานึกใหเกิดความเกรงกลัว
ตอบาป (หิ ริ โอตัปปะ) ให เ กิด ข้ึนในใจของ
เจาหนา ท่ีทุกคนในองคกร อีกท้ังมีการเชิดชู
เกียรติผูท่ีทําความดี โดยการประกาศเกียรติคุณ
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ประจําเดือน ซ่ึงสวนใหญเปนกิจกรรมเชิงสัญลักษณ 
เพ่ือใหเกิดผลในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
อยางจริงจัง  
 ๕) ดานการปองกัน และปราบปราม-
อาชญากรรมพิเศษ 
 ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ  มีเรื่องสืบสวนและ
สอบสวนท่ีตองดําเนินการจํานวนมาก อีกท้ังมีความ
ยุงยากซับซอน มีบุคคลเขามาเก่ียวของจํานวนมาก ซ่ึง
สวนใหญเรื่องท่ีดําเนินการเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนมานานแลว 
ยากแกการแสวงหาพยานหลักฐาน จึ ง ทํ า ใหการ
ดําเนินการไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

หนวยงานสังกัดกรมราชทัณฑ  ไดประสานงาน
ขอมูลผูตองขังรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเฝาระวัง
ผูตองขังรายสําคัญรวมกัน เชน สํานักงาน ป.ป.ส. 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 
 ๖) ดานการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ 
 เนื่องจากหนวยงานในพ้ืนท่ีเปนหนวยปฏิบัติ     
จึงไมมีภารกิจในการพัฒนากฎหมาย ผูตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรมไดใหขอแนะนําแกหนวยงาน คือ หากมี
กฎหมายหรือระเบียบใดท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ขอใหแจงไปยังหนวยงานตนสังกัดเพ่ือ
รวบรวมขอมูลเสนอตอกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณา
เสนอแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวตอไป 
 ๗)  กา ร ใช ร ะบบศู นย แลก เป ล่ี ยนข อ มูล
กระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) 
 สวนราชการในสังกัดกลุมภารกิจดานพัฒนา              
พฤตินิสัย ไดสงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการใช
ประโยชนจากขอมูลผูกระทําผิดผานระบบศูนยแลกเปลี่ยน
ขอมูลกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปยังหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคทราบแลว แตยังมีบางหนวยงานยังไมไดใช
ระบบดังกลาวในการปฏิบัติงานเนื่องจากขอมูลในระบบ
ไมครบถวน การใชระบบอินเตอรเน็ตไมเปนระบบเดียวกัน 
ทําใหเกิดความไมเสถียรในการใชงาน การมอบสิทธิในการ
เขาใชงานของบุคคลท่ีรับผิดชอบมีความลาชา ขาดการ
อบรมความรูการเขาใชงานระบบอยางท่ัวถึง  
 
 
 

หรือมอบโลใหเปนตัวอยางท่ีดีขององคกร และ
เครงครัดเอาจริงเอาจังกับการลงโทษผูกระทําผิด
เพ่ือไมใหเปนเยี่ยงอยางของคนในองคกรตอไป 
-  เห็นควรใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณา
ทบทวนการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดใหเหมาะสม
และสอดคลองกับความเปนจริง เพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทําคดี และเปนการสราง
ความเชื่อม่ันใหแกประชาชน 
- เห็นควรใหมีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และฐานขอมูลในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
ท่ีรวดเร็ว ทันการณ และเชื่อถือได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  เห็นควรใหกรมในกลุ มภารกิจดานพัฒนา 
พฤติน ิส ัย  ต องม ีการข ับ เคลื ่อนระบบ DXC 
อย า ง จริ งจั ง ท้ั งระบบ และเชื่ อมโยงไปยั ง
หนวยงานในสวนภูมิภาค เพ่ือใชขอมูลรวมกัน  
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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๒.๒ การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ

เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลตามท่ีสํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนด 
 ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มีดังนี้ 
 ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมรวมกับผูตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวง
อ่ืน ตรวจติดตามนโยบายสํา คัญของรัฐบาล ไดแก 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
เก่ียวกับมาตรการดังกลาว และผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ไดสรุปปญหาและขอเสนอแนะในการ
ตรวจราชการเสนอตอนายกรัฐมนตรีแลว 
 โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจเปนนโยบายสําคัญ
เรงดวนของรัฐบาล ระยะเวลาในการดําเนินโครงการตางๆ 
มีคอนขางนอยและถูกจํากัดดวยข้ันตอนในการดําเนินงาน 
ซ่ึงแตละหนวยงานสามารถขับเคลื่อนและผลักดันการ
ดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได 
จึงเปนการดําเนินโครงการท่ีสามารถสนองนโยบายของ
รัฐบาลไดเปนอยางดี  
 การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดลอม นับวา
เปนเรื่องสําคัญท่ีทุกหนวยงานและทุกองคกรจะตองเขามา
ใหความสําคัญ เริ่มตนตั้ งแตภาคครัวเรือนจนไปถึง
ภาคอุตสาหกรรม จากการรับฟงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นนี้พบวา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแตละ
พ้ืนท่ี แตละทองถ่ินมีรูปแบบการบริหารงานท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีไดรับก็จะมีบริบทท่ีแตกตางกัน
ออกไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เห็นควรดําเนินการดังนี ้

1)  ภายหลั งจากการ ดํา เนิน โครงการ    
และเบิกจายงบประมาณเสร็จสิ้นแลว จะเริ่มเขาสู
กระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก เพ่ือใหการดําเนิน
โครงการของจั งหวัด เ กิดผลสัมฤทธิ์ และ มี
ประสิทธิภาพสู งสุด  สํ านักงานจั งหวัดและ
หนวยงานอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดท่ีเก่ียวของกับ 
การดําเนินโครงการ ควรรวบรวมขอมูลและ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น โครงการใน ข้ันตอน 
ดังตอไปนี ้

1.1) หากประชาชนมีการรองเรียน
เก่ียวกับการดําเนินโครงการ หรือไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการของรัฐ หนวยงานในจังหวัด
ควรเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาใหทันทวงที 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่ประชาชนไดรับ 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของจังหวัด
และการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได 

1.2) ควรตรวจสอบเอกสารประกอบ 
การดําเนินโครงการใหมีความถูกตองเรียบรอย 
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ โดยผูวา
ราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัด       
ท่ีไดรับมอบหมาย อาจแตงต้ังหรือมอบหมาย
เจาหนา ท่ี ท่ี มีความชํานาญในการตรวจสอบ
เอกสารการจัดทําโครงการและการเบิกจาย
งบประมาณเขามารวมตรวจสอบและแลกเปลี่ยน
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ขอมูลและใหความชวยเหลือสํานักงานจังหวัด
หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการ
สรุปผลการจัดทําโครงการ ในภาพรวมของจังหวัด 

2)  การดําเนินโครงการตาง ๆ หากมีทรัพยสิน 
หรือผลผลิตเกิดข้ึน ควรมีการจัดทําทะเบียน
ทรัพยสินและบัญชีควบคุมการใชสอยใหถูกตอง
และชัดเจนตามระเบียบของทางราชการ รวมไปถึง
การใชประโยชนจากทรัพยสินใหเกิดความคุมคา
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

3)  การดําเนินโครงการตามนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจของร ัฐบาลที ่จ ังหว ัดและทอง ถิ ่น  
เปนผูดําเนินการนั้น ควรมีการวิเคราะหประเมินผล 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของนโยบาย 
เพ่ือสามารถนําผลการวิ เคราะหมาจัดทําเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงและพัฒนา
ตอยอดการดําเนินโครงการใหดี ข้ึนตอไป ท้ังนี้ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตองใหความสําคัญ   
และระมัดระวังเรื่องของผลประโยชนทับซอน     
ในการเลือกผูประกอบการเขามาดําเนินโครงการดวย 

-  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม 
เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 

1)  เห็นควรเสนอใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีนําเสนอเรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดลอม เปนนโยบายหลักและสําคัญ
ท่ีควรจะตองผลักดันในระดับประเทศ และมีการ
ขับเคลื่อนแบบองครวม มากกวาจะผลักภาระให
หนวยงานในทองถ่ินหาวิธีบริหารจัดการขยะเอง 
โดยรัฐบาลควรจัดตั้งหนวยงานจากสวนกลางหรือ
ทีมงานเฉพาะกิจท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเชิงลึก
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 
ไดแก  ด านเทคโนโลยี  ด าน พ้ืน ท่ี  และดาน
สิ่งแวดลอม เขามาดูแลและบริหารจัดการเปน
ภาพรวมของประเทศ เนื่องจาก ในปจจุบัน
รั ฐบาลมอบหมายใหหน วยงาน ในท อง ถ่ิน
ดําเนินการบริหารจัดการขยะเอง โดยยังไมมีการ
กําหนดรูปแบบและการดําเนินการท่ีชัดเจน         
ทําใหบางแหงสามารถบริหารจัดการ ในพ้ืนท่ีได
ในระดับหนึ่งเทานั้น 
 



-17- 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
2)  การออกเทศบัญญัติเก่ียวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมยังมีความลาชา 
ผูตรวจราชการฯ ไดเสนอแนะทองถ่ินจังหวัดควร
มีตัวอยางรางเทศบัญญัติ/ขอบังคับเก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

3)  ควรเตรียมสถานท่ีสําหรับท้ิงขยะติดเชื้อ
รองรับในชุมชน ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ควรกําหนดมาตรฐานรถยนตสวนบุคคล รถเก็บ
ขยะเอกชน ท่ีใชสําหรับขนขยะติดเชื้อใหชัดเจน 
และไมควรใชท่ีดิน สปก. เปนท่ีท้ิงขยะ ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอการทํามาหากินของชาวบาน 
ท้ังนี้การจัดการขยะมูลฝอยตองมีการบูรณาการ
รวมกันกับทุกภาคสวน และตองมีหนวยงานหลัก
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภ ท  
และ เ ร ง ดํ า เ นิ น ก า ร โ ดย เ ร็ ว  ข ย ะ ติ ด เ ชื้ อ  
ขอใหสาธารณสุขจังหวัดกํากับดูแลในการจัดเก็บ
และการขนสงไปกําจัดอยางเครงครัด รวมท้ังให
ความรูแกประชาชนดวย 

4)  การรวมขยะอันตรายและขยะท่ัวไป   
ไวแหงเดียวกันนั้น จะไมสอดรับกับมาตรการ  
การรณรงคคัดแยกขยะ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงควรใหความสําคัญในการจัดเก็บและ
คัดแยกขยะใหถูกวิธีโดยมีการกําหนดวัน เวลา 
จัดเก็บขยะแตละประเภทใหชัดเจน เพ่ือใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยตอ
สุขภาพของประชาชนในบริเวณดังกลาวดวย 

5)  สวนราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ขยะและแหลงท่ีเกิดขยะ (ตนเหตุ) ควรมีการ
ประชุมกลุมยอยในการรับฟงความคิดเห็นและ
ความตองการของทุกภาคสวน ในเรื่องการจัดการ
ขยะในจังหวัด  เ พ่ือเสนอความคิดเห็นและ
แนวทางในการขับเคลื่ อนการแก ไขปญหา          
ในระยะตอไป 
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(2) การตรวจสอบภายใน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  

หนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่มีการทบทวนหรือปรับปรุงแกไข 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สํานักงาน
กิจการยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
2. แผนการตรวจสอบภายในประจําป  

การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหนวยตรวจสอบภายในของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระบุวาไดมีการ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ พรอมท้ัง
เสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
2559 อยางไรก็ตาม แผนการตรวจสอบภายในประจําป
สวนใหญระบุไมชัดเจนใหครอบคลุมประเภทงานตรวจสอบ
ท้ัง 6 ดาน ไดแก การเงิน (Financial Auditing) การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การปฏิบัติงาน 
(Operational Auditing) การดําเนินงาน (Performance 
Auditing)  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Auditing)  และการบริหาร (Management Auditing) ซึ่ง
หนวยงานสวนใหญไมไดกําหนดใหมีการตรวจสอบดาน
เทคโนโลยีสารเทศและการบริหาร  
3. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน  

หนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม สวนใหญมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 อยางไรก็ตาม หลายหนวยงานไมพบวาไดมี
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
กับแผนการตรวจสอบภายในวาไดมีการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบครบถวนหรือไม รวมท้ังไมได
สรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 
4. การสอบทานรายงานผลตรวจสอบภายใน 

จากการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ของหนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม พบวา มีการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบท่ีมีขอตรวจพบและขอเสนอแนะ และเสนอ
รายงานใหผูบริหารและหนวยรับตรวจทราบ สรุปดังนี้ 

 

-  เ พ่ือให เปนไปตามหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 
ท่ีกําหนดใหงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 
สามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เห็นควร
ใหหนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการ      
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดําเนินการ ดังนี้ 

1.  หนวยตรวจสอบภายในทุกแหง ควรพิจารณา
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในให เปน
ปจจุบันทุกป พรอมท้ังนํา เสนอการทบทวน
ดังกลาวใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในใหหนวยงานของสวนราชการทราบท่ัวกัน 

2.  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป ควรพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการ ดังนี้ 

2.1  เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบ ควรจัดทําและเสนอรายงาน
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
อยางเปนลายลักษณอักษร  

2.2  เพ่ือควบคุมใหมีการตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจสอบไดครบถวน 
ทุกประเภทของงานตรวจสอบ ควรระบุหรือ
จําแนกประเภทงานตรวจสอบใหชัดเจนไวใน
แผนการตรวจสอบภายในประจําป วาแตละเรื่อง
ท่ีตรวจสอบเปนงานตรวจสอบประเภทใด  

2 .3  เ พ่ื อดํ า เนิ นการตามนโยบาย 
Justice 4.0 เห็นควรพิจารณาใหมีการตรวจสอบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)  

3. การสรุปผลการปฏิบัติงาน ควรจัดทํา
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป ดังนี้ 

3.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบรายไตรมาส และเสนอตอหัวหนา 
สวนราชการ เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เปนระยะ และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหการปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด (ถามี) 
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4.1 การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

การตรวจสอบพบขอบกพรองของการปฏิบัติงาน 
โดยท่ัวไปเกิดจากการขาดความละเอียดรอบคอบ และ  
ไมถือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
เชน ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2551 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
ขอบังคับเฉพาะเรื่องของหนวยงาน เปนตน  

อยางไรก็ตาม ขอบกพรองของการปฏิบัต ิงาน 
ดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ผูตรวจสอบภายใน
ไดใหขอเสนอแนะไวในรายงานผลการตรวจสอบ รวมท้ัง
ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบดังกลาว จึงเปนประโยชนแกหนวยงาน
ในการนําขอเสนอแนะจากการตรวจสอบไปใชแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

4.2 การตรวจสอบดานการดําเนินงาน  
สวนใหญพบวา การวัดผลดานการดําเนินงาน 

และการใชจายงบประมาณของแตละโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนการใชจายยังไมชัดเจน 
ไมเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายท่ีกําหนด การบริหาร
และเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงานและไม
สอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงค ท้ังนี้ ผูตรวจสอบ
ภายในไดรายงานผลการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน 

3.2 รายงานสรุปผลการปฏิบั ติ งาน
ตรวจสอบประจําป  และ เสนอตอหัวหนา 
สวนราชการ เพื ่อใหทราบถึงความครบถวน 
ของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป และผลสัมฤทธิ์ของงานตรวจสอบ 
รวมท้ังเผยแพรสวนท่ีเปนสาระสําคัญใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการ 

 

(3) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
จากการสอบทานรายงานการควบคุมภายใน 

ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีจัดทําข้ึน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย 
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ไดแก รายงานการติดตามผลการดําเนินการตามแผน 
การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 งวด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 สรุปผล
การสอบทานและประเมินผลในภาพรวม พบวา 

-  เพ่ือใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
มีการปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มีความครบถวน รวมท้ังมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่ ง ข้ึน เห็นควรพิจารณาให
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ฝายบร ิหารควรให ความสําค ัญ และ
กําก ับดูแลให มีการนําระบบการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงที่เปนมาตรฐานสากลมาใช
ท่ัวท้ังองคกร 
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1. การประเมินผลการควบคุมภายใน  

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) 
สวนราชการไดระบุขอบเขตการควบคุมภายใน และ
สรุปผลประเมินระบบการควบคุมภายในวาเปนไปตาม
วิธีการท่ีไดกําหนด มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน กรณีท่ีมีจุดออน ไดระบุถึงจุดออน
ที่พบ ซึ่งบางสวนราชการยังคงพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
ซํ้าเชนเดิมกับปงบประมาณกอน การใหความเห็นในรายงาน
มีความสอดคลองกับรายงานการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) และแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) โดยมีหัวหนาสวนราชการ
เปนผูลงนามในรายงาน  
2. การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  

การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.2) สวนราชการไดสรุปวิเคราะหองคประกอบ
ของการควบคุมภายในครบถวนทั้ง 5 องคประกอบ 
ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผล ในภาพรวมไดสรุปผลการประเมิน
โดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายในวามีความ
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
แต ในบางกิจกรรม/กระบวนงานยังพบจุดออนท่ี มี
นัยสําคัญ ซ่ึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในไวแลวในรายงาน 
3. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ 
ไดระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีพบ
จุดออนหรือความเสี ่ยง วัตถุประสงคของการควบคุม 
การรายงานจุดออนหรือความเสี่ยงท่ีพบมีความครบถวน 
ระบุไวไดอยางสอดคลองเหมาะสม การกําหนดวิธีการ
ปรับปรุงการควบคุม ผูรับผิดชอบและกําหนดเวลาแลวเสร็จ 
มีความชัดเจนสอดคลองกับจุดออนและความเสี่ยงท่ีพบ 
4. ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

สวนราชการมีการสรุปวิเคราะหความเสี่ยงและ
กําหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แตพบวา 
สวนราชการบางแหงไมไดวิเคราะหความเสี่ยงและกําหนด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในใหครอบคลุมทุก
ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรสําคัญของสวนราชการ 
รวมท้ังการกําหนดวัตถุประสงคและการระบุความเสี่ยง 

2. ฝ ายบริหารต อ งจั ด ให มี การติ ดตาม
ประเมินผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดไว โดยติดตามประเมินผลท้ังใน
ระหวางการปฏิบัติงานและกรณีเปนรายครั้ง 
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3. สวนงานยอยในแตละสังกัดสวนราชการ 
ควรกําหนดและระบุความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญ
ของกิจกรรมการดํา เนินงานไวในแผนการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจน  

4. กําชับใหทุกสวนงานยอยดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว 
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

5. บุคลากรของทุกสวนงานยอย ควรทบทวน
วิธีการควบคุมภายในให เปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหการควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไข
ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6. ควรมุงเนนใหบุคลากรของสวนงานยอย
ทุกคนเกิดความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญ 
และเปนผู มีสวนรวมในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน  และรายงานผลการประเม ินระบบ 
การควบคุมภายใน 

7. กรณีพบขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง 
สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหาก          
ไมดําเนินการกอนท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึนได 

ในการนี้ใหสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติ ธรรมรายงานผลการปรับปรุ ง พัฒนาให
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เม่ือสิ้นปงบประมาณ
ตอไป 
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ในบางกิจกรรมยังไมมีความชัดเจน ทั้งนี้ สวนราชการ 
ได ดําเนินการใหมีระบบติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
โดยมีหัวหนาสวนราชการ/ผูบริหาร เปนผู กํากับดูแล  
สวนงานยอย/บุคลากรและเจาหนาที่ใหความรวมมือ 
เพี่อจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการใหมี
ความเพียงพอและเหมาะสม 
5. การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

หนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการไดรายงาน
ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามแบบท่ีกําหนด (แบบ ปส.) สรุปภาพรวมของผลการ
สอบทานการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน เห็นวา 
สวนราชการมีการวางระบบการควบคุมภายในไดอยาง
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม และ
บางสวนราชการไดใหขอสังเกตอยางมีนัยสําคัญ 

(4) การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ของกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

จากการสอบทานการประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙) ตามรายงานผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ๑๐ หนวยงาน ปรากฏวา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการแบงเปน ๒ มิติ ไดแก 
มิติภายนอก คือการประเมินประสิทธิผลและการประเมิน
คุณภาพ และมิติภายใน คือการประเมินประสิทธิภาพ 
และจากคะแนนการประเมินตนเองรวม ๒ มิติดังกลาว 
มีคาคะแนนเฉลี ่ยประมาณ ๔.๒๓๗๗๔ จากระดับ
คะแนน ๕  สรุปดังนี้ 
1. คะแนนผลการปฏิบัติราชการ  

1.1 มิติภายนอก 
 การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ใหความสําคัญกับมิติภายนอก โดยกําหนดคาน้ําหนัก 
รอยละ ๗๕ ซ่ึงคะแนนผลการประเมินตนเองมีคาคะแนน
เฉลี่ยประมาณ  ๓.๓๖๖๒๔  ทั้งนี้ยังไมครอบคลุมถึง 
คาคะแนนของผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
ปญหาคอรรัปชั่น ประจําป ๒๕๕๙ ของประเทศไทย 

ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการ
สอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน สิ้นสุด ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2559) ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการท้ัง ๒ มิติแลว มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
-  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
จําเปนตองมีองคประกอบของรายงานท่ีครบถวน
ท้ังในสวนการประเมินตนเองจากสวนราชการ 
และสวนท่ีเปนการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.
เ พื ่อคว ามสะดวก ในการป ระ เม ิน ผลกา ร
ปฏิบัติราชการ  
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1.2 มิติภายใน  
 การสอบทานการประเมินผลตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการในมิติภายในใหคาน้ําหนักรอยละ ๒๕ 
โดยคะแนนผลการประเมินตนเองมีคาคะแนนเฉลี่ย 
ประมาณ ๐.๘๗๑๕  ท้ังนี้ยังไมครอบคลุมถึงคาคะแนน
ของผลสํารวจระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของสวนราชการ ๕ แหง ไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมคุมประพฤติ 
และสํานักงาน ป.ป.ส. 
2. ความครบถวนและครอบคลุมของรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2.1 มิติภายนอก  
สวนราชการสวนใหญจัดสงรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการครบถวนตามองคประกอบท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 
มีการใชแบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสม
กับตัวชี้วัดตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด มีการชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการท่ีไดดําเนินงานท่ีบอกถึงความกาวหนาตามเกณฑท่ี
กําหนด ขอมูลสวนใหญครอบคลุมตามแบบฟอรมรายงานผล
การปฏิบัติราชการ จากการสอบทานพบวายังมีสวนราชการ
บางแหงท่ีไมมีตารางสรุปภาพรวมคะแนนผลการปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงทําใหรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ไมครบถวนตามองคประกอบท่ีกําหนด  

2.2 มิติภายใน  
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการสวนใหญ

มีความครบถวน ครอบคลุมรายละเอียดตามรูปแบบท่ี
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด มีการชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการท่ีไดดําเนินงานท่ีบอกถึงความกาวหนาตามเกณฑท่ี
กําหนดอยางชัดเจน  โดยเฉพาะปญหาอุปสรรคท่ีสงผลถึง
ความสําเร็จในการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย   
3. ความเปนปจจุบันของฐานขอมูลที่ใชประกอบ 
การประมวลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราช และความสอดคลองกับสูตรการคํานวณ 
หรือระดับความสําเร็จตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 
(KPI Template) ของรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

3.1 มิติภายนอก  
ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ท้ัง ๑๐ แหง แตกตางกันตามภารกิจหนาท่ีและการ
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
ดําเนินงานของสวนราชการนั้นๆ โดยผลการดําเนินงาน
สวนใหญเปนไปตาม คาเปาหมายท่ีกําหนด มีความเปน
ปจจุบันของฐานขอมูลการประเมินผลขอมูลมีความ
สอดคลอง และถูกตองตามสูตรการคํานวณหรือระดับ
ความสําเร็จตามท่ีกําหนด รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการไม มีความเปนปจจุบันของขอมูล 
เนื่องจากรอผลการประเมินจากหนวยงานภายนอก และ
สํานักงาน ก.พ.ร.  

3.2 มิติภายใน  
สวนใหญมีความเปนปจจุบันของขอมูล สามารถใช

ประกอบการประมวลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ และแสดงผลตามสูตรการคํานวณหรือ
แสดงผลการดําเนินงานเปนไปตามรายละเอียดตัวชี้วัด 
เกณฑและคาเปาหมายท่ีกําหนด 

4.2 ดานการเงิน  

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
จากการสอบทานการดําเนินงานและการใชจายเงิน

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2559 สรุปไดดังนี้ 

กระทรวงยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 
จํานวน 22,020.55 ลานบาท เปนรายจายประจํา 
จํานวน  19,880.32 ลานบาท รายจายลงทุน จํานวน 
2,140.24 บาท ในภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ
ท้ังสิ้น จํานวน 20,861.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
94.73 ของงบประมาณท่ีไดรับแยกเปนรายจายประจํา 
จํานวน 19,628.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.73 
ของรายจายประจําท่ีไดรับ และรายจายลงทุน จํานวน 
1,232.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.58 ของ
รายจายลงทุนท่ีไดรับ พบวา ในภาพรวมผลการเบิกจาย
ต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายงบประมาณท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดไว ณ สิ้นป คือ เปาหมายการเบิกจายรายจาย
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุน 
ไมนอยกวา รอยละ 87 รายละเอียด ดังนี้ 
1. ผลการดําเนินงานเบิกจายในภาพรวม  

สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 4 หนวยงาน 
มีผลการเบิกจายต่ํากวา เปาหมายที่กําหนด ไดแก 
กรมราชทัณฑ คิดเปนรอยละ 93.52 สํานักงานกิจการ

-  การเบิกจายงบประมาณของสวนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม บางสวนราชการมีผล
การเบิกจายแตละไตรมาสต่ํากวาท่ีกําหนด แตมี
ผลการ เบ ิกจ าย ในภาพรวมส ูงกว าร อยละ         
ที่กําหนด ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณในไตรมาสสุดทาย ดังนั้น 
ผูบริหารเห็นควรพิจารณากําชับและติดตามให 
ทุกสวนราชการเรงรัดการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนงาน/โครงการ ที ่กําหนดตามแผนการ
ปฏิบ ัต ิงาน  และแผนการใชจายงบประมาณ
ประจาํป 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
ยุติธรรม คิดเปนรอยละ 93.09 สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม คิดเปนรอยละ 91.31 และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 90.75 ตามลําดับ 

3. ผลการดําเนินงานเบิกจายในงบรายจายลงทุน 
สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 6 หนวยงาน 

มีผลการเบิกจายต่ํ ากวา เปาหมาย ท่ีกําหนด ไดแก 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 82.55 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน คิดเปนรอยละ 
71.72 กรมบังคับคดี คิดเปนรอยละ 53.80 กรมราชทัณฑ 
คิดเปนรอยละ 47.92 กรมคุมประพฤติ คิดเปนรอยละ 
44.89 และกรมสอบสวนคดีพิเศษ คิดเปนรอยละ 
38.18 ตามลําดับ (ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก) 

5.  ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด  

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจํากระทรวงยุติธรรม พบปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ซ่ึงแบงเปน 2 สวน คือในสวนของ
สวนราชการ และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 

สวนราชการ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
1. สวนราชการภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

สวนใหญประสบปญหาเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ และ
อัตรากําลังเจาหนาที่มีไมเพียงพอ โดยเฉพาะหนวยงาน
ท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค 

2. สวนราชการบางแหง ไมไดจัดสงเอกสารรายงาน 
หรือจัดสงเอกสารรายงานลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. กระทรวงยุติธรรมและสวนราชการในสังกัด 
(สวนกลาง) ยังไมมีการจัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน       
ตาง ๆ ในเชิงสถิติที ่ชัดเจน สําหรับใชเปนฐานขอมูล
ร วมกัน  เ พ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ ของ
กระทรวงยุตธิรรม 
 

การสอบทานของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
ยุติธรรมไมสามารถสอบทานขอมูล ทั้งหมด 
ไดอยางครบถวน และการประเมินผลอาจยัง             
ไมครอบคลุมในภาพรวมไดท้ังหมดอันเนื่องมาจาก  

1) สวนราชการจัดสงรายงานตาง ๆ ไมเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) ขอมูลท่ีจัดสงใหมีไมครบถวนเพียงพอ 
3) ระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินผล

มีจํากัด  
4) การจัดสรรงบประมาณ และเจาหนาท่ี 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงยุติธรรม มีไมเพียงพอและเหมาะสม  
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6. ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ 
1. กระทรวงยุติธรรมควรใหความสําคัญของผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร        

โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมและยุทธศาสตรของประเทศ       
วาบรรลุเปนไปตามเปาประสงคหรือไม เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

2. หัวหนาสวนราชการควรสอบถามปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะปญหาท่ีสําคัญเรงดวน และควรใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเพ่ือนําไป
ปรับปรุงและแกไขในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผลการดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานราชการ 

3. สวนราชการควรจัดสงรายงานผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมีหัวหนาสวนราชการเปนผูกํากับดูแล
และติดตามการจัดสงรายงาน 

4. ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการใชจายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ใหเปนไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และควรมีการปรับแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเกิดผลลัพธเปนไปตามเปาหมาย  

อนึ่ง เรื่องการขาดแคลนอัตรากําลังเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค เปนเรื ่องที่ไดตรวจสอบพบวาเปนปญหามานาน ซึ่งทําใหมีผลกระทบถึง 
ผลการดําเนินงานในพื้นที่และบางครั้งทําใหเกิดความผิดพลาดบกพรองได เห็นวากระทรวงยุติธรรม
ควรพิจารณากําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดทําการสํารวจบทบาทหนาท่ีและภารกิจท่ีสําคัญ
ท้ังหมดของกระทรวงยุติธรรม และประเมินเปรียบเทียบกับอัตรากําลังเจาหนาท่ีทุกประเภท วาควรมี
จํานวนเพียงใดจึงจะทําใหแกไขขอบกพรองเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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